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Mahkemenin 2010/283 Esas saylh kamu davasmm aturumu Silivri Ceza Infaz Kurumlan

KampOsO biti�igindeki salanda Mahkeme Ba�kam Ali Efendi Peksak, Oye Hakimler Murat

OrOndO ve Aytekin Ozanh'dan alu�an Heyet tarafmdan zablt katibi Adem Ceylan da hazlr aldugu
halde CMK'nm 147/1-h ve 219/1 maddeleri gereginee sesli ve gorOntolO kaylt yapllmak sureti lie

27.02.2012 gOnO saat 09:50 itibari lie a"lIdl. Cumhuriyet Savellan Sava� Klrba� ile HOseyin

Kaplan'm ham aldugu gorOldO.

Mahkeme Ba�kam: "Oneeki eelsede verilen ara karar gereginee tamk dinlenllmesine

ge"ileeeginden, dasyadaki samk saYlsl goz onOne ahnarak oncelikle gelen tamklarm isimlerinin

tespiti yaplldlktan soma samk ve mOdafiiler lie diger gelenlerin isimlerinin tespiti yapllaeaktlr.

Yapllan yaklamada tanlklar; Sevllay Erkani Bulut (Buradaylm), Melek O"tepe (Evet),

Bayram Tannsevdi (Buradaylm), Muhammet Tanju Pashar (Buradaylm), Ahsen SOren

(Buradaylm), Hakan Gokden (BuradaYlm)."

Mahkeme Ba�kam: " Hakan Gokden'in hazlr alduklan anla�lldl. Tanlklara, sanlklann

isimlerini i"erir liste mOba�ir araelhgl ile elden verildi. Gelen samklar ile mOdafilerin isim tespitine

ge"iyaruz. Oneelikle tutuklu samklan daha oneesinde yaplldlgl �ekli ile tamklarm da

tanlyabilmesi i"in ismen yaklama �ekli ile yapaeaglz."

Tutuklu samklar; C;;etin Dogan (Evet), Ozden Ornek (Evet), Halil Ibrahim Flrtma (Evet),

Nejat Bek (Burada), Mustafa Karkut Ozarslan (Yak), Engin Alan (Evet), $OkrO Sarll�lk (Evet),

Ayhan Ta� (Evet), Ramazan Cem GOrdeniz (Evet), Izzet Oeak (Evet), SOha Tanyeri (Evet),

BOlent Tun"ay (Evet), Mehmet Kemal GonOlda� (Burada), Halil Y,ld,Z (Burada), Refik Hakan

Tufan (Burada), Orkun Gokalp (Evet), Erhan Kuraner (Yak), Yunus Nadi Erkut (Burada), Nuri Ali

Karababa (Burada), Mustafa Kemal Tutkun (Burada), GOrbOz Kaya (Yak), Mustafa C;;ah�

(Burada), Nurettin 1�lk (Burada), Hasan Basri Asian (Burada), Ali R,za Sozen (Burada), Ilkay

Nerat (Burada), Veli Murat Tulga (Evet), Behzat Balta (Burada), Halil Kalkanh (Burada), Tuneay

C;;akan (Evet), Hasan Fehmi Canan (Evet), Salim Erkal Bekta� (Evet), Ahmet Yavuz (Evet),

Ahmet KO"Ok�ahin (Yak), Reeai Elmaz (Burada), Erdal Akyazan (Burada), Ahmet $entork

(Burada), MOmtaz Can (Burada), Ahmet Tapdagl (Burada), Cemal Candan (Evet), Gokhan

Murat Ostondag (Burada), Fatih Altun (Evel), Faruk Oktay M miaglu (Evet), Mehmet Kaya Varal

(Evet), Reeep Y,ld,z (Burada), Bekir Memi� (Evet), Ali san C;;uhadar e ,

Ozdemir (Burada), Mehmet Yaleri (Burada), Namlk Ka" (Bu da), Fuat P il (Burada), Beheet

Alper GOney (Burada), Metin Yavuz Yal"m (Burada), Yur a Olean ( rada) , Ihsan Balabanh

(Burada), Emin KO"Okklh" (Yak), Kaslm Erdem (Burada), e al Din" (Burada), Hakan Akka"

(Yak), Ikrami Ozturan (Burada), Burhan Gogee (Bur a Must fa Erdal HamZ�gUlian
(Burada), Mehmet Alper $engezer (Burada), Dogan Fatih 0 'k (Yo Dursun Taiga aplama
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Mehmet Fikri Karadag (Burada), Hamdi Poyraz (Evet), Hasan Hakan Dereli (Burada), Gokhan

Gokay (Burada), Fatih Musa 9lnar (Burada), Zafer Karata� (Yok), Aytekin Candemir (Burada),

Nihat Ozkan (Yok), Hasan Nurgoren (Burada), Slrrt Yllmaz (Yok), Barboros Kasar (Burada),

Murat Atay (Burada), Bahtiyar Ersay (Burada), Mustafa Yuvany (Evet), Nedim Ulusan (Burada),

Soydan GorgOIO (Burada), ismet KI�la (Burada), Abdullah Dalay (Burada), Lotto Sancar (Evet),

Ahmet Feyyaz OgotcO (Evet), Engin Baykal (Evet), Ozer Karabulut (Evet), Mehmet Otuzbiroglu

(Evet), Hasan Ho�git (Evet), HOseyin Ho�git (Evet), Kadir Sagdly (Evet), Ali Deniz Kutluk (Evet),

Mustafa Aydin GOrOI (Evet), Turgay Erdag (Evet) Taylan 9aklr (Yok), Ayhan Gedik (Evet),

Ahmet TOrkmen (Evet), Mehmet Fatih IIgar (Evet), Cem Aziz 9akmak (Evet), Muharrem Nuri

Alacall (Yok) , Ali Semih getin (Evet), $afak Duruer (Evet), Utku Arslan (Evet), Mehmet Ferhat

90lpan (Evet), Omit Ozcan (Evet), Fatih Uluy Yegin (Yok) , Levent Erkek (Evet), Levent gehreli

(Yok), Hakan Ismail gelikcan (Yok), Ahmet Necdet Doluel (Burada), Dursun 9iyek (Burada),

ErtugrLIl Uyar (Burada), Ali Tork�en (Yok), Tayfun Duman (Yok), Nihat Altunbulak (Evet), Ercan

Irenyin (Eve!), Mustafa Karasabun (Evet), Bora Serdar (Evet), Levent Gorgey (Yok) , Ibrahim

Koray Ozyurt (Burada), Dora Sungunay (Yok), Soner Polat (Evet), Meftun Hlraca (Burada),

Ya�ar Barbaros BOyOksagnak (Burada), Hasan GOlkaya (Burada), Faruk Dogan (Evet), MOcahit

Erakyol (Evet), ErgOn Balaban (Burada), Cemaleltin Bozdag (Burada), Taner Balkl� (Burada),

Abdullah Gavremoglu (Evet), Klvany Kirmaci (Yok), Yusuf Ziya Toker (Burada), Cengiz KoylO

(Burada), Hanifi Ylldmm (Burada), Cemal Temizoz (Burada), Bulut Omer Mimiroglu (Burada),

Hakan Sargln (Burada), HOseyin OZyoban (Evet), Mustafa Koy (Burada), Ali Demir (Burada),

Kahraman Dikmen (Burada), Yusuf Kelleli (Burada), HOseyin Polatsoy (Yok), HOseyin Topuz

(Burada), Murat OZyelik (Evet), Ali Aydin (Evet), Erdiny Atik (Yok), Abdurrahman Ba�bug

(Burada), Ahmet Tuncer (Burada), Gokhan 9i1oglu (Yok), Halil Helvacloglu (Burada), Kubilay

Akta� (Burada), Mehmet Uluta� (Burada), Memi� YOksel Yalyln (Evet), Suat Aytln (Evet), YOksel

GOrcan (Burada), Taner GOI (Burada), Ahmet Erdem (Yok), Ahmet Dikmen (Burada), Ahmet

Sinan Ertugrul (Yok), Ahmet Zeki Oyok (Yok), Ayhan Ostba� (Evet), Beyazlt Karata� (Burada),

Bilgin Balanh (Evet), BOlent GOnyal (Evet), BOlent Kocababuy (Burada), Hakan BOyOk (Burada),

HaUt Nejat AkgOner (Yok), Ismail Ta� (Burada), Mehmet Orgen (Burada), Mehmet Erkorkmaz

(Evet), Mehmet Eidem (Burada), Mustafa Erhan Pamuk (Burada), Nedim GOngor Kuruba�

(Yok), Onur Uluocak (Burada), Rafet Oktar (Burada), Refik Levent Tezcan (Burada), Servet

Bilgin (Yok), Sinan Topuz (Yok), Turgut Atman (Yok), Abdullah Can Erenoglu (Burada), Abdullah

COneyt KOsmez (Burada), Ahmet Hacloglu (Yok), Ahmet Bertan Nogaylaroglu (Burada), Ali Sadi

Onsal (Evet), Ali Yasin TOrker (Burada), Alpay 9akarcan (Burada), Aydin Sezenoglu (Burada),

Aziz Yllmaz (Burada), Bahadlr Mustafa Kayah (Yok), Berker Emre Tok (Burada), BOlent Olcay

(Evet), BOlent Akahn (Evet), Can Bolat (Burada), Celal Kerem Eren (Burada), Cenk Hatunoglu

(Buradal), Davut Ismet 9lnkl (Burada), Deniz Cora (Burada), Derya GOnergin (Burada), Derya

On (Yok), Ender Kahya (Burada), Ender GOngor (Yok), Erdem Caner Bener (Burada), Erhan

$ensoy (Yok), Erhan Kubat (Burada), Fahri Can Ylldmm (Yok), Fikret GOne� (Burada), GOrsel

9ayprnar (Burada), Hakan Mehmet KoktOrk (Burada), Hasan Ozyurt (Yok), Haydar MOcahit

$i�lioglu (Burada), HOseyin 9lnar (Yok), Ibrahim Ozdem KOyer (Burada), Ismail Taylan

(Burada), Kadri Sonay Akpolat (Burada), Kemaleltin Yakar (Burada), Korcan PulatsO (Burada),

Kubilay Baloglu (Burada), Levent Kerim Uya (Yok), Mehmet Baybars KOyOkatay (Burada),

Mehmet Cem Okyay (Yok), Mehmet Koray Erya�a (Burada), Murat OnlO (B , rat

Oze!1alp (Evet), Murat Saka (Evet), Mustafa IIhan (Burada), Mustafa Halu ayba� (Burad ),

Nadir Hakan Eraydln (Burada), Necdet Tuny Sozen (Evet), Nuri Sely GOneri (Yok), Og z

TOrksoyu (Burada), Osman Kayalar (Burada), Omer Faruk A Yarm (Burada), Onder gel i

(Yo�), Rasim Arslan (Burada), Rldvan UlugOler (BUrada),�a i YO el (Burada), S�.rdar 0 an
Klrylyek (Burada), SOleyman Namlk Kur�uncu (Burada), ak Orekli (Burada), UJf1it M tin

(Evet), Yalyln ErgOI (�vet), zaf�rE di"1lnal (Burada), Ziya 0 r ( urada).
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Meveullu gelen luluksuz sanlklardan; Mehmel Seyfettin Alevean.

Mahkeme Ba�kanl: " Sadeee 1 ki�i mi gelmi�. Evel, sanlk mOdafileri."

Sanlklar <;elin Dogan, SOha Tanyeri, Kadir Sagdl�, Mehmel Falih IIgar, Ahmel Bertan

Nogayl8lroglu, Nedim Ulusan, Hakan BOyOk, Dursun <;i�ek, mOdafii Av. Celal Olgen.

Sanlklar Ahmel Dikmen, A�kln OZIOrk, Dogan Uysal, Erdin� Allmer, Fikrel GOne�,

Hannan $ayan, Hasan ve HOseyin Ho�gil, Haydar MOeahil $i�lioQlu, Ismail Taylan, Mehmel

Baybars KO�Okalay, Mural Ozenalp, Onur Uluoeak, Okke� Alp Klrlkkanal ve Yavuz KIII� mOdafii

Av. Kemal Nevzal GOle�en.

Sanlklar Turgul Alman, Beyazll Karala�, Nedim GOngor Kuruba�, Ismail Ta�, Muslafa

Erhan Pamuk, Mehmel Eidem, BOlenl GOn�al, Mehmel Erkorkmaz, Ahmel Erdem, Korean

PulalsO, Ziya GOler, Rldvan UlugOler, Cenk Halunoglu, HOseyin <;mar, Muslafa Haluk Bayba�,

Mehmet Cem <;aglar ve Sefer Kurnaz mOdafii Av. Ali Fahir Kayaean.

Sanlklar GOrbOz Kaya, Abdullah Dalay, Hasan Fehmi Canan, Mehmel Kaya Varol, Erhan

Kuraner, Hamdi Poyraz, Dogan Falih KO�Ok, Soydan GorgOIO, SOha Civan, COneyl Sankaya ve

Erdogan Ko�oglu mOdafii Av. Muzaffer Degirmenei.

.. Sanlklar Ozden Ornek, Mehmel Cenk Dalkanal mOdafii Av. Turgay Sanak�all.

Sanlklar Ayhan Ta�, Nejal Bek, Salim Erkal Bekla�, Nurettin 1�lk, Memi� YOksel Yal�tn,

Hasan Nurgoren, Beheel Alper GOney, YOksel Gamslz, Osman Fevzi GOne� mOdafii Av. Ilkay

Sezer.

Sanlk Engin Alan mOdafii Av. Ayhan Naeak

Sanlk Ali Yasin TOrker mOdafii Av. Bur�in Hekimoglu.

Sanlklar Ali Semih <;elin, Ramazan Cem GOrdeniz, Soner Polal, Cem Aziz <;akmak,

Ya�ar Eiarbaros BOyOksagnak, Ulku Arslan, Bora Serdar, Erean Iren�in, Faruk Dogan, Falih

Ulu� Yegin, Hasan GOlkaya, Klvan� Klrmael, Taner GOI, Gokhan Rahluvan, Muslafa Yuvan�,

Harun Clzdemir mOdafii Av. $ule Nazlloglu Erol.

Sanlklar BOlenl Koeababu�, Levenl Gorge�, Ali Ihsan <;uhadaroglu, Nihal Allunbulak,

Rafel Oklar, Ayhan Oslba�, Alpar Karaahmel, Alpay <;akarean, Cafer Uyar, Derya GOnergin,

Erdin� YlldlZ, Hakan Mehmel KoklOrk, Mural OnIO, Nadir Hakan Eraydm, Turgul Kelken, Osman

Kayalar, BOlenl Akalm, Ibrahim Ozdem Ko�er, Serhal Dizdaroglu, Reeep YlldlZ mOdafii Av.

Kemal Yener Sara�oglu.

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Kemal Yener Sara�oglu: "Saym Ba�kanlm ba�ka bir sU�lan

luluklu rnOvekkilim Erdin� YlldlZ'tn duru�malara gelirilmesi i�in mOzekkere yazllmastna, Hasdal

-- eezaevine mOzekkere yazllmasml lalep ediyorum, saygllanmla."

Aynl sanlklar mOdafii Av. Serpil Sara�oglu.

Sanlk Omer Faruk Aga Yarman mOdafii Av. Mehmel Oral.

Sanlk Omer Faruk Aga Yarman mOdafii Av. GOlean Ba�ak.

Sanlklar Eyup Akla�, Muharrem Sel�uk anal mOdafii Av. Nursafa Pandar.

Sanlk Nuri Ali Karababa mOdafii Av. Mural Din�ler.

Sanlk Levenl Erkek mOdafii Av. Dogukan OnOvar.
Sanlklar Lotto Sanear, Taner Balkl�, Muslafa Karasabun yelki belgesine islinaden $OkrO

Sar"�lk mOdafii Av. Yakup AkyOz.

Sanlk BOlenl Tun�ay mOdafii Av. Cengiz Erdogan.

Sanlklar Mehmel GonOlda�, Mehmel Yoleri, Faru� Oklay Memioglu m�yyOp

Sabri GOrsoy.

Sanlk Ahmel Yavuz mOdafii Av. Selim Yavuz.

Sanlklar Ali Sadi Onsal ve Ramazan KamOran boksel mOcrcifii Av. HOsevin Milhal

Tombak.

Sanlk Emin Hakan Ozbek mOdafii Av. Omil Kara�{lv

Sanlk Mebme.l Oluzbjroglu mOdafii Av. Faik Eren "avtan.
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Sanlklar Ibrahim Koray Ozyurt. Tayfun Duman, �afak YOrekli, Dora Sungunay, Ali

TOrk�en, Muharrem Nuri Alacah, ve Bilgin Balanh mOdafii Av. Ibrahim �ahinkaya.

Sanlklar Adem Ceylan, Canatan Turgut, Kenan VOce, Murat DOlek mOdafii Av. Aykanat

Kaymaz.

Sanlk Taner GOI mOdafii Av. Atakay Bala.

Sanlklar Halil Kalkanh, Emin Kuyukklhy mOdafii Av. Mustafa Kavakhoglu.

Aynl sanlklar mOdafii Av. Deniz <;il.

Sanlk Engin Baykal mOdafii Av. SOleyman Sefa Bilgiy.

Sanlk Erdem Caner Bener mOdafii Av. Abdullah Alp Arslankurt.

Sanlk Refik Hakan Tufan mOdafii Av. Neslihan YlldlZ

Sanlk Halit Nejat AkgOner mOdafii Av. Refik Ali Uyarcl.

Sanlklar Ender Kahya, Fahri Yavuz Uras mOdafii Av. Alp <;akmut.

Mahkeme Ba�kanl: " Ba�ka sUytan tutuklu sanlklardan; Erdiny YlldlZ burada ml? Mehmet

Seyfettin Alevcan ve Mehmet Cern <;aglar da zaten soylediniz, gelmedigini beyan ettiniz.

Sanlklardan Mustafa Onsel burada ml?"

Mahkeme MOba�iri: "Burada efendim iyeri girdi."

Mahkeme Ba�kanl: " Lavaboya ml geyti, tamam. Mahkeme salonunda bulunan bOlOn

tanlklar duru�ma salonu dl�ma ahndl. Evet, siz konu�ulanlan duyamayacaklan bir mesafeye

alacaglz onlan. �u an gelen mOzekkere cevaplan ile celse arasmda Mahkemeye sunulmu� olan

dilekyeleri ozetleyerek okuyacaglm. 23.02.2012 havale tarihli dilekye ile Ersan ErgOI isimli ki�i

Nurettin 1�lk ile ilgili tanlkhk yapacagma dair 3 sayfadan olu�an Mahkememize bir dilekye

sunmuli oldugu gorOldO. 24.02.2012 havale tarihli dilekye ile bir klSlm sanlklar mOdafii GOrkan

YlldlZ'1Il ba�ka bir Mahkemede duru�masl oldugundan dolayl mazeret dilekyesini gondermi�

oldugu gorOldO. 06.05.2011 tarihli 15 nolu ara kararla ilgili Jandarma Genel Komutanhgmm

23.02.2012 havale tarihli, 1500-77826-12 Hukuk hizmelleri bilgi ve beige istemi konulu

mOzekkere cevabmm Mahkememize gonderilmi� bulundugu, bu mOzekkere cevabma gore

Hanifi Ylldlrlm vekili Av. Ramazan Bulut'un Jandarma Genel Komutanhgl ve Genelkurmay

Ba�kanhgma hitaben gondermi� oldugu dilekyeler ile ilgili Mahkememize cevabm gonderilmi�

oldugu gorOldO. 06.12.2011 tarihli 12 nolu ara kararla ilgili olarak Genelkurmay Ba�kanhgl Hava

Kuvvelleri Komutanhgmm 23.01.2012 havale tarihli 3020-5820-12 Adli MO�avirlik soru�turma

hakkmda konulu mOzekkere cevabml Mahkememize gonderildigi, MOzekkere cevabmda ozelle;

konu hakkmda Hava Kuvvetleri Komutanhgl tarafmdan adli ya da idari bir soru�turmanm

yapllmadlgl, ilgi (b) yazl ekinde ani Ian ve konu hakkmda komuta katmm bildirilmesi maksadl ile

hazlrlanml� olan inceleme raporu EK-A'da sunulmu�tur �ekli ile mOzekkere cevablnm

Mahkememize gonderilmi� oldugu gorOldO. MOzekkere cevaplan tamamlandlktan soma sonuy

bolOmOnO okuyahm. Vine 06.12.2011 tarihli 17 nolu ara kararla ilgili olarak, Istanbul Valiligi

Emniyet MOdOrlOgOnOn yakalamah sanlk Ergin Saygun'un tedavi gormO� oldugu GATA

Haydarpa�a Egitim Hastanesine 09.01.2012 tarihinde giderek hastane ba�tabipligi ile yapllan

gorO�me neticesinde tutu Ian tutanak ve adl geyenin yatarak tedavisinin sOrdOgOnO belirtir

hastane idaresince taraflarma teslim edilen evraklann Mahkememize gonderilmi� oldugu

gorOldO. 20.01.2012 tarihli 3 nolu ara kararla ilgili olarak Istanbul Valiligi II Emniyet

MOdOrlOgOnOn 10.02.2012 havale tarihli, giri� ylkr� kaydl konulu mOzekkere cevabrnm

Mahkememize gonderildigi, bu konu ile ilgili olarak mOzek ere iyeriginde Ender Kahya ve Levent

ErgOn'On 01.01.2001 tarihi ile 01.01.2004 tarihleri a smda yurda giri� ylkl arihlen'n

ara�tlnlarak Mahkememize sonucunun bildirilmi� oldugu 6rOldO. 20.01.2012 t Ii, 13 nolu a

kararla IIgili olarak Istanbul 11. Aglr Ceza MahkemeSin� ,Mahkememize .02.2012, 20111
saylh mOzekkere cevabmm gonderildigi, GolcOk Donan a omutanhgm 06.12.2010 tarihi�e

yapllan arama sonucu elde edilen delillerin Mahkememi in 2011/37 Es s saylh daVfe0syas a

gonderilme�i� �gu, tal� edilen Qelil klasorlerinin st nbul Cu uriyet Ba�s clhgm an

•
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sorulmaslnln bildirilmi� oldugu anla�lldl. 20.01.2012 tarihli, 13 nolu ara kararla ilgili olarak

Istanbul 11. Aglr Ceza Mahkemesinin 03.02.2012 tarihli, 2011/37 Esas nolu dosyaslndan ilgili
say' yazlnlz ile istenilen Mahkememizin 2011/37 Esas saylli dava dosyaslnda bulunan

belgelerden bilgi kaynagl.txt isimli beige ve bu belgenin ele ge�irilmesine dair arama el koyma

karan, arama el koyma tutanaglnln tasdikli birer suretlerinin yazlnln ekinde gonderilmi�

oldugunun bildirildigi gorOldO. 20.01.2012 tarihli, 13 nolu ara kararla ilgili olarak istanbul 12. Aglr

Ceza Mahkemesinin 15.02.2012 tarih, 2010/34 Esas saylli mOzekkere cevablnda Mahkemenin

ilgi sayill yazllan ile Mahkemenin 2010/34 Esas saylli dosyasl ile birle�en ve amirallere suikast

davalan olarak bilinen 2010/83 Esas saylli dosya ve 2011/147 Esas saylh dosya ile

Mahkememiz dosyasl sanlklan Tank Ayabakan, Burak DOzalan, Yakut Aksoy ve Alperen

Erdogan'ln ikametlerinde yapllan aramada ele ge�mi� olan flash bellek imajl yazlnln ekinde

mevcut agzi mOhOriO ve banth zarf i�erisinde bulunan DVD i�eriginde gonderildigi bildirildi.

20.01.2012 tarihli 13 nolu ara kararla ilgili olarak istanbul 12. Aglr Ceza Mahkemesinin

15.02.2012 tarih, 2010/34 Esas saylh mOzekkere cevablnda, ilgi saylh yazl ile istenen 2010/34

Esas saylh dosyaslnda yargllanmakta olan sanlk Levent Bekta� ile ilgili bir klslm dokOmanlar

istenilmi� olmakla ilgi saylll yazlnlzda bahsi ge�en dokOmanlan i�eren ve Mahkememiz dosyasl

EK klasorOnde de mevcut olan sanlk Levent Bekta� ile ilgili 10 nolu klasor yazlnln ekinde

mevcut agzi mOhOrlO ve banth zarf i�erisinde CD i<;:eriginin gonderilmi� bulundugu bildirildi.

20.01.2012 tarihli, 13 nolu ara kararla ilgili olarak istanbul 12. Aglr Ceza Mahkemesinin

15.02.2012 tarihli 2010/356 Esas saylh mOzekkere cevablna gore Mahkemenin ilgi saylh yazlsl

ile Mahkememizin 2010/356 Esas saylli dosyaslnda mevcut, 9agda� Ya�aml Destekleme

Dernegi Genel merkez ve �ubelerinde yapllan aramalara dair ek deli I klasorlerinin gonderilmesi

istenmi� olmakla ek delil klasorleri yazlnln ekinde mevcut, agzl mOhOrlO ve bantli zarf i�erisinde

bulunan DVD i�eriginde Mahkememize gonderilmi� bulundugu bildirildi. 20.01.2012 tarihli, 13

nolu ara kararla ilgili olarak istanbul 12. Aglr Ceza Mahkemesinin 15.02.2012 tarih, 2011/111

Esas saylh dosya ile 2011/111 Esas saylli mOzekkere cevablna gore ilgi saylli yazl ile

Mahkememizin 2011/111 esas saylli dosyaslnda mevcut GolcOk Donanma Komutanliglnda

yapllan aramalara dair ek delil klasorlerinin gonderilmesinin istenildigi, ilgili ek deli I klasorleri

yazlnln ekinde mevcut agzl mOhOrlO ve bantli zarf i<;:erisinde bulunan CD i�eriginde

gonderildiginin bildirilmi� oldugu gorOldO. 29.01.2012 tarihli, 16 nolu ara kararla ilgili olarak

Donanma Komutanligl Askeri Savclliglnln 10 $ubat 2012 tarih, 2010/40 talimat, soru�turma

konulu mOzekkere cevabrnln gonderildigi, mOzekkere cevablnda ozetle; istanbul Cumhuriyet

Ba�savclliglnln 12 Ocak 2011 tarihli ve 2010/1003 Soru�turma nolu yazlsl ile �Opheliler

Kemalettin Yakar, Erdin� YlldlZ'1n kullanlmlnda olan ve 06.12.2012 tarihindeki aramada el

konulan 85026, 85033, 80920, 65075 ve 80849 envanter numarali bilgisayarlara ait hard

disklerin imajlannln Istanbul Cumhuriyet Ba�savclliglna gonderilmesinin istenildigi, Donanma

Komutanllgl

Askeri Savclliglnln 21 Ocak 2011 tarihli ve 2010/40 talimat saylli yazlsl ile bilgisayarlara ait hard

disklerin imajlannln bulundugu 3 adet harici hard diskin ve bilirki�i tutanaklan ile Istanbul
Cumhuriyet Ba�savclliglna gonderildigi, bunlara ili�kin yazllann fotokopisinin EK-E'de

gonderildigi, GolcOk Donanma Komutanligl istihbarat KISlm Amirliginde 06.12.2010 tarihinde

yapllan ilgi B aramada, arama tutanaglnda Ek-A lahika-2, 2 nolu torbada yer alan ve Askeri

SavclllQlmlza teslim edilen 5 hard disk ile istanbul Cumhuriyet Ba�savclliv .. yazlsl

geregince ilgi D ile teslim edildiginin bildirilmi� oldugu nla�lldl. An biz mOzek renin

i<;:eriginde GolcOk Donanma Komutanligl istihbarat Kisl Amirligi e 06.12.2010 tari inde

yapllan aramada elde edildigi bildirilen hard dis erin h gi tarihlerde Do nma

Komutanliglndaki bilgisayarlardan sokOldOgO, sokOlme i lemini kimin taraflndan ya rldlgl,

sokOlme i�leminden soma kime teslim edildikleri,.1 b a� adan sonra hangi ma<;:la
kullanllacaklan hususunu.sormu�tur' �ozekk:re cevaTIn I i� Igi ise aramadan rnrak orada
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var olan bilgisayarlann hard diskleri ile ilgili bilgi verilmili oldugu anlali1ldl. 20.01.2012 tarihli 18

nolu ara kararla ilgili olarak Donanma Komutanllgl Askeri Mahkemesinin 9 $ubat 2012 tarih,

2010/47 Esas saylll karar gonderme konulu mOzekkere cevablnda, Donanma Komutanllgl

Askeri Mahkemesinin 23.10.2010 tarih, 2010/47-556 Esas ve karar saylll ilaml ilgi B'de Istanbul

10. Agrr Ceza Mahkemesinin 27.01.2012 tarih ve 2010/283 saylll yazlsl uyannca Sekiz ayn asta

mOessir fiil sU9undan Sanrk Hasan Ozyurl hakklnda ilgi A karar ile ilgi B geregi Ek-A'da bu

ilamln tasdikli bir suretinin gonderilmili bulundugu anlalilldl. 20.01.2012 tarihli, 23 nolu ara

kararla ilgili olarak Istanbul Cumhuriyet BalisavcllIglnln 06.02.2012 tarih, 2010/227 soruliturma

saylll mOzekkere cevablna gore belirlilen bu soruliturma dosyaslnln halen devam etmekte

oldugunun Mahkememize derdest oldugunun bildirilmili oldugu anlali1ldl. Vine 20.01.2012 tarihli

25 nolu ara kararla ilgili olarak Istanbul Cumhuriyet BalisavcllIgrnrn 08.02.2012 tarih 2011/762

Savclilk Esasl saylll mOzekkere cevabrnda ilgi sayill yazrnlz ile TOrkiye Cumhuriyeti HOkOmetini

Cebren Iskat ve Vazife Gormekten Men Etmeye TeliebbOs Etmek SU9undan hakkrnda dava

a911an liOpheli Ayhan GOmOli'On iddianamedeki baba adrnrn nOfus kayltlanna uygun olarak

dOzeltilmesinin talep edildigi, yapllan inceleme neticesinde liOphelinin mernis ve nOfus kaydl ile

iddianamedeki kimlik bilgilerinin karlillalitmldlgrnda dOzeltmeyi gerektirir bir hususun

bulunmadlgl, son nOfus kaylt orneginden de anlali1lm1li olup nOfus kaylt ornegi ek'te

gonderilmilitir lieklinde mOzekkere cevablnrn gonderildigi, nOfus kaylt ornegine gore Ayhan

GOmOli'On baba adrnrn MOzellef, ana adrnrn Nuriye oldugunun bildirildigi gorOldO. 15.02.2012

tarihli 5, 6 ve 7 nolu ara kararlar ile ilgili olarak tanrklan n Mahkememizde ham edilmesi ile ilgili

olarak mOzekkerenin yazlldlgl ve yazllan mOzekkere cevabrnda tanlklardan Yaliar BOyOkanrt,

Koksal Karabaylr, Mehmet Prnar, Cevdet Kurnaz, Muharrem Ozcan, Ahmet Ankan, Ahmet

Nevres Erkin, Dogan Arslan, SOleyman Tali, Mehmet Ali Altali, Vahit Aydogan, Hasan Karagoz

ve OgOn GOren'in emekli olmalan nedeni ile kendileri taraflndan ililem yapllamayacagrnrn

bildirildigi, bu konu ile ilgili olarak Mahkememizde hazlr edilmesi ile ilgili celse arasrnda yeniden

mOzekkerenin yazilmlli oldugu gorOldO. 15.02.2012 tarihli 5, 6 ve 7 nolu ara kararla ilgili olarak

Genelkurmay Balikanllglnrn 20 $ubat 2012 tarih, 2010/283 Saylll dosya konulu mOzekkere

cevablna gore ilgi yazl ile tanlk olarak dinlenilmesine karar verilen kiliilerin a91k kimlik ve adres

bilgilerinin bildirilmesi istenmilitir. 2- Konu ile ilgili olarak yapllan inceleme sonucunda yazrnlzrn

10. slrasrnda yer alan Mehmet Ali Aktali isimli bir personelin kaydrna rastlanrlmadlgl ancak

kayltlarda bulanan benzer isimdeki TOP9U Albay Mehmet Ali Altali'rn bilgilerinin diger personelin

kimlik bilgileri ve adres bilgileri ile EK-A'da gonderildiginin Mahkememize bildirilmili oldugu

gorOldO. Sanrklardan Erhan $ensoy'un muayenesi ile ilgili olarak hastaneye gotorOldOgOne dair,

aynr liekilde Onder gelebi'nin tedavisi nedeni ile durulimaya ilitirak edemeyecegine dair mazeret

dilekgesi Mahkememize gonderilmili oldugu gorOldO. Hasan Ozyurl'un aynr liekilde 27 $ubat

2012 tarihinde durulimaya ilitirak edemeyecegine dair mazeret dilekgesi gondermili oldugu

gorOldO. 3. Kolordu Ozel Tip Askeri Cezaevi Tutukevi MOdOrlOgOnOn 27.02.2012 tarihli

mOzekkeresine gore ilgi talimat ile Silivri Ceza Infaz Kurumlan Durulima Salonunda 27.02.2012

yonOnden itibaren hazlr bulundurulmasl istenilen tutuklulardan 27.02.2012 tarihinde Mahkemeye

katllamayanlann isimlerinin gonderilmili oldugu gorOldO. Erhan $ensoy ile ilgili olarak aynr

mOzekkere cevablnrn bir kez daha Mahkememize gonderildigi, Mehmet Ali Altali'rn biraz once

okumulituk faks teyidi olarak aynl mOzekkere cevablnln asllnrn gonderilmili oldugu gorOldO.

Levent Kerim U9a'ya ait doktor raporunun Mahkememize gonderilmili oldugu gorOldO.

Sanrklardan Memili YOksel Yal9rn'rn bugOn havale tarihli d' ekgesi ile durulimada IIgl

nedeni ile hastaneye muayeneye gideceginden duruli dan aynlmasln mOsaade is r

dilekgesinin gonderilmili oldugu gorOldO. Bir klslm sanlklar Odafii Ali Fa . Kayacan'rn bilirk lii

incelemesi yaptlnlmasl talebini igerir dilekgesi Mahkeme�'z ulalitl. Ay liekilde yine Avuka� .Ii

Fahir Kayacan'rn mOvekkilinin savunmasrnda belirltigi hu u an dogr yan savunfdelillen IZ

olarak dava dosyasrna eklenmisi ile ilgili talepte bulun u oldug 2 sayfadan 0 lian ev akl
, • I
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dilekyesini eklemi� olarak Mahkememize gondermi� oldugu gorOldO, Samklardan Murat

OZyelik'in Avukatl Mahir 1�lkay ve 1�lkay Hukuk BOrosundaki avukatlann hakklmdaki yazlh ve

soziO beyanlanm iyerir �ekli ile kendi imzasl ile gondermi� oldugu dilekyesi Mahkememize

ula�tl. Samk Aziz Yllmaz'ln bilirki�i incelemesi yaptlnlmasl talebini iyerir dilekyesi Mahkememize

ula�tl. Samklardan Emin KOyOkklhy, Levent Ersoz, Ahmet KOyOk�ahin'in rahatslzhklan nedeni

ile muayene ile ilgili olarak tanzim edilmi� olan tutanaklan Mahkememize gonderildi. Vine

samklardan Onder gelebi'nin GOlhane Askeri Tip Akademisi Ortopedi servisinde muayenesi

olacagll1dan dolayl duru�maya katllamadlglnl bildirir dilekyesi Mahkememize gonderildigi,

Levent Kerim Uya'nln biraz once okumu�tum aym evrak doktor raporu Mahkememize ula�tl.

Maltepe Askeri Cezaevi ve Tutukevi MOdOrlOgOne sunulmam Ozere Hasan Ozyurt'un yine faksla

Mahkememize ula�an dilekyenin ash ve Erhan $ensoy'un biraz once okumu� bulundugum

muayenesi ile ilgili olarak evrakln ash Mahkememize ula�tl. Sanlklardan Ahmet Feyyaz

OgOlcO'nOn 27.02.2012 havale tarihli dilekyesi ile 06 Ekim 2011 tarihli savunmaslna ili�kin

dOzeltme taleplerini kapsayan dilekyesini Mahkememize gondermi� oldugu gorOldO. Aynl �ekilde

Ahmet Feyyaz OgOtcO'nOn 21 Haziran 2011 tarihinde 44. celsede yapml� bulundugu savunmasl

ile 21 Haziran 2011 tarihinde Mahkemenize yaptlglm savunmam ve yansllan 26 adet 18

Agustos 2011 tarihinde Mahkemenize sunulmu�tur. Dava kapsamlnda hazlrladlglm 21 Haziran

2011 tarihli detayh yazlh savunmam ve eklerini 5 adet belgeyi Mahkemenize sunuyorum �ekli ile

iyerikli dilekyesi Mahkememize ula�tl. Dursun 9iyek 27.02.2012 havale tarihli dilekyesiyle bir

klslm talepleri ile ilgili toplam 5 sayfadan olu�an dilekyesini Mahkemeye gondermi� oldugu

gorOldO. Bir klslm samklar mOdafii Av. Ilkay Sezer'in biraz once okunmu� olan mOzekkere

cevablnln sonuy ve degerlendirme bolOmOnOn okunmaslnl talep etmi� olmasl nedeni ile EK-D

sonuy ve degerlendirme; 1- Eski�ehir'de 20 $ubat 2011 tarihinde yaprlan bir aramada ele

geyirildigi ve Hava Kuwetleri Komutanllgl ile ilgili hususlan iyerdigi iddia edilen flash bellek

iyerisindeki dosyalar inceleme heyeti taraflndan personel teknik ve iyerikleri itibari ile

incelenmi�tir. 2- Emekli Havaci Albay Hakan BOyOk'e ait adreste yapllan aramada seri numarah,

yazlll Sundisk marka 2 giga bayt flash bellek iyinde yer aldlgl ve Donanma Komutanhgl IKK

$ubesinde 5 nolu hard disk iyerisinde oraj hava harekat plam adl altlnda bulunmu� dosyalan

teyit eder ve destekler mahiyette bulundugu iddia edilen dosyalara i1i�kin TOrk Hava Kuwetleri

Komutanllgl taraflndan yOrOtOlen idari ara�tlrma kapsamlnda ihdas edilmi� inceleme heyetince

ortaya konulan bulgu ve hususlar dahilinde A- Personel itibari ile yapllan incelemede 1

Donanma Komutanllglnda ele geyirildigi, oraj hava harekat plam iyerisinde yer aldlgl, Bilgin

Balanh adlna imzaya ayllan, ihtimalat plam adl altlnda hazlrlanan Word dosyasl ile ilintili oldugu

ve Eski�ehir'de ele geyirilen flash bellekte bulundugu iddia edilen 12 adet dosya iyerisinde

isimleri geyen 11 muvazzaf personelden Mart-Kaslm 2003 doneminde birinin Hava Kuwetlerinin

farkh kademe ve birliklerinde general rOibesinde gorev aldlgl, 10'unun ise Hava Kuvvetleri

birliklerinde gorev yapan subaylann te�kil ettigi tespit edilmi�tir. 2- Bahse konu planln

yapllmaslnda yer aldlgl iddia edilen personelin bOyOk klsmlnln 05-26 Mart 2003 tarihlerinde

dosyalanm ki�isel bilgisayar ortamlnda olu�turulmu� gorOnlOsO verilmi� bir personel, 18 Kaslm

2003 tarihinde kendi Word dosyaslnl olu�turmu� ve bir diger personel ise 3 farkh ki�inin

dosyalannda 6 Kaslm 2003 saat: 13:44-14:10 saatleri araslnda ki�isel bilgisayarlannda kaylt

i�lemi uygulaml� gorOlmektedir. Oysa bahse konu 2. personel 16 Haziran 2003 ila 23 Temmuz

2004 tarihleri araslnda ileri dOzey komuta ve kurmay kolej egitimi iyin Ingiltere'ye it . tiro B

Teknik analiz itibari ile otis dosyalannln Ost bilgilerinde yer Ian verilerin hiyb" Irakllma n

degi�tirilmesi, silinmesi veya olu�turulabilmesi mOmkOndOr. Bununla ber er dosya iyerigin

istenilen �ekilde ve istenilen Ost bilgilerle olu�turulmasl mOmkOn . r. Bu bilgiler 1�lg�na

dosyalara ait en kuvvetli teknik del iller a�agld� incelenmi�l'r 1- Esk'_ ehir'de ele .ge?�'r!1 igi !d .ia
edilen dosyalann tamamlnda uygulama verslyonunun 9. 8 2 old gu tesplt edllml� . Gol uk

�' Kom'''�,g,"", e'e ,,,.,,U," 5 00" h..d dI ;eri,' de yeo "eo do ",n d,
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tamaml da 9.2812 versiyonudur. 5 nolu hard disk ic;:erisinde rklgelenler/birle�tir ic;:erisinde yer

alan dosyalarm ekoylu ve gsalkaya tarafmdan birle�tirildigi izlenimi verdigi ve kaylt yapllmalan

halinde birle�tirildikleri bilgisayann versiyonunu almalan mantlkh gorOlmektedir. Aneak aynl hard

diskte rklgelenler altmda bulunan farkh ki�isel bilgisayarlarda olu�turulduklan olu�turma ve son

kayltlannm ise bu bilgisayarlann sahibi olan aYni ki�i1er tarafmdan yaplldlgl gorOnWsO veren

dosyalann dahi tamammm benzer �ekilde 9.2812 versiyonu oldugu tespit edilmi�tir. Daha i1ginc;:

olan bir husus Eski�ehir'de ele gec;:irilen flash disk ic;:erisinde Hava Kuwetleri i1e baglantlh oldugu

iddia edilen Deniz Kuvvetleri dosyalannm da aYni versiyonda Oretilmi� olmasldlr. 2002 i1e 2004

yilian arasl donemde TOrk Hava Kuvvetleri ve 1. Hava Kuweti Komutanhgl Karargahlan ile

Hava Harp Okulundan temin edilmi� EKIC Lahika-3'te sunulan ornek Word dosyalannda

birbirinden c;:ok farkh versiyonlann kullanlldlklan tespit edilmi�tir. Farkh bilgisayarlarda ve farkll

ki�i1er tarafmdan Oretilen bOWn dosyalann sadeee 9.2812 versiyonu olmasl ashnda tOm

dosyalann tek bir bilgisayarda ve manipOlatif amaC;:h Oretilmi� olduklannl kanltlamaktadlr.

