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Doğum yeri ve tarihi
Nüfusa kayıtlı olduğu yer
ikametgah yahut mesken adresi
Birliği

2003 yılı Mart ayında 1'inci Ordu Komutanlığı'nda yapılan plan seminerinde basında yer aldığı gibi
bir plan hazırlanıp hazırlanmadığı ve bu seminer ile ilgili bilgilerin basına sızdırılması olayı ile ilgili olarak
ifadelerinin tespitine gerek görülen Sivil Memur Melek ÜÇTEPE'nin çekilen mesaj gereği savcılığımıza

geldikleri görülmekle huzura alınıp açık kimliğinin ve sorgusunun tespitine geçildi.

ŞÜPHELi KiMLiGi
: 50044839586
: Melek ÜÇTEPE
: Nasip ve Fatma
: istanbul 02.01.1979
: ARDAHAN-ÇILDIR Kenaarbel Ky.Nüf.Kyt.lı, .
: iSTANBUL-içERENKÖY inönü Mah. Alpkaya Cad. No: 15 D: 4
: 1.0r.Hrk.Bşk.lığında V.H.K.i. olarak görevli sivil memur
K-5046 S.S.Iı.

Telefonu (Ev-iş-cep-irtibat) : 0535 933 39 89
Medeni hali : Bekar
Maddi durumu : 1.200 TL. aylık gelirli.

ifade verene isnat olunan suç anlatıldı, müdafi seçme hakkının bulunduğu ve onun hukuki
yardımından yararlanabileceği, müdafiin ifade alma sırasında hazır bulunabileceği, müdafi seçecek
durumda değilse ve bir müdafi yardımından yararlanmak istediği takdirde kendisine baro tarafından bir
müdafi görevlendirilebileceği, yakınlarından istediğine yakalandığının derhal bildirileceği, isnat edilen suç
hakkında açıklamada bulunmamasının kanuni hakkı olduğu, şüpheden kurtulması için somut delillerinin
toplanmasını isteyebileceği kendisine hatırlatılıp açıklandı.

Avukat istemiyorum, ifademi vereceğim. Dedi.

ŞÜPHELi SORGUSUNDA : Ben 06 Mart 2000 tarihinde itibaren 1.0rdu Harekat Bşk.lığında sivil
memur olarak görev yapmaktayım, plan harekat şube müdürlüğünde görev yapıyorum, 2003 yılı Mart
ayında icra edilen plan semineri için yapılan hazırlık faaliyetleri ve icra safhasında benimle birlikte sivil
memur olarak Sevilay ERKANi, Plan subayı olar(3kI9,nJy,PPSHQR"Erol TÜRELi, Bayram TANRISEVDi,
Selim C3ÜRPINAR, plan şube müdürü olarak' Bulent .TUNÇAY, Hrk.Bşk.nl olarakSüha TANYERi,
Hrk.Kur.Yrb.M.Korkut ÖZARSLAN, Kurmay Bşk.nı olarak Nejaf:BEKveOrduKomutanl olarak Çetin
DOGAN görev yapıyordu, yalnız Selim GÜRPıNAR bir ara geçici görevle ayrılmıştı, tarihlerini net olarak
hatırlamıyorum,

Plan odasında 2 bilgisayar vardı, verilen yazıları önce world şeklinde yazıp takdimleri de sunum
halinde power point dosyasında hazırlıyorduk, bilgisayarlar ortak ağa bağlıydı, daha doğrusu Sevilay
hanımın bilgisayarı ile benim kullandığım bilgisayar birbirini görebiliyordu, birbirirnlzedosya atabiliyorduk,
ancak ortak alana bilgi attığımızda diğer başkanlıklar bu bilgilerde istifade edebiliyordu, şu andaki sistemde
bunu sadece başkanlık için personel yapabilmektedir, oysa söz konusu tarihlerde başkanlığımız dışındaki
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başkanlıklarda ortak alandan istifade edebiliyorlardı, plan odasını içindeki bilgisayarlarda ayrıca bir ağ

bağlantısı yoktu, iki bilgisayar arasında dosya alış verişi olacağı zaman bilgiler ortak alana atılıyordu, diğer

bilgisayardan bu alandan bilgileri alabiliyordu, Hrk.Bşk.nının bu tarihlerde laptopu vardı, çalıştığımız

odanın arka kısmında arşivodası şeklinde dosyaların bulunduğu bir oda vardı, burada her türlü CD,
geçmiş döneme ait çalışmalar muhafaza ediliyordu.

