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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 Sevilay ERKANi BULUT'un çekilen mesaj gereği

savcılığımıza geldikleri görülmekle huzura alınıp açık kimliğinin ve sorgusunun tespitine geçildi.

ŞÜPHELi KiMLiGi
: 13604324070

",;"§,~yll~,t,EB!56,~J ..~~~.b~I,,
: Ahmet Turan ve Nuriye
: Sivas 29.05.1979
: SiVAS-MERKEZ Mısmılırmak Nüf.Kyt.lı, .
: SiVAS Devlet Lojmanlar F Blok Kat: 5 D: 10
: Sivas inş.Em.Blg.Bşk.lığında V.H.K.i. olarak görevli sivil memur
MS-2004 GN.46 S.S.Iı.

Telefonu (Ev-iş-cep-irtibat) : 0544 715 83 63
Medeni hali : Evli. 1çocuklu
Maddi durumu : 1.200 TL. aylık gelirli.

ifade verene isnat olunan suç anlatıldı, müdafi seçme hakkının bulunduğu ve onun hukuki
yardurundan 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 hatırlatılrp açıklandı.

Avukat istemiyorum, ifademi vereceğim. Dedi.

ŞÜPHELi SORGUSUNDA : B~n 1998-2004 tarihleri arasında 1.0rdu Harekat Bşk.lığında sivil memur
\~!.\,ı;ıf-"ıı-~4.;;;3~it~i.;;;:;t'-:':J:"I~1"'~\;-~.ıiil,·~"i-';';:;;'f·;4 ""; :,\ ';'." ' _ :,: , ~ ~. , : r.

olarak görev yaptım, plan harekat şube müdürlüğünd'e~gôfe\ryapıyordum, 2003 yılı Mart ayında icra edilen
plan semineri için yapılan hazırlık faaliyetleri ve icra safhasında benimle birlikte sivil memur olarak Melek
ÜÇTEPE, Plan subayı olarak Tanju POSHOR, Erol TÜRELi, Bayram TANRISEVDi, Selim GÜRPıNAR,
plan şube müdürü olarak Bülent TUNÇAY, Hrk.Bşk.ru olarak Süha TANYERi, Hrk.Kur.Yrb.M.Korkut
ÖZARSLAN, Kurmay Bşk.nı olarak Nejat BEK ve Ordu Komutanı olarak Çetin DAGAN görev yapıyordu.

Plan odasında 2 bilgisayar vardı, verilen yazıları önce world şeklinde yazıp takdimleri de sunum
halinde power pointdos'YE1sı'hdEfhazırfiyordük","'bilg'isayarlar'ortak'ağa bağlıydı,' daha doğrusu Melek
hanımın ötıgis-ayarr'ile'benim'kollandığ'ım"bilgis'ayarbirbirini görebiliyordu, birbirimize dosya atabiliyorduk,
harekat başkanının bilgisayarı ağa bağlı değildi, müstakildi, laptopu olup olmadığını hatırlamıyorum,

çalıştığımız odanın arka kısmında arşivodası şeklinde dosyaların bulunduğu bir oda vardı, burada her
türlü CD, geçmiş döneme aitçalışmalar muhafaza ediliyordu.
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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 adasının arka kısmındaki bilgisayarlarda kendl.bilqileriniklasörnalindeaterlsnn, ıüm
birlikler yanlarında bilgisayar bilgisine sahip bir rütbeli getirirlerdi, çalışmalarını kendileri yaparlardı, benim
bilgisayarımrnkUllanICLadıolarak~rl1~klisandığl sicil numaramyazılıydı, adadaki plan subaylarımız şifremi

bildikleriiçinkendileri kullanabiliyorlard i, Melek hsmrmnda-bilqisayann i kullanabiliyorlard i, seminerden
önce olldukça 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 adasının 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, plan odasında çalışanlar birbirleri
ile ilgili şifreleri biliyorlardı, çünkü her an çalışma mevcuttu, idari işler astsubayı olarak da Mahmut
GÖRG(JLÜ olarak görev yapıyordu.