Bununla beraber bOWn Word dosyalan Windows 2000 programl yOklenmi� bilgisayarlarda

Oretilmi!i gorOlmektedir. Donanma Komutanhgl GoleOk ve Eski�ehir'de ele gec;:irildigi iddia edilen

c;:ok saylda ki�i ve bilgisayar kullanllarak Oretilmi� bu dosyalann tamammm Windows 2000

programl ve 9.2812 versiyonu yOklenilmi� bilgisayarlarda Oretilmi� olma olaslhgl son dereee

dO�OktOr. Kurumsal bir ag yaplsl ile standardizasyon saglanmadlgl sOrece farkh bilgisayar

firmalarllndan tedarik edilen ki�isel bilgisayarlarda farkh program ve versiyonlann kullanlhyor

olmasl ';:ok yaygm bir durumdur. 2- Farkh ki�ileree kendi ki�isel bilgisayarlannda olu�turuldugu

izlenimi veren 12 Word dosyasmdan 7 adedinin sahipleri tarafmdan 05-24 Mart 2003 tarihleri

arasmda kendi dosyalannl olu�turduklan yine 07-25 Mart 2003 tarihleri arasmda son kaYltlannl

yaptlklan gorOimektedir. Bir personel ise 18 Kaslm 2003 tarihinde farkh saatlerde kendi

dosyasml olu�turmu� ve kaylt yapml� izlenimini vermektedir. Bu dosyalara ili�kin ilginc;: bir tespit

ortaya C;:lkml�tlr. Yapllan ineelemede; A- Bu dosyalann tamammm Office 2000 ve 9.2812

versiyonu ile Oretildikleri tespit edilmi�tir. Bu versiyonun dosyalannm Ozerinde c;:ah�llarak kaylt

save edilmeleri halinde en son 10 kaydl muhafaza ettigi tespit edilmi�tir. Teknik analizlerin

yapllmasmda isimli ABO firmasl Aeees Data isimli ABO firmasmm Orettigi FTK programl

kullanllml�tlr. Bu programh dosyalann document Information ve Summary Information olarak Ost

veri bilgilerini 0 TableStream olarak kaylt satlrlannl isim ve yol bilgileri olarak ortaya C;:lkarml�tlr.

Ozellikle bu 8 dosyanm teknik analiz degerlendirilmesinde her bir dosya ic;:in tek bir kaylt satin

gozlenmi�tir. Oysa 9.2812 versiyonu Upgrade edilmi� bir bilgisayarda personelin kendi

dosyasml olu�turmasl halinde ilk olu�turuldugu ve son kaydln yaplldlgl her iki tarih ic;:in de en az

2 kaylt satlrl tutmu� olmasl gerekirdi. Hal boyle iken tek bir kaylt satlrlnm tespit edilmi� olmasl

mantlkslz gorOlmektedir. Bu durum iki �art altmda gerc;:ekle�ebilir. 1- Birinei alternatifte dosyanm

aC;:lldlktan sonra bir daha Ozerinde c;:ah�llmayaeak bic;:imde bir kerede tamamlanlp kaydedilmi�

olmasl halinde tek kaylt satin gorOleeektir. Aneak bu durumda olu�turulma ve son kaylt tarihleri

birebir ortO�melidir. Oysa bu dosyalarda olu�turma ve son kaylt tarihleri ayndlr. Ilk
olu�turuldugunda kaylt edilen bir dosyanm olu�turma ve kaylt tarihleri birebir aynldlr ve

gozlemlenen kaylt satlrl da tektir. Ne zamanki aynl dosya Ozerinde bir ikinei c;:ah�ma yapllarak

tekrar kaylt altma ahnlrsa ilk olu�turuldugu tarih aynl kallrken son kaylt tarihi bundan aynhr ve

ikinei kayda ait bir kaylt satin daha meydana gelir. 2- Ikinei alternatife gore ise tek kaylt satlrl ile

farkh olu�turulma ve son kaylt tarihlerinin gorOlebilmesi ic;:in koW niyetli ki�ileree Ost veri

bilgilerindeki tarih degerlerinin degi�tirilerek dosyanm bir defada olu�turulm alinde u

mOmkOn olabilir. Boyleee olu�turma ve kaylt tarihleri ile oynanllarak .. Ok zaman far I

yaratllmasma ragmen dosya tek bir seferde olu�turulup kayl edildiginde Isim ve yol bilgiler' i

ic;:eren tek bir kaylt satlrl olu�aeaktlr. Yukanda arz edil� uhakem yazl dosyalarmm k' to
niyetli ki�i ya da ki�ileree manipOlatif olarak Oretildiklerine a net bir anlt ortaya koyfakt Ir.

C- Dl!>andan ahnarf'aYni ve fath vTrsiyynda ford dosyal n n dO�O versiyonlu bilrOlsal r ve
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hie kaylt edilmeseler de atlldlklan bilgisayarlarda kaylt satlrlannln tutuldugu ve bu kaylt

satlrlannl atlldlklan 9.2812 versiyonlu bilgisayarda kaylt albna almdlgmda bile muhafaza edildigi

gOzlenmi�tir. DolaYlsl ile bir ba�ka bilgisayarda olu�turulacak. eah�ma yapllacak dosyalara

kaynak olarak kullanllmak Ozere verilmi� dahi olsalar olu�turma slrasmdaki kaylt satlnnl

ta�ldlklclrl gOrOlmO�tOr. Halbuki bu dosyalar daha Once de belirtildigi gibi tek kaylt satlrlanna

sahiptir. BOylece dosyalann farkll bir bilgisayarlardan almlp OstOnde eah�lldlgl iddia edilebilecek

bir senaryoda dahi kaylt satin saylsmm en 2 olmasl gerektigi tespit edilmi�tir. <;- Muhtemeldir ki

bu ki�i ya da ki�iler sadece Ost veri bilgileri ile oynanarak istedikleri yanllglyl yaratabilecegini

dO�OnmO� ancak yapllan her kaylt i�leminin sistem tarafmdan tutuldugunu ve ayn bir program

olu�turulmasl ile bunun aelga elkanlabilecegini bilememi� veya tahmin edememi�lerdir. 3- EK-C

Lahika-3 Word dosyalannm sayfa dOzeni e�le�tirme tablosu ve detayll analizlerinin yaplldlgl

lahikalannda sunulan dosyalardaki yazllann birbirleri ile olan sayfa dOzeni e�lemelerine i1i�kin

dikkat eekici hususlar tespit edilmi�tir. Ozellikle devirteslim.doc, I.planhazirliklarLdoc, ihtimal.doc,

ofk.doc gibi dosyalann sayfa dOzenlerindeki teknik benzerliklerin 4 ile 5 noktada birebir

ortO�meisi dosyalann bir veya birkae bilgisayann manipOlatif Oretildikleri �Ophesini kuwette

yaratmaktadlr. C- leerik itibari ile yapllan incelemede 1- SOz konusu dOkOmanlar arasmda yer

alan yazi direktif plan ve eklerinin hiebir sayfasmda Islak imza bulunmamaktadlr. Islak imzasl

bulunmayan elektronik ortamda haZirlanml� veriler hukuki deli I niteligi ta�lmaz. Buna ilaveten

yazlyl e1karan makamlarda ve dagltlm yaplldlgl One sOrOlen birliklerde sOz konusu evraklara

ili�kin bir bilgi veya kaylt yoktur. Bu birliklerdeki evrak kaylt defterlerinde veya dosyalannda

herhangi bir kaylt veya beige de bulunmaml�tlr. 2- Incelenen dOkOmanlarda en basit bir askeri

yazlda bile yapllamayacak kural ve yazl�ma hatalan yer almaktadlr. Genel olarak tom yazllarda

benzer ya da aynl hatalar yapllml�tlr. Yazllarda anlam ve kavram bOtOnlOgO bulmamaktadlr. 3

Yazmm tanlmlanmasml saglayan dosya numarasl klsml vazgeeilemez bir detaydlr. Yazmm

tanlmlanmasl veya kaylt altlna ahnmasl iein �art kriterdir. Plana ili�kin yazl�malann hiebirinde

dosya numarasl bulunmamaktadlr. 4- Oraj hava harekat planma i1i�kin daha once yapllan

hatalarm aYnisl sOzde ihtimalat planlna ili�kin sayfalarda da yapllml� ve tarih saat grubu bilgisi

konu maddesinin bulundugu satlra yazllml�tlr. Normal olarak tarihin dosya numarasmm

kar�lsma yazllmasl gerekir. Birbirinden farkll zamanlarda, farkh yerlerde, farkh ki�iler tarafmdan

kaleme almdlgl gOrOntosO verilen yazllann hepsinde bOyle basit bir hatanm yapllmasl, yazllann

aYni ki�i veya ki�i1erce yazlldlgmm eok kuvvetli bir gOstergesidir. Planda yer alan yazllardaki

yazlm kurallanna baklldlgmda uygulamanm 2008 Yllmda yenilenen MY 75-1B TSK Karargah

Hizmetleri YOnergesine uygun oldugu gOrOlmektedir. SOz konusu yazllar eger 2003 yillannda

yazllsaydl 0 tarihte geeerii MY 74-1A'ya gOre yazllmasl gerekirdL Bu durum yazlyl hazlrlayan

ki�i ya da ki�i1erin yazlyl 2003 ylhnda degil de 2008 ylhndan soma kaleme aldlgl izlenimi

vermekledir. 6- Harekat htimalat planlan yurt ieinde veya belirli bir sorumluluk bOlgesinde

gerginliijin artmasl veya sava� halinde iken elkmasl muhtemel olaylara ka�1 hazlrhkll olmak,

gerekli tedbirleri almak ve reaksiyonu gOsterebilmek amaclyla hazlrlanml�tlr. Burada ise

planlama kurallanna aykln olarak iddia edilen yazllar yedek planlanml� gibi ifade edilmi�tir. 2.

Taktik Hava Kuvveti Kurmay Ba�kanma bu gOrev verilmi� gibi gOsterilmi� ve sOzde oraj hava

harekat planlnm ba�anslz olmasl durumunda uygulanacak harekat tarzlannl belirleyecek bir

ihtimalat plan I hazlrlanmasl emredilmi�tir. 7- Hava Kuvvetleri Komutanhgl ieerisindeki sOzde

yOnetim kar�ltl yapllanma faaliyetlerinin Deniz Kuwetleri Komutanllgl ile koordine i erisinde

yaplhyor izlenimi verilmeye eah�llml� ve hedef alman yeni ahlslar olaym ieer" eekl '�tir.

Deniz Kuwetleri Komutanhgl birimlerince hazlrlandlgl gOrO tosO verilen ve Ilgi notu �ekli de

sun ulan 3 sayfa eok klsa yazmm ieerisine Hava Kuvvetleri K utanhgl iba Ii kaslth olarak 9 li�i

guzel faaliyetleri belirtilecek �ekilde yer alml�br. Bunun� aCI her ik' uvvetin de oraj h va
harekat planlndan haberdar oldugu ve koordine icerisinde �Iyor izl imini vermektirj8- 2 03

yllinda hazlrlandlQl gOrOntosO verjlen belgelerde ismi 9 e 14 per onelin 2011 Ylli'na k dar

�
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geyen sOrede saghk, istifa, terti gibi sebeplerle sistemden aynlmadlgl ve tamamlnln kritik

gorevler Ostlendigi goriilmektedir. Geyen 8 yllilk siirede normal l}artlar altlnda soz konusu

l}ahlslardan en aZlndan birkaylnln aynlmasl gerektigi diil}iiniildiigiinde son birkay yllhk siireyte

dogrudan bu kil}iler hedef ahnarak hazlrlandlgl, yok diil}iiniildiigiinde yok son birkay yllilk

siireyte dogrudan bu kil}iler hedef ahnarak hazlrlanlldlgl yok kuwetli olaslhktlr. Adl geyen kil}iler

araslndaki yazlii\malarln daglnlkhglna ve gorev yapllklan birlik araslndaki mantlkslz iliii\kilere

baklldlglnda bu olaslhk daha da kuwetlenmektedir l}ekliyle sonuy boliimiiniin diizenienmiii\

oldugu !�oriildii. Tanlklardan, Avukat Bey'in mikrofonunu ayahm."

Bir klslm sanlklar miidafii Av. Nevzat Giileii\en: "Efendim son celse biliyorsunuz 15 $ubat

tarihinde yapllmll}1I ve 0 celseden soma."

Mahkeme Baii\kanl: "Eve!."

Bir klSlm sanlklar miidafii Av. Nevzat Giileii\en: "Ozellikle UYAP iizerinden birtaklm tahliye

dilekyeleri gondermiii\tik. Bu okuduklannlz araslnda onIan saymadlnlz herhalde farklndaslnlz

degil mi Efendim."

Mahkeme Bal}kanl: "OniinOze gelen daha soma il}leme giren bazl evraklar vardl onlar da

zaten iii\leme girmiii\ olmalan nedeni ile UYAP'tan gelinenlere havale edilenler geregi yaplldl yani

orada."

Bir klslm sanlklar miidafii Av. Nevzat Giileii\en: "Anlaii\lldl sag olun:

Mahkeme Bal}kanl: "Buyurun Celal Bey'in mikrofonunu ayallm."

Bir klslm sanlklar miidafii Av. Celal Olgen: "SaYIn Bal}kan celse araslnda Mahkemeniz

dosyaslna Askeri Yargltay Baii\savclhglnln olumlu gorev uyuii\mazhgl ile ilgili bir yazlslnln da

gelmil} olmasl gerekiyordu."

Mahkeme Baii\kanl: "Onu ben haberlerden duymuii\tum ama bize 0 ii\ekilde bir evrak

heniiz ulaii\madl."

Sir klslm sanlklar miidafii Av. Celal Olgen: "Tamam, tamam efendim."

Mahkeme Baii\kanl: "Evet, tanlklardan Sevilay Erkani Bulu!. Aydin Bey kimligi var ml?

Kimligi temin edelim. Kimliginizi tespit etme slraslnda ayakta olunuz. Haklannlzl hallrlaltlglm

slrada ve diger hususlarda aylklamalan yaptlglm slrada oturabilirsiniz. Yemin ettirme slraslnda

zaten bUliin salonun ayakta olmasl lazlm tamam ml?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Tamam."

Mahkeme Baii\kanl: " Evet, ii\imdi ayaga alaylm buyurun. Tanlk Sevilay Erkani Bulut

huzura ahndl CMK'nln 58/1. maddesi uyannca kimliginin tespitine geyildi. Tanlk Sevilay Erkani

Bulut, baba isminiz?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Ahmet Tiirem."

Mahkeme Bal}kanl: "Anne isminiz?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Nuriye."

Mahkeme Bal}kanl: "Dogum tarihiniz?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "29 Mayls 1979."

Mahkeme Baii\kanl: "Ne iii\ yaplyorsunuz?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Memurum."

Mahkeme Baii\kanl: "Size ulaii\llabilecek bir adresi soyleyin bize."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Sivas Inii\aat Emlak Bolge Baii\kanhgl."
Mahkeme Bal}kanl: "Huzurdaki tanlgln kimligi Milli Savunma Bakanhgl tar 'Ien

resimli belgeden teyit edildi. Huzurdaki tanlk ile resmin �yuml� ..oldugu aii\ll.d�. T�n1kt.
soruldu. $imdi biraz once ben sizleri dlii\an almadan. orle butun s Iklann ISlm hstesln

sunmuii\tum 0 listeyi inceleme imkanlnlz oldu mu?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Evet baktlm."
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Mahkeme Ba�kanl: "Evet bu sanlklardan tanldlgmlz akraballk, dostluk, dO�manhk,

ni�anllllk, evlilik bagl sona erse bile bu �ekli ile herhangi bir akraballk, dostluk, dO�manlik

bagmlz var ml?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulu!: "HaYlr."

Mahkeme Ba�kanl: "Evet, sanlklan tanlyor musunuz?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulu!: "Bir klsml ile mesai arkada�lIgmda bulunmu�tum."

Mahkeme Ba�kanl: "0 isimlerini soyleyebilir misiniz bizlere?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulu!: "Yani �ube miidiiriim olarak Biilent Tun9ay"

Mahkeme Ba�kanl: "Evet."

Tanlk Sevilay Erkani Bulu!: "Siiha Tanyeri."

Mahkeme Ba�kanl: "Evet."

Tanlk Sevilay Erkani Bulu!: "Izzet Ocak hatlrladlglm bu kadar."

Mahkeme Ba�kanl: "Evet, tanlgln tanlkllk yapma konusunda engel hali olmadlgl anla�lldl.

Tanlga CMK'nm 53. maddesi uyannca atlll sU91ama konusundaki gorgii ve bilgisinin gergege

uygun �,ekilde soylemesi gerektigi, aksi taktirde hakkmda yalan tanlkhk sU9undan i�lem yapilip

neticesinde de yalan tanlkhgmm sabit olmasl halinde cezalandlnlacagl, dogruyu soyleyecegi

hususunda yemin ettirilecegi, duru�ma salonundan Mahkeme Heyeti tarafmdan a91k olarak izin

verilmedikge salonu terk edemeyecegi, aynca CMK'nm 55/2. maddesi uyannca tanlga yemin

verdirma slrasmda herkesin ayaga kalkmasmm kanuni bir zorunluluk oldugu konulannda bilgi

verildigi, tanlga CMK'nm 55. maddesi uyannca �uan ben sizin yemininizi yaptlracaglm benim

soyledi�iim �ekli ile benim yeminimden siz tekrar edeceksiniz. Evet, bildigimi dosdogru

soyleyecegime namusum ve vicdanlm iizerine yemin ederim."

Tanlk Sevilay Erkani Bulu!: "Bildigimi dosdogru soyleyecegime namusum ve vicdanlm

iizerine yemin ederim."

Mahkeme Ba�kanl: "$eklinde yemini yaptlflldl. Buyurun, tanlga sanlklara atlh sU9un

ozetle Tiirkiye Cumhuriyeti Hiikiimetini cebren Iskat veya vazife gormekten men etmeye

te�ebbiis etmek iddiasl oldugu anlatlldl. Tanlga CMK'nm 48. maddesi uyannca kendisi ya da

CMK'n11l 45/1. maddede belirtilen ni�anhsl, bo�anml� dahi olsa e�i, kan hlslmhgmdan veya

kaym hlslmhgmdan iist soy veya alt soyu 3. derecede dahil kan veya 2. derece dahil kaym

hlslmlan evlathk bagmm olmasl halinde bu ki�iler hakkmda ceza kovu�turmasma ugratabilecek

nitelikte olan sorulara cevap vermekten gekinebilecegi hususu bildirildi. Tanlktan olay hakkmdaki

gorgii ve bilgisi soruldu tanlk beyanmda. $imdi anlayamadlgmlz bir husus varsa veyahut da

akrabahk ili�kisi durumunda derecenin belirlenmesi noktasmda anlayamadlgmlz bir husus varsa

Mahkememiz Heyeti bu konuda size yardimci olacaktlr."

Tanlk Sevilay Erkani Bulu!: "Yok."

Mahkeme Ba�kanl: "Tamam, �imdi 2002-2003 tarihleri arasmda nerede gorev

yaplyordunuz?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulu!: "Harekat Ba�kanllgl Plan Harekat $ube Miidiirliigiinde."

Mahkeme Ba�kanl: "Ka9 ylldlr orada 9ah�lyordunuz 0 zaman?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulu!: "4 Ylldlr orada 9all�lyor pozisyonundaylm. g8'de girdim."

Mahkeme Ba�kanl: "Aday memurlugunuz ne zaman sona ermi�ti?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulu!: "2000."

Mahkeme Ba�kanl: "2000 Ylhnda?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulu!: "Evet."

Mahkeme Ba�kanl: "Sona ermi�ti. Yani 2002-20031te yakla�IVolarak 5 yllhk devlet

memuruydunuz 1 yll aday memurlugunuz sona erdikten 5o()nr "

Tanlk Sevilay Erkani Bulu!:"Evet."

Mahkeme Ba�kanl: "Evet, �ifreniz veyahut da ora

�';""""�g'�Y"I" "a�? 'I \ I 11
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Tanlk Sevilay Erkani Bulut"Veri Hazlrlama Kontrol 1�letmeniyim."

Mahkeme Ba�kanl: "Bu �ifreniz nasll verilmi�ti, �ifrenizi istediginiz zaman istediginiz �ekli

ile degi�tirme imkanl var mlydl, bir kural var mlydl?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut"$ifreyi biz belirlemiyorduk. Elimizdeki �ifrelerle �ah�lyorduk. "

Mahkeme Ba�kanl: "Sizin �ifreniz neydi halirllyor musunuz 2002-2003 ylllannda?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut"Halirlamlyorum �u an."

Mahkeme Ba�kanl: "Hatlrlamlyorsunuz?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut"Eve!."

Mahkeme Ba�kanl: "Oaha oncesinde emekli sicil numarasl �ekil ile bir �ifre kullanmanlz

oldu mu?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut"Oldu."

lMahkeme Ba�kanl: "Halirlayamlyorum dediniz de."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut:"Evet, yani hatlrladlglm kadanyla oldu eve!."

Mahkeme Ba�kanl: "Evet."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut"Yani isim ve soyisim Serkani ve 79, 561079 ile ba�layan bir

�ifre."

Mahkeme Ba�kanl: "Bulunmu� oldugunuz plan odasmda sivil memur olarak sizden ba�ka

�all�an ka� ki�i vardl?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut:"Plan subaylan, bir sivil memur arkada�lm daha vardl."

Mahkeme Ba�kanl: "Oiger sivil memurla birlikte kullandlglnlz baglmslz 2 adet mi

bilgisayar vardl veya ka� adet bilgisayar vardl?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut"2 adetti."

Mahkeme Ba�kanl: "2 adetti. Bu bilgisayarlar birbirlerini gorme hususunda naslldl,

aralannda herhangi bir bag kurulmu� muydu?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut"Halirlamlyorum."

Mahkeme Ba�kanl: "Hatlrlamlyorsunuz."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut"Evet."

Mahkeme Ba�kanl: "Oaha oncesinde �ey noktasmda, yani orada �all�ml� oldugunuz

donem i�erisinde herhangi bir ag'a bagh olarak �ah�ma sisteminiz var mlydl?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut:"Yoktu. Halirlayamadlm ama yoktu."

Mahkeme Ba�kanl: "Sizin bilgisayannlzda yazllml� olan herhangi bir yazlYI."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut"Evet."

Mahkeme Ba�kanl: "Ba�ka bir birimdeki veyahut da 1. Ordu dl�mdaki ba�ka bir birligin

gorebilrne imkanl var mlydl?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut"HaYlr"

Mahkeme Ba�kanl: "1. Ordu i�erisindeki."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut:"HaYlr."

Mahkeme Ba�kanl: "Oaire Ba�kanhklan da dahil hi�bir birim gormiiyor muydu?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut"Onlar hakkmda bilgim yok efendim."

Mahkeme Ba�kanl: "Onlar hakkmda bilginiz yok."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut:"Evet."

Mahkeme Ba�kanl: "Sizin yazdlglnlz bilgisayan diger memur, sivil memur ark�n

bilgisayarmda aktarma ya da gorebilme imkanl var mlydl?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut:"Aktarma yapllabiliyordu.

Mahkeme Ba�kanl: "Bunu hangi sistemle yap,yordu1uz?"
Tanlk Sevilay Erkani Bulut"CO ile CO'ye �ekere ve a."

Mahkeme Ba�kanl: "Yani internet, Intranet yahut�a �ekilde."
Tanlk Sevilay Erkani Bulut:"HaYlr haYIr."
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Tanlk Sevilay Erkani Bulut"Yok."

Mahkeme Ba�kanl: "Evet, bu kullanml� oldugunuz bilgisayarda CD-writer denilen

mekanizma var mlydl?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut"Vardl."

Mahkeme Ba�kanl: "Sizden ba�ka 0 sivil memurlann bilgisayarlannda, daha dogrusu bu

CD yazma Writer diye butOn bilgisayarlarda da var mlydl, bu hususta bilginiz var ml?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut"Yok. Bu hususta bir bilgim yok efendim."

Mahkeme Ba�kanl: "Ama sizinkinde CD-writer ozelligi vardl. CD yazabiliyordunuz?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut"Vardl."

Mahkeme Ba�kanl: "$imdi plan 9all�malan ile ilgili 90k yogun bir 9all�ma oldugu �ekli ile

daha ol1ceki beyanlannlzda, beyanda bulunuyorsunuz. 0 bir planll1 hazlrlanma safhasll1daki

mesela 1 gOnlOk ya da 1 haftallk bir programll1lzl ozetleyebilir misiniz, nasll geli�iyordu? Ya da

i�in yogunluguna gore bu 3 ay ml, 2 ay ml sOrOyordu? Bir plan semineri 9all�masl hazlrllgl nasI I

gergekle�tiri Iiyord u?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut"Ben yazl yazmakla sorumlu oldugum i9in sOrekli yazl yazma

klsml ile ilgileniyordum efendim."

Mahkeme Ba�kanl: "I� yogunlugunuz 0 donemde artlyor muydu?"
Tanlk Sevilay Erkani Bulut"Artlyordu diger gOnlere nazaran."

Mahkeme Ba�kanl: "Plan 9alt�masl olmadlgl donemler i9in soruyorum. Vine aynl �ekilde

plan odasll1a gelmek, gitmek veyahut da dl�andan girebilme imkanl veya yogunluk naslldl?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut"Normal 9alt�ma temposunda 9alt�lyorduk efendim. Yani fazla

yogun."

Mahkeme Ba�kanl: "$imdi dl�andan isteyen herkes plan odasll1a girebilir miydi?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut"Giremezdi."

Mahkeme Ba�kanl: "Girilme �ekli naslldl?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut"Girmeye yetkili ki�ilerin kartlannl okutarak girme yetkileri

vardl."

Mahkeme Ba�kanl: "Kartlannl okutarak."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut"Evet."

Mahkeme Ba�kanl: "Bu kart okutulduktan soma haflzaya alma gibi bir durum var mlydl?

Yani kartl okuttunuz ge9tiniz 0 kaltci olarak sonrasll1da buraya kim in girip girmedigi noktasll1da

bir incelemeye tabi tutuldugunda, bunun ar�ivlenmesi �ekli ile kart okumanll1 ar�ivlenmesi

�eklinde herhangi bir sistem var mlydl?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut"O konu hakkll1da bir bilgim yok efendim."

Mahkeme Ba�kanl: "Plan odasll1da sizden ba�ka plan subaylannll1 da 9alt�tlglnl

soylediniz. Mesela Plan Harekat Daire Ba�kanl, Harekat Ba�kanl, Plan $ube MOdOrO orada

9all�maslnl hi9 gordOnOz mO, 9alt�masl olur muydu, ya da bilgisayann kar�lsll1a ge9ip herhangi

bir 9all�malanna �ahit oldunuz mu?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut"Beraber 9alt�lrdlk."

Mahkeme Ba�kanl: "Beraber 9all�lrdlk derken. Size soylenilip, dikte edilmek �eklinde

yazdlrma �eklinde mi olurdu. Nasll 9alt�lltrdl?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut"KomutanlanmlZIl1 verdigi emirleri 2 memur arkada�, biz

yerine getirirdik. Gorevimiz neyse icra etmeye 9alt�lrdlk efe�im."

Mahkeme Ba�kanl: "Evet, $imdi daha oncesinde 1. Ordu da eri Savclltkta Ijjr

beyanll1lz var. Mahkeme huzurunda da Sorgu Hakimligind ralm,� oldu' nuz bir beyanll1lz v
Ve Istanbul Cumhuriyet Ba�savclllgll1da altnml� olunan bElY nlannlz v r."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut"Evet."
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Tamk Sevilay Erkani Bulut:"Uzun zaman gee;:ti uzerinden hatlrladlglm yerleri de var

hatlrlamadlglm yerleri de var."

Mahkeme Bai?kam: "Okumaml ister misiniz?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut:"Lutfen."

Mahkeme Bai?kam: "$imdi okumui? oldugunuz. Yani sormui? oldugum soru ile i?ey

noktaslnda bu emekli sicil numarasl ve e;:alli?ma sistemiyle ilgili daha onceki beyanlanmzda

e;:elii?ki var gibi gorunuyor. Bundan dolayl ben ilk once Askeri Savclilkta vermii? oldugunuz

savunmamzda sadece 0 e;:elii?kiye dUi?ulmui? olan bolumlerle ilgili olarak beyanlnlz okuyorum;

emekli sandlgl sicil numaram yazillydi. Odadaki plan subaylanmlz i?ifremi bildikleri ie;:in kendileri

bu i?ifremi kullanabiliyorlardl. $ekli ile bir beyammz var."

Tamk Sevilay Erkani Bulut:"Mesai ie;:erisinde pardon."

Mahkeme Bai?kam: "$imdi biraz once emekli sidl numaramzl kUliamp kullanmadlglnlzr

hatlrlamadlglmz beyan ettiniz. Bu hususta ne soylemek istersiniz?"

Tamk Sevilay Erkani Bulut:"Emekli sicil numaraml hatlrladlm ama i?ifrem olarak

kullandlglml hatlrlayamadlm efendim."

Mahkeme Bai?kam: "Ha i?ifre olarak."

Tamk Sevilay Erkani Bulut:"Evet."

Mahkeme Bai?kam: "Tamam. tamga soru sorulma ii?lemi tamamlandlktan soma

beyanlanndaki e;:elii?me olmasl durumda tamamen ona gore soru soracaglm. soru soracaglm,

okuyacclglm. Bundan dolayl tanlga soru sormak isteyen varsa. Buyurun."

Sir klslm samklar mudafii Av. Celal Olgen:"SaYIn tanlk burada soru sorarak asllnda sizi

rahatslz etmek istemiyoruz."

Tamk Sevilay Erkani Bulut:"Estagfurullah."

Bir klslm samklar mudafii Av. Celal Olgen:"Tam tersine gere;:egin ortaya e;:lkmaslnl

saglamaya e;:ahi?lyoruz. Oncelikle siz bir Askeri Savcrllkta, birde Sivil Savclilkta ifade verdiniz.

Ama Sivil Savclilkta bir kez daha bir bai?ka savclya ifadeye e;:agnldlnlz ve ifade verdiniz. Yani

toplamda iki kez Sivil Savclilkta, bir kez de Askeri Savclilkta ifade verdiniz."

Tamk Sevilay Erkani Bulut:"Evet."

Sir klslm sanlklar mudafii Av. Celal Olgen:"Sivil Savclliga ifade vermeye nasll e;:agnldlnlz

ve nasll goturuldunuz, onu anlatlr mlSlnlz?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut:"<;alli?tlglm birime yazl geldi. Yazlnln gelmesiyle bende oraya

istanbul'a geldim."

Bir klslm sanlklar mudafii Av. Celal Olgen:"Siz kendiliginizden mi geldiniz?"

Tamk Sevilay Erkani Bulut:"HaYlr Merkez Komutanllgl taraflndan getirildim."

Bir klslm samklar mudafii Av. Celal Olgen:"Mevcutiu mu goturuldunuz?"

Tamk Sevilay Erkani Bulut:"Evet."

Bir klslm samklar mudafii Av. Celal Olgen:"Neden?"

Tamk Sevilay Erkani Bulut:"Bilemiyorum. Mevcutlu geldim. Buradan da mevcutlu

kari?llandlm. 0 tarafa da oyle gee;:tim."

Bir klslm samklar mudafii Av. Celal Olgen:"Peki ifade verirken Cumhuriyet Savclsl size

tanlk ml, yoksa i?upheli mi olarak hitap etti?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut:"$upheli."

Sir klslm samklar mudafii Av. Celal Olgen:"Siz bu iLlin farklndaydlnlz y�pheli olarak

ifade vermeye gittiginiz farklndaydlmz?"

Tamk Sevilay Erkani Bulut:"Evet."

Bir klslm sanlklar mudafii Av. Celal Olgen:"Korktunujl\ mu?"

Tamk Sevilay Erkani Bulut:"Tabi hie;: yai?amadlg'" �i� olay yai?

+,.mk. ''''''''''' o'.mk "kml',. gl,dim Ko"'tu�.'
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Bir klslm sanlklar mGdafii Av. Celal Olgen:"Peki siz Melek O�lepe ile birlikle sivil memur

olarak �ah�lyordunuz."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut:"Eve!."

Bir klslm sanlklar mGdafii Av. Celal Olgen:"Bu bilgisayarlarla CD Grelimiyle i1gili ya da

CD'leri lanlmayla ilgili siz mi daha yakmslzm, Melek O�lepe mi daha yakm olaylara?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut:"ikimizde aYni derece yakmdaYlz."

Bir klslm sanlklar mGdafii Av. Celal Olgen:"lkinizde aynl derecesiniz."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut:"Eve!."

Sir klslm sanlklar mGdafii Av. Celal Olgen:"Aranlzda allhk, Gs!lGk yok."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut:"Yok."

Bir klslm sanlklar mGdafii Av. Celal Olgen:"Peki. Sivil Savclhkla size 19 lane CD'nin ash
goslerildi mi?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut:"HaYlr folografl goslerildi."

Bir klslm sanlklar mGdafii Av. Celal Olgen:"Melek Hanlmla konu�lunuz mu hi�?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut:"Konu�madlm."

Bir klSlm sanlklar mGdafii Av. Celal Olgen:"Ona neyin goslerildigini biliyor musunuz,

folograf ml ya da aSlllannm?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut:"Bilmiyorum."

Bir klSlm sanlklar mGdafii Av. Celal Olgen:"Bilmiyorsunuz. Tekrar CD'lere donelim. Bu

CD'leri bugGn anlmslyor musunuz, folograflannl ya da kapaklannl?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut:":;>u anda hallrlayamlyorum. Gorsem herhalde."

Sir klslm sanlklar mGdafii Av. Celal Olgen:"Saym Ba�kan CD'lerin aSllian val' ml, lanlga

lek lek goslermek isliyoruz."

Mahkeme Ba�kanl: "Resimli sunulmu� olan daha oncesinde laraflara da sizlere de

verilmi� olan 0 renkli sure!li hazlr. Onlan zalen biz goslerecegiz."

Sir klslm sanlklar mGdafii Av. Celal Olgen:"Peki 0 zaman efendim onu bir goslerebilirsek

lek lek bir CD'leri ilerleyelim."

Mahkeme Ba�kanl: "Tamam siz sorunuza devam edin. Eger 0 sorulannlz 0 gorGntulerle

baglanllh degilse, zalen onu �ey yapacaglz. Tek lek goslerip soracaglz."

Bir klslm sanlklar mGdafii Av. Celal Olgen:"Peki 0 zaman lekrar soz alma, soru sorma

hakkml."

Mahkeme Ba�kanl: "0 zaman lamam lakahm CD'yi bir kez daha �ey yapahm. Tak."

Bir klslm sanlklar mUdafii Av. Celal Olgen:"Eve!. Eve!. Eve!."

Salonda soz almadan konu�anlar oldu. Anla�llamadl.

Mahkeme Ba�kanl: ":;>uan sorgu yapmlyoruz. :;>uan lanlk dinlenmesinde zalen lanlga

soru soruyoruz."

Salonda soz almadan konu�anlar oldu. Anla�lIamadl.

Mahkeme Ba�kanl:"Avukal Bey, Avukal Bey de soru sorma hakklnl kullanlyor nihayelinde

aynl �ekilde."

Salonda soz almadan konu�anlar oldu. Anla�llamadl.

Mahkeme Ba�kanl: "Birincisi sorgu yapmlyoruz. Tanlgmm �uan olay hakkmdaki gorgG ve

bilgisini ahyoruz. Eve!. Resimler senin yanmda degil mi? CD'ye �ey yap. Resirn1efHle-taf:lla

sun, onUnde bulunsun."

Bir klslm sanlklar mGdafii Av. Celal Olgen:"Resiml;r, resim.

konuluncaya kadar efendim ben ba�ka sorular."

Mahkeme Ba�kanl: ''Tamam yok hazlr zalen. Hazlr ha

Bir klslm sanlklar mGdafii Av. Celal Olgen:"Resiml� s
mGvekkilim Celin Dogan doneminde.
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Bir klslm samklar mOdafii Av. Celal Olgen:"Orada gorevliydiniz Sevilay Hanlm."

Tamk Sevilay Erkani Bulut:"Evet."

Bir klslm samklar mOdafii Av. Celal Olgen:"Ve plan �ahllmaSI sirasmda da orada

gorevliydiniz. Hi� balyoz harekat plam diye bir plan ismi yazdmlz ml, bilgisayarda?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut:"Efendim ben ifademde de belirttigim Ozere ben bunu, bu olay

�Iktlgmda medyadan televizyondan duydugum kadanyla bu bilgiye sahip oldum bu konu

hakkmcla. Ben oyle bir lley hatlrlamlyorum."

Bir klslm samklar mOdafii Av. Celal Olgen:"C;:arllaf."

Tamk Sevilay Erkani Bulut:"Hatirlamlyorum."

Sir klslm sanlklar mOdafii Av. Celal Olgen:"Suga."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut:"Hatirlamlyorum."

Sir klslm sanlklar mOdafii Av. Celal Olgen:"Oraj."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut:"ifademde de ge�erlidir bunIan hatlrlamadlglm."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Celal Olgen:"Hatirlamlyorsunuz. Peki sizin 79561079 diye

kullandlgmlz bilgisayarda bir kimlik numarasl var. Yani bilgisayann author yazar dediQi klslmda

gorOntOlenen bir kimlik numaranlz var."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut:"Evet."

Bir klslm samklar mOdafii Av. Celal Olgen:"Sizin bu kimlik numaramz, bizim sahteligini ileri

sOrdOgOmOz 11 nolu CD'nin i�erisinde yer alan adl 4X4 belgesi diye ge�en bir belgenin Ozerinde

yazlh yani 0 belgeyi Orettiginiz, bu lleyden numaradan kaynaklanarak soylOyorum. Oyle

gorOnOyor. 4X4 ara�lar �izelgesi yani herhangi bir slklyonetim uygulamasl slrasmda 4X4

ara�lara el konulacak diye bir beige Orettiniz mi?"

Tamk Sevilay Erkani Bulut:"Hatirlamlyorum."

Bir klSlm samklar mOdafii Av. Celal Olgen:"Peki sizin daha i1eriyi gorme 3 yll sonraYI 4 yll

somayl gorme yetiniz var ml?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut:"Yok tabi ki."

Bir klSlm sanlklar mOdafii Av. Celal Olgen:"Yok. Efendim bunu llunun i�in sordum. Yazan

Sevilay Erkani Bulut gorOnOyor. 4X4 �izelgesi Bursa da bir plaka oysa bu Oretim tarihi

04.03.2003'te 0 plana Bursa da degil izmir de ve daha soma �ok 2 yd, 3 yll soma Bursa'ya

gelecek. Soma tekrar bir ballka yere gidecek. Bunun mOmkOn olmadlgm a�lsmdan sordum.

Peki gorOntoleri biraz a�amlyor muyuz acaba efendim?"

Mahkeme Ballkanl:"O taraf 501 taraftakileri."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Celal Olgen:"Peki efendim lloyle yapahm fotografl,

Mahkeme Ballkam: "Verdik kendisine."