Seminer başlamadan en az iki ay öncesinden hazırlıklar başlıyordu, sunumları, yazıları, emirleri
bize verilen bütün emirler yazılıyordu, bağlı birlikler kendi hazırlıklarını yapıp geliyorlardı, seminer sırasında

ise her birlik toplantı odasının arka kısmındaki bilgisayarlarda kendi bilgilerini klasör halinde atıyorlardı, tüm
birlikler yanlarında bilgisayar bilgisine sahip bir rütbeli getirirlerdi, çalışmalarını kendileri yaparlardı, göreve
başladığımda Nazile KARAMAN isimli bir memurla birlikte çalışıyorduk, 2000 yılında Kasım ayında emekli
olmuştu, bende onun bilgisayarından yararlanmaya başlamıştım, bilgisayarı açtığımda onun kullanıcı ismi
olarak gözükebilir, yalnız bilgisayarı açarken kendi şifrem ile açıyordum, ya da bilgisayarda daha önceden
kayıtlı olup üzerinde çalışma yapılması gereken evrakları tekrar kullanmak amacıyla dosyalarını

açtığımızda tekrar aynı işlemleri yapmamak için bu şekildeki çalışmalar esnasında Nazlı şeklinde isim
çıkmış olabilir, odadaki plan subaylarımız şifremi bildikleri için kendileri kullanabiliyorlardı, Sevilay
hanımında bilgisayarını kullanabiliyorlardı, seminerden önce oldukça yoğun çalışmalar oluyordu, gece
yarısı 03.00-04.00'lara kadar çalışmalar oluyordu, plan seminerine esas olmak üzere bağlı birliklerin bütün
plan çalışmaları ve seminer sonrası çalışmaları dosyalar halinde geliyordu, bunlar seminer sonrasında CD
ortamına alınıp plan odasının arka tarafındaki evrak odasında saklanıyordu, raflı dolaplar vardı, giriş kapısı

olan demir kapı şifreliydi, herkesin kendi şifresi vardı, yaka kartını tanıttıktan sonra şifreyi girip kapıyı

açıyorduk, halen de bu şekilde işler yürütülmektedir, hatırladığım kadarıyla idari işler astsubayı olarak da
Mahmut Ali COŞKUN isimli Bçvş. görev yapıyordu, aynı zamanda desinatörcü olarak görev yapan
askerlerde plan odasında bulunmaktaydı.

Bazı seminerlerde hangi yıllar olduğunu hatırlayamamakla birlikte takdimler sırasında hazır

bulunuyordum, yansılar çıktığında geçişlerini sağlıyordum, 2003 yılı plan semineri icra edildiği zaman ben
görev yapmadım, sadece seminere hazırlık faaliyetleri kapsamındaki evrakları, sunumları, emirleri
hazırladım.

Seminere hazırlık faaliyetleri kapsamında 12 Eylül 1980 dökümanlarını hatırlamıyorum, bunların

çıkarılması için ne gibi çalışmalar yapıldığını bilmiyorum.
Seminerden sonra 2004 yılında bir bilgisayar değişimi olmuştu, 2003 yılının sonunda da olabilir,

seminerlerden sonra genellikle birliklerin getirdiği bilgiler, dökümanlar CD'ler halinde muhafaza
edilmekteydi, işe yaramayan dökümanlar ise imha ediliyordu, bizim çalışma odamız plan odasıydı, daha
sonra 2005 yılı içerisinde oda değişikliği yapıldı, normal çalışma odasına geçtik ancak plan odasındaki

evrak kısmında yine evrak ve doküman muhafaza edilmeye devam edildi, büyük çaplı olarak bir imha
işlemi yapılıp yapılmadığını bilemiyorum,

Huzurdaki şüpheliye önemine binaen önce 2 no'lu DVD içeriğindeki dosyaların gösterilmesi
işlemine başlanıldı.