Bazı seminerlerde hangi yıllar olduğunu hatırlayamamakla birlikte takdimler sırasında hazır

bulunuyordum, yansılar çıktığında geçişlerini sağlıyordum, 2003 yılı plan seminerinde görev yapıp

yapmadığımı hatırlamıyorum,

12 Eylül 1980 dökümanlarını hatırlamıyorum, bunların çıkarılması için ne gibi çalışmalar yapıldığını

hatırlamıyorum.

Benim görev yaptığım süre zarfında bilgisayar değişiklikleri olmuştu, yeni bilgisayarlar gelmişti,

2003 yılındave 2004 yılında- plan odasındakievrak kısmındanevraklaralınmamıştı, bir imha çalışması

olmamıştı.

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

SORULDU:

ŞÜPHELi CEVABEN : Genelolarak inceleEiiğimde.se.minerehazırlıkfaaliyetleri kapsamındaki

dökümanlardır, bu bilgiler birliklemsenmere.hazırnkfaaiyeıleri 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 isimlendirmeleri yapıyorduk, bu klasör ismi içeriğindeki belgelerin verileceği kişiyi belirtiyordu, Nazlı

kullanıcı isimli bilgisayarı Melek ÜÇTEPE kullanıyordu, daha doğrusu Nazlı KARAMAN emekli olunca onun
bilgisayarında Melek hanım çalıştığı için kullanıcı adı olarak Nazlı gözüküyordu, bilahare ağ çalışmaları

yapıldı, bilgisayarların etiketleri değiştirildi, Melek ÜÇTEPE'de kendi bilgisayar şifresini ve kullanıcı adını
belirlerrıiş oldu,

~,QZELklasörüjçerisjnde. Balyoz Güvenlik. Harekat Plaruaehdosya içeriğindeki world belgelerini
incele9.i,ğ.im,df?dqsyanıniçeriğind,e bulunan araç çizelg§leörli'·:--·tnğer kiliseler ve sinagoglar adlı dosyayı

h~fırl~~.ırrı,yingbirçok .harekat planı. yazıyorduk,antak "E3alypz"i§mini hatırlamıyorum, yalnız Balyoz
(j'uvenlik Harekat Planı adlı dosya içeriğine baktığirı:tg.~J?~Ig;P·tekhrğine uygundur, bu şekilde yazıyorduk,
dosyaların yazılması, yaptığımız çalışmalara uygundur, ),sfihbarat Başkanlığı tarafından ve Loj.Bşk.lığl

tarafından yapılan çalışmalarda bize getiriliyordu, o~ak çalışmalar yapılıyordu, yalnız şu anda net
hatırlayamamakla birlikte bu belgelerin oluşturulduW' tarihlerde ben Hrk.Bşk.lığındaydım, bana verilen
emirler doğrultusunda bu dosyaları hatırladığımı 9,~şünüyorum, Ç9[~.~t.,Qr~j,~~~al,§u~aisi.mli dosyaları

hat~EL~E!:c!X2~~;m".,2unların bizim bilgisayarımızd~/~ayltll olup olmadığını"ciii bilerniyorurn, ancak bizden
hab~~si~. kA~~~.gjlaJJ.ş,.,9J99JI.iD,2Iktl al~~k için,ıveya bi~isi~e gösterilm~ıs,j~~~~ilgls?yarımıza "yü.klenmiş
olabılır, ornegın yarbaşkanı da bazen bızım odamıza gelırdı çalışmalepvaprhrdi.] >. rat ve loiistikten de
gelenler olurdu, komutana göstermek iste.d_..,._."jikıeri bir şeyler olursa/~_izlrıı.··Q...jJ· :,~{ij,'-',t~an gösterirlerdi,
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çıktılar alınabilirdi, Hrk.Bşk.nı, Hrk.Şb.Müdürü, Plan Subayları mesai sonrasında da çalışmalara devam
ederdik

OR~ ..N~~g§Y9§.L ...ordu..konutamna.takdrn....edilecekdosyalan içermektedir, bizi hazırlama

tekniğinıize':'UYgü'ridur,1~Qrdu klasörü içerisindeyerslanBalyoz-Güvenlk Harekat Planında yer alan
dosyalar~iğetÔôsY~larl~.uyu.(!!I.yg.Yf,.kl,JJlanıcıadl olarak benim emekli sicil numaram, Hrk.Bşk., Nazlı gibi
isimıer'Y~t:::§ltt\?.kt~g.ı'i;.Y~ECl'r.lgg,belirttiğimgibiyaptlğımız çalışmalara benzemektedir. Yine isth.Bşk.lığl