Tamk Sevilay Erkani Bulut:"Fotograf."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Celal Olgen:"Verelim. Ozden Palla da var."

Mahkeme Ballkanl: "OnOnde verildi."

Bir klSlm samklar mOdafii Av. Celal Olgen:"Tamam llimdi ben oradan, ben de a�lyorum.

Evet CD'ler toplu halde. 1 nolu CD, 1 nolu CD; Ozerinde CD no 82 yazlsl var. Okuya biliyor

musunllz?

Tanlk Sevilay Erkani Bulut:"Evet."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Celal Olgen:"Bu yazl sizin miT

Tanlk Sevilay Erkani Bulut:"Benzemiyor benim yazlma."

Elir klSlm sanlklar mOdafii Av. Celal Olgen:"Melek O�tep.'nin yazlsma be

Tanlk Sevilay Erkani Bulut:"Onu bilemem."

Elir klslm sanlklar mOdafii Av. Celal Olgen:"Peki. Altl(ld�152. Zrrhh yrimen Komutanhgl 5-7

Mart 2003 plan �ahllmasl yazlyor."

Tamk Sevilay Erkani Bulut:"Evet."

Bir klslm samklar mOdafii Av. Celal Olgen:"O yazlyl
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Tamk Sevilay Erkani Bulut:"Tanlmlyorum."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Celal Olgen:"Bu CO'yi tamyor musunuz, hatlrhyor musunuz

daha dogrusu?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut:"Hatlrlamlyorum."

Bir klSlm samklar mOdafii Av. Celal Olgen:"Peki te�ekkOr ediyorum. 2 nolu CD; bu CO'yi
hatlrhyor musunuz fotograftan?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut"Yani hatlrhyor mu derken, ar�ivde kullandlglmlz. Ar�ive

kaldlrdlQlmlz CO'lere beziyor. Bu tor CO'lerdi."

Bir klslm samklar mOdafii Av. Celal Olgen:"Ama bu CO'dir. Mutlaka odur diyebiliyor

musunuz?"

Tamk Sevilay Erkani Bulut"HaYlr diyemem yani Ozerinde 9 sene gelfmi� ben oradan

aynlah. Onu tabi ki ha!lrlamam mOmkOn degildir."

Sir klslm sanlklar mOdafii Av. Celal Olgen:"3 nolu CO Sevilay Hamm."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut"Evet."

Sir klslm sanlklar mOdafii Av. Celal Olgen:"4 nolu CO ha!lrllyor musunuz, aym dO�Oncede
misiniz biraz onceki?"

Mahkeme Ba�kam: "Bir saniye 3 bir kendisi bir gordOgOnO teyit etsin. Gorebildiniz mi

onOnOzde?"

Sir klslm sanlklar mOdafii Av. Celal Olgen:"Peki. Peki."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut"Yani ar�iv ilfin kaldlrdlglmlz CO'ler. CO'lerin fotograflan."

Sir klslm samklar mOdafii Av. Celal Olgen:"Peki bu �ey var. Ostlerinde CO no: 74-2, 74-1

bu size bir �ey anlatabiliyor mu?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut"HaYIr."

Sir klslm samklar mOdafii Av. Celal Olgen:"Sizin ar�iv numaralanmz. A�ivdeki CO saYlsl
falan gibi."

Tamk Sevilay Erkani Bulut"HaYlr."

Sir klslm sanlklar mOdafii Av. Celal Olgen:"Peki. CO no: 4, 35 yazlsl var. 2003 ylh plan

Ifah�malan."

Tamk Sevilay Erkani Bulut"Evet."

Bir klslm samklar mOdafii Av. Celal Olgen:"Ha!lrlayamadmlz onu da?"

Tamk Sevilay Erkani Bulut"Halirladlm. Bizim ar�iv CO'lerimiz."

Bir klslm samklar mOdafii Av. Celal Olgen:"Ha!lrladmlz. Sizin ar�ivlerde peki. 33 nolu yani

Ozerinde klrmlzl kalemle 33 yapllan, yazllan 5 nolu CD."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut"Evet."

Bir klslm samklar mOdafii Av. Celal Olgen:"6 nolu CO. Alternatif plan 2003 yazisl var."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut"Evet."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Celal Olgen:"Ar�iv CO'lerinden."

Tamk Sevilay Erkani Bulut"Evet."

Bir klslm samklar mOdafii Av. Celal Olgen:"C-7 yazlll CO 7-C'de CO 21 yazlsl olan."

Tamk Sevilay Erkani Bulut"Evet. Kapakta resimli yani kapagm ilfinde resimli olanlan

ha!lrlayabiliyorum ama diger CO'leri kesin olarak ha!lrlayamlyorum. Ama Ifah�ma prensibi olarak

Ozerine sOrekli yazlyla ne CO'si oldugunu yazlyorduk. Olabilir diye dO�OnOyorum ama tam kesin,

emin degilim."

Bir klslm samklar mOdafii Av. Celal Olgen:"8. Aytalf Y

birCO."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut"Ar�iv CO'si."

Bir klslm samklar mOdafii Av. Celal Olgen:"9. Irticai Vllsl.Jrlar, an1l sol unsurlar."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut"Kapak olmadlgl ilfin e�ln IPlmayafak ar�iv CO'si o.
dO�OnOyorum."

..

-
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Bir klSlm sanlklar mOdafii Av. Celal Olgen:"10. CO no: 74-5."

Tamk Sevilay Erkani Bulut"Aym i?ekilde. Kapak yok."

Sir klslm sanlklar mOdafii Av. Celal Olgen:"CO no: 11 Ozerinde Or. Ko'na yazlh CD."

Tamk Sevilay Erkani Bulut"Evet yani boyle haZirladlglmlz CO'lere elle not dOi?ebiliyorduk

Ozerine onlar olabilir diye dOi?OnOyorum. Ari?iv CO'si."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Celal Olgen:"Kesin olarak hatlrlayabiliyor musunuz?"

Tamk Sevilay Erkani Bulut"Hatirlamlyorum. Ari?iv CO'si olabilecegini dOi?OnOyorum."

Sir klSlm sanlklar mOdafii Av. Celal Olgen:"Peki sadece olabilecegini dOi?OnOyorsunuz."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut"Evet. EI yazisl oldugu ilfin."

Bir klslm samklar mOdafii Av. Celal Olgen:"Peki Or. Ko'na harfleri var. bu harfleri, bu

yazlyl tamyor musunuz?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut"HaYIr."

Mahkeme Bai?kam: "Ne manaya geliyordu 0 yazllar. Onu i?uan hatlrhyor musunuz?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut"Komutammlz ilfin hazlrladlglmlz metinler, brifingler, takdim

edecegimiz konular neyse onlan."

Mahkeme Bai?kam: "Yani ne demek bu? Ordu Komutanma ml demek?"

Tamk Sevilay Erkani Bulut"Yani klsaltmasma gore 0 anlama geliyor. Evet."

Mahkeme Bai?kanl: "Evet. Buyurun tamam."

Sir klslm samklar mOdafii Av. Celal Olgen:"Pardon. Boyle Or. Ko.'na diye birgok CD

hazlrlar mlsmlz?"

Tamk Sevilay Erkani Bulut"HaYIr."

Sir klslm sanlklar mOdafii Av. Celal Olgen:"Kalf tane hazlrlarsmlz mesela yllda?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut"Hatirlamlyorum yani gerektigi zamanlarda haZirlanlr."

Bir klslm samklar mOdafii Av. Celal Olgen:"Hatirlamlyorsunuz. Peki 12 nolu CD."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut"Evet."

Sir klslm sanlklar mOdafii Av. Celal Olgen:"Hatlrhyorsunuz."

Tamk Sevilay Erkani Bulut"Hatlrhyorum."

Sir klslm samklar mOdafii Av. Celal Olgen:"13."

Tamk Sevilay Erkani Bulut"CO kapagl olmadlgl ilfin ii?te bu CO'lerde. Kapaklannda etiket

olmasl lazlm. 0 amblemli kapak, onlan biz hazlrlaylp bilgisayardan lflkartabiliyorduk."

Sir klslm samklar mOdafii Av. Celal Olgen:"Sevilay Hanlm."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut"Evet."

Bir klslm samklar mOdafii Av. Celal Olgen:"O kapagln ilferisine diyelim ki hilf ilgisiz bir

bai?ka CD koydular. Siz CO'nin kapagma bakarak ilfindeki CD bizim diyemezsiniz."

Tamk Sevilay Erkani Bulut"Oiyemem. Haylr diyemem."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Celal Olgen:"O baklmdan CO'leri gostermeye sormaya

lfahi?lyorum. "

Tamk Sevilay Erkani Bulut"Tabi. Tabi."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Celal Olgen:"Evet."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut"Yani CO'yi tanlrlm ama ilfinde ne oldugunu bilemem. 0

yOzden kesin olmamakla birlikte bizim CO'miz olabilir diyorum."

Bir klslm samklar mOdafii Av. Celal Olgen:"Yani olmayabilir de."

Tamk Sevilay Erkani Bulut"Olmayabilir de, olabilir de."

Bir klslm samklar mOdafii Av. Celal Olgen:"Olabilir de, olm�yabilir de divlfrsunuz."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut"Olmayabilir de."

Sir klslm samklar mOdafii Av. Celal Olgen:"Peki gene

Tamk Sevilay Erkani Bulut"Evet."

Bir klslm samklar mOdafii Av. Celal Olgen:"16 nolu CO'te

Tamk Sevilay Erkaoi Bulut"Evet."

...
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Bir klslm sanlklar mudafii Av. Celal Olgen:"Hallrllyor musunuz bu CD'yi?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut"Hatirlayamadlm."

Bir klSlm sanlklar mudafii Av. Celal Olgen:"Peki 17 nolu CD."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut"Hatirlayamadlm."

Bir klslm sanlklar mudafii Av. Celal Olgen:"18."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut"Hepsi birbirine benziyor yani hallrlayamadlm. Ama ari?iv CD'si

olabilir diye dUi?unuyorum."

Bir klslm sanlklar mudafii Av. Celal Olgen:"19. Ari?iv CD'si olabilir diyorsunuz 18'e."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut"Yani."

Bir klslm sanlklar mudafii Av. Celal Olgen:"19."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut"19 da eve!. Ari?iv CD'si olabilir."

Bir klslm sanlklar mudafii Av. Celal Olgen:"Peki. 19 da ari?iv CD'si olabilir diyorsunuz."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut"Evel eve!."

Elir klslm sanlklar mudafii Av. Celal Olgen:"Peki lei?ekkur ediyorum. Bunlar iyinde. $imdi

Saym Bai?kan bu ai?amada bu kadar sorum."

• Mahkeme Bai?kanl: "Tamam. $imdi daha onceki beyanlannlzda yine yelii?ki oldugu iyin

soruyorum. 4X4'lerle ilgili iyerik olarak buna benzer yazllar yazdlk. $ekliyle bir beyanmlz var.

Huzurda ise i?uan dediniz ki 4X4 i?ekliyle bOyle bir yazl yazdlglml hatlrlamlyorum."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut"Eve!."

Mahkeme Bai?kanl: "$imdi iyerik olarak bu i?ekli ile planlama faaliyeli kapsammda

islalislik veyahul da mesela ii?le 4X4 araylarla ilgili diyelim. Bu i?ekli ile bir yazl haZirladmlz ml,

oyle bir haZirlamanlz oldu mu? Daha oncesindeki soylediginiz beyanlnlzla, i?uan ki beyanmlzda

yelii?ki �:Ikll."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut"Efendim. Eve!. 4X4 derken ben i?u anda yazlyl gormedigim

iyin orada bana yazl goslerilmii?li. Bende onu lam hatlrlamadlglml ama askeri yaz1i?ma

kurallarma uygun oldugunu soylemii?lim. Ama yazmm iyerigini soy1emii?lim."

Mahkeme Bai?kanl: "Gnu lakahm. Bir 11 'i CD'de ayahm 0 4X4'u. Bu slrada 0 lakllana

kadar ben size i?oyle bir soru daha soraYlm."

Salonda soz almadan konui?anlar oldu. Anlai?llamadl.

Mahkeme Bai?kanl: "AYok yok. Hazlr hazlr, hazlr. $oyle bir plan semineri yahi?ma

slrasmdla daha onceki yillardaki yap1lm1i? olan yahi?malardan yararlanllma durumu var mlydl?

Tanlk Sevilay Erkani Bulut"Bazen."

.. Mahkeme Bai?kanl: "Bazen."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut"Eve!."

Mahkeme Bai?kanl: "Mesela 2003 Yllmda yapllm1i? olan bu plan semineri ile ilgili olan CD

i?eklindElki iyerikler, plan odasmda ya da kozmikle mi saklanlyordu, nerede saklanlyordu 0

CD'ler?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut"Plan odasmda."

Mahkeme Bai?kanl: "Plan odasmda."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut"Eve!."

Mahkeme Bai?kanl: "2008 yllmda, 2009 ylhnda ya da 2007 yllmda bu CD'lerden

yararlanmanlz oldu mu?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut"2004'le aynldlm efendim ben Dradan."

Mahkeme Bai?kanl: "2004'le aynldmlz."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut"Eve!."

Mahkeme Bai?kanl: "Peki. 2004 ylhnda herhangi bir plan s

Tanlk Sevilay Erkani Bulut"Eve!."
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Mahkeme Ba�kanl: "0 �ekli ile mesela ya da 2003 ylhnda bir plan seminerine

hazlrlanlrken allyorum 99-98'deki yapllml� olan plan seminer CD'lerinden yararlanma imkanl val'

mlydl?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut:"Hallrlayamadlm."

Mahkeme Ba�kanl: "Yani hallrlaylp hallrlamamanlz �oyle. 0 CD'yi taklp kullanmanlz ya

da ne bilim kopyalamanlz, oradaki bir yazllml� daha onceki bir veriyi ahp kullanmanlz �ekli ile

herhan!Ji bir durum olmuyor muydu?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut:"Yani bilgi olarak sanmlyorum."

Mahkeme Ba�kanl: "Sanmlyorsunuz."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut:"Evet."

Mahkeme Ba�kanl: "Peki dl�andan mesela orada 1. Ordu da plan seminerine katllacak

bir seminer 9ah�masmda. DI� birliklerden gelen ki�iler bu plan odaslnda 9ah�malannl

yapabilirler miydi, buna teknik imkan val' mlydl, ya da boyle bir uygulama val' mlydl?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut:"Yapabiliyorlardl."

Mahkeme Ba�kanl: "Yapabiliyorlardl. Bunun denetimi nasll oluyordu? Bu sefer yani kapi

giri�inde �ifreli giri� yaplyorsunuz. Oraya dl�andan gelen ki�i ozel bir izin mi ahyordu, sizin kapi

giri� kartlannlz ml kullanllarak igeriye giriyorlardl?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut:"Onu hallrlayamadlm efendim yani ama 9ah�ma yaplyorlardl."

Mahkeme Ba�kanl: "Sizin kimliginizle mesela yanlnlza gelen bir arkada�mlz veyahut da

bir ziyaret9iniz igeri teknik olarak girme imkanl val' mlydl?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut:"HaYIr."

Mahkeme Ba�kanl: "Almaz mlydlnlZ, yoksa yasak oldugu i9in mi uygulamazdmlz bunu?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut:"Yasak oldugu i9in."

Mahkeme Ba�kanl: "Peki. Diger mesela istihbarattan yani, oradaki $ube

MOdOrlQklerinden falan gelen ki�ilerde bu �ekli ile plan odasmda 9ah�ma yapabilme imkanlan

olur muydu?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut:"Yani 9ah�ma derken gelirlerdi ama 9ah�ma yapllmazdl."

Mahkeme Ba�kanl: "Yani 9ah�madan kaslt. Bu mesela komutana bir �ey arz edilecek

bununla ilgili olarak notlannl gozden ge9irme. Mesela 1. Ordu'ya bagh diger alt ya da ast

birliklerdeki gelen 9ah�malann bir CD haline toparlanmasl i�lemi, sizin orada ml yaplhrdl, teknik

olarak normalde plan odasmda ml gergekle�tirilirdi bu husus?

Tanlk Sevilay Erkani Bulut:"Herkes kendi odasmda yapardl 9ah�malannl efendim."

Mahkeme Ba�kanl: "$imdi bazl numaralar 0 CD'de gosterildigi 74-2, 74-3 ya da 84 �ekli

ile."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut:"Evet."

Mahkeme Ba�kanl: "$imdi CD'nin ar�ivleme 9ah�masmda veyahut da

numaralandlnlmasmda Yillara gore mi bu numara verilirdi? Yoksa orada bir CD numaralandlrma

SlraSI vardl. Ornegin 2001 ylhnda 1 ile ba�laml�sa, 2004 yllma kadar CD 2002'de gelene 13, 14,

15 bu �ekilde mi ilave yaplhrdl."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut:"Aynen."

Mahkeme Ba�kanl: "Yoksa her yll 2002 ya da 2003 ylhnda slftrlandlrma olur. 2003'te

gelene yeniden 1 numarasl ml verilirdi?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut:"Slftriandlrma olmazdl. Neyle

eden slra numaralan verilirdi."

Mahkeme Ba�kanl: "Slra numarasl herhangi bir kaylt defte

tamamen fiili uygulama gergevesinde yapllan bir numaralandlrm

Tanlk Sevilay Erkani Bulut:"KaYlt tutmuyorduk."

Mahkeme Ba�kanl: "KaYlt tutmuyordunuz."

Tamk Sevilay Erkani Bulut:"Evet."
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Mahkeme Ba�kanl: "En son kaldlgmlz numaraYI nasll hallrllyordunuz. Yani 85'e verdik.

85 kayboldu ya da c;:ahndl. Ya da imha oldu. Ya da bozuldu. Yeniden 84 numarasml ml

veriyorsunuz. Ya da biri emanet olarak aid I kullanmaya goturdu."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut"Orasml hallrlayamadlm efendim ama kaylt oldugunu

hallrlayamadlm yani yok. KaYlt yapmlyorduk."

Mahkeme Ba�kanl: "Evet bu 4X4 ile ilgili olan yazl huzurda. Monitore yansltabilir miyiz

onu? Evet �imdi 4X4 ile ilgili ben bir yazl hallrlayamlyorum dediniz. Daha onceki beyanlannlz da

ise 4X4'un yani askeri yazl�ma formatma uygun ic;:erik olarak dogru ya da yanh� �ekliyle

sormuyorum da, c;:ah�ma �ekli formatlna uygun oldugu �ekli ile bir beyanlnlz var. 0 yande de bir

c;:eli�kili beyanlnlz var."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut"Evet."

Mahkeme Ba�kanl: "Evet beyanmlzl bir kez daha du�unun bu hususta ne soylersiniz?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut"lfademde gec;:tigi uzere efendim c;:ah�ma �ekli olarak yani

yazlm kurallanna uygun oldugu ic;:in 0 �ekilde soylemi�imdir. Yoksa yazmm ic;:erigi."

Mahkeme Ba�kanl: "Bu yazlyl yazdlm ya da yazmadlm."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut"Yazdlm, yazmadlm hallrlayamam efendim."

Mahkeme Ba�kanl: "Anladlm."

Salonda soz almadan konu�anlar oldu. Anla�llamadl.

Mahkeme Ba�kanl:"Avukat Bey diger Avukat Bey ya da sanlklar da sorulannl

tamamlasmlar yeniden donecegiz. Zaten amaclmlz tanlgm olay hakkmdaki gorgu ve bilgisini

almak."

Salonda soz almadan konu�anlar oldu. Anla�llamadl.

Mahkeme Ba�kanl:"$uan kayda girmiyor. Tamamlayahm ondan soma soz hakkl

verecegim. Yeniden soru sorma hakkl. Evet soru sormak isteyen varsa. Isterseniz butunluk

aC;:lsmdan avukatlan bir tamamlayahm daha soma sanlklara gec;:elim. Evet buyurun. Evet $ule

Hanlmmkini ac;:allm. Buyurun."

Sir klslm sanlklar mudafii Av, $ule Nazlloglu Erol:"Saym Ba�kan ben soru sormayacaglm

ama bir hususu Makammlza hallrlatmak istiyorum. Ozur dilerim. 59. madde c;:ok aC;:lk, sanlga

ance dosya hakkmda, dava hakkmda ne bildigi sorulur sozunu kesmeden. Ondan soma 59/2'ye

gore soru sorulur. Bir husus daha var efendim. Sanlyorum herhalde gozunuzden kac;:tl diye

du�unuyorum."

Mahkeme Ba�kanl: "Evet."

Bir klSlm sanlklar mudafii Av. $ule Nazhoglu Erol:"Savcllrkta ifadesi �upheli olarak ve

avukat olmadan �upheli olarak ifadesi almml�, Demek ki gec;:ersiz bir ifade var. Gec;:ersiz bir

ifadeyi �imdi huzurda tanlk olarak ifadesini alryorsunuz. Sanlk degil, �upheli degil. Tanlk olarak

aldlglmz ifadeyi gec;:mi�te gec;:ersiz alman ifade ile e�le�tiremezsiniz. Orada c;:eli�ki vardlr diyebilir

miyiz?"

Mahkeme Ba�kanl: "Ifadenin �upheli slfatlyla ahnmasl onun gec;:ersiz bir ifade oldugu

anlamma gelmez. Sanlkla ilgill delillendirme noktasmda Savcllrk Makaml tarafmdan takdir

neticesinde ilgili hakkmda kovu�turmaya yer olmadlgma dair karar verildiginde bunun 0 ifadenin

almma tarzl ile ilgili herhangi bir aksakhkla ya da eksiklikle olmadlktan soma 0 ifadenin

kullanllabilecegi hususunda."

Bir klSlm sanlklar mudafii Av. $ule Nazhoglu Erol:"I�te saY'1Ba�kan,m burada ��
olarak almml� ya, avukat almadan �upheli olarak ifadesi almml�. ence gec;:ersi�ade 0

sebeple �u andaki verdigi beyanla arasmda c;:eli�ki vardlr diyemeyiz iyorum ben:Bu konuda bir
suru Ceza Genel Kurulu Karan da var." I

Mahkeme Ba�kanl: "Avukat Hanlm sorunuz varsa ozetler/.eyi He y�t1m ben zaten."
Bir klslm sanlklar mudafii Av. $ule Nazlloglu Erol: "Hayrr �oruN yCk'. Ama bunun ululen."
�ahkeme Ba�kanl: "Evet."
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Bir klSlm samklar mudafii Av. $ule Nazlloglu Erol: "Dogru olmadlgml hatlrlatmak i9in

soyledim efendim."

Mahkeme Ba!1kanl: "Evet, buyurun Kemal Bey."

Sir klslm samklar mudafii Av. Kemal Yener Sara90glu: "Siz ifadenizde zaten hem Suha

Tanyeri hem de diger subaylar yazl yazmak i9in bizlere tabi tabiri caizse mahkumdur. Benim

gorevim yazl yazmaktlr. Bu yazllan yazdi ran ki!1i de Suha Tanyeri ve onun subaylandlr !1eklinde

ifade de bulunmu!1sunuz. $imdi bu ifade dogrultusunda bu sozde balyoz harekat plam ile ilgili

yazllar sizin taraflmzdan ml yazlldl?"

Tamk Sevilay Erkani Bulut: "HaYlr ben ° konuyu hatlrlamadlglml soylemi!1tim."

Bir klSlm samklar mudafii Av. Kemal Yener Sara90glu: "Ba!1ka birisi tarafmdan yazllmasl

mumkOn mudur? Bakm tekrar soylUyorum, tekrar soyluyorum. ifadenizde bunlar bize

mahkumdur, hem de diger subaylar. Yazl yazmak i9in bizlere tabidir, tabiri caizse

mahkumdurlar. Benim gorevim yazl yazmaktlr. Bu yazllan yazdi ran ki!1i de Suha Tanyeri ve

onun subaylandlr diyorsunuz."

Tamk Sevilay Erkani Bulut: "Evet, sorgu uzerine oyle soyledim."

... Bir klslm samklar mudafii Av. Kemal Yener Sara90glu: "Evet."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Kimlere yazl yazdlrlldlgl soylenince ° !1ekilde soyledim."

Bir klslm samklar mudafii Av. Kemal Yener Sara90glu: "Bende tekrar soruyorum. Bu

sozde darbe planlanm ba!1kalannm sizin bilgisayarlanmzda veya orada yazmalan mumkun

mudur?"

Tamk Sevilay Erkani Bulut: "Onu bilemem efendim."

Mahkeme Ba!1kam: "Avukat Bey."

Tamk Sevilay Erkani Bulut: "Ama benim gorevim yazl yazmaktlr."

Mahkeme Ba!1kam: "Yazmm igeriginde zaten bu !1ekli ile balyoz !1ekli ile degi!. Yani

oradaki 9all!1ma sistemi ile ilgili a91k1amasl var tamgm isterseniz. Yani buton olarak

okudugunuzda."

Bir klslm samklar mudafii Av. Kemal Yener Sara90glu: "Efendim."

Mahkeme Ba!1kam: "Ne tor bir 9all!1ma onumOze gelen yazl ile ilgili yazl yazardlk. Onu

kastediyorsunuz herhalde."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Evet efendim evet."

Mahkeme Ba!1kam: "Yoksa atlll sU91ama ile ilgili balyozu siz mi yazdmlz, eli mahkumdur.

Yazmak zorundaydlk !1ekli ile bir sorunuz mu var?"

-- Bir klslm samklar mOdafii Av. Kemal Yener Sara90glu: "Efendim bakm tamk !1upheli slfatl

ile almcllgl ifaclesinde diyor ki."

Mahkeme Ba!1kam: "Evet."

Bir klslm samklar mudafii Av. Kemal Yener Sara90glu: "Biz diyor orada diyor 2 tane yazl

yazma memuruyuz. Veri hazlrlama memuruyuz."

Mahkeme Ba!1kanl: " Evet."

Bir klslm samklar mOdafii Av. Kemal Yener Sara90glu: "Ve bunlar bize mahkumdurlar.

Ba!1ka kimse orada yazl yazamaz diyor."

Mahkeme Ba!1kanl: "Evet."

Elir klslm samklar mudafii Av. Kemal Yener Sara90glu: "Bizim bilgisayarlarda biz yazanz

diyor. $imdi bunu teyit ediyoruz. Bakm oralarda yazlldlgl iddia edilen sozde darb&-etanf&J var.

Bunu soruyoruz."

Mahkeme Ba!1kam: "0 zaman sorunuzu !1u !1ekli ile dogtudan s9flJyoruz. Balyoz, Qraj,
suga, 9ar!1af �ekli ile herhangi bir plan semineri veyahut da bir �all!1rJ)6 bu !1ekli ile ba!1l1kll bir
yazl yazdmlz ml?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Yazmadlm efendim, hatlrl

Mahkeme Ba!1kam: "Tamam, evet."
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Sir klslm samklar mOdafii Av. Kemal Yener Sarayoglu: "Sa�kasmm yazmasl mOmkOn

mOydO?"

Tanlk Sevilay Erkani Sulut: "C;:ali�ma sistemimiz sorguya alindlgl iyin ben 0 �ekilde bir

ifade kullandlm."

Mahkeme Sa�kam: "$uan biz sizi sorgulamlyoruz. Tamk olarak buradaslmz. Siraz once

Avukat Celal Sey sordu. $uan herhangi bir korkunuz var ml?"

Soz almadan konu�uldu, anla�llamadl.

Mahkeme Sa�kam: "Sir saniye. Yani eger soz alip konu�mak istiyorsanlz buyurun soz

aim. Mahkeme korkutuyor, �u korkutuyor, bu korkutuyor �ekli ile beyanda bulunun. Yani slhhatli

bir beyan almaya yall�lyoruz, olmaz ml? Evet, �uan iradenizi sakatlayacak, tarafmlza herhangi

bir cebir, tehdit, manevi baskl hissediyor musunuz, var ml?"

Tamk Sevilay Erkani Sulut: "HaYlr efendim."

lVlahkeme Sa�kam: "Evet, buyurun."

Sir klslm samklar mOdafii Av. Kemal Yener Sarayoglu: "Efendim."

lVlahkeme Sa�kanl: "Avukat Sey bir saniye."

Soz almadan konu�uldu, anla�llamadl."

13ir klslm samklar mOdafii Av. Kemal Yener Sarayoglu: "Gene."

lVlahkeme Sa�kanl: "Evet, verecegim. Avukatlan bir bitirelim. Siliyorum verecegim."

Soz almadan konu�uldu, anla�llamadl.

lVlahkeme Sa�kanl: "Sir saniye, eve!. Herkese SlraSI i1e verecegim buyurun. Evet, Avukat

Sey, Cl�lal Sey size �uan soz hakkl vermiyorum. Suyurun oturun."

Soz almadan konu�uldu, anla�llamadl.

lII1ahkeme Sa�kanl: "Evet, Avukat Sey nihayetinde samk saYlsl da fazla, nihayetinde

Avukat saYlsl da fazla. Sir bOlOnlOgOn korunabilmesi bir i�leni�in saglanabilmesi aylsmdan

tamamlayalim avukatlannkini, samklara verecegim zaten. Evet, soru sormak isteyen varsa

buyurul1."

Sir klslm samklar mOdafii Av. Turgay Sanakyali: "$imdi ben yine CO'lerin fotograflanna

donmek istiyorum."

Mahkeme Sa�kanl: "Fotograflar onOnOzde mi �uan?"

Tanlk Sevilay Erkani Sulut: "Eve!."

Mahkeme Sa�kanl: "Tamam."

Sir klslm samklar mOdafii Av. Turgay Sanakyali: "Su 1 numara, 2 numara, 3 numara ve

devam eden CO'ler Ozerindeki 71/2, 71/3 gibi numaralann ar�ivlenme amayll verildigini

soylediniz az once, dogrudur degil mi?"

Tamk Sevilay Erkani Sulut: "Eve!."

Sir klslm sanlklar mOdafii Av. Turgay Sanakyali: "Peki, 11 numarali CO'ye gelebilir miyiz?

Sunda bir numara, ar�iv numarasl var mldlr? Gorebiliyor musunuz?"

Tamk Sevilay Erkani Sulut: "Yok."

Sir klslm samklar mOdafii Av. Turgay Sanakyall: "Peki, ar�ive girmemi�tir diyebilir miyiz

numara olmaymca?"

Tamk Sevilay Erkani Sulut: "Ar�ive girmesi iyin numara olmasl lazlm evet."

Sir klSlm samklar mOdafii Av. Turgay Sanakyall: "Peki, sorum budur."

Mahkeme Sa�kanl: "Eve!. Avukat Seylerden, Hammlardan ba�ka s�k isteyen

yok. Evet, buyurun SOha Tanyeri."

Samk SOha Tanyeri: "Senim f1ashl takabilir misiniz? Oracla sopdfar veya samk sorulfir i�te,

sorulacak sorular diye bir dosya olmasl lazlm."

Soz almadan konu�uldu, anla�llamadl."

Samk SOha Tanyeri: "Soru yansrlan eve!. Sevilay H

Tamk Sevilay Erk�i Sulut: "Ho� bulduk, sagolun e
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Samk SOha Tanyeri: "Saym Bai?kan mOsaade ederseniz konular tabi hep benim ile ilgili

oldugu if,in biraz aynntllt soru soracaglm. Onun ii(inde konu botOnlOklerini dikkate alarak

sorulanml soracaglm."

lV1ahkeme Bai?kanl: "Aynntl derken savunma amai(1r beyanlardan ziyade dogrudan soru

ile ilgili olarak."

Sanlk SOha Tanyeri: "Evet."

lV1ahkeme Bai?kam: "Sorularsa tamam buyurun."

Samk SOha Tanyeri: "Evet, i?imdi 1. sorum i?U;"

lV1ahkeme Bai?kam: "Soruyu Mahkemeye dogru i?ey yapm, Mahkeme yonlendirecektir."

Samk SOha Tanyeri: "Ordu karargahmdan aynldlktan sonra."

lV1ahkeme Bai?kam: "Evet."

Sanlk SOha Tanyeri: "Ben 2003 yllmda ordu karargahmdan aynldlm. Bildigim kadan ile

Sevilay Hanlm 2004 yilmda aynlmli? Ordu karargahmdan aynldlktan soma ozellikle de bu

balyoz konulan gOndeme geldikten soma sizin ile herhangi bir i?ekilde telefon ile, i?ahsi temas,

araci kullanarak veya herhangi bir i?ekilde sizin ile irtibat kurdum mu?"

� Tamk Sevilay Erkani Bulut: "HaYlr efendim kurmadlk."

Samk SOha Tanyeri: "Peki, tei?ekkOr ederim. Bunu i?unun ii(in sordum. Tamklan etkileme

diye bir i?Opheniz var. Bu konuda hii(bir girii?imim olmamli?tlr."

Mahkeme Bai?kam: "Oyle bir i?Ophemiz yok."

Sanlk SOha Tanyeri: "HaYlr yanlti? ifade edebilirim Saym Bai?kan. Tabi ben hukuki(u

olmadlglm ii(in ifadelerimi yanlli? kullanabilirim ama yani kararlarda gei(tigi ii(in soyIOyorum."

Mahkeme Bai?kanl: "Evet:"

Samk SOha Tanyeri: "2. konumuz genel bir ai(lklamaYI geri(i sordular. Siz de dediniz ki;

ben karargahta bizim tabirimiz ile yazlcl. Yani siz veri ii?letme uzmanl olarak gorev

yaplyordunuz. Kimden, size kim yazl getirir ve siz bu yazllan kime verirdiniz? Genel olarak

soyIOyorum."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Komutan, 0 zamanki i(alti?tlglmlz komutanlanmlz kimse

onlara verdikleri yazlyl yazard Ik."

Samk SOha Tanyeri: "Peki net soraYlm. Ben size herhangi bir i?ekilde bir yazlYI; Sevilay

Hanlm lou yazlyl yazm diye bir yazl getirdim mi harekat bai?kanl olarak?"

Tamk Sevilay Erkani Bulut: "Direkt olarak vermezdiniz evet."

Samk SOha Tanyeri: "Vermezdim. Kim verirdi? $oyle soraYlm. Yani daha ziyade plan

.. subaylaJI ml verirdi, arada bir i?ube mOdOrO mO verirdi yani nasil olurdu bu konu?"

Tamk Sevilay Erkani Bulut: "Bu i?ekilde olurdu evet."

Samk SOha Tanyeri: "Bu i?ekilde olurdu.'"

Tamk Sevilay Erkani Bulut: "Evet."

Samk SOha Tanyeri: "Bilmiyorum bu soru tekniginde bir yanlti?ltk var ise i?ey yapallm.

$imdi HRKBSK bilgisayan ile ilgili birkai( soru soracaglm. 26 $ubat 2010 tarihinde Savclltga

verdiginiz ifade de harekat bai?kanmm da kendisine ait bilgisayan vardl, bilgisayann adl

HRKBSK idi diye soylemii?siniz."

Tamk Sevilay Erkani Bulut: "Evet."

Samk SOha Tanyeri: "ifadede oyle yazlyor. Oysa bu konuda 25 $ub ta inde

Askeri Savcillga verdiginiz ifad�de. HRKBSK adlt. kU!la�lcl ismi!rekat ba _ nma. ait olabili� iye
bir ifadElde bulunmui?sunuz. $Imdl bu konu lie Ilgllt blrkai( sor u sor aglm. Slzlere yam sivil

memurlara veya plan subaylan veya herhangi bir kii?i bir defa un aygm demiyorum. Bir efa

olsun benim odama gelip benim odamdaki bir bilgisayarda htrh g' bir evrak yazdmlz

Tamk Sevilay Erkani Bulut: "HaYlr, haMamlyorum."
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Sanlk SOha Tanyeri: "Peki gordOnoz mO? Yani siz yazmaml�slnlzdlr da mesela plan

subayl veya Melek Hanlm gelip benim odamda herhangi bir beige haZirladlgln1 gordOnOz mO?

Plan veya kimk veya ne bileyim mesaj?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Gormedim efendim."

Sanlk SOha Tanyeri: "Ama siz yazmadlglnlzdan eminsiniz?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Eminim."

Sanlk SOha Tanyeri: "Peki, benim odamdaki bilgisayarda benim �ahslmln herhangi bir

mesaj, emir, kimlik veya bir evrak yazdlglma �ahit oldunuz mu?"

Tanlk Sevilay Erkani Buiut: "Siz kendinizin mi?"

Sanlk SOha Tanyeri: "Kendim benim bilgisayarda atlyorum a birligine gonderilecek emri

yazlp kl�ndim gonderdigimi gordOnOz mO?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "$ahit olmadlm."

Sanlk SOha Tanyeri: "Olmadlnlz. Peki, plan sUbaylan siz demeyeyim de. Plan sUbaylan

veya �ube mOdOrO herhangi bir evrak kaleme allp, mOsveddesini hazlrlaylp bana getirip

komutamm bu evrakl yazar mlSlnlZ diye bir �ey oldu mu? Olur mu?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Olmaz."

Sanlk SOha Tanyeri: "Olmaz. Bunlan niye sordum? $imdi yansl 1 'i ayar mlsmlZ. 1.

dosyaYI, 1 numarall dosyayl. Orada �imdi size bazl evraklan gosterecegim. Bu evraklann dijital

yollannda, bu evraklann HRKBSK adll bilgisayarda yazlldlgl gorOIOyor. Yani ornegin Tanju

yarbay ile ilgili gemi geyi�leri diye bir �ey olmasl lazlm. Bakm bu evrak geryek bir evrak.

Ozerinde ylkl� numarasl dahil her �ey yazllml�. Yazan da kim? Tanju Poshor. Ve bu evrak
HRKBSK adll bilgisayarda yazllml�. Bu sizce nasll olur? Bilemiyorsunuz."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Bilemem."

Sanlk SOha Tanyeri: "Peki, �oyle soraylm 0 zaman. Sizin ozellikle yok yogun oldugunuz

gOnlerde yani Melek Hanlm ve siz ikinizde yazl yazlyorsunuz."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Eve!."

Sanlk SOha Tanyeri: "Plan veya i�te �eyde. C;;ok yogun oldugunuz donemlerde plan

subaylan brifing salonundaki bilgisayarda evrak yazarlar mlydl? Yazlp da size ta�IYlp, sizin de

bunu imzaya hazlrlamanlzl isterler miydi?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Hatlrlayamadlm."

Sanlk SOha Tanyeri: "Habrlayamlyorsunuz."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Eve!"

Sanlk SOha Tanyeri: "Peki, �imdi benim hatlrladlglm sizin yogun oldugunuz zamanlarda

plan sUbaylan brifing salonunun arkasmda bulunan bilgisayarda yazl yazarlar, ondan soma da

size getirirlerdi. C;;OnkO ylktlYI siz alabilirdiniz ve de imzaya siz hazlrlardmlz. Ondan soma da

verirdiniz, plan sUbaylan da gotOrOrdO diye ben hatlrllyorum. Ama siz hatlrlamadlnlz. $imdi

burada �unu soylemek istiyorum. Birincisi HRKBSK adll bilgisayar benim odamdaki bilgisayar

degil. Zaten sizde birincisinde oyle demi�siniz, ikincisinde emin degilsiniz. Olabilir diyorsunuz.

Olabilir demenizin bir nedeni de acaba benim unvanlm ile uyu�uyor diye mi oyle dediniz? Yoksa

net biliyor musunuz yani o?

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Net bilmiyorum tabi ki bilgisayann �ifresi."

Sanlk SOha Tanyeri: "0 bilgisayann HRKBSK oldugunu net biliyor musunuz?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Net bilmiyorum."

Sanlk SOha Tanyeri: "Bilmiyorsunuz."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "HRKBSK olduguna siz

o yOzden olabilir diye (birkay kelime anla�llamadl)" I

Mah.keme Ba�kanl: "0 �ekli i1e herhangi bir bil�isa�.,
Tanlk Sevilay Erka!* Bulut: "Ne �ekilde efendi�?" !
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Mahkeme Bai?kanl: "Yani harekat bai?kanhgl klsaltmaslnl i�erir herhangi bir kullanici ismi

ile 0 i?ekli ile bir bilgisayar var mlydl?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Onu kesin olarak bilmiyorum da HRKBSK'yi sorunca harekat

bai?kanl oldugu i�in klsaltllmli? olabilir diye dOi?OndOm efendim."

Mahkeme Bai?kanl: "Tamam, buyurun."

Sanlk SOha Tanyeri: "$imdi Bai?kanlm tabi burada bir a�lklama yapmak zorundaylm. Yani

ordu karargahlnda."

Mahkeme Bai?kanl: "Savunma bolOmOndeki hususlara girmeyin."

Sanlk SOha Tanyeri: "Eve!."

Mahkeme Bai?kanl: "Sorunuz varsa."

Sanlk SOha Tanyeri: "Tamam."