SORULDU:

ŞÜPHELi CEVABEN : Genelolarak ineelediğimde seminere hazırlık faaliyetleri kapsamındaki
dökümanlardır, bu bilgiler birliklerin seminere hazırlık faaliyetleri kapsamında CD'ler içerisinde getirdikleri
dökümanlardır, yine seminer sonrası bize vermiş oldukları dökümanlardır bunlar CD. olarak getirilmişti,

yine seminerdeki konuşmalar kasete kaydedildiği için bu kasetleri hatırlıyorum, kasetler geldiğinde evrak
odasına konulmuştu.

Tüm seminer hazırlıklarında Komutana Özel, Kurmay Başkanına Özel, Ordu Komutanına şeklinde

klasör isiıı:l~n~ir~el~ri yapıyorduk, bu klasör ismi içeriğindeki belgelerin v~rilecev kJ~~~P~lirtiyordu, Nazlı
kullanıcı ısımlı bılgısayarı ben kullanıyordum, daha doğrusu Nazlı KA Arw·~~~.~1\II~\~lunca onun
bilgisayarında ben çalıştığım için önceki evraklardan yararlanılınca kullanı .· adı ~' \~ÜküyorduJ
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bilahare bazı çalışmalar olmuştu, sadece başkanlıklar kendi içindeki çalışmaları ortak ağdan

görebiliyorlard ı.

K.ÖZEL klasörü içerisinde Balyoz Güvenlik Harekat Planı adlı dosya içeriğindeki world belgelerini
incelediğimde dosyanın içeriğinde bulunan üst yazı plan adlı dosyayı hatırladım, ancak "Balyoz" ismini
hatırlamıyorum, yalnız Balyoz Güvenlik Harekat Planı adlı dosya içeriğine baktığımda yazım tekniğine

uygundur, bu şekilde yazılar yazıyorduk, dosyaların yazılması, yaptığımız çalışmalara uygundur, istihbarat
Başkanlığı tarafından ve Loj.Bşk.lığl tarafından yapılan çalışmalarda bize getiriliyordu, ortak çalışmalar

yapılıyordu, bana verilen emirler doğruıtusunda bu dosyaları hazırlamış olabilir, Çarşaf, Oraj, Sakal, Suga
isimli dosyaları hatırlamıyorum, bunların bizim bilgisayarımızda kayıtlı olup olmadığını da bilemiyorum,
ancak bizden habersiz kaydedilmiş olabilir, çıktı almak için veya birisine gösterilmek için bilgisayarımıza

yüklenrniş olabilir, örneğin yarbaşkanı da bazen bizim odamıza gelirdi çalışmalar yapılırdı, istihbarat ve
lojistikten de gelenler olurdu, komutana göstermek istedikleri bir şeyler olursa bizim bilgisayarımızdan

gösterirlerdi, çıktılar alınabilirdi, Hrk.Bşk.nı, Hrk.Şb.Müdürü, Plan Subayları mesai sonrasında da
çalışmalara devam ederdi, şifrelerimiz bilindiği için gece geç saatlere kadar çalışmalar sürerdi.