'/Klaso'rU'''i'çerinde yer alan dosyalarda çalışmalara yardımcı olmak amacıyla Hrk.Bşk.lığına verilebiliyordu,
bunlar bilgisayara kaydediliyordu, CD yada disketle geliyordu, bunlar bilgisayara kaydediliyordu,
bilgisayarlarımızın bu 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 bilgisayara kaydediliyordu, bizde hepsini biraraya 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, bunun sorumluluğu

Melek hanım ve bendeydi.

Hatırladığım kadarıyla seminerle ilgili bazı kayıtlar bilgisayardan siliniyordu. Söz konusu bilgilerin
CD ortamına kopyalanması, belgelerin imha edilmesi ve CP,~Jf?rJQ.:.~Q.bnJi?~bqr?d9 saklanması konusundaki
ertı ri hatirlam IYQX4rp...· ' ,..

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

dosyalar halinde kaydediyorduk, daha sonra CD'lere kopyalayıp evrak odasına kaldırıyorduk, numarala
veriyoreluk, bu dosyaları hatırladım bu şekilde çalışmalar yapıyorduk,

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

bulundurulmasını biz yaptık, daha sonrada bunları CD'lere aktardık, sonraki çalışmalarda kullanılmak

üzere rnuhafaza ediyorduk, bazı birlikler bilgileri CD içerisinde veriyordu ancak CD olarak vermek
istemiyorlardı bizde bunları bilgisayarımıza aktarıp klasörün içerisine koyuyorduk, CD'ye kaydedip evrak
odasına kaldırıyorduk, bazı birlikler disket halinde getiriyorlardı, biz yine bunları bilgisayara kaydedip CD'ye
kaydedip muhafaza ediyorduk,

~.~.I!,9.Q ..I~,I./}_~.~i. ?I~r~~~,. ~~~E~e~~,is}rr!I~riqi .D9tl rlaIT!JY9r~xııyqln.I~. ,T.i.sinll.i ". ku llan ıcı .ismi Tanju
PQ.Ş!j Q.B.:,~n,919~ilir,'~B~~~~~>.:ad.fI8unaDi9Ii~rni. harekat başkan ıng .ait. olabilir, .Erol TÜ RELi, Bayram
TANRIS§\JDi"~ilgjş~Y,aL.,küilanmıYorlardl, Tanju yüzbaşı bizim bilgisayarımızı kullanıyordu, bazen kendi
kullanıcı' adı ile açıyordu, harekat başkanı da bizim bilgisayarlarımızda açılışı kendi kullanıcı adı ile
yapıyordu,

Benim söz konusu belgelerin, dökümanların, CD'lerin nasıl karargah dışına çıkarıldığına dair bir
bilgim yoktur, bu konuda ŞÜP1J§J'§DJJ..i.ğimj"",kimse,;de,.,yQ,klur vancak;,.istihbar§t.faaliyetleri kapsamında bazı

dôkümanlarbizm..biJgisay.arlÇJJ.ı.Oll.zda .çalışılmış ..... olabÜlr.,-",b.unlar.kayded'imiş ...olab]ir .bilahere CD.ortam ina
aktanlırkenberum .. bil~isayarımdan kopyalanmış olabilir çünkü mesei sonrasıçalışmalarda yapılıyordu,

kullanıcı adlarımız ve' şifrelerimiz biliniyordu, çarşaf, sakal, suga, oraj adlı klasörleri hatırlamıyorum, ancak
bunlar Cü'ye kaydedilirken topluca kaydedilmiş de olabilir.

Şü~~eli başka bir diyeceğinin olmadığın.ı ?ey~nla, C.M.K.nun .14.7...." a~fl~I·'.." e-.~,az.... ıh hususların yerine
getırılmesınden sonra tutanak okunup, bırlıkte ımza altına alınd,!. 2. L\I. . "'c ," R .
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