Mahkeme Bai?kanl: "Sorunuzu alahm. Diger hususlan zaten gerek siz gerek avukallnlz

veya ge,rek yazlll olarak sunuyorsunuz. Eve!."

Sanlk SOha Tanyeri: "Yani HRKBSK adll."

Mahkeme Bai?kanl: "Tanlk dinlenilmesi ile ilgili husustaki a�lklamalarlnlZI zaten soz

verildiginde yapacakslnlz."

Sanlk SOha Tanyeri: "Peki, i?imdi EK-A belgesi ile ilgili bir konuyu a�lkhga kavui?turmak

istiyorum. 16. yanslyl a�ar mlSlnlz? Bai?lnda 16 yazar. Devam, ai?agl dogru indirin. Eve!. $imdi

alttaki EK-A altlnda da Izzet Ocak imzall bir i?ey var."

Salonda soz almadan konui?uldu, anlai?llamadl."

Sanlk SOha Tanyeri: "$ey imzasl a�llmli?, ismi a�llmli? bir evrak, beige var orada. Imzasl

olmayan, imzasl a�llmli?, ismi a�llmli? bir dijital kaylt var. Bu belgeyi, bu evrakl veya her neyse

bunu gordOnOz mO daha once?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Gormedim."

Sanlk SOha Tanyeri: "Gormediniz. $imdi Savclhkta verdiginiz ifadede EK-A belgesini

inceledim. Bu yazl askeri yazl teknigine uygundur ve anlai?lldlgl kadan ile istihbarat 7030

yazlslndan bu yazlnln istihbarat bai?kanhglnda hazlrlandlglnl ve soma bize geldigini ve benim

bilgisayanma kaydedildigini gostermektedir diye ifade vermii?siniz."

Mahkeme Bai?kanl: "Evet."

Sanlk SOha Tanyeri: "$imdi size gosterilen beige bu muydu? Yani Savclhkta gordOgOnOz

EK-A bu muydu?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Gosterdiler EK-A'da i�erik olarak bu muydu bilemem. Ama

ben yazlm teknigine uygun oldugu i�in bu i?ekilde hazlrlanm1i?tlr diye soyledim efendim."

Sanlk SOha Tanyeri: "$imdi bunu zaten nasll hallrladlglnlzl da bilemiyorum. C;OnkO bu

evrakln dijital yollanna baktlglmlzda bu evrak sizin bilgisayannlza hi� girmemii? C;OnkO bunu

yazan Nazh."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Yazlnln i�erigini hallrladlglml soylemedim zaten. Yazl i?ekli

olarak."

Sanlk SOha Tanyeri: "Yani bu evrakl hallrlamlyorsunuz."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "HaYlr hallrlamlyorum."

Sanlk SOha Tanyeri: "Anladlm."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Yani hi�bir yazlnln i�erigini hallrlamam, yazl i?ekli olarak

askeri yazli?ma kurallanna uygun olabilecegini soyledim.""

Sanlk SOha Tanyeri: "Evet, dolaylsl ile siz sadece bunu gorOntO olarak uYJJU!'folabilir diye

soylediniz 0 zaman." I //
Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Evet."

Sanlk SOha Tanyeri: "$imdi ben 0 zaman size bu ii?i y�i g�.eviniz bu, bu konunun
profesyoneli oldugunuz i�in birka� soru soracaglm. $imdi 9 nu ar h y nSIYI a�abilir misi!iz? Bu

EK-A .'.m' g.llI"��""' ",m\D:I"YO' OM]" r' '"�d' ,:lo6m, ":;
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sayfanln altlnda da 6 sayfanln 6'slnln da altlnda Izzet Ocak'in ismi yazlh. Ama sayfa A1, A2, A3,

A4, AS, A6 diye gidiyor ama her birinin altlnda da Izzet Ocak'in ismi yazlh. HaZirladlglnlz

belgelerde eklerin her sayfaslnda imza blogu ayllir mlydl?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Ayllmaz."

Sanlk SOha Tanyeri: "Ayllmaz degil mi evet. �imdi OstOne bakahm. Hatlrlamayabilirsiniz

belki zaman geymil}tir. Eklerin her sayfaslnda Ostteki Ost yazlnln ilgisi yazlhr mlydl yoksa sadece

1. sayfada yazlhp diger sayfalarda EK-A'nln devaml ml yazlhrdl? Hatlrlamayabilirsiniz, net

soyleyin yani l}ey degil."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "EK-A, EK-A'nln devamldlr diye devam ederdi."

Sanlk SOha Tanyeri: "Devamldlr. Sadece 1. sayfadaT

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "EK-A yazlhdlr."

Sanlk SOha Tanyeri: "EK-A'dlr ve hangi Ost yazi aitse 0 yazlhr. Oyle mi?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Evet."

Sanlk SOha Tanyeri: "8. yanslyl ayahm. �imdi burada EK-A'nln yaylmlandlgl Ost yazlnln

gorOntOsO var. Bakln burada konuyu okuyahm. Evrakln konusu ne imil}; 1. Ordu plan semineri

2003. EK-A'nln konusuna gelelim. Al}agl dogru inersek l}ey yapar."

lIIIahkeme Bal}kanl: "Al}aglda."

Sanlk SOha Tanyeri: "EK-A'n1n konusunu okuyahm. Plan yahl}maSI 2003. �imdi bu EK

A'YI, bu EK-A'nln az once gosterdigim Ost yazlnln eki oldugunu soyleyebilir misiniz? Bir daha

gosterelim. Bir geri ahr mlSlnlZ l}eyi. Bakln burada evrakln konusu 1. Ordu plan semineri 2003,

evrakln konusu bu."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Evet."

Sanlk SOha Tanyeri: "GorOyor musun, altl klrmizi yizgili."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Evet."

Sanlk SOha Tanyeri: "�imdi EK-A'YI ayahm. EK-A'da yukanda ilgi verilmil}. IIginin altlnda

da ki olmamasl gerekirken konu da yazllmll}. Konusu; plan yahl}maSI 2003. Yani Ost yazlnln

konusu ile ekin konusu aynl degil."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Evet."

Sanlk SOha Tanyeri: "Bu ekin 0 yazlnln eki oldugunu iddia edebilir misiniz?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "HaYIr."

Sanlk SOha Tanyeri: "Olabilir miT

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Konu, yani teknige gore konunun yazllmamasl lazlm."

Sanlk SOha Tanyeri: "Evet, l}imdi belki hatlrlamayabilirsiniz ama daha sonraki evraklar da

gosterecegim. Sizin yazdlglnlz yazllarda yani bizim harekat bal}kanhglnda yazllan yazllarda ekin

OstOndeki ilgiler yazlldlgl zaman ilginin konusu yazllmaz."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "YazllmIY0r."

Sanlk SOha Tanyeri: "Demek ki hatlrhyorsunuz. yOnkO yonerge boyledir. Mesela 31 Ocak

tarihli emrin eklerine bakacak olursanlz orada sadece numarasl ve tarihi yazar, konusu yazmaz.

Dolaylsl ile bu yazlnln harekat bal}kanhglnda yazllmll} olabilecegini dOl}OnOyor musunuz?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "HaYIr."

Sanlk SOha Tanyeri: "Peki, bir soru daha. EK-A orada duruyor. KaylnCI slraslnda, 10.

slrada Ali Rlza Karaarslan yazlyor ve karl}lslnda da harekat bal}kanhgl emrinde diye bir

aylklamasl var. Ali Rlza Karaarslanl tanlyor musunuz?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "HaYIr."

Sanlk SOha Tanyeri: "Peki, Ali Rlza Karaarslan harekat b

donemde, onu tanlmama gibi bir ihtimaliniz olabilir miydi?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Olmazdl, tanlrdlm."

Sanlk SOha Tanyeri: "Tanlrdlnlz. Evet, yOnkO harekat b

bu l}ahik." .
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Tamk 8evilay Erkani Bulut: "Evet."

Samk 8uha Tanyeri: "Ost yazlya tekrar gelelim. Ost yazlnln tarihine, yukandaki tarihe
bakacak olursamz Arahk 2002, gordunuz klrmlZI <;:izgi ile yazlh."

Tamk Sevilay Erkani Bulut: "Evet."

Samk 8uha Tanyeri: "Fakat du�mu�. Fakat bu evrakln ust veri bilgilerine baktlglmlzda bu

evrakln 3 Mart 2003 tarihinde haZirlanml� oldugu gozukuyor. $imdi diyelim ki hata yaplldl. Yani

eski evraktan ahndl, Arahk 2002 kaldl, siz 3 Mart'ta yazdlnlz bunu. Bu hali i1e 3 Mart'ta bu evrak

daQitllabilir miydi?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Duzeltilmeden dagltllmaz."

Sanlk Suha Tanyeri: "Duzeltilmeden dagltllamazdl."

Tamk 8evilay Erkani Bulut: "Tabi."

Samk Suha Tanyeri: "Degil mi?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Yanh�hklar duzelmesi lazlmdl."

Samk Suha Tanyeri: "Ara<;:lar <;:izelgesi az once soruldu. Ama ben tekrar bir konuyu

vurgulamak i<;:in bunu �ey yapacaglm. 17 numarah yanslyl a<;:abilirsek. Vine Askeri Savclhkta

verdiginiz ifadede demi�siniz ki; efendim ara<;:lar <;:izelgelerini ve diger kiliseler ve sinagoglar adh

dosyayl hatlrladlm veya hatlrladlglnlzl belirtmi�siniz. $imdi az once sordular. Hatlrladlglnlz

<;:izelge bu muydu diye. Bende tekrar soruyorum. Size bu <;:izelge mi gosterildi ve siz bu <;:izelgeyi

mi hatlrhyorum dediniz?"

Tamk Sevilay Erkani Bulut: "2 sene ge<;:ti uzerinden yani 2 yll ge<;:ti. $u anda 0 bu <;:izelge

miydi hatlrlayamlyorum ama bana gosterilen bOlun ekleri ben hatlrladlm dememin amaci yazlm

tekniklerinden dolayl olabilir diye du�undugum i<;:in oyle soyledim."

Samk Suha Tanyeri: "Evet, <;:unku bu <;:izelgenin i<;:erisinde,"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "I<;:eriginde, evet."

8amk Suha Tanyeri: "11. slradaki 16 BEB 13 plakah, plakasl bu araca 13 Nisan 2006

tarihinde verilmi�."

Tamk Sevilay Erkani Bulut: "Bilemem. 0 i<;:eriklerini incelemedim."

Sanlk Suha Tanyeri: "SaYIn Ba�kanlm <;:ok ozur dileyerek bir soru soracaglm."

Mahkeme Ba�kam: "$imdi mesela bu son cumleniz tamgln soru sorulmasl ile ilgili

olmayan bir cumle idi."

Samk Suha Tanyeri: "HaYlr, ama devam edecegim."

Mahkeme Ba�kam: "Eger �u anki sorunuzda buna benzer bir i<;:erik ta�lyorsa."

Samk Suha Tanyeri: "Bunu sormamln, soylememin nedeni devam edecegim ve ozur

dileyerek bu soruyu soruyorum."

Mahkeme Ba�kam: "Evet."

Sanlk Suha Tanyeri: "Bizim karargahta bir zaman makinesi var mlydl? Yani i1eriki tarihte

olacak."

Mahkeme Ba�kam: "Onu Avukat Bey sormu�tu. 0 hususu Avukat Bey, Kemal Bey de

sormu�tu."

Sanlk 8uha Tanyeri: "Yoktu."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Yoktu."

Samk Suha Tanyeri: "Yani dolaylsl ile 2004 ylhnda siz ordu karargahlndan a

gore bu <;:izelgeyi siz yazml� olabilir misiniz?"

Tamk Sevilay Erkani Bulut: "HaYlr."

Samk 8uha Tanyeri: "Aym �ekilde sinagoglar ile ilgili yine sin

demi�siniz. Ancak 18, ancak bu <;:izelgede mesela bu <;:izelgeriin 1

sinagogu 17 Temmuz 2006'da faaliyete ge<;:mi�."

Mah¥me Ba�kam:, "Evet, yeniden uyanyorum. Bu soru'lu

buyurun.
<::'
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Sanlk SOha Tanyeri: "11 ve 17 numarall CO'ler ile ilgili bir iki soru soracaglm. Ozet olarak

soruyorum. Siz bu CO'leri hallrllyorum diye ifadenizde belirtmil1siniz. Bu CO'leri nasI I

hallrladlnlz? Yansl 13'0 ayabilir misiniz1"

Mahkeme Bal1kanl: "CO'leri bir kez daha tekrarlayahm hangi CO'ler oldugunu."

Sanlk SOha Tanyeri: "Mesela 11 numarah CO. Bunu size hatlrlatan unsur nedir1"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Ozerindeki el yazlsl olmasl. Yoksa numarasl yok."

Sanlk SOha Tanyeri: "Kime benziyor yazlsl, kime ait el yazlsl?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Onu bilemeyecegim."

Sanlk SOha Tanyeri: "Bilemiyorsunuz."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Ama genelde yahl1ma CO'lerimiz, disketlerimiz Ozerine el

yazlsl ile not d0l1lOg0mOz iyin olabilir diye d0l10ndOm. l;ok CO'nin arasmda."

Sanlk SOha Tanyeri: "Peki, daha onceki yine ifadenizde daha onceki senelerde de biz

yani bOlOn seminerlerde biz il1te ordu komutanlna, kurmay bal1kanma veya bu gibi CO'ler

hazlrlanz diye ifade vermil1siniz. Acaba oradan da bir yagnl1lm yapmll1 olabilir miT

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Olabilir."

Sanlk SOha Tanyeri: "Ama bu CO'lerin, bu CO'nin ve 17 numarah CO'nin 2003 yllmda

hazlrlanmll1 bir CD oldugundan kesin olarak emin degilsiniz?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Emin degilim. Iyeriginde ne var bilmiyorum zaten CD."

Sanlk SOha Tanyeri: "Iyerigini sormuyorum dill gorOn0l10nO soylOyorum."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "0111 gorOn0l10ne dayanarak arl1iv CO'si olabilecegini

d0l10ndum ve 0 l1ekilde soyledim. EI yazlsl yazillyordu Ostonde 0 yOzden."

Mahkeme Bal1kanl: "Incelediginiz bu 19 CO'den sizin el yazlsl ile yazdlgmlz CD var mi?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Bir ikisinde var, kendi yazdlklanm."

Mahkeme Bal1kanl: "Mesela hangileri? Bir saniye Avukat Bey. Yani tanlga soruyoruz siz

cevap veriyorsunuz Avukat Bey."

Soz almadan konul1uldu, anlal1llamadl.

Mahkeme Bal1kanl: "Ama haylr yani bu en bal1ta sizin dikkat edeceginiz bir husus."

Soz almadan konul1uldu, anlal1llamadl."

Mahkeme Bal1kanl: "Biliyorum belki yelil1ki ylkacaktlr yani. Yoksa soruyu size soranz

zaten."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Ozerinde ismim yazlh olan CD."

Mahkeme Bal1kanl: "Kay nolu CD?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "C 15 yazlyor."

Sanlk SOha Tanyeri: "�imdi bu."

Mahkeme Bal1kanl: "Bir saniye bir gorelim."

Sanlk SOha Tanyeri: "Seminer sonucunda."

Mahkeme Bal1kanl: "Bir saniye."

Sanlk SOha Tanyeri: "Pardon."

Mahkeme Bal1kanl: "Onu bir gorelim. Bu Sevilay PI. Seminer 2003 bu mu?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Eve!."

Mahkeme Bal1kanl: "Plan semineri 2003. 74-8 CD no, 0 numaraYI da ml siz verdiniz1"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Onu hallrlamlyorum."

Mahkeme Bal1kanl: "Onu hatlrlamlyorsunuz.

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Eve!."

Mahkeme Bal1kanl: "Tamam, buyurun."

Sanlk SOha Tanyeri: "Seminerlerin sonucunda biz kendi s�mine�'ize donelim. Bizim jcra
ettigimiz seminerin sonucunda bilgisayardaki dosyalan $'1 � k'. aktanyordu Vej h�ngi
bilgisayardan veya bilgisayarlardan bunu yaplyordunuz? Anlalab I 1m I?"

T,anlk Sevilay Er�i Bulut: "Bilgis<:iyardaki bilgiler."

=1.
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Mahkeme Ba�kanl: "Plan odasmda."

Sanlk Siiha Tanyeri: "Bilgisayardaki dosyalan CD'ye bu ar�ivlemek iizere aktardlgmlz

CD'lere hangi bilgisayardan ve kim siz Melek Hamm veya ikiniz kim yaplyordu?"

Mahkeme Ba�kanl: "Soruyu �oyle toparllyoruz. Plan seminer odasmda da bilgisayarlar

var. Orada hazrrlanml� plan semineri ile ilgili yapllml� olan �all�malar sizin oniiniize CD �ekli ile

mi geliyordu yoksa oradaki bilgisayarlara gidip oradan ml allyordunuz yani ar�ivleme yapllmasl

gerekiyorsa. 0 �all�ma sistemi ile ilgili."

Tamk Sevilay Erkani Bulut: "CD'lerin kopyalanmasml biz yaplyorduk."

Mahkeme Ba�kanl: "Seminer odasmdan geliyor. Kopyalamayl siz bilgisayanmza yaplyor,

bilgisayannlza ml kaydediyordunuz, ne yaplyordunuz?"

Tamk Sevilay Erkani Bulut: "Bilgisayanmlza kaYltll oluyordu. Yani �all�ma evraklanmlz

ne olursa."

Mahkeme Ba�kam: "Eve!."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Bizde kendi bilgisayanmlzdan kaydlmlzl yaplyorduk."

Mahkeme Ba�kam: "Imha edilecek husus ne idi orada? Plan seminerdeki �all�malar ile
� ilgili siz herhangi bir imha i�lemi yaplyor muydunuz veya aylklama bir �ey yaplyor muydunuz?"

Tamk Sevilay Erkani Bulut: "HaYIr."

Mahkeme Ba�kam: "Tamam. Buyurun."

Samk Siiha Tanyeri: "SaYln Ba�kamm ben zaten biiliin hazlrllklar onlann iki

bilgisayanndadlr."

Mahkeme Ba�kam: "Eve!."

Samk Siiha Tanyeri: "Bu iki bilgisayardaki dosyalan, hazlrlanan belgeleri CD'ye

aktanlmasma kim ve hangi bilgisayarda yaplyor diye sordum?"

Tamk Sevilay Erkani Bulut: "Bizim kendi bilgisayarlanmlzda."

Samk Siiha Tanyeri: "Iki bilgisayarda da yaplyordunuz oyle miT

Tamk Sevilay Erkani Bulut: "Iki bilgisayar, ikimizde."

Samk Siiha Tanyeri: "Ikinizde yaplyordunuz."

Tamk Sevilay Erkani Bulut: "Ikimiz de yapardlk tabi."

Sanlk Siiha Tanyeri: "Peki, �imdi TOBITAK raporunda bunlardan biitiin bu su� unsuru

i�ermeyen yani 11, 16 ve 17 numarall CD'nin haricindeki CD'lerin olu�turulma program I

easycdcreator 5.3 (105) versiyonu. Yani sizin iki bilgisayanmzm da versiyonu bunlarml�. Ama

11, 16 ve 17 numarall CD'lerin program CD olu�turma programl ise 5.2 versiyonu yani farkll bir

... versiyon. Bu konuyu nasll izah edebilirsiniz veya izah edebilir misiniz? Yani bu 11, 16, 17

numarall CD'ler ba�ka bir bilgisayarda ml acaba aktanlml�lIr?"

Tamk Sevilay Erkani Bulut: "Bilgisayarlann."

Mahkeme Ba�kam: "Kullandlgmlz bilgisayann versiyonunu biliyor musunuz?"

Tamk Sevilay Erkani Bulut: "Bilmiyorum."

Mahkeme Ba�kam: "Teknik bilginiz var ml bu husustaT

Tamk Sevilay Erkani Bulut: "Teknik bilgim yoktur bilgisayar konusunda."

Mahkeme Ba�kam: "Tamam."

Samk Siiha Tanyeri: "Size 11 sayfallk balyoz plam gosterdiklerinde genel olarak ba�ta

harekat ba�kanl ve ona bagll ki�iler bu �ekilde yazllar veriyordu demi�siniz. Bende az once

sordum, cevablml aldlm. Yani ben size boyle bir yazl vermiyordum. Niye ba�am
ve ona bagll ki�iler bu �ekilde yazllar veriyordu deme ihtiyaclnl d Yduntu?"

Mahkeme Ba�kam: "Daha once ne tiir cevap verdigi hus sunda orgulama yetkimiz y�,.

o soruya da zaten cevablmzl aldlmz. Evet, ba�ka sorunuz vars buyur n."

Samk Siiha Tanyeri: "Bu ifadenizde iddianameye � un i� n sordum. Bu ifade iz

iddianameye sayfa 535'te kendisine bu yazllan yazdi ran ki�ini Siiha anyeri oldugurlu beli�ir
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beyanlarda bulundugu anla�llml�lIr diye ge"mi�. Oysaki siz benim size yazi vermedigimi

belirtmi�liniz. Bu �ekildeki yazllardan neyi kaslettiginizi Ogrenebilir miyim?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: ''Yazl�ma usullerine uygun oldugu i"in ben 0 �ekilde

sOyledim. I"erigi hakklnda."
Sanlk SOha Tanyeri: "Yani bu darbe planlnl kaslelmediniz?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "HaYlr, kesinlikle darbe planlannln ne i"irigini ne de kendisini

ben bilemem. Yazl�ma kurallanna uygun oldugu i"in, yazlyl yazan ki�i de ben oldugum i"in

onun sorgulanmasl yaplldl. 0 �ekilde bir sorgu oldu bana."

Sanlk SOha Tanyeri: "Tabi lanimadlglnlzi beyan ettiginiz i"in balyoz planlnl siz mi

yazdlnlz diye sormuyorum. yOnkO aslinda sizin bilgisayannlzda yazllml� gibi gOrOnOyor. Ama

yazmadlglnlzl ifade ettiniz."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Eve!."

Sanlk SOha Tanyeri: "$imdi Ahmel Erdogan, �eyi a"abilir misiniz, �u 11. sayfayl sonu"

raporunun 11. sayfaslnl. Ahmel Erdogan'ln sonu" raporunda, sonu" raporunun 11. sayfaslnda

bu degil. Ahmel Erdogan bilirki�i raporu dOzenleyen ki�i."

.... Mahkeme Ba�kanl: "Yansl 11 en all sagda, en all sagda, sagda."

Sanlk SOha Tanyeri: "11. sayfaslnda demi� ki; 1. Ordu Komulanligl plan semineri

2003'den Once 2002 yllinln Aralik aylnda slnlrll saylda birlik ve personelin bilgisi dahilinde

balyoz slklyOnelim komulanligl laraflndan, burasl Onemli balyoz gOvenlik harekal planl Osl

laraflnda da 16 diye bir dipnol dO�mO�, adlnda ayn bir plan hazlrlandlgl lespil edilmi�lir diyor ve

16 dipnolunun sayfaslnln allindaki a"lklamada ise 16 demi� ve �Oyle devam elmi�. 1. Ordu

Komulanllglnln Arallk 2002 larihli Harekal 7130 bo�luklar, kesme, plan ve egilim � paranlez

kapa!. Saylli 1. Ordu plan semineri 2003 konulu yazlsl diye de a"lklamada bulunmu�. $imdi bu

Aralik 2002 larihi HRK 7130 bo�luk plan ve egilim � nedir? Plan ve egilim �'den ne

anliyorsunuz?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Plan Egilim $ube."

Sanlk SOha Tanyeri: "Plan Egilim $ube. Bir yazlda Plan Egilim $ube diye yazarsa bu size

ne anlallyor? Yani bu yazl Plan Egilim $ubeden "Ikml� anlamlna ml geliyor?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Oyle olur."

Sanlk SOha Tanyeri: "Oyle oluyor."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Eve!."

Sanlk SOha Tanyeri: "Peki harekal ba�kanliglnda Plan Egilim $ubesi var mlydl?"

..... Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "HaYIr."

Sanlk SOha Tanyeri: "Hangi �ube vardl harekal ba�kanllglnda?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Egilim."

Sanlk SOha Tanyeri: "Yani BOlenl albayln �ubesinin adl neydi?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Plan ve harekal �ube."

Sanlk SOha Tanyeri: "Ba�ka ne �ubesi vardl hallrlayabiliyor musunuz?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Egilim �ube vardl hallrliyorum."

Sanlk SOha Tanyeri: "Ama plan egilim degil."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Degil egilim �ube."

Sanlk SOha Tanyeri: "Evel �imdi olmayan bir �ubeden bir yazl "Ikartllabilir mi?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Olmaz herhalde."

Sanlk SOha Tanyeri: "Yani harekal ba�kanliglndan plan eQj\im �ubesi diye bir yazrcJ1(ar

ml?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "0 �ube yoksa "Ikmaz."

Sanlk SOha Tanyeri: "ylkmaz ama bilirki�i raporund

akilian kan�llran bir konu var. Sizin gOrev yapllglnlz oda koz

3an,k Sevilay Erkani Bulut: "HaYlr plan odaslydl."

= 7�PL

zlYI ilgi olarak vermi.�. Yille

m Iyd I?"
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Sanlk Suha Tanyeri: "Plan odaslydl. Peki, kozmik oda ile ilgili herhangi bir �ey soyleyebilir

misiniz? Yani nedir kozmik oda veya sizin oda niye kozmik oda degil?"

Mahkeme Ba�kanl: "Kozmik oda sizin odaya biti�ik miydi?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "HaYlr."

Mahkeme Ba�kanl: "AYni yerden ge9i1iyor muyduT

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "HaYIr."

Mahkeme Ba�kanl: "Kozmige sizin giri� yetkiniz var mlydl?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "HaYIr."

Mahkeme Ba�kanl: "Tamam evet devam edin."

Sanlk Suha Tanyeri: "Efendim yani ben sonu9 olarak da bazl �eyleri sormak istiyordum.

Fakat bence yeterli. Burada soylemek istedigim bir konu var. Kozmik buro farkh bir odadlr.

Bunun ayn bir yonergesi, yonetmeligi, talimatl vardlr ve ayn bir subay-astsubayl vardlr. 1�lemleri

90k farklldlr. Sadece zannederim soylemek istedikleri konu yani bizim odamlz biraz muhafazah

odadlr, oyle her gelen gegen bu odaya giremez demek istediginizi du�unuyorum."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Evet."

-- Mahkeme Ba�kanl: "Eve!."

Sanlk Suha Tanyeri: "1 dakika. Bir konuyu daha a91khga kavu�turmak istiyorum. Kimlik

kartl ile giri� yaplhyor dediniz odaya, plan odasma."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Yaka kartl."

Sanlk Suha Tanyeri: "Yaka kartl ile. Hangi sene de oldugunu hatlrhyor musunuz?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "HaYIr."

Sanlk Suha Tanyeri: "Benim gorev yaptlglm donemde kimlik kartl devreye girmemi�ti.

Sadece plan odasmm onunde bir numarator vardl. Numarator ile �ifreler giriliyordu ve kapi 0

�ekilde a91hyordu veyahut da �ifre yazmak istemeyen veya bilmeyen kaplyl a9ar mlsmlZ

diyordu. Sizin orada bir tane dugmesi vardl ve siz 0 dugmeye basarak kapi a91hyordu diye

hatlrhyorum. Oyle mi?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Eve!."

Sanlk Suha Tanyeri: "Ama yani benim yaptlglm donemde daha henuz kimlik kartlan ile

elektronik donem ba�lamaml�tl. Onu da arz etmek istedim."

Mahkeme Ba�kanl: "Eve!."

Sanlk Suha Tanyeri: "Te�ekkur ederim."

Mahkeme Ba�kanl: "Evet buyurun Ozden Ornek'in mikrofonunu a9a11m."

..' Sanlk Ozden Ornek: "Sevilay Hanlm beni tanlyor musunuz?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Isminizi biliyorum efendim."
Sanlk Ozden Ornek: "Peki te�ekkur ederim. $imdi ifade verdiginiz gune gelelim geriye, 2

sene geriye, saati alahm."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Eve!."

Sanlk Ozden Ornek: "Ilk once gidiyorsunuz bir ifade veriyorsunuz bir Savcl Bey'e. Sonra

zannediyorum 2-3 saat sonra tekrar 9a9Irlhyorsunuz."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Evet."

Sanlk Ozden Ornek: "Oturuyorsunuz ve onunuze ilk konan �ey Tubitak raporu degil mi?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Eve!."

Sanlk Ozden Ornek: "TUbitak raporunda size ne gosterildi?"

Mahkeme Ba�kanl: "Tubitak raporunun tamaml gosterildi mi size!
Sanlk Ozden Ornek: "HaYlr ben onu sormuyorum. Tubitaktr;n>orunda ne gosterildiICini

soruyorum."

Tanlk Sevilay ErkC!ni Bulut: "Hallrlayamadlm efendim."
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Sanlk Ozden Ornek: "Peki hatlrlamadlnlz. Yalnlz yani bizim tahminimiz, benim de
tahminim oyle size herhalde oraya ge!;:meden once bir !?ey soraYlm. Siz Ost veri, meta data falan

diye bir !?ey bilir misiniz?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Bilmiyorum."

Sanlk Ozden Ornek: "Bilmiyorsunuz. Size zannediyorum balyozu, yani balyoz planlnln
Emniyette allnml!? olan Ost verileri gosteriliyor ve orada da sizin sicil numaranlz mlydl, emekli

numaranlz mlydl ne yazlll?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Emekli sieil numarasl."

Sanlk Ozden Ornek: "Degil mi?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Eve!."

Sanlk Ozden Ornek: "Onu gordOnOz degil mi?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "GordOm efendim."

Sanlk Ozden Ornek: "Evet, peki onu gordOgOnOz zaman paniklediniz mi, bir endi!?eye
kaplldlnlz ml?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Eve!."

Sanlk Ozden Ornek: "Evet degil mi? Yani bu planl ben mi yazml!?lm dediniz degil mi
kendi kendinize?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "$a!?lrdlm."

Mahkeme Ba!?kanl: "Yonlendirme yapmayln."

Sanlk Ozden Ornek: "Pekala."

Mahkeme Ba!?kanl: "Blrakln sorunuzu sorun kendisi cevap versin."

Sanlk Ozden Ornek: "Peki, peki biz size 0 arada Savel ile ne konu!?tugunuzu
sormayaeaglz ama sizin bu konuda soylemek istediginiz varsa duymak isteriz."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Yok efendim."

Sanlk Ozden Ornek: "Peki !?imdi ba!?ka bir konuya ge!;:iyorum. Diyorsunuz ki verdiginiz
askeri savelilktaki ifade, birinci ifade de. Zaten bir kere veriyorsunuz ya. Komutana ozel, ordu

komutanlna diye CD'ler hazlrllyorduk diyorsunuz. Herhalde sadeee 2003 seminerinde komutana

ozel, ordu komutanlna diye CD haZlrlamadlnlz degil mi?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "HaYIr."

Sanlk Ozden Ornek: "Bunun harieinde de ba!?ka CD'ler hazlrladlnlz degil mi?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Tabi."

Sanlk Ozden Ornek: "AYni isimli, aYni ba!?lIkll."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Evet benzer ba!?lIkll, aYni ba!?llkll olmasa da."

Sanlk Ozden Ornek: "Peki onOnOze gelen CD'nin nasll 2003 plan seminerine ait oldugunu

anladlnlz. Cevap vermeyin 0 !?eye ge!;:in, CD 11'e ge!;:in. Resimde CD 11 'e ge!;:in. Siz Sevilay

Hanlm onOnOzde resimler var ya."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Eve!."

Sanlk Ozden Ornek: "0 a!;:tlnlz ml CD 11'in resmini?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Var bilgisayarda gorOyorum."

Sanlk Ozden Ornek: "Evet !?imdi orada ordu komutanlna diye yazlyor ya."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Evet efendim."

Sanlk Ozden Ornek: "Onu kapatln elinizle onOnOzdeki resimden."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Evet."

Sanlk Ozden Ornek: "Yukandakiler Savcllann parafesi vI! vine SavCilar taraflnda

yazllml!? olan C-11 yazlsl var. Tamam ml?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Evet."

Sanlk Ozden Ornek: "$imdi siz ordu komutanlna yazln.

Ordu komutanlna yazlsl zaten ekspertiz raporuna gore si.

tan'dln'A� (
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Tanlk Sevilay Erkani Bulu!: "Bo:;> CD olarak ml efendlm, ordu komutanma yazlslnl ml?"

Mahkeme Ba:;>kanl: "CD'nin aidiyeti hususunda herhangi bir :;>ekilde anla:;>llabilir mi

soruyor."

Sanlk OZden Ornek: "Ordu komutanma yazlslnl kapatm. Bu CD'nin sizin ar:;>ive ait

oldugunu ve 2003 plan seminerinden hatirladlgmizi nasll ifade eltiniz? Bize bunun uslOnde bir

delil gosterin, :;>urada bir yentik vardl oradan halir/adlm deyin."

Tanlk Sevilay Erkani Bulu!: "Yok efendim yani uzerindeki el yazlya dayanarak ben ar:;>iv

CD'si olabilecegini soyledim. Yoksa bu balyoz harekat planml iyeren bir CD oldugunu ifade

etmedim. CD ar:;>iv CD'si olabilecegini soyledim el yazlsl olarak."

Sanlk Ozden Ornek: "Evet yani almak istedigimiz cevap belki buydu. $imdi OR.K.na diye

bir yazl var orada. Peki, 0 yazi kimin yazisma benziyor?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulu!: "Bilemiyorum, hatlrlamlyorum yani kimsenin yazlsml."

Sanlk Ozden Ornek: "Yani onu da bilmiyorsunuz."

Tanlk Sevilay Erkani Bulu!: "Eve!."

Sanlk Ozden Ornek: "Pekala 17 nolu CD'yi koyar mlslnlz? Burada da komutana ozeli
kapatm ve bize soyleyin. Aynl :;>eyleri mi soyleyeceksiniz?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulu!: "Aynl :;>ekilde du:;>unuyorum."

Sanlk Ozden Ornek: "Peki te:;>ekkur ederim devam ediyorum. $imdi ifade verirken

ifadenizden size bir iki :;>ey okuyacaglm. $imdi size resimler gosteriliyor, CD'lerin kendileri

gosterilmiyor ve siz resimlerden ba:;>lIyorsunuz yukandan a:;>aglya. Diyorsunuz ki yine uzerinde

83 plan semineri 2003, 06 $ubat 2003, 52. Zlrhll Tumen Komutanllglndan yazlll CD adl geyen

komutanllktan gelmi:;>ti. Onu net halirladlm diyorsunuz. Ondan soma diyorsunuz ki yine CD no

82, 52. Zlrhll Tumen Komutanllgl 05-07 Mart 2003 yall:;>ma hal tarzl yazlll CD'yi halir/adlm. Bu

da yine 52. Zlrhll Tumen Komutanllgmdan gelmi:;>ti. Boyle devam ediyorsunuz, cevap

veriyorsunuz. $imdi hatlrllyorum deyip aylkladlgmlz CD'lerin uzerinde zaten ne olduklan yazlll."

Tanlk Sevilay Erkani Bulu!: "Eve!."

Sanlk Ozden Ornek: "Yani siz esasmda hatlrlamlyor musunuz uzerindeki yazllan

okuyorsunuz."

Mahkeme Ba:;>kanl: "NasI I cevap verecegi hususunda yonlendirme yaplyorsunuz. Asllnl

halirlamlyorsunuz :;>ekli ile bu :;>ekli ile tanlgl yonlendirme. Nasll istiyorsa 0 :;>ekli ile beyanda

bulunsun kendisi."

Sanlk Ozden Ornek: "Ben :;>imdi mukayese edecegim ben :;>imdi ortaya ylkacak."

Mahkeme Ba:;>kanl: "Eve!."

Sanlk Ozden Ornek: "Peki siz aksini soyluyorsanlz yani ben bunIan hatlrladlm diyorsanlz

o zaman size sorum :;>u. 74-3 nolu CD'nin uzerinde hiybir yazl yok ama gene ar:;>iv numarasl var

ve bunu hatlrlamlyorum diyorsunuz."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "74-3."

Sanlk Ozden Ornek: "Evet, 74-3'u koyabilirseniz eger. Kay numarall CD bilmiyorum."

Tanlk Sevilay Erkani Bulu!: "Yani kimin yazdlgml hatlrlamam mumkun degil ama."

Mahkeme Ba:;>kanl: "1 saniye, 1 saniye 0 CD'yi bir ayallm. Devam et 74-1 eve!."

Sanlk Ozden Ornek: "Bu 74-1."

Mahkeme Ba:;>kanl: ": "3'u ayacaksm 74-3, C3 diyor 74-3, 12 e!."

Sanlk Ozden Ornek: "Evet bunun uzerinde hiybir :;>ey y III degil. $i 0 urkiJ i

detaymda soyluyorsunuz. 52. Z,rhll Tumenden geldi, 99. T3aYd geldi f n filan diye iza

ediyorsunuz. Fakat bununla ilgili ben bunu halir/amlyorum diy sun Z."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Ozerinde yazdlgl iyin 0:;> ilde u:;>ur,ilrek nereden geldigil'1i

ifade ettim efendim."
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Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Burada el yazlsl oldugu iI;:in Melek Hanlm da ben de el yazlsl

ile ne oldugunu yazardlk CO'lerin OslUne."

Sanlk Ozden Ornek: "Te�ekkOr ederim."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "0 yOzden CO'leri tanldlglml soyledim."

Sanlk Ozden Ornek: "Sorum bu kadar."
Mahkeme Ba�kanl: "Tamam. Evet buyurun."

Sanlk Nedim Ulusan: "Bu biraz once bahsi geyen 11."

Mahkeme Ba�kanl: "Isminizi bir soyleyin oncelikle kayda girsin."

Sanlk Nedim Ulusan: "OzOr dilerim Nedim Ulusan. 11 nolu CO'nin Ozerindeki komutana
ozel yazlsmm kime ait oldugunu bilemediginizi soylediniz. Oogru mu hatlrhyorum?"

Mahkeme Ba�kanl: "17."

Sanlk Nedim Ulusan: "17 nolu CO'nin."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "HaYlr ar�ive ait olabilir dedim ben."

Sanlk Nedim Ulusan: "Evet �u CO'de yazmm kime ait oldugunu tanlyor musunuz?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "HaYlr tanlmlyorum. (bir kelime anla�llamadl)"

Sanlk Nedim Ulusan: "Peki ben �imdi buna benzer bir CO'nin Ozerine kurmay ba�kanlna

diye yazlp �u an size gostersem bu CO sizin ar�ivinize ait olur mu diye sorsam ne cevap

verirsiniz bana? Benzer boyle bir beyaz CO'nin Ozerine ben kendim kurmay ba�kanma diye

yazsam siz de benim yazdlglml bilmesiniz, bu CO'yi size gostersem bu CD sizin ar�ivinize ait

olabilir mi diye sorsam bana ne cevap verirsiniz?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Bilemedigimi soylerim emin olmam."

Sanlk Nedim Ulusan: "Bu CO'ye ne cevap vermi�tiniz?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Yani yah�ma �ekillerine uygun oldugu iyin elimle ben

CO'lerin Ozerine CD olsun disket olsun not dO�tOgOm iyin diger arkada�lar da not dO�ebiidigi iyin

olabilecegini soyledim. Kesin ar�iv CO'sidir diye bir iddiam yok, Ar�iv CO'si olabilir dedim el

yazlsl oldugu iyin. "

Sanlk Nedim Ulusan: "Anladlm. Benim gosterdigim CD de a�iv CO'si olabilir der

miydiniz? Onda da yOnkO elle yazllml� kurmay ba�kanma diye bir not olacaktl Ozerinde."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Oemezdim,"

Sanlk Nedim Ulusan: "Neden? 0 yazlyl tanlmlyorsunuz yOnkO. �u komutana ozel

yazlsmm kimin oldugunu bilmiyorsunuz,"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Bilmiyorum."

Sanlk Nedim Ulusan: "Benim yazlmm da kimin oldugunu bilmeyeceksiniz. Komutana ozel

yazlsmda ar�ive ait olabilir ihtimalini soylerken benim gosterdigim CO'ye niye bu ihtimali

vermiyorsunuz?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Burada bOlUn CO'lerin resimleri gosterildi bana. Hepsinin

Ozerinde de el yazlsl var."

Mahkeme Ba�kanl: "Somut olarak CO'ier onOne geldiginde degerlendirecegini soylOyor

tanlk."

Sanlk Nedim Ulusan: "HaYlr 0 CO'lerin arasmda,"

Mahkeme Ba�kanl: "Somut olarak onOne geldiginde degerlendirecegini soylOyor herhalde

anladlglm kadan ile."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Resimlerin hepsi bana gosterildigi iyin efendim."

Mahkeme Ba�kanl: "Tamam."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Hepsini slra ile gorOnce

olabilecegini soyledim."