OR.K.NA dosyası ordu komutanına takdim edilecek dosyaları içermektedir, bizim hazırlama

tekniğirrıize uygundur, 1.0rdu klasörü içerisinde yer alan Balyoz Güvenlik Harekat Planında yer alan
dosyalar diğer dosyalarla uyumludur, yine isth.Bşk.lığl klasörü içerinde yer alan dosyalarda çalışmalara

yardımcı olmak amacıyla Hrk.Bşk.lığına verilebiliyordu, bunlar plan odasındaki bilgisayarlara
kaydediliyordu, bazen CD ya da disketle geliyordu, bilgisayarlarımızın kaydetme yetkileri vardı, 2.Kor,
3.Kor, 5.Kor, 15.Kor, diğer, Dz.KK., Hv.KK., Jandarma, Ordu Plan Semineri 2003, Seminer 2003 gibi
dosyalar birliklerin bize getirdikleri ve CD.ler halinde bize teslim ettikleri dosyalardır, bunlar çalıştığımız

bilgisayarlara kaydediliyordu, bizde hepsini bir araya getirip tek bir CD yapıyorduk, bir sonraki yıl yapılacak

çalışmalarda kullanılmak üzere bir bu CD.leri kaydedip tek bir klasör haline getirip arşivliyorduk, daha
doğrusu plan odasının arka tarafındaki arşivodasına kaldırıyorduk, söz konusu çalışmaları hatırlıyorum.

Çalışmalar klasörü içerisindeki bürokratlar, medya çalışmaları, yargı çalışmaları, yeni yapılandırmada

görevlendirilecekler gibi dosyaları hatırlamıyorum.

GÜVENLiK HAREKAT PLANIORiJiNAL BELGELER klasöründe "CD.lerin Kapakları" adlı dosya
içeriğinde yer alan CD'lerin resimlerini incelediğimde söz konusu resimler bizim plan odasında yapılan

çalışmaların kaydedildiği ve arşivamacıyla numaralanarak evrak odasına koyduğumuz CD'lerdir, evrak
odasında kilitli çekmeceli demir karteks dolabının içerisinde muhafaza edilmekteydi.

1 no'lu DVD içerisindeki dökümanlarda gerek seminer faaliyetleri kapsamında gerekse diğer plan
çalışma/arı kapsamındaki bilgileri içermektedir, biz bu çalışmaları iki bilgisayarda da ortaklaşa şekilde

dosyalar halinde kaydediyorduk, daha sonra CD'lere kopyalayıp evrak odasına kaldırıyorduk, numaralar
veriyorduk, bu dosyaları hatırladım bu şekilde çalışmalar yapıyorduk, her iki bilgisayarda da CD yazma
yetkisi vardı, daha sonraki çalışmalara esas olmak üzere birlikler tarafından getirilen dökümanlar
bilgisayarımıza kaydedilip bilahare CD ortamına aktarıldıktan sonra evrak odasına kaldırılıyordu, plan
odasında devamlı çalışma yapıldığı için ve evrak odasına girilip çıkıldığı için söz konusu tarihlerde kapı

genellikle açık bulunuyordu.

3 no'lu DVD içerisinde yer alan klasörleri inceledim, bu klasörlerin toplu bir şekilde

bulundurulmasını biz yaptık, daha doğrusu örneğin 74-8 klasörünü tek bir CO'ye aktarmıştık, 82 no'lu
klasör dışarıdan gelen bir CO'di, 83 no'lu klasör çeşitli birliklerin plan çalışmalarını içeren ve dışarıdan

gelen CD'lerin birleştirildiği bir klasördür kanaatimce bizim arşivimizde bulunan birçok CD ayrıca tekrar
birleştirilmiştir,

4 no'lu CD içerisindeki resimlerden arşivleme amacıyla kaydedilen bilgilerin yer aldığı CO'leri
hat~rlıyorum, klasörden çıkartılmış belgelerinde resimleri çekilmiş olduğunu dü .. .:' ·~~.",.Söz konusu
resımlerden 82 no'lu CD geçen seneye kadar buradaydı, hatta 2009 yılında ic ediıe~n.plafiBeminerinden

önce bu GO'den yararlanmıştık, GD'nin numarasını şu anda net olarak hatırl~. IJL ~ , .... ~~\,
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