Mahkeme Ba�kanl: "Bu soru zaten birkay kez de yeniler1di.

bir mantlgl yok."

Sanlk Nedim Ulusan: "Ba�kanlm mOsaade ederseniz bir �y

--,,-/.�
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Mahkeme Ba�kanl: "Buyurun."

Sanlk Nedim Ulusan: "0 toplu gosterilen CO'ler araslnda ka� tane CO hatlrlamlyorum �u

anda. Bir fazla CD olsaydl 0 bir fazla CO'nin Ozerinde de benim el yazlm ile kurmay ba�kanlna

yazlsl olsaydl ne cevap verirdiniz?"

Mahkeme Ba�kanl: "0 zaman kendisinden cevabl ahrdlk. Buyurun evet ba�ka soru

varsa."

Sanlk Nedim Ulusan: "Ba�ka bir soru soracaglm mOsaade ederseniz."

Mahkeme Ba�kanl: "Buyurun."

Sanlk Nedim Ulusan: "2000 ylhndan beri silahh kuwetlerde veri hazlrlama i�letmeni

olarak gorev aldlglnlzl soyIOyorsunuz."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Evet."

Sanlk Nedim Ulusan: "$u anda 2013 ylhndaylz 13 ylldan beri bu i�i yaplyorsunuz."

Mahkeme Ba�kanl: "2012."

Sanlk Nedim Ulusan: "OOzeltiyorum 12 ylldan beri bu i�i yaplyorsunuz. Bizim de artlk

felegimiz �a�lrdl yani mazur gorOn."

� Mahkeme Ba�kanl: "Estagfurullah."

Sanlk Nedim Ulusan: "12 yllhk meslek hayatlnlz boyunca gorevlendirmede yetkili

personel diye bir terim ya da kavram duydunuz mu?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Gorevlendirmeli."

Sanlk Nedim Ulusan: "Gorevlendirmede yetkili personel."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Ouymadlm efendim."

Sanlk Nedim Ulusan: "Parantez i�inde soylOyorum bunu, tlrnak i�inde soylOyorum. Boyle

bir kavram duydunuz mu?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Ouymadlm."

Sanlk Nedim Ulusan: "Te�ekkOr ederim."

Mahkeme Ba�kanl: "Evet buyurun."

Sanlk BOlent Tun�ay: "Sevilay Hanlm ho� geldiniz."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Ho� bulduk."

Sanlk BOlent Tun�ay: "2004'te aynldlnlz ordu karargahlndan."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Evet."

Sanlk BOlent Tun�ay: "2004'ten bu ylla kadar hi� gorO�medik dogru mu?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "GorO�emedik evet."

.. Sanlk BOlent Tun�ay: "Evet genelle ilgili sorular soruluyor, sorulmaya da devam ediyor."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Evet."

Sanlk BOlent Tun�ay: "Ben �ahslma isnat ettirilen su� ile ilgili sorulanml soracaglm.

Geneli de ilgilendiriyor. Siz Savclhktaki ikinci ek ifadenizde."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Evet."

Sanlk BOlent Tun�ay: "Ne Askeri Savclhk ifadeniz de ne birinci Savclilk ifadenizde bOyle

bir ifade yok ama ek ifadenizde benimle ilgili �oyle bir ifadeniz var. SOha Tanyeri genelde BOlent

Tun�ay ile gorO�OrdO, emirlerini ona verirdi, i�lerini onunla gorOrdO. $imdi bu i�lerini onunla

gorOrdO kelimesine ben takildlm. Sizin ne demek istediginizi ben anhyorum."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Evet."

Sanlk BOlent Tun�ay: "Ama bu yanh� anla�llmalara sebep olabilir. Sanki R at

�ubede sadece �ube mOdOrO var. Yazlcllar yok, plan odasl diye bir oda yok. 3 ne kurmay

tane top�u binba�ldan olu�an 4 plan subayl yok. Her �eyi �ube mOd�rO gorOy gibi algllanlr."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Evet."

Sanlk BOlent Tun�ay: "Buradaki kasllnlz emir komuta

ili�kisi mi yoksa ba�ka bir ili�ki mi a�lklar mISlnlz?"

36



T.C. ISTANBUL 10.AGIR CEZA MAHKEMESi ( CMK 250 MADDESI iLE YETKILI ) CELSE TARiHI
27.02.2012 ESAS NO: 2010/283 CELSE NO:87 Sayfa:37

Tamk Sevilay Erkani Bulut: "Bana i�lerin bana nasll geldigi sorulmu�tu. Ben 0 zaman

�ube mOdOrOmOzOn harekat ba�kam ile koordineli �ali�arak �ube mOdOrO tarafmdan emir

aldlglmlzl soylemi�tim ama yani direk harekat ba�kanl veya veri hazlrlama plan subaylan

arasmda bir ili�ki olmadlgml soylemi�tim 0 �ekilde."

Samk BOjent Tun�ay: "0 zaman ben seminer �ok yogun, seminerin �ok yogun oldugu,

i�lerin �ok yogun oldugu donemde i�leyi�i bir hatlrlataylm size eger kabul ediyorsanlz dogru

deyin veya yanli� deyin."

Tamk Sevilay Erkani Bulut: "Tamam yani 9 sene ge�ti unutmu� olabilirim tabi."

Samk BOlent Tun�ay: "Harekat ba�kam bana emir verir ben plan subaylanna emir

veririm."

Tamk Sevilay Erkani Bulut: "Evet."

Samk BOlent Tun�ay: "Plan subaylan emirleri sizlere yazdlnr."

Tamk Sevilay Erkani Bulut: "Evet 0 �ekilde olur."

Samk BOlent Tun�ay: "C;;ok yogundur. Benim elimde bir i� vardlr harekat ba�kam

dogrudan plan subayma emir verir plan subayl daha soma komutamm sizin elinizde i� vardl

komutammlz bize boyle bir emir verdi biz geregini yerine getirdik bilginiz olsun der."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Evet."

Sanlk BOlent Tun�ay: "Veya harekat ba�kam bana dogrudan bir emir verir. Ben plan

subaylannm i�leri �ok yogunsa gider onlara yardimci olmak baklmdan dogrudan sizlere

yazdlrlrdlm dogru mudur?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Dogru."

Samk BOlent Tun�ay: "Peki, plan odasmda ka� bilgisayar Yard!?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "2 idi hatlrladlglm kadan ile."

Sanlk BOlent Tun�ay: "Yani 2 bilgisayar vardl. Ifadenizde de oyle soylOyordunuz. Benim

ayn bir odam var mlydl?"

Tamk Sevilay Erkani Bulut: "Vardl."

Samk BOient Tun�ay: "Vardl. Benim odamda bir bilgisayar var mlyd!?"

Tamk Sevilay Erkani Bulut: "Vardl."

Samk BOlent Tun�ay: "Benim odamda bilgisayar yoktu. Kendi ifadenizde de 2 bilgisayar

oldugunu soyIOyorsunuz."

Mahkeme Ba�kanl: "Bakm yine tanlgm yani ne �ekilde cevap verecegi hususu kendi

takdirine ait olan bir husus."

Samk BOlent Tun�ay: "Ama ifadesi var Saym Ba�kamm."

Mahkeme Ba�kam: "Tamam buyurun siz direk sorunuzu sorun."

Sanlk BOlent Tun�ay: "Peki, peki. Ben tekrar soruyorum. Benim odamda bir bilgisayar var

mlydl?"

Tamk Sevilay Erkani Bulut: "Var oldugunu hatlrliyorum. Soruldugu i�in 0 �ekilde soyledim

ama yanli� hatlrliyorsam."

Samk BOlent Tun�ay: "Yani emin degilsiniz."

Tamk Sevilay Erkani Bulut: "Yani."

Samk BOlent Tun�ay: "Evet."

Tamk Sevilay Erkani Bulut: "Var oldugunu hatlrlayarak 0 �ekilde bir ifade kullandlm."

Sanlk BOlent Tun�ay: "HaYlr ifadenizde bunu kullanlr mlsmlZ zaten."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Yani bana birka� tane plan �ube, H

MO�tepe isimli 4 bilgisayar soruldu."

Samk BOlent Tun�ay: "$oyle soyleyeyim Sevilay H&mm. Iddiatlamede mevcut I)(jtOn
bilgisayarlarm kuliamci adlan dokOmO yapllml�."

Tamk Sevilay Erkani Bulut: "Dogrudur."
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Sanlk Bulent Tunyay: "Aynca siz de Melek Oytepe de kay bilgisayar vardl sorusuna 3

bilgisayar oldugunu soylemil?siniz. 2 tane plan odasmda, 1 tane harekat bal?kanmm odasmda

demil?siniz. Bu ifadenizi teyit ediyorsunuz degil mi?"

Tantk Sevilay Erkani Bulut: "Eve!."

Santk BUlent Tunyay: "Peki, ben yazllanml hangi bilgisayarda yazdmrdlm?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Bizlere yazdlnrdmlz."

Sanlk Bulent Tunyay: "Sizlere yazdmrdlm."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Eve!."

Sanlk Bulent Tunyay: "Yani ya size yazdmrdlm ya Melek'e yazdlnrdlm."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Yani."

Banik Bulent Tunyay: "Benim bilgisayar bilgim var mlydl? Bir yazl yazmayl bilebilir

miydim veya bir oturur sizi yerinizden kaldlnr da bir sunuyu ben hazlrlayabilir miydim?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Yok."

Bantk Bulent Tunyay: "Oyle bir yetenegim yoktu."

Tantk Sevilay Erkani Bulut: "HaYlr yoktu."

... Bantk Bulent Tunyay: "Eve!. Plan odaslnm buyuklugu ne kadardl? 5'e 10 metre, 6'ya 12
metre bir tahmin yapm."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Yani."

Banik Bulent Tunyay: "5 metreye 10 metre, 6 metreye 12 metre."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "5 metreye 10 metre diyeyim."

Bantk Bulent Tunyay: "10 metre. Kay kil?i yalll?lyordu?"

Tantk Sevilay Erkani Bulut: "6-7 kil?i yahl?lyorduk. 2 memur, 3 plan subayl."

Bantk Bulent Tunyay: "Bir saym isterseniz ismen. Siz."

Tantk Sevilay Erkani Bulut: "Melek Hanlm."

Bantk Bulent Tunyay: "Eve!."

Tantk Sevilay Erkani Bulut: "0 zaman Bayram Yarbay vardl."

Bantk Bulent Tunyay: "Eve!."

Tantk Sevilay Erkani Bulut: "Tanju Yuzbal?lm vardl."

Santk Bulent Tunyay: "Eve!."

Tantk Sevilay Erkani Bulut: "Erol Yarbay vardl."

Santk Bulent Tunyay: "Eve!."

Tantk Sevilay Erkani Bulut: "Selim Binbal?1 vardl."

.. Santk Bulent Tunyay: "Evet toplam 6 kil?i."

Tantk Sevilay Erkani Bulut: "Eve!."

Santk Bulent Tunyay: "Eve!. Peki, mesaiye bal?ladlgmlz zaman, sabah mesaiye geldiniz

plan odasma girdiniz, l?ifreleriniz var."

Tantk Sevilay Erkani Bulut: "Eve!."

Sanlk Bulent Tunyay: "Herkes l?ifre ile girebiliyor, demir kapi kapandl il?lerinize

bal?layacaksmlz. Hemen bir onceki gunden kalan il?lerinize mi bal?lardmlz. Yoksa 6 kil?i oldugu

iyin odada 2 bilgisayar oldugu iyin kurmay kldemli amir pozisyonunda olan kurmay subay l?u

bilgisayarda Sevilay'm bilgisayannda bu yazllacak, Melek'in bilgisayannda l?u yazllacak, ne

yazllar yazllacak il?te l?unlar var, bu bilgisayarda bu gibi bir il? planlamasl, bir koordinasyon yapar

mlydl?"

Tantk Sevilay Erkani Bulut: "Halirladlglm kadan ile yaplhrdl."

Santk BUlent Tunyay: "Eve!."

Tantk Sevilay Erkani Bulut: "Ama kesin yani kesin �at�lamIYor,

hatlrhyorum eve!."

Santk Bulent Tunyay: "Yapardmlz peki. $imdi bu dur�mcla 5-10 metre ebadmdaj>ir O<1a,

':it�'6"" Yo<, 3'. '"m., 1 '; '0'" ",ba", �'d. ,., mom", y�","
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i1gili de sabahleyin bir toplantl yaplldlglnl, hangi bilgisayarda ne kullanrlacak diye bir toplantl

yaplldlglnl hatlrladiQInrzl soylediniz. Bu durumda yazllan konulann, yazllann konulannln odada

bulunanlarca bilinmemesi veya gizleme yapllmasl miimkiin mii?"

Tanrk Sevilay Erkani Bulut: "Biz yazdlglmlz i�in bizden gizleme yapllmazdl. Yani hepimiz

o konuya vaklf."

Sanrk Biilent Tun�ay: "Yani odada yazllan yazllann konulannln ne oldugunun, i�eriginin

ne oldugunun odada bulunan 6 kil?i taraflndan bilinmemesi miimkiin mii?"

Tanrk Sevilay Erkani Bulut: "Miimkiin degil."

Sanlk Biilent Tun�ay: "Tamam. Sizin bilgisayar kullanrci adlnlz var mlydl biraz ewer de

soylediniz?"

Tanrk Sevilay Erkani Bulut: "Tam kesin hatlrlamlyorum ama ifadelerimde bana

gosterilenler kullanici adl ve l?ifre olabilecegini. Serkani �iinkii bir de emekli sicil numaram var

ortada, hangisi."

Sanrk Biilent Tun�ay: "$imdi iddianamede bir emekli sandlgl sicil numaranrz var.

Zannediyorum bir de Serkani var."

.. Tanrk Sevilay Erkani Bulut: "Hangisi kullanrcr adl, hangisi l?ifre bilemem ama ikisi de var
yani."

...

Sanrk Biilent Tun�ay: "Bu soylediginiz kullanrci adl bir de aynca l?ifreniz olmasl lazlm."

Tanrk Sevilay Erkani Bulut: "Evet."

Sanrk Biilent Tun�ay: "Oyle mi?"

Tanrk Sevilay Erkani Bulut: "Evet kullanici adl ve l?ifre."

Sanrk Biilent Tun�ay: "Yani size ait bir kullanrci adl bir de l?ifreniz olmasl lazlm. Kullanrci

adlnlZI soyler misiniz emekli sandlgl sicil numarasl?"

Tanrk Sevilay Erkani Bulut: "Hangisi ama bilmiyorum ki il?te. Yani 2 tane."

Sanrk Biilent Tun�ay: "E 0 zaman hangilerini kullanryorsanrz 0."

Tanrk Sevilay Erkani Bulut: "Serkani mi?"

Sanrk Biilent Tun�ay: "Serkani."

Tanrk Sevilay Erkani Bulut: "79161164079 diye bir numara var 0 mu? Yani hangisi

kullanrllyor."

Sanrk Biilent Tun�ay: "Yani Serkani veya 0."

Tanrk Sevilay Erkani Bulut: "Yani 2'sinden birisi demek ki evet."

Sanrk Biilent Tun�ay: "2'side sizin kullanici adlnlz. Dogru mudur?"

Tanrk Sevilay Erkani Bulut: "Evet."

Sanrk Biilent Tun�ay: "Evet. Benim yazllanml, benim size verdigim yazllan hani plan

subaylanna yardimci olmak i�in geldigimde size verdigim yazllan kendi kullanici hesablnlzda

yazardlnlz degil mi?"

Tanrk Sevilay Erkani Bulut: "Tabi."

Sanrk Biilent Tun�ay: "Aydin Bey i1e bir evrak gondermek istiyorum Sayln Bal?kan."

Mahkeme Bal?kanl: "Yemek arasl verecegiz. Eger sorulannrz devam edecekse ya da

azaldlysa."

Sanrk Biilent Tun�ay: "yok 5 dakikada bitirecegim."

Mahkeme Bal?kanl: "Tamam. Siz kullanrci adl ya da l?ifrenizi bal?kaslna vermeniz olur

muydu?"

Tanrk Sevilay Erkani Bulut: "Tabi yani plan subaylanmlz da bilirdi �ah�rdl."

Mahkeme Bal?kanr: "Plan hazlrlama slraslnda yani 0 �yogunl�donemlerinde gece
mesaiye kaldlglnrz olur muydu?" II

Tanrk Sevilay Erkani Bulut: "Ara slra olurdu."

Mahkeme Bal?kanl: "Siz �Iktlktan soma sizin l?ifreni

girilebjlme ihtimali, imkanr var mlydl?" i
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Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Tabi lfah�lrlardl, bilgisayarlanmlzln �ifresini bilirlerdi plan

subaylanmlz da."

Mahkeme Ba�kanl: "Bunu vermek, bu �ifreyi ya da kullanici ismini vermek ya da �ifreyi bu

�ekli ile vermek yasaktlr ya da yani gOvenlik alflslndan bir engel te�kil etmiyor muydu?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "2 bilgisayar vardl hep yani bOtOn bilgiler 0 odadaki

bilgisayarda yazllmasl ilfin onlann da bilmesi gerekiyordu ozel olarak."

Mahkeme Ba�kanl: "Orada Ifah�acak ki�i kendi �ifresi ile girmesi mOmkOn degil miydi

fiilen ya da kendi kullanici ismi ile? Yani kullanici ismi ve �ifre kullanllmak sureti i1e 0 bilgisayan

alfamaz mlydl? Yani eri�imi engellenen oturum noktaslnda herhangi bir yani sizin ula�tlglnlz

bUlOn her �eye 0 ki�i de ben de kendi �ifrem ile girsem eri�emez miydim?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Hatlrlayamlyorum onu tam olarak ama ben bilgisayanmda

Ifah�abildigini biliyorum. Benim �ifrem biliniyordu yani benim de diger arkada�1n da."

Mahkeme Ba�kanl: "Tamam buyurun devam edin."

Sanlk BOlent Tunlfay: "Evet onOnOze bir evrak geldi."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Evet."

Sanlk BOlent Tunlfay: "Evrakl bir Ifevirin. Bu evrak EK-B ok diye yazan, ilfinde 285 ki�inin

listelendigi balyoz harekat planl diye iddia edilen planln EK-B'si. Son sayfaslna da bakln,

baktlnlz."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Evet."

Sanlk BOlent Tunlfay: "$imdi buradaki birlfok sanlk gibi bu listelerin te�kilinde gorev

almakla sUlflan1yorum. Son sayfaya bakarsanlz son sayfada bizim amirimiz olmayan bir

ba�kanln ismi var. Izzet Ocak Istihbarat Ba�kanl diye ve imza yok."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Evet."

Sanlk BOlent Tunlfay: "Dogru mu? Dogru. Imza da yok."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Imza da yok."

Sanlk BOlent Tunlfay: "Te�kilinde gorev almak, te�kilinde gorev almak ne demekse ben

bunu tam anlayamadlm hala da anlayamadlm, anlamaya lfah�lyorum. Yazmak ml, yazllmaslna

yardlm etmek mi, ba�lnda beklemek mi bilmiyorum. Elinizde tuttugunuz belgelerin dijital

kayltlanna baktlglmlzda ben bunu yeni fark ettim. Odada arkada�lm Erdal Akyazan bilgisayar

konulannl Ifok iyi bildigi ilfin dijital bolOmOnO inceledik. Elinizde tuttugunuz belgelerin dijital

verilerinde kullanici adl HRKB$K olarak gelfiyor. Yazan ve son kullanan HRKB$K adh kullanici.

Son 10 kullanici yolunda da HRKB$K var. Gerlfi HRKB$K sizin kullandlglnlz bilgisayar MOlftepe

olarak Melek Olftepe'nin kullandlgl bilgisayann hilfbirinin kar�lhgl 1. Ordu da yok. Bununla ilgili

bilirki�i raporlan da var."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Evet."

Sanlk BOlent Tunlfay: "Ama biz iddianamede bu �ekilde gelftigi ilfin isimleri bu �ekilde

kullanmak zorundaylz. $imdi bu evrak HRKB$K kullanicisl taraflndan yazllml� oldugu

gozOkOyor. Sorum �udur. Yazllanml size yazdlrmaya mecbursam yazllan yazllann konulan

odada bulunanlarca biliniyorsa, gizleme yapllmasl mOmkOn degilse oyle soylediniz. Benim

yazllanml kendi kullanici hesablnlzda yazdlrdlglnlza gore oyle ifade ettiniz. Ben size boyle bir

liste yazdlrdlm ml veya yazdlrllmaslna yardimci oldum mu? Elinizdeki 28 sayfa listeye baklnlz."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Hatlrlayamam, onu hatlrlamam yani."

Sanlk BOlent Tunlfay: "$imdi 0 zaman hatlrladlglnlz bOlOmleri soyleyey,i-- "

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Ama evet."

Sanlk BOlent Tunlfay: "Diyorsunuz ki ben size bir �ey ya I ya Iracaglm zaman."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "AYni �ekilde hiyerar�i sizin er giniz emirleri."

Sanlk BOlent Tunlfay: "Siz kendi haylr haYlr siz kenli ku a ICI."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Kendi bilgisayanmda y zlY m."

Sanlk BOlent Tunlfay: "Hesablnlzda yazardlm diyor unu ."

i
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Tanrk Sevilay Erkani Bulut: "Evet yazlyordum."

Sanlk BOlent Tunyay: "Bu HRKB$K adll kullanici tarafmdan yazllml�. Sizin bilgisayann

kaydl hiy yok burada. Ben size bOyle bir yazl yazdlrml� olabilir miyim?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "KaYltlara gore yoksa yazdlrml� olamaz ama ben buna

benzer biryok yazl yazlyorum efendim."

Sanlk BOient Tunyay: "Bakm sorumu tekrar soruyorum."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Evet."

Sanlk BOlent Tunyay: "Ben bir yazl yazdlrdrglmda siz benim yazlml sizin kullanici adlnlza

Serkani dediniz, nOfus cOzdani numaranlZI soylediniz. Burada yazdlrdrglml soyIOyorsunuz."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Evet."

Sanlk BOlent Tunyay: "Ba�ka bir yerde yazdlrmlyorum."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Evet."

Sanlk BOlent Tunyay: "Bu belgelerin tamaml HRKB$K kullanici tarafmdan yazlldlgl, son

kaydedildigi gozOkOyor. Sizin bilgisayar kaydmlz hiy geymiyor. Bu belgelerin benim taraflmdan

size yazdlrllmasl veya yazdlnlmasma katklda bulunulmasl mOmkOn mO?"

... Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "MOmkOn degil. 0 zaman HRKB$K'de kim yazdlysa."

Sanlk BOlent Tunyay: "Evet."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Hangi bilgisayarsa orada yazdlnlmasl lazlm."

Sanlk BOlent Tunyay: "HRKB$K adh kullanici diye bir �ey tespit edilmemi�, kar�lhgl yok.

Onu da biraz eweI soyledim."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Yani kayltlarda geyiyor onun iyin."

Sanrk BOlent Tunyay: "Evet yani ben cevablml aldlm. Kay yll birlikte yah�t1k?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "5 sene yah�trk herhalde."

Sanlk BOlent Tunyay: "2000-2004 diye hatlrllyorum ben katlhyor musunuz?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "2000-2004 evet."

Sanlk BOlent Tunyay: "Evet. $imdi Sevilay Hanlm benimle i1gili bolOmde 2000-2004 Yilian

arasl yazl�malar var ek klasorlere konmu�. C;:ogu rutin yazl�malar delil olarak konmaml�. C;:ogu

az bir klsml delil olarak konulmu�. Orada bu yazl�malann tamamml siz yaptlgrnlza gore benim

adlml ve soyadlml da bir �ekilde kullanml�smlz. Yani adlm soyadlm nasllsa 0 �ekilde

kullanml�smlz. Ben 0 donemde benim yazllanml siz yazarken soyismimi nasll yazardmlz

heceler misiniz?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Tunyay."

W Sanlk BOlent Tunyay: "Tunyay diye mi yazardmlz yoksa Tuncay diye mi yazardlnlz? 0

zaman bir hatlrlatma yapaYlm."

Mahkeme Ba�kanl: "Hatlrlatma yapmaym kendisi cevap versin. Buyurun."

Sanlk BOlent Tunyay: "Ama dosyada deliller var."

Mahkeme Ba�kanl: "1 saniye hatlrlatma yapmaym kendisi cevap versin. Hatlrlamlyorsa

hatlrlamlyor, biliyorsa biliyor, bilmiyorsa bilmiyor. Evet buyurun."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Soyisminizi mi soruyorsunuz yani?"

Mahkeme Ba�kanl: "Soyismini nasll kullanlrdl?"

Sanlk BOlent Tunyay: "0 donemde kullandlglm soyismimi yazl�malarda nasll

yazardmlz?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Tuncay diye yazardlk."

Sanlk BOlent Tunyay: "Tamam almak istedigim cevap buydu."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "BOlent Tuncay."

Sanlk BOlent Tunyay: "Evet. Piyade Kldemli Albay ttJiha/: Kartal;'6enim �ube mOdOrlOg'"

yaptlglrn 2000-2004 yilian arasmda bizim �ubede gorev yap11 mhapmidl ml?"
Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Hatrrlamlyorum."

�')anlk BOlent Tunyay: "Hatlrlamlyorsunuz."
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Tamk Sevilay Erkani Bulut: "Evet."

Samk BOlent Tunyay: ''Tamyor musunuz Nihat Karlal'l?"

Tamk Sevilay Erkani Bulut: "Tamyorum sanki Yillar geyti yani Ostunden tabi."

Sanlk BOlent Tunyay: "Yani tam emin degilsiniz."

Tamk Sevilay Erkani Bulut: "Ismi sanki duydum halirlayamlyorum yani."

Sanlk BOlent Tunyay: "Ama bizim �ubede olup, yah�lp yah�madlglndan emin degilsiniz."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Emin degilim. Yani isim olarak hatlrhyorum ama kendisini

haltrlamlyorum."

Sanlk BOlent Tunyay: "Nerede yah�tlglm halirllyor musunuz?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "HaYIr."

Sanlk BUient Tunyay: "Yani ordu karargahlnda ba�ka bir ba�kanhkta yah�lyor olabilir mi?

Yani halirlarsanlz eger."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Yok hatlrlayamadlm."

Sanlk BOlent Tunyay: "Hatrrlayamadlmz. Bizim ba�kanllkta plan �ubede yall�tlglnl da

hatl rlayamad Inrz."

,., Tamk Sevilay Erkani Bulut: "Hatlrlayamadlm."

Sanlk BOlent Tunyay: "Peki te�ekkOr ederim."

Mahkeme Ba�kanl: "Plan �ubede yah�ml� oldugunuz donemde orlalama kay ki�i, kay

subay yah�lyordu?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Ba�kanhkta ml?"

Mahkeme Ba�kanl: "Evet."

Tamk Sevilay Erkani Bulut: "Bilmiyorum efendim. Yani tam olarak."

Mahkeme Ba�kam: "Sizin yah�ml� oldugunuz birimde subay olarak plan odaslnda?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "6 ki�i."

Mahkeme Ba�kam: "6 ki�i."

Tamk Sevilay Erkani Bulut: "Evet."

Mahkeme Ba�kam: "Devamh 6 �ekli ile mi devam ediyordu?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Yani bizimle beraber 6 ki�iydi."

Mahkeme Ba�kam: "Yani tanlnma olsa bu 6 ki�i iyerisinde tamyabilirdiniz biraz onceki

sormu� oldugu ki�iyi."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "E tabi bizim odamlzda yah�lyor olsa tamrdrm."

Mahkeme Ba�kanl: "Tamam. Evet ogle yemegi arasl verecegiz. Ogleden sonra devam

.... ediyoruz. Sizi tanlk odaslna alacaglz sizi, siz buyurun. Evet, ogle arasl veriyoruz."

Durulimaya ogle arasl verildi.

Durulimaya kaldlgl yerden devam olundu.

Mahkeme Ba�kanl: "BugOnkO duru�manln oglenden sonraki oturumunu aylyoruz. Tamk

Sevilay Erkani Bulut onceki yemini ve kimligi tahtlnda yerini allndl. Sabahki yoklamadan sonra

Av. Ay�e GOI Hanyaloglu, Av. Cafer GOI, Av. Fatih Demir, Av. Nurcan Col, Av. Duygun Yarsuat,

Av. Mete Kubilay, Av. Ozan Aylkahn, Av. GOnizi Dizdar, Av. Ozen Kaya, Av. Selda Ugur

Akyazan'ln gelmi� oldugu bildirildi. Aynca yine sabahki yoklamadan sonra tutuksuz samklardan

Musa Fanz ile Erol Ersan'ln duru�ma salonunda bulundugunun bildirildigi gorUidO. Avukatlardan,

Ali Fahir Kayacan'ln 27.02.2012 havale tarihli dilekyesi ile savunmalannln delili olarak 1

sayfadan olu�an bir dilekye gondermi� oldugu gorOldO. Vine Avukat Zafer I�eri'nin mesleki

mazeretini iyerir dilekye gondermi� bulundugu anla�lldl. $U� huzurda dinle' ekte 0 n

Sevilay Erkani Bulut ise 7 ayhk anne 5010 alan klZI oldugunu bug 'n tamkhk i�1 I bittikten son

Mahkemeye bir daha yaglnlmamasl hususunda dilekye verm� 0 dugu gorOI . Ogleden sonrctki

�tUmd.a tanlga soru sormak isteyen varsa devam ediyor\.Jz. Buyurun. Ahmet Yavuz'un!qfni
a h�'
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Sanlk Ahmet Yavuz: "Ben �unu sormak istiyorum. Biraz onceki ifadeleri esnaslnda C-15

numarah CO'nin kendisi taraflndan yazllml� olabilecegini, OslOne yazl ile kendi el yazisl ile

yazllml� olabilecegini ifade elli Sayln Bulu!. Bunu yOzde yOz bir tanlma ve emin olma �eklinde

mi, yoksa bir kanaat ve olabilirlik olarak ml ifade elli? Ogrenmek istiyorum. Te�ekkOr ederim."

Mahkeme Ba�kanl: "Eve!. Soruyu anladlnlz."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Olabilirlik olarak efendim."

Mahkeme Ba�kanl:"lzzet Ocak'lnkini at;:ahm."

Sanlk Izzet Ocak:"Merhaba Sevilay Hanlm. Ho� geldiniz."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut:"Ho�bulduk."

Sanlk Izzet Ocak: "Balyoz kapsamlnda, aynnlliara girmeyecegim. EK-A gorevlendirmede
yetkili personel listesi 6 sayfa 97 ki�i itibariyle bir liste. Altlnda ismim var. Isim blogum var.

Imzam yok."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Eve!."

Sanlk Izzet Ocak: "Bir ba�ka liste EK-B parantez it;:inde 1. Ordu. 28 sayfa 285 ki�i ihtiva
ediyor. Altlnda gene benim ismim var ama imzam yok. Bu listen in devamlnda EK-M Lahika-1

var, birle�tirilmi� liste 133 sayfa, 1400 ki�i ihtiva ediyor. Lahika-1 var. Hassas tesislerde

gorevlendirilecek personel listesi 25 sayfa 205 ki�iyi kapslyor. Sadece isim, soyad degil gorev

yerleri, koordinatlar ve benzeri bilgilerde var."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Eve!."

Sanlk Izzet Ocak:"EK-C ili�igi kesilmesi teklif edilen personel listesi 77 sayfa 840 ki�iyi
kapslyor. Vine bunun son sayfaslnda yine benim isim blogum var imzam yok. Bir ba�ka Iiste var;

EK-M Lahika-2, Lahika-3 20 sayfadan olu�uyor. Lahika-2'sinin arkaslnda son sayfaslnda benim

ismim at;:llmaml�. Ama Lahika-3'On son sayfaslnda benim yine ismim at;:llml�. Bu 2 liste de 840

ki�ilik isim listesi var. �imdi 0 gOnleri hallrlataylm ben sizlere klsaca, 2004'te aynldlnlz t;:OnkO

Ordu Karargahlndan."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Eve!."

Sanlk Izzet Ocak: "Oetayh hallrlamakta zorlanabilirsiniz. Oogaldlr bu."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut:"Eve!."

Sanlk Izzet Ocak : "Ben 2003 ylhnda Istihbarat Ba�kanlYlm. SOha Pa�am Harekat

Ba�kanl, Albay BOlent Plan $ube MOdOrO ve onunla beraber Ot;: kurmay bir de bir slnlftan

arkada�lmlz 4 plan subayl. Siz Melek Ot;:tepe Hanlmla beraber 2 yazlcl, 6 ki�inin yazllannl

hazlrllyordunuz. Oogru mu?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Oogru."

Sanlk Izzet Ocak: "Oogru degil mi efendim?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut:"Eve!."

Sanlk Izzet Ocak: "Beri tarafta ben ayn bir ba�kanhkta ba�kanlm. Benim de sizler kadar

becerikli 2 tane yazlclm vardl. Ve benim kurmay subaylmda her yll oldugu gibi 0 slrada yine

neredeydi? Harekat Ba�kanllglndaydl. Her yll uygulanan bir uygulama."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Eve!."

Sanlk Izzet Ocak: "Oolaylslyla ben tek kurmay subay olarak Istihbarat Ba�kanhgma bOlOn

yazllanml yazmak it;:in 2 yazici gibi gOzel bir imkana sahiptim. Oemin soyledigim Iisteleri benim

sizlere getirip, bu aYni soruyu Melek Hanlm'a da soracaglm. Bu tarz 28 sa�300 ki�i

500 ki�ilik listede hit;: Harekat Ba�kanllgma yazdlrdlglm oldu mu?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "HaYIr."

Sanlk izzet Ocak: "Bir daha 10tfen soyler misiniz, yazdlrl

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "HaYlr."

Sanlk izzet Ocak: "Peki bOyle bir uygulamam var �I?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Oyle bir uygulama yo' "

S,m' ,=,-""" OY""\.)J
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Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Herkes kendi veri hazlrlama konlrol i!llelmenine yazlslnl

yazdlnr."

Sanlk Izzel Ocak: "Peki le!lekkOr ediyorum bu kadar."

Mahkeme Ba!lkanl: "Eve!. Buyurun. Abdurrahman Ba!lbug'unkini ae;:ahm."

Sanlk Abdurrahman Ba!lbug: "Sevilay Hanlm birkae;: soru soracaglm. Oncelikle de bir

ae;:lklama yapmak isliyorum. Sabahlan beri kullanici adl ile !lifreler birbirine girdi. Bu Osl veri

yollannda goslerilenlerin lamaml kullanici adl !lifre degil."

Mahkeme Ba!lkanl: "$imdi tariflendirmesi nasilsa veyahut da biz nasll yanh!l ifade

edebiliyorsak oyle. Bir ae;:lklama yapmak zorunda degilsiniz."

Sanlk Abdurrahman Ba!lbug: "Ae;:lklama degil, konuya gelecegim."

Mahkeme Ba!lkanl: "Siz sorunuzu sorun dogrudan."

Sanlk Abdurrahman Ba!lbug: "Soruya gelecegim. Sevilay Hanlm siz 0 donemde

kuliandiQIniz. Office, Microsoft Office i!lletim sistemini biliyor musunuz, hangisini

kullanlyorsunuz?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "HaYlr bilmiyorum."

.. Sanlk Abdurrahman Ba!lbug: "Office 200Tyi hie;: kullandlnlz ml?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "HaYIr."

Mahkeme Ba!lkanl: "HaYlr derken bilmiyor musunuz, kullanmadlnlz miT

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Kullanmadlm."

Mahkeme Ba!lkanl: "Kullanmadlnlz. Eve!. "

Sanlk Abdurrahman Ba!lbug: "$u andaki i!l yerinizde Office 2007 i!lletim sistemi var ml?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Var."

Sanlk Abdurrahman Ba!lbug: "$u andaki sizin i!l yerinizde Office, Windows veya !ley

demiyorum. Office, Microsoft Office 2007 mi kullanlyorsunuz? Hatla bir Word belgesi ae;:abilir

miyiz ekrana? Kullandlglnlz Office ekranl ost taraftaki bilgiler bu gorOntOde mi, yoksa farkh

gorOnlOde miT

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "$u anda yeni bu gorOnlOlere gee;:tik."

Sanlk Abdurrahman Ba!lbug: "Ne zaman gee;:i1diT

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "1 yll olmu!llur."

Sanlk Abdurrahman Ba!lbug: "1 yll olmu!ltur. Yani 2003 yllmda gee;:mediniz."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "HaYlr haylr."

Sanlk Abdurrahman Ba!lbug: "Tabi gee;:ilmez dogru hakh olarak da. 2003 Ylhnda Office

.. 2003 i!lletim sistemi kullanlyor muydunuz?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "2003 Ylhnda."

Sanlk Abdurrahman Ba!lbug: "Eve!."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Sistemler hakkmda bir bilgim yoktur efendim."

Sanlk Abdurrahman Ba!lbug: " Bir bilginiz yok tamam. Bir oe;:OncO soru 19 CO'nin 31anesi

bir CO yazici da, 16 lanesi ba!lka bir CD yazici da e;:OnkO CD yazdlrma programlan farkh oldugu

soyleniyor. Bu 3 CO'yi ba!lka bir yerden yazdlrml!l olabilir misiniz?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Hatlrlamlyorum."

Sanlk Abdurrahman Ba!lbug: "Hatlrlamlyorsunuz. Yani bilmiyor musunuz, haylr ml,

hatlrlamlyor musunuz?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Hatlrlamlyorum da, bilmiyorum da."

Sanlk Abdurrahman Ba!lbug: " Hatlrlamlyorsunuz. Bilmiyorsunuz."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Eve!."

Sanlk Abdurrahman Ba!lbug: "Peki ba!lka bir soru dahaforac " m. Sizin zamanml�a,
sizin zamanmlzda 0 4X4 arae;:larla ilgili olarak ondan ewe e ahkeme Ba!lkanl bir ey

sormu!ltu. Ba!lka g,elgelerden istifade ederek belgeleri gonc�lIe diyelim. Seminer �Itla Iyla

,
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i1gili 2006 ya da 2007 ylhnm semineri ile ilgili kayltlan 2003 ylhndaki seminerinizde istifade etmi�

olabilir misiniz?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Hatlrlamlyorum."

Mahkeme Ba�kanl: "2004 yllmda aynldlgmlzl soylemi�tiniz."

Tamk Sevilay Erkani Bulut: "2004, 2004 Haziran aymda aynldlm efendim."

Samk Abdurrahman Ba�bug: "Soru anlamadmlz herhalde. 2007 yllmdaki bir kaydl esas

alarak 2003 Ylhnda, 0 kaydl baz alarak 2003 ylhnda beige hazlrlaml� olabilirsiniz?"

Tamk Sevilay Erkani Bulut: "Hatlrlamlyorum efendim."

Samk Abdurrahman Ba�bug: "Sorum yok."

Mahkeme Ba�kanl: "Soru anla�lldl. Cevabl da anla�lldl. Evet buyurun."

Tamk Sevilay Erkani Bulut: "2007 yllmdaki 2003 yllmda nasll yapllsm yani."

Mahkeme Ba�kanl: "Evet."

Sanlk Hanifi Ylldlnm: "Sevilay Hamm Harekat Ba�kanhgmda gorevli oldugunuzu beyan

ettiniz. Dogru mu?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Evet."

Sanlk Hanifi Ylldlnm: "Plan seminerinde gorev aldmlz ml, 2003 ylhndaki plan

seminerinde?"

Tamk Sevilay Erkani Bulut: "HaYIr."

Samk Hanifi Ylldlrlm: "2003 ylhndaki plan seminerinde yapllan yazl�malarda gorev

aldmlz miT

Tamk Sevilay Erkani Bulut: "Yazl�malanmlzda hazlrhk a�amasmda gorev ahyordum."

Samk Hanifi Ylldlnm: "2003 yllmdaki icra edilen plan seminerinde hangi planm

gorO�OldOgOnO hatlrhyor musunuz veya biliyor musunuz?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Hatlrlamlyorum."

Sanlk Hanifi Ylldlrlm: "Harekat Ba�kanhgmda Veri Kontrol 1�letmeni olarak gorev

yaptlglmza gore. Harekat Ba�kanhgmda yapllan veya tutulan planlarla ilgili olarak bilginiz var

mr?"

Tamk Sevilay Erkani Bulut: "HaYIr."

Samk Hanifi Ylldlrlm : "Egemen harekat planl diye herhangi bir plan hatlrhyor musunuz?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Hatlrhyorum."

Sanlk Hanifi Yltdlrlm: "Nereden hatlrhyorsunuz?"

Tanlk Sevilay Erkani Butut: "Isim olarak hatlrllyorum."

Sanlk Hanifi Ylldlrlm: "Peki egemen harekat plam ile ilgili olarak herhangi bir 9ah�ma,

yazl�ma veya plana nOfuz etme bir 9ah�ma da bulundunuz mu?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "HaYIr."

Sanlk Hanifi Ylldlnm: "Peki te�ekkOr ederim. <;:OnkO bize atfedilen sU91amaiar arasmda

aym CD'lerin i9inde bazl bolgelerde de egemen harekat planlyla ilgili olarak bazl bilgiler yer

almaktadlr. Te�ekkOr ederim."

Mahkeme Ba�kam: "Evet. Ali Deniz Kutluk'un mikrofonunu a9ahm."

Samk Ali Deniz Kutluk: "Evet Sevilay Hanlm buruda bir90k CD ile i1gili hatlrhyorum,

hatlrlamlyorum diye beyanlanmz oldu. Bir CD'yi hatlrlamak i9in de yakla�lk 250 farkh dosya olan

bir CD'nin igerigini hatlrlamak manasmda ml kullamhyor, yoksa CD'yi fiziksel olarak."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "YOzeysel yani yOzeysel evet."

Samk Ali Deniz Kutluk: "19inde ne oldugunu bilmeksizin hatlrlaylp hatlrlamadlgmlzl

soyIOyorsunuz."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Evet."

Sanlk Ali Deniz Kutluk: "Dolaylslyla burada bizi i1gi

sizin dl�ma a�ina olup olmadlgmlz zannediyorum ki bu yar,

�ahk'�Ba'ka",••�ccrm�;""j
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Sanlk Ali Deniz Kutluk: "99 nolu sanlk Ali Deniz Kutluk."

Mahkeme Ba�kanl: "Evel lanlga ba�ka soru sormak isleyen yok. Bu a�amada olay

hakkmda gorgii ve bilginiz ahndl. Var ml? Evel buyurun."

Bir klslm sanlklar miidafii Av. Nevzal Giile�en: "Efendim biz balyoz 1 davasmda yokluk

biliyorsunuz. Belki bu soru daha once giindeme gelmi� olabilir ama ben yine de sormak

isliyorum miisaadenizle. Sevilay Hanlm siz CO'leri yazdlglnlzl soylediniz. CD yazardlk dediniz.

Bo� CD'leri nereden lemin ediyordunuz?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Klrtasiye ihliyaci iyinde geliyordu."

Bir klslm sanlklar miidafii Av. Nevzal Giile�en: "Size geliyordu."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Eve!."

Bir klslm sanlklar miidafii Av. Nevzal Giile�en: "Hep aYni marka ml geliyordu?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Oikkal elmedim."

Bir klslm sanlklar miidafii Av. Nevzal Giile�en: "$imdi sizin burada yazml� oldugunuz

veya yazml� oldugunuz iddia edilen CO'lere �oyle bir bakllglmlz zaman biryogu Professional

marka ve bunlar 16X siiralinde 1X saniye de 150 kilobaylhk veri aklanml anlamma geliyor. 19

.. lane CO'den 8 lanesi aYni marka yani Silahll Kuvvetlerin Lojislik sisleminden lemin edilmi�

oldugu goriinliisii veriyor. Ancak sUy unsuru ihliva ettigi ozellikle iddia olunan, 11 ve 17 nolu

CO'ier ise TOK marka. Balyoz 3 iddianamesine gittigimiz zaman orada da 6 nolu lorbanm

iyerisinde yine TOK marka bir lane CD ylkml�lI. Oiger biilUn CO'ler lemizdi. 0 TOK marka

CO'nin iyerisinde sUy unsuru vardl. Buradaki 19 lane CO'nin de 2 lanesi TOK marka ve onlarda

da sUy unsuru var. 9 nolu CO'nin ise markasl belli degil. Efendim eger uygun goriirseniz. Bir

ekrana koyabilir miyiz CO'leri."

Mahkeme Ba�kanl: "Avukal yine bu �ekliyle aylklama yaparak soru soracaksanlz

savunma yaplyorsunuz. Tanlga sorunuz varsa sorunuzu sorun direk."

Bir klslm sanlklar miidafii Av. Nevzal Giile�en: "Sorum �u."

Salonda soz almadan konu�anlar oldu. Anla�llamadl.

Bir klslm sanlklar miidafii Av. Nevzal Giile�en: "Yani hallrlalmak isliyorum efendim."

Salonda soz almadan konu�anlar oldu. Anla�llamadl.

Mahkeme Ba�kanl: "Avukal Bey �uan Nevzal Giile�en ile gorii�iiyoruz."

Salonda soz almadan konu�anlar oldu. Anla�llamadl.

Mahkeme Ba�kanl: "Siz soru sordugunuz da lakdir ederiz. Buruyun Avukal Bey,

buyurun."

-- Bir klslm sanlklar miidafii Av. Nevzal Giile�en: "Peki efendim. Sonuy olarak siz
muhlemelen Professional marka CO'leri lojislik sisleminden aldlnlz. Ama bu TOK marka CO'leri

de hallrlayabilir musunuz? Hallrlayacakslnlz iizerinde Or. Ordu Komulanl'na klsaltllmasl vardl.

Bunu hallrlayabiliyor musunuz?"

Mahkeme Ba�kanl: "HaYlr resimleri bir verelim kendisine gormek isleyebilir."

Bir klslm sanlklar miidafii Av. Nevzal Giile�en: "$imdi bakm oniiniizde resimler var."

Yanik Sevilay Erkani Bulut: "Eve!."

Sir klslm sanlklar miidafii Av. Nevzal Giile�en: "2 numara Professional, 3 numara

Professional, 10 numara, 12 numara, 13 numara, 14, 15, 18 numara hepsi aynl marka degil miT

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Eve!."

Sir klslm sanlklar mQdafii Av. Nevzal Giile�en: "Sanki Silahh Kuvv n 10JI ik

sisleminden boyle bir kUluyla gelmi� gibi hepsi bir birine benzi or. Ve bunla emiz. Iylerin
hiybir problem de yok. Biryogunun Qzerinde slandart usulQ z oldug Lizere numara

vermi�siniz. Ama geliyoruz, baklyoruz. 11 numaraya bir bakm T ,17 n araya bir bakm �a

TOK. Balyoz 3'e gittigimiz zaman orada da bir lane sUy unsuru ar 6 lu lorbadan ylkJln 0 da

TOK. Yani sankibir komplo da hep bu TOK marka CO'ier kUII�nll I� g' i bir �Qpheye dfl�QY ruz
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biz. $imdi size sorum �u; siz bu 11 ve 17 nolu CD'leri ben yazdlm diyebiliyor musunuz? Iyiniz

rahat olarak."

Tanlk Sevilay Erkani Bulu!: "Ozerindeki yazlya dayanarak digerleriyle el yazlsl tuttugu

iyin, yani digerleri de el yazisl ile yazllml� 0 da. Ona dayanarak diyorum. Iyeriginden ne vardlr

bilemem. CD markasl bizim iyin onemli degildi elimize ne CD verilirse ona gorevimizi icra etmek

iyin biz kayitlanmizi yapardlk."

Mahkeme Ba�kal1l: "Siz dl�andan kendiniz CD allr mlydll1lz?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulu!: "HaYlr efendim."

Mahkeme Ba�kanl: "Alabilme imkanll1lz var mlydl?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulu!: "HaYlr efendim."

Mahkeme Ba�kanl: "Mecburen silsile halinde yani askeri."

Tal1lk Sevilay Erkani Bulu!: "Eve!."

Mahkeme Ba�kal1l: "Silsile iyerisinde gelen demirba� veyahut da 0 �ekildeki malzemeyi

kullal1lrd II1IZ."

Tal1lk Sevilay Erkani Bulu!: "Evet ama ne marka gelir bilmez, ona dikkat etmezdik

-. efendirn."

Mahkeme Ba�kanl: "Evet buyurun Avukat Bey."

Elir klslm sal1lklar miidafii Av. Nevzat Giile�en: "Te�ekkiir ederim efendim bu kadar

sorum."

Mahkeme Ba�kanl : "Evet arkaya �ey yapahm."

Sanlk Onur Uluocak: "Sevilay Hal1lm 26 $ubat tarihinde Cumhuriyet SaVCISll1a verdiginiz

ifadeyi �iipheli slfatlyla verdiniz."

Tanlk Sevilay Erkani Bulu!: "Eve!."

Sanlk Onur Uluocak: "Avukatll1lz da yoktu yanll1lzda."

Tanlk Sevilay Erkani Bulu!: "Eve!."

Sanlk Onur Uluocak: "Peki iizerinize atlll eylem neydi, sizi neyle sUyladllar?"

Tal1lk Sevilay Erkani Bulu!: "Teror orgiitii kurmak ve ona yanda�lIk yapmak bu konu

hakkll1da benim ifademin allnacagll1l soylediler. Bana gelen kagltta bu yazlll diye."

Sal1lk Onur Uluocak: "Bu sUytan ifadenizi aldllar."

Tal1lk Sevilay Erkani Bulu!: "Eve!."

Sal1lk Onur Uluocak: "Peki Ceza Muhakemesi Kanunun 5 yll veya daha fazla cezay'

gerektiren sUylardan alll1an ifadelerde yanll1lzda avukat bulundurma geregini hallrlatmadllar

-. ml?"

Tanlk Sevilay Erkani Buiut: "Hallrlattllar."

Sal1lk Onur Uluocak: "Bu kadar sorum."

Mahkeme Ba�kal1l: "Eve!."

Sal1lk Recep Rlfkl Durusoy: "Ba�kal1lm klsa bir soru. Hanlmefendi beni tanlyor

musunuz?"

Mahkeme Ba�kal1l: "Kendisini tal1lylp tanlmadlgll1lzl sordu."

Sal1lk Recep Rlfkl Durusoy: "Recep Rlfkl Durusoy tanlyor musunuz?"

Tal1lk Sevilay Erkani Bulu!: "HaYlr efendim."

Sal1lk Recep Rlfkl Durusoy: "Bende sizi ilk defa burada goriiyorum. Soru �u, bilmiyorum

ne oldugunu ama Ordu Komutal1lna verilence bir CD'nin iizerine Ordu Ko nll1a I

yazarSIl1IZ, yoksa sadece CD'nin konusunu mu yazar verirlliniz? Nor �artlarda n

yapard II1IZ?"

Tal1lk Sevilay Erkani Buiut: "Her �ekilde yazlyorduk."

Sal1lk Recep Rlfkl Durusoy: "Yani Ordu Komutanll1a v'

diye yazlp verdiginiz oldu mu hiy?"

�

tal1lna

o
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Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Yani konusu da yazlldlgl oluyordu. Kime arz edilecekse 0

ki�inin ismi aYni zamanda unvanl da yazllabilirdi."

Sanlk Recep Rlfkl Durusoy: "Bizzat siz yazdlnlz miT

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "HaYIr."

Sanlk Recep Rlfkl Durusoy: "Ordu Komutanma diye bir CD'ye, herhangi bir CD'ye?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "HaYIr.

Sanlk Recep Rlfkl Durusoy: "Kimin yazdlgml gordunuz bunu?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "HaYIr."

Sanlk Recep Rlfkl Durusoy: "Kimseyi gormediniz mi?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Gormedim."

Sanlk Recep Rlfkl Durusoy: "Peki nasll yazlldlgmlz biliyorsunuz?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Ya 0 i�i yapan tek ki�i ben degildim ki. Yani ba�kasl da

yapml� olamaz mI."

Sanlk Recep Rlfkl Durusoy: "Ama siz hi<;: yazmaml�smlz ve yazlldlglnl hi<;: gormemi�siniz.

Nasll bir ba�kasmm yazdlglnl soyluyorsunuz."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Soruyu anlayamadlm efendim."

Sanlk Recep Rlfkl Durusoy: "Peki te�ekkur ederim."

Mahkeme Ba�kanl: "Peki. Evet soru sormak isteyen yok. $imdi klasor 15 dizi 109 ile

111 'de 1. Ordu Komutanhgl Askeri Savclhgl tarafmdan ahnml� olan bir beyanmlz var. Aynl

�eklide klasor 74 dizi 138 ile 140'da Istanbul Cumhuriyet Ba�savclhgl tarafmdan alman bir

beyanmlz var. Vine aYni �ekilde klasor 74 dizi 135-137 arasmda da yine Istanbul Cumhuriyet

Ba�savclhgl tarafmdan ahnml� aYni tarihli ek bir beyanlnlz var. $imdi bu beyanlannlzm i<;:erigi i1e

huzurdaki beyanlar arasmda bazl noktalarda <;:eli�kiler oldugu ortaya <;:Iktl. Bu sorular sorulma

slrasmda bu <;:eli�kilerin bir<;:ogu da giderildi. Vine de ben toparlayabilme noktasmda oradaki

beyanlannm 0 bolumlerini okumak suretiyle sizden bir kez daha soracaglm. Huzurdaki

beyanlannlz ile daha onceki beyanlannlz arasmdaki var olan bu <;:eli�kide beyanmlzln hangisinin

dogru oldugunu soracaglm ben size. $imdi ilk yine sormu� oldugumuz sorular i<;:erisinde i�te

kullanici ismi ya da �ifre ile ilgili bir beyanlnlz oldugunu, bunun nasll oldugu hususunu

hatlrlamadlgmlzl beyan ettiniz. Daha onceki beyanmlzda ise benim bilgisayanmm kullanici adl

olarak emekli sandlgl sicil numaram yazlli idi. Odadaki plan subaylannln �ifremi bildikleri i<;:in

kendileri kullanabiliyordu. Melek Hanlmm bilgisayannl da kullanabiliyorlardl. Daha soma yine bu

�ey ile ilgili kullanici ismi i1e i1gili a<;:lklamalarda bulunmu�sunuz. Bizim huzurumuzda ise

hatlrlayamadlgmlzl beyan ettiniz. Hangisi dogruydu?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Kullanllabiliyordu efendim �ifrelerim."

Mahkeme Ba�kanl: "Peki, yine i<;:erigi 0 <;:eli�kiyi gidermeye <;:ali�tlk. Daha oncesinde yine

sorduk ama bir kez daha teyit etme noktasmda klasor ozel klasor i<;:erisinde balyoz guvenlik

harekal planl adli dosya i<;:erigindeki Word belgelerini inceledigimde dosyanm i<;:eriginde bulunan

ara<;: <;:izelgelerini, diger kiliseler, sinagoglar adh dosyayl hatlrladlm. Vine bir<;:ok harekat planl

yazlyorduk. Ancak balyoz ismini hatlrlayamlyorum. Yalnlz balyoz guvenlik harekat planl adli

dosya i<;:erigine baktlglmda yazlm teknigine uygundur �ekli i1e bir beyanmlz var. $imdi 0 4x4 ile

ilgili olarak sunumda da gosterildi."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Evet efendim."

Mahkeme Ba�kanl: "Onun i<;:eriginden ziyade yazllma �ekli ile ilgili."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Evet."

Mahkeme Ba�kanl: "Dogru oldugunu daha oncesinde de �una ben¥r yazllann yazllml

olabilecegini �ekil olarak bir benzerlik oldugunu beyan ettilliz.l\ Hangi )Seyanlnlz dogtu?

Mahkememiz huzurunda."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "$ekil olarak efendim."

Mahkeme Ba�kanl: "Tamam."

J
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Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Yazl�ma kurallanna uygun oldugu ir,:in."

Mahkeme Ba�kanl: "Evet, �imdi OrK yazlli CD'yi net olarak hallrladlm. Bu CD ordu

komutanllglna verilmek iizere haZirlanml�tl. K.Ozel yazlll CD'yi de hallrladlm. Bu CD de yine

komutana ozel olarak verilmek iizere haZirlaml�tlk. Vine iizerinde 83 plan semineri 2003, 6

$ubat 2003, 52 Zlrhli TOmen Komutanligl yazlli CD adl ger,:en komutanliktan gelmi�ti, onu da

net olarak hallrladlm. Ozerinde 74-3 plan semineri CD no 2 yazlll CD'yi de hallrladlm. Ancak

yazlnln kime ait oldugunu bilemiyorum. Vine Ozerinde CD no 82 52. Zlrhli TOmen Komutanligl 5

7 Mart 2003 plan r,:ali�malan hal tarzl yazlli CD'yi hallrladlm. Bu da yine 52. Zlrhli TOmen

Komutanliglndan gelmi�ti. Ozerinde 15. Kolordu plan seminer 2003 CD no 74-7 yazlli CD'yi

hallrladlm. Bu CD'ler bizim taraflmlzdan hazlrlanan CD'lerdir. Bunlar ve bunlarln ir,:indeki bilgiler

komutana arz edildikten sonra kozmik bOroya kaldlrllir ve bildigim kadan ile de slirekli olarak

tutulur. Bunlar tek nOsha idi �ekli ile bir beyanlnlz var. Huzurdaki beyanlannlzda ise bu CD'lerin

a�ive alinabilecek tOrden veya Ozerindeki yazllann bunu andlrdlglndan dolayl."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Evet efendim."

Mahkeme Ba�kanl: "0 �ekli ile beyanda bulundugunuzu soylOyorsunuz. Ama daha onceki

.... beyanlannlzda da bir netlik var. Bu husustaki hangi beyanlnlz dogru?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Hatlrliyor musun bunu dediklerin zaman Ozerindeki yazlya

dayanarak, hatlrliyorum bbyle bu CD'leri bu �ekilde yaplyorduk demek istedim ama 0 �ekilde

kayda ger,:ti."

Mahkeme Ba�kanl: "Yani Mahkememiz huzurundaki beyanlannlz ml dogru?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Evet efendim."

Mahkeme Ba�kanl: "Tamam. Evet, diger hususlar onOmOzdeki bilgiler ile ve beyanlnlzda

sorular ile birbirini teyit etmekte. Bu a�amada size CMK'n1n."

80z almadan konu�uldu, anla�llamadl."

Mahkeme Ba�kanl: "likay Sezer'in �eyini ar,:abilir miyiz, mikrofonunu. Buyurun Avukat

Bey."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Ilkay Sezer: "SaYIn Ba�kanlm sizde sordunuz, tanlk da bir

beyanda bulundu. Yazl�ma kurallanna uygundur diye de tutanaga ger,:ti. $imdi yazl�ma

kurallanna uygundur derken etraflica bir inceleme yaparak ml bu beyanda bulundu yoksa bir

benzerlikten yola r,:lkarak ml beyanda bulundu? $imdi uygun demek r,:ok farkll anlamlara

gelebilir."

Mahkeme Ba�kanl: "Benzer oldugu �ekli ile cevap vermi�ti. Daha oncesinde birkar,: kez."

.... Bir klSlm sanlklar mlidafii Av. Ilkay Sezer: "Evet, ama."

Mahkeme Ba�kanl: "Teyit edildi."

Bir klSlm sanlklar miidafii Av. Iikay Sezer: "Evet sizde sordunuz ama uygundur dedi.

Uygun oldugu ir,:in soyledim dedi."

Mahkeme Ba�kanl: "Tekrar soralim buyurun."

Bir klSlm sanlklar mlidafii Av. Ilkay Sezer: "0 konuya bir ar,:lklik getirebilir mi?"

Mahkeme Ba�kanl: " Eve!, yazl�ma usullerine uygun muydu?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Hepsi satlr satlr."

Mahkeme Ba�kanl: "Yoksa yazl�ma usullerindeki �ekil sistemine mi benzerlik?"

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "$ekil sistemine uygun oldugunu dii�iinerek uygundur dedim.

Yani satlr satlr okuyup da evet bu �ekilde bunlar dogrudur demedim efendim."

Bir klSlm sanlklar mOdafii Av. Iikay Sezer: "Yani buradfl soylenmek istenen tall, satlr

arallklan olr,:erek mi siz bunu soylediniz? MY 75/1A 1 B."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "HaYlr efendim." I

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Ilkay Sezer: "Allp inCel1yer
Tanlk Sevilay,Erkani Bulut: "HaYlr efendim." I

I

i1J1
49



...

...

T.C. iSTANBUL 10.AGIR CEZA MAHKEMESi ( CMK 250 MADDESi iLE YETKILI ) CELSE TARiHi
27.02.2012 ESAS NO: 2010/283 CELSE NO:87 Sayfa:50

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. ilkay Sezer: "Yoksa gorsel olarak baklp daha once sOrekli

yazllmll? olan askeri belgeler ile bir benzerlik arz ediyor yazll?ma teknigi aClsmdan."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Benzerlik oldugu iCin efendim."

Bir klSlm sanlklar mOdafii Av. IIkay Sezer: "Peki, efendim bu kadar."

Mahkeme Bal?kanl: "Tamam, Mahkememiz CMK'nm 61. maddesi uyannca sizin yol ve

emek ve mesainiz karl?lhgmda Ocret takdir edecektir. Yapmll? oldugunuz masrafa i1il?kin

Mahkememize yazlh bir mOracaatta ve ekinde de yapmll? oldugunuz masraflan gosterir bir fatura

sunarsanlz Mahkememiz ara kararlannda onu degerlendirecektir."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Tamam efendim."

Mahkeme Bal?kanl: "Tamam. $eyi ahyoruz, diger tanlk Melek 0ctepe. Sevilay Hanlm

Clkmlyorsunuz, oturuyorsunuz, salondan aynlmlyorsunuz. Tamam. Aydm Bey kimlik de alallm.

Kimlik bilgilerinizi aldlglmlz slrada ayakta olacakslnlz. Haklarmlzl hatlrlatllglm slrada

oturabilirsiniz. Yemininizi yaptlrdlglmlz slrada ayakta olmanlz zorunlu. Evet, buyurun. Melek

Octepe."

Tanlk Melek Octepe: "Evet."

Mahkeme Bal?kanl: "Anne adlnlz?"

Tanlk Melek Octepe: "Fatma."

Mahkeme Bal?kanl: "Baba adlnlz?"

Tanlk Melek Octepe: "Nasip."

Mahkeme Bal?kanl: "Dogum tarihiniz?"

Tanlk Melek 0ctepe: "02/01/1979."

Mahkeme Bal?kanl: "$uan nerede Cahl?lyorsunuz?"

Tanlk Melek 0ctepe: "1. Ordu Komutanhgl."

Mahkeme Bal?kanl: "Ne il? yaplyorsunuz orada?"

Tanlk Melek 0ctepe: "Veri haZirlama kontrol il?letmeniyim."

Mahkeme Bal?kanl: "Evet, sabahki yoklama slrasmda taraflnlza sanlklann isim listesi

verilmil?ti."

Tanlk Melek Octepe: "Evet."

Mahkeme Bal?kanl: "Evet, tanlgm kimligi Kadlkoy NOfus MOdOrlOgOnden 31/01/2002

tarihli verilen hOviyet cOzdani ile teyit edildi. Huzurdaki tanlgm kimligi resimli kimlik ile uyul?mul?

oldugu gorOldO. Tanlktan soruldu. Taraflma verilen sanlk listesini inceledim. Bu incelemil?

oldugunuz sanlk isimlerinde veyahut da sanlklarda akraballk, evlilik, nil?anllhk, evlilik bagmm

sona erse bile onceki el? veyahut da bu yonde herhangi bir akraballk, dostluk, dOl?manhk

l?eklinde tanldlglnlz veyahut da akraballk ilil?kisi olan kimse var miT

Tanlk Melek 0ctepe: "HaYlr, yok."

Mahkeme Bal?kanl: "Evet, tanlyor musunuz kimseyi?"

Tanlk Melek Octepe: "Birlikte Cahl?tlglm birkac kil?i var."

Mahkeme Bal?kanl: "Isimleri nelerdir onlann?"

Tanlk Melek 0ctepe: "BOlent Tuncay."

Mahkeme Bal?kanl: "Evet."

Tanlk Melek 0ctepe: "Izzet Ocak."

Mahkeme Bal?kanl: "Evet."

Tanlk Melek 0ctepe: "SOha Tanyeri."

Mahkeme Bal?kanl: "Evet. Sanrklann bir klsmml tanldrglnl beyan etti. T a CMK'nm

maddesi uyannca atlh suclama konusundaki gorgO ve bilgisini ercege uy n l?ekilde soyle

gerektigi, aksi takdirde hakkmda yalan tanlkhk sucundan il?l In yaplh , neticesinde de y

tanlkllgmm sabit olmasl halinde cezalandlrllacagl, d09f.YU I soyle ecegi hususunda y�in
ettirilecegi, durul?ma salonunda Mahkeme Heyeti tarafmda a kola ak izin verilmedts'e s onu

terk edemeyecegi, aYl'lca CMK'nm 55/2. maddesi uyan ca n1g yemin verdirm slra mda
.............. r � I I I
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ayagl kalkrlmasml zorunlu oldugu hatlrlatlldl. Tanrga CMK'nm 55/2. maddesi uyannca bildigimi

dosdogru soyleyecegime namusum ve vicdanrm Ozerine yemin ederim, yemini tekrarlar

mlsmlz?"

Tanrk Melek Or,;tepe: "Bildigimi dosdogru soyleyecegime namusum ve �erefim Ozerine
yemin ederim."

Mahkeme Ba�kanr: "Vicdanrm Ozerine."

Tanrk Melek Or,;tepe: "Vicdanrm Ozerine yemin ederim,"

Mahkeme Ba�kanr: "$eklinde yemini yaptlnldl. Tanrga sanrklara atlh sur,;un ozet ile

TOrkiye Cumhuriyeti HOkOmetini cebren Iskat veya vazife gormekten men etmeye te�ebbOs

etmek iddiasl oldugu hatlrlat/ldl. Tanrga CMK'nrn 48. maddesi uyannca kendisi ya da CMK'nm

45/1. maddede belirtilen ni�anhsl, bo�anml� dahi olsa e�i, kan hlslml,gmdan veya kaym

hlslmhgmdan Ost soy veya alt soyu, 3. derece dahil kan veya 2. derece dahil kan hlslmlan,

evlathk bagmrn olmasl halinde bu ki�;ler hakkmda ceza kovu�turmaslna ugratabilecek nitelikte

olan sorulara cevap vermekten r,;ekinebilecegi hususu anlat,ldl. Tanlktan olay hakkmdaki

gorgOsO ve bilgisi soruldu tanrk beyanmda. Bu belirtmi� oldugumuz haklannlz hususunda

anlamadlglnrz bir husus var ise Mahkememiz size yardimci olacaktlr. Eger 0 �ekli ile kendiniz ya

da akrabalannrzdan belirtilen slhhi h,s,m veyahut da kan hlslmhgmda akraballk i1i�kisinde bir

zarar gorme ihtimali olan bir husus var ise bu sorudan i�te hat/rlattlg,m gibi soruyu cevap

vermekten, soruya cevap vermekten, soruya cevap vermeme hakkmlz var. Onlan bildirmi�

oldum. Evet, olay hakkmdaki gorgO ve bilginiz nedir? 2002-2003 yillarmda nerede r,;all�ml�tlnlz?

Bu at/h sur,;lama ile ilgili neler biliyorsunuz?"

Tanrk Melek Or,;tepe: "2002-2003 Yllmda."

Mahkeme Ba�kanr: "Mikrofona dogru konu�ursanrz daha net olur."

Tanlk Melek Or,;tepe: "1. Ordu Komutanhgl Harekat Ba�kan"gmda gorev yaptlm. Konu ile

ilgili hir,;bir �ey bilmiyorum yani. Sadece internetten ve basmdan bildigim �eyler."

Mahkeme Ba�kanr: "Evet, daha onceki beyanlarmlz var."

Tanlk Melek Or,;tepe: "Evet."

Mahkeme Ba�kanr: "Beyanlannrz r,;err,;evesinde veyahut da olay ile ilgili yine gerek

Mahkeme tarafmdan gerek Iddia Makamr tarafmdan gerekse huzurdaki sanrk ve mOdafileri

tarafmdan size soru sorulacak. Ornegin mesela kullanml� oldugunuz bilgisayann �ifresi veyahut

da kullanrci adlnr daha oncesinde Nazh mlydl?"

Tanrk Melek Or,;tepe: "Evet, benden once r,;ah�an sivil memur."

Mahkeme Ba�kanl: "Onun ismi Nazh mrydl? Nazile miydi?"

Tanlk Melek Or,;tepe: "Nazile."

Mahkeme Ba�kanl: "Iki yerde degi�ik bir ifade �ekli kullanrlml�."

Tanrk Melek Or,;tepe: "Nazile ama geneIde Nazh diye hitap ediliyordu."

Mahkeme Ba�kanr: "Siz 0 ki�inin kullanml� bulundugu bilgisayan ml devralml� oldunuz?"

Tanrk Melek Or,;tepe: "Evet."
Mahkeme Ba�kanr: "Hang; tarih itibari ile devraldlnrz 0 bilgisayan, hatlrllyor musunuz?"

Tanrk Melek Or,;tepe: "2000 yrh."

Mahkeme Ba�kanr: "2000 yili. Siz kendiniz kar,; yrllrk devlet memurusunuz?"

Tanlk Melek Or,;tepe: "14. yillmdaYlm."

Mahkeme Ba�kanr: "0 tarih itibari ile 2002-2003 Yillan arasmda

memuruydunuz?"

Tanrk Melek Or,;tepe: "gg'da ba�laml�t,m."

Mahkeme Ba�kanr: "1. Orduda mr ba�ladlnrz?"

Tanlk Melek Or,;tepe: "HaYlr 1. Orduda ba�lamadlm."

Mahkeme Ba�kanr: "Evet."

�.m, Me''''' O"epe "B.".�, yo"'e _.,J.d,m." (
J �1
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Mahkeme Ba�kanl: "Yani orada 2002-2003 yillan arasmda ka� yllhk devlet

memuruydunuz?"

Tanlk Melek O�tepe: "3. Ylhmdaydlm."

Mahkeme Ba�kanl: "3. ylhnlzdaydmlz. Evet, geldiginizde 0 Nazh ya da Nazile isimli

ki�inin kullanml� oldugu bilgisayan 0 ki�i mi kullanlyordu, siz dogrudan 0 bilgisayan ml aldlnlz?"

Tanlk Melek O�tepe: "0 ki�i kullanlyordu."

Mahkeme Ba�kanl: "Kullanlyordu. Sizin kullanml� oldugunuz bilgisayarda herhangi bir

�ifre ya da kullanici ismi var mlydl?"

Tanlk Melek O�tepe: "Hallrlamlyorum."

Mahkeme Ba�kanl: "Hallrlamlyorsunuz. 0 zaman Melek O�tepe de, Sevilay Erkani Bulut

da 0 tarihte sizin ile birlikte �all�lyor muydu?"

Tanlk Melek O�tepe: "Oaha soma birlikte �ah�maya ba�ladlk."

Mahkeme Ba�kanl: "Ne zaman geldi?"

Tanlk Melek O�tepe: "Tarihini hallrlamlyorum."

Mahkeme Ba�kanl: "Tarihini hallrlayamlyorsunuz. 2003 Ylhnda 1. Orduda ger�ekle�tigi

bildirilen 5-7 Mart tarihindeki plan seminerinin hazlrhk a�amasml hallrllyor musunuz?"

Tanlk Melek O�tepe: "Evet hatlrhyorum yani."

Mahkeme Ba�kanl: "Aktif olarak bu plan seminer �ah�masl ile ilgili bir �ah�maya katkmlz

oldu mu? C;:ah�ma yaptmlz ml?"

Tanlk Melek O�tepe: "Evet, yani �all�malar genellikle"

Mahkeme Ba�kanl: "Yani bu plan seminer �ah�malan ile ilgili gerekli olan yazl�malan"

Tanlk Melek O�tepe: "Eve!."

Mahkeme Ba�kanl: "Sizler mi yazdlnlz?"

Tanlk Melek O�tepe: "Eve!."

Mahkeme Ba�kanl: "Plan seminerinde gorev aldmlz ml salonda?"

Tanlk Melek O�tepe: "HaYIr."

Mahkeme Ba�kanl: "Almadmlz. $imdi bilgisayarlannlzda CO Writer var mlydl?"

Tanlk Melek O�tepe: "Hatlrlamlyorum."

Mahkeme Ba�kanl: "Hatlrlamlyorsunuz. Siz orada �ah�ml� oldugunuz donem i�erisinde 0

bilgisayardan herhangi bir CO'ye yazdlrma yapmadmlz ml?"

Tanlk Melek O�tepe: "C;:ok uzun sOre ge�ti hallrlayamayacaglm �imdi."

Mahkeme Ba�kanl: "Hallrlayamlyorsunuz. Oradaki yani plan odasmm �artlan a�lsmdan

soylOyorum. 0 �ah�llml� olan donem itibari ile 2002-2003 ylh itibari ile. Bir tasnifleme yapllml�

mlydl? Isteyen veyahut da isteyen demeyeyim de dl�andan rahathk ile girilebiliyor muydu? Imha

�ah�masl veya imha �ah�masl ile ilgili olarak ar�ivleme, bir tasnif �ah�masl var mlydl?"

Tanlk Melek O�tepe: "Ar�ivleme �ok dOzenli degildi yani."

Mahkeme Ba�kanl: "Aradlglnlzl nasll buluyordunuz veyahut da size gelen bir CD ya da

dokOman yani plan odasmda bulunmasl gereken bir evrak orada nasil saklanlyordu?"

Tanlk Melek O�tepe: "Ar�iv CO'lerimiz vard!."

Mahkeme Ba�kanl: "Eve!."

Tanlk Melek O�tepe: "Bir listesi vardl, muhafaza ediliyordu. Oaha soma lazlm oldugunda

kullanllmak Ozere."

Mahkeme Ba�kanl: "Bu ar�iv listesi olu�turulurken CO'lere"

Tanlk Melek O�tepe: "Eve!."

Mahkeme Ba�kanl: "NumaraYI siz mi veriyordunuz veYIl numaYcflandlrma ml vardl, hart

mi vardl? Nasll bir ar�ivleme sistemi vardl?"

Tanlk Melek O�tepe: "Rakamlar ile numaralandlrma var,

Mahkeme Ba�kanl: "Bu numaralandlrma atlyoru;;r 1
1'den ba�laml� ise gg'da Ozerine devam edip gidiyor m��u
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yll i�in ge�erli miydi? Yani 2012'deki 1'den 10'a kadar, 2011'de ise 1'den 50'ye kadar gibi oyle

bir kaylt sistemi var mlydl?"

Tamk Melek O�tepe: "YII bazmda degildi."

Mahkeme Bal1kam: "Evet."

Tamk Melek O�tepe: "Devam ediyordu yani numaralar. Birbirinin devaml."
Mahkeme Bal1kam: "83 verildi ise sonraki gelene 84."

Tamk Melek O�tepe: "Evet."

Mahkeme Bal1kam: "Bu 2005 ylh da olsa bu l1ekli ile devam ml ediyordu?"

Tamk Melek O�tepe: "Evet."

Mahkeme Bal1kam: "Bun un bir kaylt altma ahnmasl soz konusu muydu? Yani 84 numarah

CD denildiginde bunun bir kaylt defteri gibi 84'te �u kaYlthdlr �ekli ile bir kayltlama var mlydl?"

Tamk Melek O�tepe: "Evet vardl."

Mahkeme Ba�kam: "Var mlydl?"

Tamk Melek O�tepe: "Evet vardl."

Mahkeme Ba�kam: "En son numarayl 0 kaylt defterinden mi kontrol edip, yani en son biz

86'YI verdik, 8Tyi ona gore mi vereeegiz �ekli ile."

Tamk Melek O�tepe: "Ona gore yaplyorduk. Bilgisayarda bir listemiz vardl."

Mahkeme Ba�kam: "Evet."

Tamk Melek O�tepe: "Defter degil de bilgisayarda liste vardl."

Mahkeme Ba�kanl: "Bu sizin hariei olu�turdugunuz, sizin �ahsmlzdan kaynaklanan bir

numaralandlrma sistemi miydi?"

Tamk Melek O�tepe: "Anlamadlm."

Mahkeme Ba�kanl: "Yani �oyle; 84 nolu CD ornek verme a�lsmdan soylOyorum. Siz 84'0

verdiniz. Sonraki 85 olaeak ya da 86 bu numara ile devam edip gideeek. Bunu kolayllk olmasl

a�lsmdan siz mi yaptmlz yoksa emir geregi bu �ekli ile bilgisayanmza bir CD numaralandlrma

listesi olu�turulmasl yonOnde emir mi vardl?"

Tamk Melek O�tepe: "Bunu biz tasnif ettik, CD'leri. Yani numaralandlrma daha kolay

olsun diye. Hani donOp baktlglmlzda geriye donOk arama yaptlglmlzda dokOmanlara

ula�abilmek i�in. Yani kendimiz tasnif ettik."

Mahkeme Ba�kanl: "Ihmal ettiniz diyelim ki bugOn 10 CD geldi, numara vermediniz.

Bilgisayan gOneeliemediniz. Kendiniz 0 yazdlglmz listeyi gOneeliemediniz. 0 zaman

numaralandlrma verilmesi gerektiginde zorluk �ekilir miydi?"

Tamk Melek O�tepe: "Anlamadlm, ne demek istediginizi?"

Mahkeme Ba�kam: "�imdi bu gOneeliemeyi veyahut da CD'lerin bilgisayarda

numaralandlrmasml siz kendiniz yaplyormu�sunuz kolayhk olmasl a�lsmdan."

Tanlk Melek O�tepe: "Evet."

Mahkeme Ba�kam: "�u CD'ye kolay ula�aYlm diye."

Tanlk Melek O�tepe: "Evet."
Mahkeme Ba�kam: "Tamam. Bunu ihmal ettiniz kendiniz bilgisayarda verdiniz ama CD'ye

numaraYI verdiniz. Oradaki bilginizi gOneeliemediniz veyahut da yazmadmlz."

Tanlk Melek O�tepe: "Imkanslz."

Mahkeme Ba�kam: "Imkanslz diyorsunuz."

Tamk Melek O�tepe: "Evet."
Mahkeme Ba�kanl: "Peki, �imdi bilgisayarda CD Writer olup olmad,g.mi hatlrlamlyoi'\jm

dediniz. Kendiniz bir CD'ye yazdlrlp yazdlrmadlgmlzl da h�tlrhyor I'I)tlsunuz, hatlrlamlyor

musunuz?"

Tanlk Melek O�tepe: "Hatlrlamlyorum."

Mahkeme Ba�kam: "Ba�ka herhangi bir ba�kanhkta �a

""',; ne CD y""'" �'" bl,gIMya\J'''''' boo' blllyo, md,
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Tanlk Melek Oylepe: "Olabilir."

Mahkeme Ba�kanl: "Nerede vardl mesela?"

Tanlk Melek Oylepe: "Bilgisayar merkezi Obim."

Mahkeme Ba�kanl: "Obim. Peki, sizde herhangi bir ag sislemi var mlydl

bilgisayarlarrn Izda?"

Tanlk Melek Oylepe: "Evel."

Mahkeme Ba�kanl: "Ne ag sislemi vardl? Kullanllan ag sisleminin ismi neydi?"

Tanlk Melek Oylepe: "Bilmiyorum."

Mahkeme Ba�kanl: "Bilgisayarrnlz inlernele aylk mlydi?"

Tanlk Melek Oylepe: "HaYlr degildi, kapahydl."

Mahkeme Ba�kanl: "Karanel var mlydl?"

Tanlk Melek Oylepe: "Evel, vardl."

Mahkeme Ba�kanl: "Inlranel var mlydl?"

Tanlk Melek Oylepe: "Eve!."

Mahkeme Ba�kanl: "Bunlarrn iyeriklerini ne manaya geldigini biliyor musunuz, oncelikle

onu soraYlm?"

Tanlk Melek Oylepe: "Evel, eve!."

Mahkeme Ba�kanl: "Karanel ne demek mesela?"

Tanlk Melek Oylepe: "Kapah sislem. Kara Kuwelleri."

Mahkeme Ba�kanl: "Mesela 1. Orduda sizin birimde yazllml� olan bir CD ya da bir bilgiyi

karanel Ozerinden allyorum ba�ka bir Kara Kuwetleri bOnyesindeki ba�ka bir birime gondermek

mOmkOn mOydO?"

Tanlk Melek Oylepe: "Evel, gondermek mOmkOndO?"

Mahkeme Ba�kanl: "Hangi larihlen ilibaren? Siz yah�lIgmlz sOre boyunca bu mOmkOn

mOydO?"

Tanlk Melek Oylepe: "Yani �ey olarak bilemeyecegim. "

Mahkeme Ba�kanl: "Yani mesela Tekirdag'daki bir birlige bu �ekli ile bir mesaj gonderme

imkanl var mlydl? Veyahul da bir bilgi aklarrml imkanl var mlydl?"

Tanlk Melek Oylepe: "Evel, vardl."

Mahkeme Ba�kanl: "Vardl."

Soz almadan konu�uldu, anla�llamadl.

Mahkeme Ba�kanl: "Neyse soruyu eger degi�lirerek sormak islerseniz kendisine direkl

�ekli ile sorma hakkmlz var. Daha onceki 0 plan odasmda bulunan CD'lerden sonraki yillarda

yararlanma imkanl var mlydl?"

Tanlk Melek Oylepe: "Eve!."

Mahkeme Ba�kanl: "Siz mesela bu 2003 ylhnda yapllml� olan plan seminer yah�maSI ile

ilgili CD'lerden en son ne zaman yararlandmlz?"

Tanlk Melek Oylepe: "Direk 2003 ylimdakilerden hal1rlamlyorum yani."

Mahkeme Ba�kanl: "YII olarak hal1rlamadlgmlzl beyan ediyorsunuz. Mesela 2005-2006 0

�ekli ile yani CD'lerden yararlanma imkanl var mlydl?"

Tanlk Melek Oylepe: "Tabi."

Mahkeme Ba�kanl: "Daha onceki beyanlarrnlzda larih belirtmi� mi

2009'a kadar 2008'e kadar?"

Tanlk Melek Oylepe: "Tabi."

Mahkeme Ba�kanl: "Yani 0 yonlerde bayanlard� bul�mu�sunuz da onu� iyin

soruyorum."

Tanlk Melek Oylepe: "CD'lerden faydalandlk lab'"

Mahkeme Ba�kan�'Evel yani daha onceki."

1
54



--

--

T.C. ISTANBUL 10.AGIR CEZA MAHKEMESi (CMK 250 MADDESIILE YETKILI ) CELSE TARIHI
27.02.2012 ESAS NO: 2010/283 CELSE NO:87 Sayfa:55

Tanrk Melek O�tepe: "Yani 2003 Ylhndaki CO'lerden degil onu hatlrlamlyorum. Fakat
genel olarak CO'Jerden daha sonradan faydalandlglmlz oluyordu yani. 2009 yllmda da

faydalandlk hatlrhyorum yani."

Mahkeme Ba�kanr: "2009 Ylhnda da faydalandlglnrz CO'ler 2003 ylh CO'leri miydi?"

Tanrk Melek O�tepe: "Onu hatlrlamlyorum."

Mahkeme Ba�kanl: "Evet tanlga soru sormak isteyen var ml? Buyurun Celal Bey'den

ba�hyoruz."

Bir klslm sanrklar mOdafii Av. Celal Olgen: "Melek Hanrm siz daha once Askeri Savclilkta

ve Cumhuriyet Savclhgmda ifade verdiniz. Cumhuriyet Savclhgmda ifade vermeye nasil

�aglnldlnrz? Posta ile mi yoksa ba�ka bir usul ile mi?"

Tanrk Melek O�tepe: "<;ah�tlglm yerden bilgilendirildim 0 �ekilde."

Mahkeme Ba�kanr: "YOksek sesle konu�un net ve beyanlannrz a�lk bir �ekilde ifade

edin."

Tanrk Melek O�tepe: "Posta ile degildi yani."

Bir klslm sanrklar mOdafii Av. Celal Olgen: "<;ah�tlgmlz yerden �aglrlldlnrz."
Tanlk Melek O�tepe: "Evet evet."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Celal Olgen: "Siz yalnrz ml gittiniz yanrnrzda Merkez

Komutanllgmdan birisi mi vardl?"

Tanrk Melek O�tepe: "Merkez Komutanhgmdan birisi vardl yanrmda."

Bir klslm sanrklar mOdafii Av. Celal Olgen: "Neden �aglnlmadlglnrzl davetiye ile de sizin
Merkez Komutanllgl vasltasl ile �aglnldlglnr biliyor muydunuz sebebini?"

Tanrk Melek O�tepe: "HaYIr."

Bir klslm sanrklar mOdafii Av. Celal Olgen: "$oyle diyelim. Siz orada ifade verirken sizin

tanlk olarak ml yoksa �Opheli olarak ml ifadenize ba�vuruldugunu soylediler mi?"

Tanrk Melek O�tepe: "Evet biliyordum."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Celal Olgen: "Ne dedirler size, nasI I su�ladllar?"

Tanrk Melek O�tepe: "$Opheli olarak."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Celal Olgen: "Su�unuz ne imi�? Hangi su�tan �aglrdlklannr

soylediler mi?"

Tanlk Melek O�tepe: "Ben 0 slrada Istanbul'da degildim. Telefon ile haberim oldu ve �ok

fazla bilgilendirilmedim. Geldigimde ancak."

Bir klslm sanrklar mOdafii Av. Celal Olgen: "Peki Saym Ba�kan bu CO fotograflannr bir

koyabilir miyiz?"

Mahkeme Ba�kanr: "Tamam bakahm."

Bir klslm sanrklar mOdafii Av. Celal Olgen: "$imdi ekranda veya goreceksen burada.

Verdiginiz ifadelerde."

Mahkeme Ba�kanr: "Ilk once bir beyanr alahm Avukat Bey ondan soma. Verdigimiz

ifadelere ge�i� yapmayahm. Ilk once bir sorunuz varsa bu CO'ier ile ilgili sorunuzu yoneltin."

Bir klslm sanrklar mOdafii Av. Celal Olgen: "Evet evet bu CO'ier ile ilgili soyIOyorum."

Mahkeme Ba�kanl: "Evet."

Bir klslm sanrklar mOdafii Av. Celal Olgen: "1 nolu CD orada gorOyorsunuz."

Mahkeme Ba�kanr: "Ekrana verdik."

Bir klslm sanrklar mOdafii Av. Celal Olgen: "Ozerinde CD no 82 yazlh. Bu

Tanrk Melek O�tepe: "Evet benim."

Mahkeme Ba�kanr: "Ekrana verelim de insanlar da gorflOn."

Bir klslm sanrklar mOdafii Av. Celal Olgen: "CD no 82 vazlsl sizitl."
Tanlk Melek O�tepe: "Evet benim."

Bir klslm sanrklar mOdafii Av. Celal Olgen: "Onu

:�r

i?"
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Tanlk Melek O�tepe: "HaYlr bana ait degil."

Bir klslm sanlklar mudafii Av. Celal Olgen: "2 nolu CD'ye ge�iyoruz. 2 nolu CD'de ustte
CD no 74-2 var. Bu yazi sizin mi?"

Tanlk Melek O�tepe: "Eve!."

Bir klslm sanrklar mudafii Av. Celal Olgen: "Altmda 3xx plan semineri 2003 var. Bu yazi
sizin mi?"

Tanlk Melek O�tepe: "HaYlr degil."

Bir klslm sanlklar mudafii Av. Celal Olgen: "3 nolu CD oraya ge�iyoruz. CD no 74-1 diye

bir yazi var."

Tanlk Melek O�tepe: "Evet."

Bir klslm sanlklar mudafii Av. Celal Olgen: "Bu yazi sizin miT
Tanlk Melek O�tepe: "Eve!."

Bir klslm sanlklar mudafii Av. Celal Olgen: "Altmda ye�il kalemle ordu plan �alr�masl
2003 Melek bilgisayar �alr�masl. Bu yazi sizin mi?"

Tanlk Melek O�tepe: "Eve!."

Bir klslm sanlklar mudafii Av. Celal Olgen: "CD 4'te 35 numarasl var. Aynca 2005 yllr

�alr�malan diye yazili. Bu yazlyl hatlrlryor musunuz sizin mi?"

Tanlk Melek O�tepe: "Bana ait degil."

Bir klslm sanlklar mudafii Av. Celal Olgen: "Bu CD'yi hatrrlryor musunuz?"

Tanlk Melek O�tepe: "Halirlamlyorum."

Bir klslm sanlklar mudafii Av. Celal Olgen: "Peki 5 nolu CD. Gene aynl marka 4 numaralr

ile. Ozerinde 33 diye bir numara var. Bu 33 nolu CD'yi, �ey 33 numaraSlnl dikkatle inceleyin
lutfen. Sizin yazmlz mO"

Tanlk Melek O�tepe: "HaYlr degil."

Bir klslm sanlklar mudafii Av. Celal Olgen: "Peki 6'ncl CD'ye ge�tik. Alternatif plan 2003
yazrsl var. Bu yazl sizin mi?"

Tanlk Melek O�tepe: "Eve!."

Bir klslm sanlklar mudafii Av. Celal Olgen: "Tde CD-21 yazlsl var. Bu yazl sizin mi?"

Tanlk Melek O�tepe: "Eve!."

Bir klslm sanlklar mudafii Av. Celal Olgen: "8'nci CD'de 17.01.2003 tarihinde Kara

Kuwetleri Komutanlrgl Orgeneral Ayta� Yalman'a verilen ordu brifingi yazlsl sizin mi?"

Tanlk Melek O�tepe: "HaYlr degil."

Bir klslm sanlklar mudafii Av. Celal Olgen: "9 nolu CD'ye ge�iyoruz. Irticai unsurlar, a�1rI

sol unsurlar, CD no 67 yazlsl sizin mi?"

Tanlk Melek O�tepe: "Evet."

Bir klslm sanlklar mudafii Av. Celal Olgen: "10 nolu CD'de CD no 74-5 bu yazl sizin mi?"

Tanlk Melek O�tepe: "Eve!."
Bir klslm sanrklar mudafii Av. Celal Olgen: "11 nolu CD OR.K.na yazlsl sizin mi?"

Tanlk Melek O�tepe: "HaYlr degil."

Bir klslm sanlklar mudafii Av. Celal Olgen: "Bu CD 'yi hatlrlryor musunuzT

Tanrk Melek O�tepe: "HaYlr."

Bir klslm sanlklar mudafii Av. Celal Olgen: "CD no 12'de plan seminer,

yazl sizin mi?"

Tanlk Melek O�tepe: "Hayrr degil."

Bir klslm sanlklar mudafii Av. Celal Olgen: "Ama uslO

yazl?"

Tanlk Melek O�tepe: "Eve!."

Bir klslm sanlklar mudafii Av. Celal Olgen: "Efendim" i

T,",k Melek O"epe, 'E�\lU /

no 2 yazllL'1:I.U

56



-

-

T.C. ISTANBUL 10.AGIR CEZA MAHKEMESI (CMK 250 MADDESIILE YETKILI ) CELSE TARIHI
27.02.2012 ESAS NO: 2010/283 CELSE NO:87 Sayfa:57

Sir klslm sanrklar mOdafii Av. Celal Olgen: "Tel?ekkOr ediyorum. CD no 13. CD no 74-6.
Su yazi sizin miT

Tanrk Melek 09lepe: "Eve!."

Sir klSlm sanrklar mOdafii Av. Celal Olgen: "OslOnde 65x plan semineri 2003 yazisl var.
Sizin mi?"

Tanrk Melek 09lepe: "HaYlr."

Sir klslm sanrklar mOdafii Av. Celal Olgen: "14 nolu CD'de CD no 74-7. Su yazi sizin mi?"
Tanrk Melek 09lepe: "Eve!."

Sir klslm sanrklar mOdafii Av. Celal Olgen: "OslOnde 15. Kolordu plan semineri 2003. Su
yazi sizin mi?"

Tanrk Melek 09lepe: "HaYlr."

Sir klslm sanlklar mOdafii Av. Celal Olgen: "Ge9lik 15. CD no 74-8. Su yazi sizin miT

Tanrk Melek 09lepe: "Eve!."

Sir klSlm sanlklar mOdafii Av. Celal Olgen: "Sevilay plan semineri 2003. Su yazi sizin mi?"

Tanrk Melek 09lepe: "Degil."

Sir klslm sanrklar mOdafii Av. Celal Olgen: "C-16. 16 nolu CD, Smartbuy. Su CD'yi

hallrhyor musunuz?"

Tanrk Melek 09lepe: "HaYIr."

Sir klSlm sanrklar mOdafii Av. Celal Olgen: "17 nolu CD. Ozerinde K.Ozel yazili. Su CD'yi
hallrhyor musunuz?"

Tanrk Melek 09lepe: "HaYIr."

Sir klslm sanrklar mOdafii Av. Celal Olgen: "CD no 18. Ozerinde CD no 74-4 yazili. Su

yazl sizin mi?"

Tanrk Melek 09lepe: "Evel bana ai!."

Sir klslm sanrklar mOdafii Av. Celal Olgen: "Ozerindeki PI. Seminer 2003 yazlsl var. 0

sizin miT

Tanrk Melek 09lepe: "HaYIr."

Sir klslm sanrklar mOdafii Av. Celal Olgen: "19 nolu CD'de CD no 83. Su yazi sizin mi?"

Tanrk Melek 09lepe: "Eve!."

Sir klslm sanrklar mOdafii Av. Celal Olgen: "Evel mi dediniz?"

Tanrk Melek 09lepe: "Eve!."
Sir klslm sanrklar mOdafii Av. Celal Olgen: "Peki allinda plan semineri 2003, 06 $ubal

2003 yel?il kalem ile 52. llrhh TOmen Komulanhgl yazlsl sizin mi?"

Tanrk Melek 09lepe: "Sadece yel?il yazi bana ai!."

Sir klSlm sanrklar mOdafii Av. Celal Olgen: "52. llrhh TOmen Komulanhgl yazisl da size

ai!."

Tanrk Melek 09lepe: "Eve!."
Sir klslm sanrklar mOdafii Av. Celal Olgen: "Tel?ekkOr ederim. $imdi CD'lerde bu CD no

74-1, 74-2, 74-3 diye bir silsile lakip eltigini gorOyoruz ve bu yazllan da siz yazdlnlz onu

soylOyorsunuz. Ne anlama geliyor bu numaralarT

Tanrk Melek 09lepe: "CD'lerin numaralandlrllmasl. Ozel bir anlaml yok:

Sir klslm sanrklar mOdafii Av. Celal Olgen: "Sir arl?iv numarasl ml yani?"

Tanrk Melek 09lepe: "Eve!."

Sir klslm sanrklar mOdafii Av. Celal Olgen: "Arl?iv numarasl:

Tanlk Melek 09lepe: "Takip eden numara yani."

Sir klslm sanrklar mOdafii Av. Celal Olgen: "Takip

Tanlk Melek 09lepe: "Evel lakip eden numara."
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Bir k,Slm sanlklar mOdafii Av. Celal Olgen: "Peki siz bu CO'ler ile ilgili hem Savclhkta hem

de Askeri Savclhkta ifade verdiniz ve bu CO'lerden 11, 16 ve 17 nolu CO'leri

anlmsayamadlgmlzl soylediniz. Aynl dO�Oncede misiniz?"

Tanlk Melek Oytepe: "Evet."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Celal Olgen: "Te�ekkOr ediyorum. Bir �ey daha. Seminere

hazlrhk faaliyetleri kapsammda oradaydmlz. Biryok hazlrllk yaplhrken, biryok hazlrhga tanlk

oldunuz. Hiy 12 EylOI 80 donemi dokOmanlannl getirdikleri ve onlara bakarak beige, bilgi

hazlrladlklan oldu mu, buna tanlk oldunuz mu?"

Tanlk Melek Oytepe: "HaYIr."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Celal Olgen: "Te�ekkOr ederim. Saym Ba�kan bu a�amada
bu kadar."

Mahkeme Ba�kanl: "Evet ba�ka soru sormak isteyen var ml? Buyurun IIkay Bey'in

mikrofonunu."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. IIkay Sezer: "Ben bir tek soru sormak istiyorum."

Mahkeme Ba�kanl: "Buyurun."

"-' Bir klslm sanlklar mOdafii Av. ilkay Sezer: "Bu intranet sistemi, kara net sistemi vardl

denilmii?ti. Bu sistem Ozerinden �u anda da veri hizmeti, i�leme hizmeti gorOyorsunuz. Gizli ya

da yok gizli evraklar gonderiliyor mu kara net Ozerinden?"

Tanlk Melek Oytepe: "HaYlr haYIr."

Sir k,slm sanlklar mOdafii Av. Ilkay Sezer: "Te�ekkOr ederim."

Mahkeme Ba�kanl: "Evet sanlklardan buyurun Ali Ihsan <;:uhadaroglu."

Sanlk Ali Ihsan <;:uhadaroglu: "Melek Hanlma sorum �u. Size CO'ler nasll gelirdi?"

Mahkeme Ba�kanl: "Sorunuzu bir aylklaym. Yani kullanilmaml� CO'yi mi

kastediyorsunuz."

Sanlk Ali ihsan <;:uhadaroglu: "Saym Ba�kanlm."

Mahkeme Ba�kanl: "Yoksa plan seminer yall�malarmda on hazlrllk olarak gonderilmi�

olan CO'leri mi kastediyorsunuz?"

Sanlk Ali ihsan <;:uhadaroglu: "Ben aylklayaylm 0 zaman. $imdi sanki gizli kapakh bir

yerlerden CO'ler gelip masa altmda, gizli yerlerde i�lem yaplhyormu� gibi bir hava yaratlhyor.

Buradaki CO'ler ben de 0 karargahta gorev yapml� bir ki�i olarak soylOyorum. Plan semineri

oncesinde plan subaylannm kendi birliklerinde hazlrladlklan harp planlanna ili�kin CO'lerdir.

Bunlann sunumu ile ilgili benzerlik, dOzeltme, hatalan dOzeltme gibi i�lemler yaplhrdl."

... Mahkeme Ba�kanl: "Evet."

Sanlk Ali ihsan <;:uhadaroglu: "0 kapsamda soruyorum. CO'ler size gizli yerlerden mi

gelirdi yoksa aleni, plan subaylannm kontrolOnde mi gelirdi?"

Tanlk Melek Oytepe: "Plan subaylannm kontrolOnde gelirdi. Genelde plan seminerinden

once bagh birliklerin yah�malan sunum yapllmak iyin."

Sanlk Ali ihsan <;:uhadaroglu: "Anladlm anladlm. Ikinci sorum da bu CO'ler seminerde

ortak sunum hazlrlanmak iyin sizin plan odasmda ml yaplhrdl farkh yerde mi?"

Tanlk Melek Oytepe: "Anlamadlm."

Sanlk Ali Ihsan <;:uhadaroglu: "$oyle, plan seminerinin hazlrlik safhasmda birliklerden

CO'ier geldi. Bunlar sunuma hazlrlanmak iyin yani slrall, zamanll olarak seminer salonunda ml

yaplhrdl bu i�lem yoksa sizin plan yah�ma odanlzda ml yaplhrdl?"

Tanlk Melek Oytepe: "Seminer salonunda yapllirdl sunumlar."

Sanlk Ali ihsan <;:uhadaroglu: "Sorulanm bunlardlr Baskanlm."
Mahkeme Ba�kanl: "Tamam, buyurun."

Sanlk ismet KI�la: "CO'lere baktlglmlz zaman! nuitlaralara l'

gidiyor ve belli bir donemi kapsIYor."

Mahkeme- Ba�kanl: "Evet."
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Sanlk Ismet KI�la: "Bu donem i�erisinde 83 adet en son 83 numarall CD benim hazlrlaylp
hal tarzi olarak gonderdigim tumenin CD'si. Baktlglmlz zaman arada bir�ok numara eksik. Fakat

bu numaranm dl�mda hem Sevilay Hanlmm hem Melek Hanlmm el yazllan var. Demek ki

CD'leri tanlmak i�in, CD'leri tanlmak i�in numara degil soruya ge�iyorum."

Mahkeme Ba�kanl: "Eve!."

Sanlk Ismet KI�la: "Numara degil uzerine geldigi birlik veya konusu yazllml�. Aradaki

CD'ler yok ama belli CD'ler var bu seminer ile ilgili. Arada 3 adet de CD var. Ben �unu

soracaglm. Bu CD'lerin numaralandlrmasl hangi tarihte oldu? Benim anladlglm kadan ile 0

tarihte konulara ve isimler yazllml�. Daha soma bir tarihte numaralandlrma yapllml�. 0

numaralandlrmadan soma da Melek Hanlmm hi� gormedigim, tanlmadlglm dedigi 3 adet CD

getirilmi�. Ozel olarak se�ilmi� 19 CD'nin i�ine konmu� gibi bir durum olu�tu. Yani benim
izlenimim. Yani bu CD'lerin, bu CD'lerin numaralandlrllmasl acaba seminerin hemen bitiminde

mi, seminer ba�lamadan once mi? Ben �unku numaralann hepsini Melek Hanlm kendisi vermi�.

Evet, numarall olanlan da tanldlgml soyledi. Yazllar her 2 Sevilay ve Melek Hanlm ayn ayn

yazllml� uzerine karde�i."

Mahkeme Ba�kanl: "Eve!."

Sanlk Ismet KI�la: "Ben CD'lerin numaralandlrma tarihini aradaki diger CD'ler nerede?

Ozel olarak bu 19 CD nasll gelmi� buraya? 3 adedi ise hi� tanmmlyor, bilinmiyor ve bir �ekilde

gelmi� oraya girmi�."

Mahkeme Ba�kanl: "Eve!."

Sanlk Ismet KI�la: "Ozerinde de numara yok ve ben bunun a�lklanmasml rica ediyorum."

Mahkeme Ba�kanl: "A�lklanmasl derken �imdi numaralandlrma sisteminin nasI I oldugunu

mu soruyorsunuz?"

Sanlk Ismet KI�la: "HaYlr numaralandlrma, hangi tarihte numara verilmi�ti?"

Mahkeme Ba�kanl: "Evet hangi tarihten itibaren numaralandlrma yaplldl?"

Tanlk Melek O�tepe: "Ba�tan itibaren CD ar�ivi tutmaya ba�ladlglmlzdan itibaren bize ait

olan CD'lerin hepsinde mutlaka numara var. Ozerinde numara olmayan CD'ler bize ait degil."

Sanlk ismet KI�la: "Evet."

Tanlk Melek O�tepe: "Yani CD nu diye ba�laYlp i�te iki nokta rakam yazlll olan bize ait

ar�iv CD'si. Digerleri kesinlikle bize ait CD'ler degil."

Sanlk ismet KI�la: "Peki benim gonderdigim CD'nin biri 83 numara arada CD yok. Yani

bunlann hepsi seminer ile ilgili. Diger numarall CD'ler olmadlgma gore bu CD'ler demek ki

sadece 19 CD yokmu� 0 ar�ivde. 0 ar�ivdeki CD'lerin i�inden bunlar ozel olarak se�ilmi�. I�ine

de ozel olarak."

Mahkeme Ba�kanl: "�imdi 0 sizin yorumunuz bakm yorumunuzu katlyorsunuz. Tanlk ile

ilgili sorunuzu aldmlz, cevabmlzl aldmlz."

Sanlk ismet KI�la: "Ilk numaralandlrma, soruyorum Saym Ba�kanlm. Numaralandlrma ne

zaman ba�ladl, ne zaman bitti danem olarak?"

Tanlk Melek O�tepe: "Ar�iv ihtiyaci duydugumuzdan itibaren CD'ler numarall. Tarih olarak

bir �ey soyleyemeyecegim yani ama yani."

Mahkeme Ba�kanl: "Mikrofona biraz daha yakm konu�un."

Sanlk ismet KI�la: "Yani kesin bir tarih hatlrlamlyorsunuz."

Tanlk Melek O�tepe: "Eve!."

Sanlk ismet KI�la: "Ar�iv ihtiyaci duyulduktan soma yaplldl."

Tanlk Melek O�tepe: "Evet evet bOWn CD'ler e� pe�e ip ediyor numaralar.

Mahkeme Ba�kanl: "Bu ar�ivleme i�i plan �ube m' durOnun mri ile mi oldu yoksa bu

sene dediniz ki orada �all�an sivil memurlar olarak, bilz 0 ce ben soruyu tekrar sordum am
net cevabml alamadlm. �imdi bu sene dediniz ki 201 ylll da ben blktlm, birden de 841e, 85'
ya f1a 100'e kac;jar numaralar verilmi�ti. Ben bundan nr CD nu ralandlrmayl 20� yilin

l,l- 1':
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yeniden O'dan ba!?lamak istiyorum deseniz yapabilir miydiniz? Yani bu numaralandlrma bir kural,

bir emir, bir genelge ile mi size talimat !?eklinde mi verildi, yoksa sizin !?ahsi gayretiniz ile ben

burada �ah!?t1glm slrada kendime bir rehber olsun, bir kolayhk olsun aradlglmda hangi CO'yi

nerede bulurum dii!?iincesi ile mi veriyorsunuz bu numaralan?"

Tanlk Melek O�tepe: "$imdi !?oyle bir !?ey var. Herkes kolayhkla ulal?sm diye. Sadece
kendime kolayhk olsun diye degil."

Mahkeme Bal?kanl: "Ya biz su�lama a�lsmdan soylemiyoruz. 0 konuda bir kere rahat

olun. Ben size ne diyorum, diyorum ki; !?imdi ben bu dosya ile ilgili bir �ahl?ma yaplyorsak

kendimiz hangi evrakm nerede bulunabilmesi i�in kendimize gore bir sistematik husus

geli!?tiriyoruz. Sizde de bu arl?ivleme ya da numaralandlrma denilen husus bunun i�in sizin

!?ahsmlzla tarafmdan yapllan bir numaralandlrma mlydl?"

Tanlk Melek O�tepe: "NumaralandlrmaYI ben yaplyordum, fakat !?ubede bulunan bUliin
personel istifade ediyordu ar!?ivden. 0 yiizden mutlaka numaralandlrma yaplyordum yani."

Mahkeme Ba!?kanl: "Bunu emir ile mi yaptmlz kendiniz mi yaptlnlz?"

Tanlk Melek O�tepe: "Kendim yaptlm."

Mahkeme Ba!?kanl: "Kendiniz yaptmlz. Tamam i!?te sorunun cevabl bu. Bunu almak

istiyoruz yani. Evet Oursun <;:i�ek buyurun."

Sanlk Oursun <;:i�k: "Bu CO numaralannln kaydedildigi bir defter var mlydl?"

Tanlk Melek O�tepe: "Bilgisayarda tutulan bir liste vardl."

Sanlk Oursun <;:i�ek: "Bilgisayarda kullanllan �lktISI, �Iktl olarak dosyalandlgl bir yer."

Tanlk Melek O�tepe: "<;:lktISI da vardl 0 tarihte ama !?U anda bilmiyorum yani."
Sanlk Oursun <;:i�ek: "CO'lerin korunmaslndan, muhafazasmdan kim sorumluydu. Yani

kime teslim edip ahyordunuz, sizde mi bulunuyordu?"

Tanlk Melek O�tepe: "Bende bulunmuyordu. Plan odasmda dolabl vardl, CO dolabl orada
muhafaza ediliyordu."

Sanlk Oursun <;:i�ek: "Yani siz plan odaslna girip birinden izin alarak ml bu CO'leri

allyorsunuz yoksa."

Mahkeme Ba!?kanl: "Plan odasmda."

Tanlk Melek O�tepe: "$imdi zaten orada �all!?lyordum ben, plan odasmda �ahl?lyordum."
Sanlk Oursun <;:i�ek: "Bu CO'leri en son ne zaman gordiiniiz orada, plan seminerinin

CO'lerini en son hangi tarihte gordiiniiz?"

Tanlk Melek O�tepe: "2009 ylhnda CO'lerden istifade ettim."

Sanlk Oursun <;:i�ek: "Bu plan semineri CO'lerinden istifade ettiniz mi 2009'da?"

Tanlk Melek O�tepe: "Ar!?iv CO'lerinden istifade ettim ama hani direk 0 tarihe ait CO'leri

goriip gormedigimi hatlrlamlyorum tabi."

Sanlk Oursun <;:i�ek: "Yani bu ar!?iv CO'lerinden 2009'da istifade ettiginizi soyliiyorsunuz."

Tanlk Melek O�tepe: "Evet."

Sanlk Oursun <;:i�ek: "Te!?ekkiir ederim."

Mahkeme Ba!?kanl: " $imdi 0 plan odasmdaki, ar!?iv odasl veyahut da plan odaslnda ne

kadar, sayl olarak ka� adet CO vardl bilginiz var ml 0 konuda, yani 1000 midir, 50 midir, 100

miidiir 0 konuda?"

Tanlk Melek O�tepe: "Yani 100'den fazlaydl, 180 tane falan herhalde CO ya ml tlk."

Mahkeme Bal?kanl: " 0 numaralandlrmayl hani siz kendiniz taraflnd aplldlgl beyan

ettiniz. 0 zaman yani bu 84 numarasl verildiyse, 180. numara da var mlY O'de 0 !?ekli il ?"

Tanlk Melek O�tepe: "Evet."

Mahkeme Bal?kanl: "Tamam, evet. <;:etin Oogan sor or buy un."

Sanlk <;:etin Oogan: "Merhaba Melek Hanlm. Efe i benim sorum !?U; biraz ewel yanm

kalmll? bir konuya biraz daha a�lkhk kazandlrmaya yon Ii Ewel CO'ier kozmik 0 ad degil,
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aylkltk getirdiniz te�ekkur ederim. Ikincisi de aylkh kazandlrdlgmlz konu; CD'lerin 2009 tarihine

kadar a�iv zaten onun iyin yapllir. Kullanllmak uzere, yeni bir tatbikat yaparken kullanllmak

uzere kullanlldlgml gordunuz ama bunlann hangi CD olduklannl bilmiyorsunuz. Siz CD'lerden

hiy 2009 senesi iyinde ve daha soma, daha once de olabilir. Eksiklik, mademki bir ar�iv

tutuyorsunuz, yerleri var. Hiy eksiklik gordunuz mu? Hiy eksik, CD'lerden azallllml� bir miktarm

sizin gozunuze yarptl ml, bu CD'ler nerede diye birilerine sordunuz muT

Tanlk Melek Oytepe: "$imdi �oyle bir �ey var. 2006 ylhnda biz plan odasmdan normal

yah�ma odasma geytik. Daha somasmda plan odasl sadece plan subaylannm yah�ma odasl

olarak kaldl ve onun arka tarafmdaydl CD ar�iv dolabl da, sadece ihtiyay duyulunca plan

odasma artlk hani kapah oluyordu. C;:ok fazla �ey yapamadlk. Hani yali�ma odamlz gibi degildi

artlk plan odasl."

Sanlk C;:etin Dogan: "Evet 2009 senesinde de kullanlldlgml gordugunuz CD'lerin dediniz

de siz CD'leri kullanlldlglnl gordugunuz ve CD'leri nerede muhafaza edildigini gordunuz."

Tanlk Melek Oytepe: "Evet."

Santk C;:etin Dogan: "Izini gitmi� olabilirsiniz, gelmi� olabilirsiniz. Bu arada CD'lerden hiy

noksanlik gordunuz mu, bu konuda herhangi bir kimseye bir soylemde bulundunuz mu, soru

sordunuz mu CD'lerde noksanllk var, bunlar nerededir diye sordunuz mu?"

Tanlk Melek Oytepe: "Artlk oda kilitli oldugu iyin ve �ube mudurunden anahtar alip odaya

girdigim iyin yok fazla �ey yapamadlm. Sadece CD kullanmak istedigimde anahtan istiyordum.

Iyeri girip CD'yi aliyordum 0 �ekilde."

Sanlk C;:etin Dogan: "Yani klsaca."

Tanlk Melek Oytepe: "Yani fark etmedim hani 0 tarihi bilemeyecegim."

Sanlk C;:etin Dogan: "Ben �unu soyluyorum. Siz CD'lerde noksanlik var, bu CD'ler vardl.

Nerede bu CD'ler diye kimseye sordunuz mu? C;:unku bu CD'ler daha soma 2010'da bu

kullandlgmlz, sizin uzerinde ar�iv numarasl verdiginiz CD'ler belli bir kahraman tarafmdan, belli

birinin eline transfer edilmi�. Bu durumda bu CD'ler �u halde yani plan odasmda siz 2006

senesine kadar tamam mlydl? Hepsi tamam mlydl 2006 senesine kadar, 2006 senesinden

soma herhangi bir �ekilde kullanlldlgml da gordunuz, hiy kimseye bu CD'ler ne oldu, burada

CD'ler vardl diye bir soru yoneltmediniz miT

Tanlk Melek Oytepe: "2006 senesine kadar tamamdl. Fakat somasmda yani

bilemiyorum."

Sanlk C;:etin Dogan: "Noksanligl konusunda hiy kimseye bir �ey sormadlgmlzl

soyluyorsunuz."

Tanlk Melek Oytepe: "Evet."

Sanlk C;:etin Dogan: "Sordunuz mu, sormadmlz mi?"

Tanlk Melek Oytepe: "HaYIr."

Sanlk C;:etin Dogan: "Bu soruya net cevap istiyorum klzlm. Siz CD'lerde noksanlik var,

buradaki CD'lere ne olmu� dediniz miT

Mahkeme Ba�kanl: "Bir saniye soruyu �6yle bir toparlayalim. Siz plan odasmda bulunan

CD'lerin eksikligini tespit ettiniz mi?"

Tanlk Melek Oytepe: "Fark etmedim."

Mahkeme Ba�kanl: " Fark etmediniz."

Tanlk Melek Oytepe: "Fark etmedim."

Sanlk C;:etin Dogan: "2006 YIII 6ncesi ya da somaSI, b

bulunan CD'leri saymanlz oldu mu sizin, kontrol etmeniz oldu

Tanlk Melek Oytepe: "HaYlr tek tek CD'leri saymlyor Ui' Yani �a1.!na varn�adlm."
Mahkeme Ba�kanl: " Peki bu plan odasmda va dugu bl Inlen CD lerden

oldugu hususunu siz bizzat kendiniz tespit ettiniz mi ya dar r, a g6re����pan herhangi
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Tanlk Melek Oc;:tepe: "Bildigim kadanyla olmadl."

Mahkeme Ba�kanl: "Olmadl, peki."

Sanlk Cetin Dogan: "Ben bu sorunun devamlnl size degerlendireyim mOsaade

ederseniz. "

Mahkeme Ba�kanl: "Buyurun."

Sanlk Cetin Dogan: "CD'ler konusunda sizin bilginiz ic;:erisinde, sizin gozOnOzde herhangi

bir �ekilde bir imha IUlanagl haZirladlnlz ml? Bir imha lulanagl yaplldl ml, bir imha lutanagl

CD'ler ile ilgili bir imha lulanagl yaplldl ml yapllmadl ml, evel bunu soruyorum?"

Tanlk Melek Oc;:lepe: "Yapllmadl."

Sanlk Celin Dogan: "Sizin hazlrladlglnlz hani bir imha IUlanagl soz konusu degil bilgimize

gore, herhangi bir �ekilde de bu CD'lerden imha edilmi� herhangi bir CD'de yok oluyor."

Tanlk Melek Oc;:lepe: "Eve!."

Sanlk Celin Dogan: "Yani herhangi bir �ekilde."

Tanlk Melek Oc;:lepe: "Eve!.

Sanlk Cetin Dogan: "Te�ekkOr ederim."

Mahkeme Ba�kanl: " $imdi bu plan seminerinden sonra kaseller de gelirilmi� miydi sizin

gorev yapml� oldugunuz yere, 2003 ylhndaki plan semineri ile ili�kili kaseller de gelmi� miydi?"

Tanlk Melek Oc;:lepe: "Kasel de vardl."

Mahkeme Ba�kanl: "Kaseller nasll muhafaza ediliyordu, aynl �ekilde CD'Jerde oldugu gibi

plan odaslnln arkaslndaki ar�iv odaslnda mr ya da onlar ozel bir bolmeye mi konuyordu. Onlar

naslldl?

Tanlk Melek Oc;:lepe: "Aynl yerde muhafaza ediliyordu."

Mahkeme Ba�kanl: "AYni yerde muhafaza ediliyordu."

Tanlk Melek Oc;:lepe: "Eve!."

Mahkeme Ba�kanl: "Peki onIan �imdi daha oncesinde de �imdi CD biraz daha fazla

diyelim 180 lane dediniz. 0 �ekli i1e var olan kasel var mlydl orada?"

Tanlk Melek Oc;:lepe: "HaYIr."

Mahkeme Ba�kanl: "Sadece 2003 ylhna ail kaseller mi vardl?"

Tanlk Melek Oc;:lepe: "Yani sadece plan seminerlerinde ses kaydl yapillyordu."

Mahkeme Ba�kanr: "Evel, yani orada mesela kasel ne kadardl, kac;: adel vardl 0 konuda

bir bilginiz var ml?"

Tanlk Melek Oc;:lepe: "Hallrlamlyorum."

Mahkeme Ba�kanl: "Hallrlamlyorsunuz. Evel buyurun."

Sanlk Ozden Ornek: "Kendisine bir soru soracaglm. Eger mOmkOnse CD 11'i koyabilir

miyiz? Melek Hanlm CD 11 'j gorOyorsunuz."

Tanlk Melek Oc;:lepe: "Eve!."
Sanlk Ozden Ornek: "Ifade verirken de gormO�sOnOz zalen. Sevilay Hanlm'a resimler

goslerilmesine ragmen, size CD'lerin kendileri esas olarak gosterilmi�."

Tanlk Melek Oc;:lepe: "Eve!."
Sanlk Ozden Ornek: "$imdi bunu gordOklen sonra da verdiginiz ifade �oyle; ben bu CD'yi

hallrlamlyorum. Bu CD bizim ar�ivimize ail degil, OslOndeki yazl da bana ail degil."

Tanlk Melek Oc;:lepe: "Eve!."

Sanlk Ozden Ornek: "Aynen bOyle dediniz degil mi?"

Tanlk Melek Oc;:lepe: "Eve!."

Sanlk Ozden Ornek: "Tamam, �imdi siz bu CD'ninA ar�ivinize

anladlnlz?"

Tanlk Melek Oc;:lepe: "COnkO Ostonde CD nu diye nu

Sanlk Ozden Ornek: "Yani numara olmadlgr ic;:in mi .

Tanlk Melek Oc;:lepe: "Evel, nl;lmara olmadlgl ic;:in. 01

/

nasll
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Sanlk Ozden Ornek: "Yani sizin li\eyinize gore, ortaya koymuli\ oldugunuz kahba gore
Ostonde herhangi bir numara olmadlgl iyin sizin a�ivinize ait olmadlgml anladmlz."

Tanlk Melek Oytepe: "Evet."

Sanlk Ozden Ornek: "Peki bu sizin arli\ivinize ait olmayan bir CD yanhli\hkla oraya girebilir
mi, arli\iv dolabma?"

Tanlk Melek Oytepe: "HaYIr."

Sanlk Ozden Ornek: "Peki teli\ekkOr ederim."

Mahkeme Bali\kanl: " SOha Tanyeri'ne verelim."

Sanlk SOha Tanyeri: "Melek Hanlm hOli\ geldiniz."

Tanlk Melek Oytepe: "Holi\bulduk."

Sanlk SOha Tanyeri: "Oncelikle li\unu sormak istiyorum. Geryi biraz aylkhga kavuli\tu ama

ben SOha Tanyeri 12 numarall sanlk. Gorev yaptlgmlz yer kozmik bOronun iyerisi miydi?"

Tanlk Melek Oytepe: "HaYlr degildi."

Sanlk SOha Tanyeri: "Peki kozmik bOro neresiydi biliyor musunuz veya nerede

oldugunu?"

Tanlk Melek Oytepe: "Kozmik bOro yok gizli bilgilerin muhafaza edildigi oda."

Sanlk SOha Tanyeri: "Yani yal1li\tlgmlz yere yakm mlydl, veya nerede oldugunu biliyor

musunuz? Ordu Karargahmda."

Tanlk Melek Oytepe: "C;ahli\tlglmlz yere yakm degildi."

Sanlk SOha Tanyeri: "Degildi, yani siz kozmik bOroda gorev yapmlyordunuz?"

Tanlk Melek Oytepe: "HaYIr."

Sanlk SOha Tanyeri: "C;ahli\t1gmlz yer de kozmik bOro degil. $imdi 1 Mart 2010 tarihinde

Cumhuriyet Savclhgmda bir ifadenizde li\u ifade var; bu bilgisayar bana aittir. Ancak ne zaman

bunlan yazdlm bilmiyorum diye bir ifade kullanmlli\slnlz. Ne onOnde, ne arkasmda aylklaYlcl bilgi

yok. $imdi size hangi bilgisayan gosterdiler, veya hangi yazlyl gosterdiler de bu bilgisayar

benimdi dediniz? Veyahut da bunlan yazlp yazmadlgmlz yazllar nelerdi onlarla ilgili biraz

aylklayabilir misiniz?"

Tanlk Melek Oytepe: "Hallrlamlyorum, yani ifade verdigimin Ostonden 2 sene geyti
hatlrlamlyorum."

Sanlk SOha Tanyeri: "Peki yine bilgisayarlar ile ilgili bir ifadeniz var. 25 $ubat 2010

tarihinde Askeri Savclllga vermili\ oldugunuz ifadede, Harekat Bali\kanmm bu tarihte laptopu

vardl diye belirtmili\siniz. Bu laptop nerede duruyordu ve ne maksatla kullanlhyordu bunu

hatlrhyor musunuz?"

Tanlk Melek Oytepe: "Evet, plan odasmda duruyordu."

Sanlk SOha Tanyeri: "Ne maksatla kullanlhyordu?"

Tanlk Melek Oytepe: "Komutana arz olacagl zamanlarda takdim laptopa yOkleniyordu.

Komutanmm makamma gidiliyordu, arz ediliyordu."

Sanlk SOha Tanyeri: "Yani bana ait degildi plan odasmda durduguna gore."

Tanlk Melek Oytepe: "Evet."

Sanlk SOha Tanyeri: "Veyahut da Harekat Bali\kanma ait mi bir laptoptu bu, yoksa Harekat

Bali\kanhgma mi?"

Tanlk Melek Oytepe: "Harekat Bali\kanhgma daha dogru."

Sanlk SOha Tanyeri: "Evet Harekat Bali\kanllgma daha dogru oluyor evet."

Mahkeme Bali\kanl: " Bir saniye, bu bilgisayara, laptopa siz kendiniz kullanlc

li\ifrenizle girme imkanl var mlydl laptopa, veya siz hiy girdiniz mi kullandlnlz ml 0JaP!opuT
Tanlk Melek Oytepe: "Takdimleri yOkIOyorduk."

Mahkeme Bali\kanl: " YOkIOyordunuz."

Tanlk Melek Oytepe: 'Tabi takdimleri hazlrlaylp YOkliYor/:llJk."

Mahkeme Bali\kanl: " Kendi li\.ifrenizle, kendi kullanlc(lad(nlzla ml gifiyorsunuz?"
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Tanlk Melek Oe;:lepe: ":;>ifresi var mlydl. yok muydu hallrlamlyorum onu ama laplopu ae;:lp
biz hazlrladlglmlz lakdimi yiikliiyorduk, ham hale geliriyorduk."

Mahkeme Ba�kanl: " Evel, buyurun sorunuz varsa."

Sanlk Siiha Tanyeri: "Ben bu konuda soyleyeyim bunun muhlemelen �ifresi yoklu, e;:iinkii

bu arzlarda kullanlhyordu. Bunu daha sonraki lanlklarla da aYni soruyu soracaglm."

Mahkeme Ba�kanl: " Eve!."

Sanlk Siiha Tanyeri: "25 :;>ubatta Askeri Savclhga vermi� oldugunuz ifadede yine

HRKBSK adll kullanici ismi Harekal Ba�kanlna ail olabilir demi�siniz."

Mahkeme Ba�kanl: " Ilk once denildigini degil, ilk once sorunuzu bir sorun, eger ° soru
daha onceki veri len cevap dl�mda farkll bir cevabl varsa, ilk once sorunuzu sorun."

Sanlk Siiha Tanyeri: "Peki HRKBSK adh kullanici isimli bilgisayann bana ail oldugundan

emin misiniz, veyahul da bana ail oldugunu biliyor musunuz?"

Tanlk Melek Oe;:lepe: "Bilmiyorum yani leknik olarak e;:ok �ey bilmiyorum."

Sanlk Siiha Tanyeri: ":;>imdi ae;:lklayabilir miyim yani."

Mahkeme Ba�kanl: " Ben soraylm bir saniye, Harekal Ba�kanhgmm ismi kullanllmak

sureli ile ya da Harekal Ba�kanhgma ail bir bilgisayar olsaydl, bu �irkel ismi ya da kullanici adl

olarak HRKBSK olarak ml e;:lkardl, veya oyle bir bilgisayar var mlydi?"

Tanlk Melek Oe;:lepe: ":;>imdi bilgisayarlar genelde ki�ilerin emekli sandlgl numarasma
gore numaralandlrlhr."

Mahkeme Ba�kanl: " Sizinki de oyle miydi?"

Tanlk Melek Oe;:lepe: "Eve!."

Mahkeme Ba�kanl: " Emekli sicil numaranlz mlydl?"

Tanlk Melek Oe;:lepe: "Evel"

Mahkeme Ba�kanl: " Eve!."

Tanlk Melek Oe;:lepe: "Yani HRKB:;>K diye."

Mahkeme Ba�kanl: " Oyle bir bilgisayann varhgml ya da oyle ° isimle bir kullanici ismi
olan bir bilgisayann varhgma �ahil misiniz, biliyor musunuz?"

Tanlk Melek Oe;:lepe: "HaYlr degilim."

Mahkeme Ba�kanl: "Evel buyurun."

Sanlk Siiha Tanyeri: "Sizler, yani sivil memurlar veya plan subaylan veya herhangi bir ki�i

benim odamda bir kere olsun herhangi bir evrak yazdmlz ml?"

Tanlk Melek Oe;:lepe: "HaYIr."

Sanlk Siiha Tanyeri: "Yazmadmlz."

Tanlk Melek Oe;:lepe: "HaYlr yazmadlm."

Sanlk Siiha Tanyeri: "Benim odamdaki bilgisayarda hie;: benim herhangi bir mesaj,

herhangi bir yazl, herhangi bir emir yazdlglml gordiiniiz mii?"

Tanlk Melek Oe;:lepe: "Gormedim."

Sanlk Siiha Tanyeri: "Gormediniz. Peki plan subaylannm hazlrladlklan yazlyl, plan

subaylan gelip bana verip komulanlm �unu yazabilir misiniz diyebilirler mi?"

Tanlk Melek Oe;:lepe: "Diyemezler."

Sanlk Siiha Tanyeri: "Diyemezler, bunlan niye sordum. 1 numarah yanslyl lekrar ae;:abilir

miyiz? :;>imdi gere;:ek olan bazl evraklar var plan subaylannm bizzal hazlrladlgl, Tanju yiizba�mm

° zamanki �eyle, Bayram yarbaym, Selim Binba�mln hazlrladlgl evraklar var ger e bu

evraklar HSKBSK adh bilgisayarda yazllml�. Benim odamda yazi yazllma "na gore

HRKBSK adh bilgisayar benim odamdaki bilgisayar olabilir mi? anju'nun . e gee;:i�lerle i1gih

�eyi var, 1 numara, 1 numaraYI ae;:m dosya yukanda e�uka I a evel, anju gee;:i�ler, eve!.

:;>imdi mesela bakm bu evrakm kayll numarasl dahil hepsi ar. ere;:ek r beige ve bu evrakm

dijilal yoluna bakllglmlzda HRKBSK adh bilgisayarda yazll I�. ha bu un gibi pek ��'t:vra

var. Bunlar da zalen. dava dosyaliilnnda var. :;>imdi bu K S bilgis an benim 0JlmdaYi
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bilgisayar olsaydl, bOlOn plan subaylan mesailerini benim odamda ge9irmesi gerekiyordu. Bu

durumda bu HRKBSK benim odamdaki bilgisayar olabilir mi?"

Tanlk Melek 091epe: "Olamaz."

Sanlk SOha Tanyeri: "Olamaz, peki brifing salonunun arkaslnda plan subaylan bazen, siz

me!?gulken evrak yazlyorlar mlydl, brifing salonunun arkaslnda yazlp size getirip bunlan imza

i9in hazlrlar mlSlnlZ, veya ben bunu yazdlm duzeltin, siz yazin dediklerini hatlrhyor musunuz?"

Tanlk Melek 09tepe: "Hatlrlamlyorum."

Sanlk SOha Tanyeri: "Hatlrlamlyorsunuz, yansl 21'i a9abilir miyiz? $imdi yine 25 $ubat

tarihli ifadenizde."

Mahkeme Ba!?kanl: " Ilk once sorunuzu alahm."

Sanlk SOha Tanyeri: "Ost yazl plan 9ah!?maSI, bu belgeyi hatlrhyor musunuz?"

Tanlk Melek 09tepe: "Haylr, hatlrlamlyorum."

Sanlk SOha Tanyeri: "$imdi bu evrak iddianamede yer alan Ost yazl plan 9ah!?masl

2003.doc belgesi, perdede goruldugO gibi HRKBSK isimli bilgisayarda 3 Mart 2003 tarihinde

yazllml!? Ancak evrakln Ozerinde bakarsanlz herhalde gorOIOyor. Arahk 2002 yazlyor."

Tanlk Melek 09tepe: "Evet."

Sanlk SOha Tanyeri: "Bu beige sizin odanlzdaki bilgisayarlarda hi9 i!?lem gormemi!?,

Ostelik istihbaral 7130 9Ikl!?h. HatlrladlgIn IZI ve bunu siz 25 $ubatta verdiginiz ifadede bu usl

yazl plan dosyaslnl hatlrladlglnizi ifade etmi!?siniz. Acaba hatlrladlglnlz evrak bu muydu, veya

ba!?ka bir evrakl ml hatlrladlnlz veyahul da bunu !?ekil olarak gordOnOz mO hatlrladlnlz?"

Tanlk Melek 091epe: "Dijilal olarak hi9 evrak gordOgumO hallrlamlyorum yani ifadem
ahndlgrnda."

Mahkeme Ba!?kanl: " Dosyada size surel olarak ml goslerildi, folokopi olarak ml

goslerildi?"

Tanlk Melek 091epe: "Evel, imzah bir lane vardl onu hallrladlglml soylemi!?lim."

Mahkeme Ba!?kanl: " Evel, aynl !?ekilde Or.K yazlll CD igerisinde de benzer mesela bazl

dosyalann goslerildigi iddia ediliyor. 0 goslerilme slraslnda da bunlannda i!?le yazl!?ma

usullerine uygun bir !?ekli ile bir beyanlnlz var. Gerek bu soru a91slndan gerekse daha

oncesindeki a beyanlnrzda Or.K'daki bulunan Word belgesi ile ilgili olarak bunlar yazlm !?ekli ile

ilibari ile mi sizin 9ah!?ma sisleminize uyuyordu yaksa igerik olarak bu !?ekli ile bir 9ah!?maml

yapml!?llnlz onu mu kaslediyorsunuz? $imdi buradaki 91kan anlamdaki a muallakllk oradan

kaynaklanlyor. Yani !?ekille mi benziyor?"

Tanlk Melek 091epe: "Sadece !?ekil ilibari ile."

Mahkeme Ba!?kanl: " 1gerik degi!."

Tanlk Melek 091epe: "Evet."

Mahkeme Ba!?kanl: " Evet."

Sanlk Suha Tanyeri: "$imdi bu evrakln 2 lane eki var EK-A, EK-B'si. Bu 2 evrak sizin

Nazh isimli bilgisayarda yazllml!? gorOIOyor dijilal yollannda. Onlan gorebilir miyiz EK-A'YI, yansl

22. Devam edin yak haYlr yansl 8'i a9ahm a zaman. A!?agl inin, evel !?imdi burada EK-A'YI

gorOyorsunuz. Bu EK-A 6 sayfadan olu!?uyor ve Nazh kullanici isimli bilgisayarda yazlldlgl !?ey

yaplhyor, bu evrakl hallrllyor musunuz?"

Tanlk Melek 091epe: "HaYIr."

Sanlk SOha Tanyeri: "Hatlrlamlyorsunuz. Peki az once !?imdi

bakabilir misiniz yukanda klrmlz ile 9izili. Plan 9ah!?masl 2003 y,zIY0r."

Tanlk Melek 091epe: "Evet."

Sanlk Suha Tanyeri: "Osl larafa gegelim. Bunun usl

ise 1. Ordu plan semineri 2003."

Tanlk Melek Oclepe: "Evel."
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Sanlk SOha Tanyeri: "$imdi veri hazlrlama uzmanl olarak az onceki ek, bu evrakln eki

olabilir mi?"

Tanlk Melek O�lepe: "Oogru bir ifade �ekli degil. 0 �ekilde olmamasl lazlm."

Sanlk SOha Tanyeri: "Oevam edelim. Vine bu i�le uzman oldugunuz i�in devamll yazllar

yazdlgrnlz i�in soracaglm. EK-A'YI a�agl inelim EK-A'ya gelirelim, Bu EK-A 6 sayfadan olu�uyor

ve 6 sayfanln da 6'slnda da burada gorOldOgO gibi Izzel Ocak AlbaYIn ismi a�llml�."

Tanlk Melek O�lepe: "Buda dogru degil."

Sanlk SOha Tanyeri: "Nedir dogrusuT

Tanlk Melek O�lepe: "En son sayfada sadece imza olur."

Sanlk SOha Tanyeri: "En son sayfaslnda a�IIIr."

Tanlk Melek O�lepe: "Eve!."

Sanlk SOha Tanyeri: "Bunlar leknik Sevilay Hanlm'dan �ey yapllglm i�in diger leknik

�eylerine girmeyecegim ancak 10, slradaki Ali Rlza Karaarslan'l lanlyor musunuz? Harekal

Ba�kanllgl emrinde gorOnOyor."

Tanlk Melek O�lepe: "Tanlmlyorum,"

Sanlk SOha Tanyeri: "Peki bu �ahls yazlldlgr gibi Harekal Ba�kanllglnda gorevli olsaydl

lanlmama gibi bir olaslllk var mlydl?"

Tanlk Melek O�lepe: "HaYlr yoklu,"

Sanlk SOha Tanyeri: "Tanlrdlnlz."

Tanlk Melek O�lepe: "Tanlrdlm,"

Sanlk SOha Tanyeri: "$imdi 25 $ubat'la yine verdiginiz �eyde."

Mahkeme Ba�kanl: "Soruyu alallm."

Sanlk SOha Tanyeri: "Evel soruyu soracaglm. Islihbaral Ba�kanllglna ail bazl belgelerin

size ail bilgisayarda i�lem yaplldlgl gorOndOgO i�in mi, yoksa bu belgeleri ger�eklen

hallrladlglnlz i�in mi �imdi okuyacaglm ifadeyi verdiniz? 25 $ubat'ta verdiginiz ifade; islihbaral

faaliyelleri kapsamlnda bazl dokOmanlar bizim bilgisayanmlzda �all�llml� olabilir, bunlar

kaydedilmi� olabilir, bilahare CO ortamlna aklanlarak benim bilgisayanmda kopyalanmr� olabilir

demi�siniz, Bunu bu ifadeyi Islihbaral Ba�kanhglna ail bazr belgeleri size ail bilgisayarlarda

i�lem yaplldlglnl gordOgOnOz i�in mi soyledinizT

Tanlk Melek O�lepe: "Hallrlamlyorum da bOyle bir �ey olmasl �ok �ey yani."

Sanlk SOha Tanyeri: "Boyle bir �ey olur muT

Tanlk Melek O�lepe: "Olamaz."

Sanlk SOha Tanyeri: "Yani Islihbaral Ba�kanl benim i�im �ok bunlar Harekal

Ba�kanllglnda yazdlrallm diye bize evrak gondermi� olabilir miT

Tanlk Melek O�lepe: "HaYIr."

Sanlk SOha Tanyeri: "Harekal Ba�kanllglnda yazllml� bir evrakla islihbaral �lkl�11 olur

mu?"

Tanlk Melek O�lepe: "Olamaz,"

Sanlk SOha Tanyeri: "Olamaz, Allinda da Izzel Ocak'in ismi olur mu olamaz."

Tanlk Melek O�lepe: "Olamaz,"

Sanlk SOha Tanyeri: "Oda olamaz, CO'lerle ilgili artlk 11 ve 17'yi lanlmadlglnlzl ifade

ettiniz, ha!lrlamadlglnlzl ifade ettiniz. Ben ba�ka bir �ekilde soracaglm, Bu seminer bittiklen

sonra bilgisayarlnlzdaki dosyalan CO'ye aklanyorsunuz,"

Tanlk Melek O�lepe: "Evel."
Sanlk SOha Tanyeri: "Ar�ivlemek i�in, peki size herhangi birjsf, herhangi

herhangi bir dosyayl CO'lere aklarmayln diye bir emir verdil}lrlmi, emiv-aldlnlz ml?"
Tanlk Melek O�lepe: "HaYIr."

Sanlk SOha Tanyeri: "Yani bazl dosyalan sakll1l

aklarmayln ar�ivlemeyecegiz diye bir emir almadlnlz?"

\1
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Tanlk Melek 09Iepe: "HaYIr."

Sanlk SOha Tanyeri: "$imdi bunu niye soylOyorum. Siz 19 CO'den 16 lanesini

lanlyorsunuz verdiginiz ifade de. 11, 16, 17 numarah CO'leri lanlmadlglnlzl da soylediniz. Oiger

ar�iv dediginiz CO'lerin igerisinde bir lane bile su9 unsuru ihliva eden bilgi yok, veri yok. Yani siz

bilgisayarda herhangi bir �ey yazdlysanlz seminerle i1gili onlan CO'ye aklanyorsunuz

ar�ivlenmek Ozere."

Tanlk Melek 09Iepe: "Eve!."

Sanlk SOha Tanyeri: "Aklardlglnlz CO'lerin igerisinde hi9 su9 unsuru olan bilgi yok ama

11,16 ve 17 numarah CO'lerde maalesef su9 unsurlan var ve siz onlan lanlmadlm diyorsunuz.

Benim burada leyil elmek isledigim konu yani biz bir �eyler yapllkla sonradan da size saklayln

diye bir emir verdik mi?"

Tanlk Melek 09Iepe: "HaYIr."

Sanlk SOha Tanyeri: "HaYIr. Vine a9lkllga kovu�lurmak isliyorum burasl onemli. 2009 ylh

plan seminerinde hazlrhk kapsamlnda 2003 yllina ail CO'lere bakllglnlzl ve 90k iyi halirladlglnlzl

ifade elmi�siniz. $imdi benim burada size esas sormak isledigim konu �u 180 lane, 180'e yakln

belki de daha fazla CO'ye numara vermi�siniz."

Tanlk Melek 09Iepe: "Eve!."

Sanlk SOha Tanyeri: "Bu numaralar verilirken bu 11, 16, 17 nolu CO'ier yok muydu

bunlann araslnda, gordOnOz mO, var mlydl?"

Tanlk Melek 09Iepe: "Yani ne demek islediginizi anlamadlm."

Sanlk SOha Tanyeri: "Yani 180'e kadar CO'lere numara vermi�siniz."

Tanlk Melek 09Iepe: "Eve!."

Sanlk SOha Tanyeri: "Bunlan da muhlemelen 2004-2005 veya daha sonraki yillarda

yapml�slnlz. $imdi 11 bu kadar CO'ye numara verdiniz. 11, 16 ve 17 numarali CO'lerde numara

yok. Bunlar yok muydu da ml vermediniz, yoksa vardl da atladlnlz ml?"

Tanlk Melek 09lepe: "HaYlr yoklu, yani olan CO'lerin hepsine numara veriyorduk zalen."

Sanlk SOha Tanyeri: "Eve!."

Mahkeme Ba�kanl: "Bu numarayl ne zaman verdiniz, numaralandlrma sislemini ne

zaman ba�lattlnlz siz?"

Tanlk Melek 09lepe: "Yani ba�langl9 larihi yok. Ben oraya goreve ba�ladlglmdan

ilibaren."

Mahkeme Ba�kanl: "Tamam."

Tanlk Melek 09lepe: "Ar�ivle yapllk9a."

Mahkeme Ba�kanl: "Hangi larihle goreve ba�laml�llnlz?"

Tanlk Melek 09lepe: "2000 yllinda ba�ladlm."

Mahkeme Ba�kanl: "2000 yllindan soma onOnOze geldikge."

Tanlk Melek 09lepe: "Eve!."

Mahkeme Ba�kanl: "Kolaylik olmasl noklaslnda numara vermeye ba�ladlnlz."

Tanlk Melek 09lepe: "Eve!."

Mahkeme Ba�kanl: "2004 gibi bir �ey 91kll da 0 manada sordum ben. $imdi kaylp olan

veyahul da orada imha 9ali�masl ile ilglli olarak veya ar�ivlemeyle ilgili olarak bir lespitte de

eksik bir CO'nin bulunmadlgl yonOnde de bir lespiliniz olmadl ml diyorsunuz? Oaha oneesinde

de sordum ger9i bunu da, yani orada CO eksik mi, degil mi �ekli ile bir ara�llrma bir fiil nazaman

yaplldl, boyle bir ara�llrma yaplldl ml?"

Tanlk Melek 09Iepe: "$imdi daha oneeden 0 odayl 9alilima odasl

CO'lere kolaylikla ula�abiliyordum."

Mahkeme Ba�kanl: "Evel."

Tanlk Melek 09Iepe: "Oaha soma 9all�ma odam deet.isiiai iein ClJ'.Iere eok fazJla nOfljz

edemiyordum." I \ \
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Mahkeme Ba�kanl: "Evet."

Tanlk Melek 0ctepe: "Sadece ihtiyaC duyuldugunda girip bakabiliyordum."

Mahkeme Ba�kanl: "Onda da aradlglnlz CD numarall CD'yi buluyordunuz."

Tanlk Melek 0ctepe: "Evet aradlglm numarall CD'yi."

Mahkeme Ba�kanl: "Bu aradlglnlz da herhangi araYlp da yerinde olmayan bir CD

tespitiniz oldu mu?"

Tanlk Melek 0ctepe: "Olmadl."

Mahkeme Ba�kanl: "Olmadl peki, birde daha once bir imha cah�masl ile ilgilide bir

beyanlnlz ahnml� sizin 2009 ylhna kadar imha cah�masl yapllmadl �ekli ile bir beyanlnlz var.

Buradaki imhadan kastlnlz ne, imha edip yok etmek mi, yoksa sOresi dolmu� olmasl nedeni i1e

tasnifleyip ya da slnlflandlrlp ona gore artlk sOresi dolduktan sonra aynlacak gruplandlrma ml?"

Tanlk Melek 0ctepe: "Evet artlk icerigine ihtiyaC duyulmayan �eyler."

Mahkeme Ba�kanl: "Yani oradaki call�ml� oldugunuz donem icerisinde bu i�lemi 2009

Yilina kadar yapllmadl ml?"

Tanlk Melek 0ctepe: "Yapllmadl."

Mahkeme Ba�kanl: "Yapllmadl. Peki, sorunuz varsa."

Sanlk SOha Tanyeri: "Harekat Ba�kanhglnda bir plan hazlrlanacak olsa idi bu nerede

yaplhrdl?"

Tanlk Melek Octepe: "Plan odaslnda."

Sanlk SOha Tanyeri: "Peki kapsamh bir plan hazlrlanacak olsaydl bu sizlerin yardlml

olmakslzln bizler yapabilir miydik, yazabilir miydik?"

Tanlk Melek 0ctepe: "Biz yazlyorduk."

Sanlk SOha Tanyeri: "Peki, son olarak da �eyi gosterebilir miyiz, Ahmet Erdogan'ln

sayfaslnl? $imdi bilirki�i olarak Ahmet Erdogan verdigi raporda �oyle bir i1gi vermi� yani balyoz

harekat planl haylr bu degil."

Mahkeme Ba�kanl: "Acm1yor herhalde onu."

Sanlk SOha Tanyeri: "Melek Hanlm �oyle soyleyeyim. Bilirki�i verdigi raporda balyoz

harekat planl �u ilgi ile yazllml�tlr diye soylenmi�. $imdi orada en alta inecek olursak en altta bir

ilgi var 16 ve aClklamasl var yani dip not var."

Tanlk Melek 0ctepe: "Evet."
Sanlk SOha Tanyeri: "Okuyabiliyor musunuz bilmiyorum orada 16."

Mahkeme Ba�kanl: "Biraz bOyiitelim."

Tanlk Melek 0ctepe: "Ve 1. Ordu Komutanhgl Arahk 2002 tarih hrk7130 - - planll egitim

�ube diyor."

Tanlk Melek 0ctepe: "Evet okuyabildim."

Sanlk SOha Tanyeri: "$imdi orada hrk demek, ne demek ilk ba�taki hrk ne anlama

geliyor?"

Tanlk Melek Octepe: "Harekat Ba�kanhglnl."

Sanlk SOha Tanyeri: "Bu evrak Harekat Ba�kanhglndan Clktl."

Tanlk Melek 0ctepe: "Evet, evet."

Sanlk SOha Tanyeri: "Demektir degil mi? Peki devamlnda plan ve egitim � yazlyor bu ne

demek?"

Tanlk Melek 0ctepe: "Plan �ube."

Sanlk SOha Tanyeri: "Ne, ne yazlyor orada?"

Tanlk Melek Octepe: "Plan ve Egitim $ube'den Clkan bir�vrak iCi
Sanlk SOha Tanyeri: "C;::lktlgl degil mi? Harekat Ba�ka hglnda

ml�l?" .

Tanlk Melek 0ctepe: "Yoktu. Plan Harekat $ube var ." I
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Tanlk Melek O�tepe: "Egitim !?ubesi vardl."

Sanlk SOha Tanyeri: "Egitim !?ubesi vardl ama Plan ve Egitim $ubesi yoktu degil mi?"

Tanlk Melek O�tepe: "Yoktu."

Sanlk SOha Tanyeri: "DolaYlsl ile Plan ve Egitim $ubenin olmadlgl bir !?ubede Harekat

Ba!?kanhglna boyle bir yazi �Ikabilir mi?"

Tanlk Melek O�tepe: "<;Ikamaz. Zaten boyle bir ilgide uygun degil yani bu !?ekilde dipnot
olarak i1gi verilmiyordu."

Mahkeme Ba!?kanl: "7130 neyi kastediyor?"

Tanlk Melek O�tepe: "Konu numarasl."

Mahkeme Ba!?kanl: "0 konunun ne i�erik ta!?ldlglnl biliyor musunuz 7130'un?"

Tanlk Melek O�tepe: "Yani."

Salonda soz almadan konu!?anlar oldu.

Mahkeme Ba!?kanl: "MOsaade edin kendisi cevap versin biliyorsa."

Tanlk Melek O�tepe: "Konular yazl!?ma kurallanna gore i!?te aynhyor. Seminer olabilir."

Mahkeme Ba!?kanl: "Onu biliyorum ben sizin bilginiz noktaslnda 7130'un hangi konulu

i�erikli saylya verildigini biliyor musunuz !?ekli ile soruyorum."

Tanlk Melek O�tepe: "Eve!."

Mahkeme Ba!?kanl: "Nedir?"

Tanlk Melek O�tepe: "Seminerle alakah olabilir yani."

Mahkeme Ba!?kanl: "$imdi olabilir diyorsunuz kesin bir ifade yani 7130 saYlsl neyi

kasteder onu biliyor musunuz?"

Tanlk Melek O�tepe: "HaYlr bilmiyorum."

Salonda soz almadan konu!?anlar oldu.

Mahkeme Ba!?kanl: "Daha oncesinde 0 konulan tartl!?ml!?tlk biliyorum ben tanlgln 0

husustaki bilgisini. Buyurun sizin sorunuz varsa devam edin."

Sanlk SOha Tanyeri: "Tamam te!?ekkOr ederim."

Mahkeme Ba!?kanl: "Buyurun."

Sanlk SOha Tanyeri: "Te!?ekkOr ederim, te!?ekkOr ederim."

Mahkeme Ba!?kanl: "Evet BOlent Tun�ay'a verelim."

Sanlk BOlent Tun�ay: "Melek Hanlm ho!? geldiniz."

Tanlk Melek O�tepe: "Ho!? bulduk."

Sanlk BOlent Tun�ay: "Ben hemen klsa klsa sorulanma soraYlm.

Mahkeme Ba!?kanl: "Agzlnlzdan siz birde isminizi soyleyin de (bir kelime anla!?llamadl)

kolayhk olsun eve!."

Sanlk BOlent Tun�ay: "Plan odaslnda ka� bilgisayar vardl?"

Tanlk Melek O�tepe: "2 bilgisayar vardl."

Sanlk BOlent Tun�ay: "Evet benim ayn bir odam var mlydl?"

Tanlk Melek O�tepe: "Eve!."

Sanlk BOlent Tun�ay: "Vardl. Benim odamda plan semineri oldugu donemde yani 2003

oncesi Ocak, $ubat, Mart, Nisan bir bilgisayar var mlydl, yoksa 2004'On ortalannda veya

ba!?lnda ml bana benim adlma bir bilgisayar tahsis edildi?"

Tanlk Melek O�tepe: "Ya uzun bir sOre bilgisayar olmadlglnl hallrhyorum ama hani tam

hangi tarihte !?ey oldugunu bilemiyorum."

Sanlk BOlent Tun�ay: "Peki, peki yazllanml hangi

durumda."

Tanlk Melek O�tepe: "Biz yazardlk bina odaslnda."

Sanlk BOlent Tun�ay: "Benim bilgisayar bilgim var

beni, sizi kandmp da bu sunuyu ben haZirlayaylm ben."

T.m' Mele' O�epe, 'Y'\l
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Samk BOlent Tun�ay: "Yoktu, peki. Plan odaslnln bOyOklOgO ne kadardl?"

Tamk Melek O�tepe: "BOyOkto."

Samk BOlent Tun�ay: "Yani 5 metreye 10 metre, 6 metreye 12 metre yani?"

Tanlk Melek O�tepe: "Yani 4 tane bOyOk �ah�ma masasl vardl ve bir tane bOyOk masa
vard I. "

Sanlk BOlent Tun�ay: "4 tane evet a civarda eve!."

Tanlk Melek O�tepe: "Bayagl bOyOktO."

Sanlk BOlent Tun�ay: "Peki. Ka� ki�i �ah�lyorduk?"

Tamk Melek O�tepe: "2 sivil memur, 2 plan subayl."

Samk BOlent Tun�ay: "2 plan subayl ml? Yani."

Tamk Melek O�tepe: "Genelde 2 plan subayl."

Samk BOlent Tun�ay: "Isimlerini sayar mlslnlz? Aym donemde orada gorev yapan plan
subaylannln isimlerini sayar mlSlnlZ 2003 Ylhnda?"

Tamk Melek O�tepe: "Bayram Tannsevdi."

Samk BOlent Tun�ay: "Eve!."

Tamk Melek O�tepe: "Kim Eral TOreli albay vardl."
Samk BOient Tun�ay: "Eve!."

Tamk Melek O�tepe: "Tanju Poshor."

Samk BOient Tun�ay: "3."

Tamk Melek O�tepe: "Selim GOrpinar vardl ama."

Samk BOlent Tun�ay: "Eve!."

Tamk Melek O�tepe: "Tam hangi tarihte hatlrlamlyorum."

Samk BOlent Tun�ay: "Peki 4 plan subayl, 2 sivil memur masalar var."

Tamk Melek O�tepe: "Eve!."

Sanlk BOlent Tun�ay: "Bir ada. Peki, mesaiye gelir gelmez 4 plan subayl var, 2 bilgisayar

var, 2'de yazici var. Sizler hemen bir gOn onceki i�lerimi yapmaya koydurdugunuz eksik kalan

i�imizi yoksa kldemli kurmay subay yani bu 2 bilgisayan �u �ekilde kullanahm. $u plan

subaylannln i�leri bu bilgisayarda olsun, bu plan subaylannln i�leri bu bilgisayarda olsun diye

sabah bir 5-10 dakika bir i� plam yaplhp ml ba�lardlnlz?"

Tanlk Melek O�tepe: "Tabi bir i� plam yaplhrdl."

Sanlk BOlent Tun�ay: "Ba�lardlnlz, peki. Peki, yani �ok fazla bOyOk olmayan bir yer 6 ki�i

�ah�lyor ve bir i� planl yaplhyor. Bu durumda yazllan konulann ada da bulunanlarca

bilinilmemesi veya bir gizleme yapllmasl mOmkOn mO? Yani odadaki herkes yazllan her �eyi bilir

mi, bilmez mi?"

Tanlk Melek O�tepe: "Bilir."

Sanlk BOlent Tun�ay: "Eve!."

Tanlk Melek O�tepe: "Bilmemesi imkanslz."

Sanlk BOlent Tun�ay: "Sizin bilgisayanmzln bir kullanici adl var mlydl? Yani biraz ewel

bir �ey soylediniz."

Tanlk Melek O�tepe: "Emekli sandlgl numarasl kullanici adl olarak."

Samk BOient Tun�ay: "Kuliamci adl. Peki, Nazh'YI da kullamyor muydunuz? Yani Nazll'YI

niye kullamyordunuz, emekli sandlgl sicil numaramz hangisi bir a�lklar mlslnlz?"

Tanlk Melek O�tepe: "$imdi �oyle Nazh Hamm emekli oldukta

bilgisayanna ge�tigim i�in."

Sanlk BOlent Tun�ay: "Evet, yani."

Tanlk Melek O�tepe: "Yani a ge�tik, a emekli old/.iktan

numaraml kullanmaya ba�ladlm:

Sanlk BOlent Tun�ay: "Evet, yani Nazh'nln bilgisay"',m

Tamk Melek O�tepe: "Eve!."
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Samk BOlent Tun�ay: "Daha sonra emekli sandlgl sicil numaramz oyle anllyorum. Emekli

sandlgl sicil numaramz sizin kuliamci admlz oldu."

Tamk Melek O�tepe: "Evet."

Samk BUient Tun�ay: "Ama ge�mii?teki dosyalara baktlgmrzda Nazll Hanrm'm adr

�Iklyordu."

Tamk Melek O�tepe: "Evet."

Samk BOlent Tun�ay: "Ama belli bir tarihten sonra size bir kullanici adl verilmii? olmasl

lazlm OBI'den dogru mu?"

Tamk Melek O�tepe: "Evet."

Sanlk BOlent Tun�ay: "Dogru bir i?ifrenizde vardl mutlaka eger varsa var yoksa yok."

Tamk Melek O�tepe: "Mutlaka i?ifreyleydi."
Sanlk BOlent Tun�ay: "Evet."

Tanlk Melek O�tepe: "BOlOn bilgisayarlar."

Sanlk BOlent Tun�ay: "Peki ben size yazl yazdlracaglm zaman genelde plan subaylan

yazdrrryor da bende seminer zamam �ok yogun oldugu zaman bende yazan bolOmOnde

benimde i?eylerim var evraklar var. Size yazdlrrrken siz kendi kuliamci admlzl kullamrdmlz degil

mi?"

Tanlk Melek O�tepe: "Tabi."

Sanlk BOlent Tun�ay: "Aydm Bey. Biraz inceleyin sayfalan �evirin son sayfasma da bakm

imza bloguna."

Mahkeme Bai?kam: "Ka� dakikamlz kaldl CD'den? Tamam."

Sanlk BOlent Tun�ay: "Evet imza blogundaki adl okuyabilir misiniz?"

Tanlk Melek O�tepe: "Izzet Ocak kurmay albay istihbarat bai?kam."

Sanlk BUient Tun�ay: "Peki. Ben size sorum, i?u ben size yazllanml yazdrrrrken siz kendi

kullanici admlzl kullandlgmlza gore odada bulunan herkes de ne yazillp, ne yazllmadlgml

gordOgOne gore size de yazl yazdlrmaya mecbur olduguma gore bilgisayanm yok. l;>imdi Izzet

Ocak adl olan bir belgeyi benim size yazdlrmam mOmkOn mO?"

Tamk Melek O�tepe: "Imkanslz."

Samk BOlent Tun�ay: "Evet son sorum. Ka� yll birlikte �alli?tlk Melek Hanlm."

Tanlk Melek O�tepe: "5 yll �alli?tlk."

Sanlk BOlent Tun�ay: "2000-2004 ben 2004'te aynldlm. 2000'de geldim 4 yll �alli?mli?

oluyoruz bu durumda yani oyle hatlrllyorsunuz evet. Peki, benim 0 donemde bOtOn

yazri?malanml siz yaplyordunuz. Ismimi, soy ismimi, ozellikle soy ismimi nasll kullandlglmzl bir

heceler misini?"

Tanlk Melek O�tepe: "BOlent Tun�ay."

Samk BOlent Tun�ay: "Peki tei?ekkOr ederim."

Mahkeme Bai?kam: "l;>imdi bu sizin mOdOrlOgOnOz dli?mdaki plan subaylan veya ast alt,

yani ast birliklerden gelenler bu plan odasmda �alli?ma yapabilirler miydi?"

Tamk Melek O�tepe: "HaYIr."

Mahkeme Bai?kanl: "D1i?andan herhangi bir i?ekilde yani plan seminer �alli?masl i�in gelen

bir birlik. Hazlrlamli? oldugu CD'leri toparlama veya sonraslnda ii?te seminere hazlrllk olmasl

noktasmda bir CD haline getirme i?ekli ile �alli?malar yaplldlgml daha onceki beyanlannlzda

soylemii?siniz. Bu sonradan gelen yani 0 Plan l;>ube MOdOrlOgOnde �alli?mayan ki�ileriJl by nda

da tek bai?lna kalma imkanl var mlydl?"

Tamk Melek O�tepe: "HaYlr yoktu."

Mahkeme Bai?kam: "Kalmazlar mlydl?"

Tamk Melek O�tepe: "Dli?andan gelen birileri."

Mahkeme Bai?kam: "Evet."

T,m' M,�, O�,pe, "\ITm. "'.m"d.l"
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Mahkeme Ba![lkanl: "�ifreniz veyahut da kullanici adlnlz sizden ba![lka kimse taraflndan

biliniyor muydu?"

Tanlk Melek O"tepe: "�ifremi blrakml![l olabilirim yani."
Mahkeme Ba�kanl: "Kullanici adlnlZI?"

Tanlk Melek O"tepe: "Tabi zaten (birka" kelime anla�llamadl)."
Mahkeme Ba�kanl: "Evet, CD degi�tirilecek bir 5 dakika ara verelim daha sonraslnda

devam edecegiz. Sizleri i"eriye alallm, biz tanlklanmlzl."

Duru$maya klsa bir ara verildi.

Duru$maya kaldlgl yerden devam olundu.

Mahkeme Ba�kanl: "Ogleden sonraki oturuma Avukat Oguz KaYlran'ln da katllml� oldugu

bildirildi. Evet Melek O"tepe'ye soru sorulmaslna devam ediliyor. Buyurun, Izzet Ocak."

Sanlk izzet Ocak: "Melek Hanlm ho� geldiniz."

Tanlk Melek O"tepe: "Ho![l bulduk."

Sanlk Izzet Ocak: "2003 yllinda siz harekat ba�kanllglnda plan �ubede 2 yazlclydlnlz
dogru mu?"

� Tanlk Melek O"tepe: "Evet."
Sanlk izzet Ocak: "Sevilay Hanlm ile beraber."

Tanlk Melek O"tepe: "Evet."
Sanlk Izzet Ocak: "Ikiniz."

Tanlk Melek O"tepe: "Evet."

Sanlk Izzet Ocak: "4 tane plan subayl."

Tanlk Melek O"tepe: "Evet."
Sanlk Izzet Ocak: "Bir plan ![lube mOdOrO."

Tanlk Melek O"tepe: "Evet."

Sanlk Izzet Ocak: "Bir de harekat ba�kanl."

Tanlk Melek O"tepe: "Evet."

Sanlk Izzet Ocak: "Ka" ki�i? 6 ki�i. 6 ki![linin hazlrladlgl yazllan ikiniz haZlrllyordunuz degil

.,

mi?"

Tanlk Melek O"tepe: "Evet."
Sanlk Izzet Ocak: "Dogru mu?"

Tanlk Melek O"tepe: "Evet dogru."

Sanlk Izzet Ocak: "Ben 0 slrada istihbarat ba�kanl idim."

Tanlk Melek O"tepe: "Evet."
Sanlk Izzet Ocak: "Benim de istihbarat ba�kanllglmda sizin gibi becerikli 2 yazlclm vardl,

hallrllyorsunuz, dogru mu?"

Tanlk Melek O"tepe: "Evet hatlrllyorum."

Sanlk Izzet Ocak: "Hatlrllyorsunuz."

Tanlk Melek O"tepe: "Evet."
Sanlk Izzet Ocak: "�imdi soruma ge"iyorum. Bu hatlrlatmayl yapmak istedim. Aradan

zaman ge"ti belki unutmu� olabilirsiniz diye soylOyorum. �imdi bu hazlrlanan yazllarln hepsi

tamaml ahlakslz dijital bir "ete taraflndan haZirlanan yazllardlr. Onu bir kere herkes bilsin. Onu

herkes bilsin. Maalesef aralannda serpi�tirilmi� birka" tane de ger"ek ev . 00 00 r

ka"ak"llannln yaptlgl gibi pa"al tabir ederler. Iyi komOrO ve kotO omOrO kan�tln
verebildiklerine veririler. �imdi bu balyoz da bOtOnO ile boyle bir dava v u salondan biz g�1p
"Ikacaglz. Biz hakllylz "OnkO. Ahlakslzlar hak ettikleri feri al caklar mutlaka. Bo Ie
konu�uyorum "OnkO b.uramlza kadar geldi, 17 ay oldu. Sizler ahat 0 un biz sizin klllniza z ar

gelmesini istemeyiz.oo Ust yazl plan "all�masl demin gordon�, sayfa. '

Tanlk Melek U"tepe: "Evet."

Sanlk Izzet Ocak: "On un EK-A'sl var 6 sayfa."

�
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Tanlk Melek Ogtepe: "Eve!."

Sanlk Izzet Ocak: "6 sayfada 97 ki�inin ismi yazlh ve bu her sayfanln altlna benim ismim
agllml� dogru mu?"

Tanlk Melek Ogtepe: "Eve!."

Sanlk Izzet Ocak: "GordOnOz?"

Tanlk Melek Ogtepe: "GordOm."

Sanlk Izzet Ocak: "Ama hig birinde imza yok."

Tanlk Melek Ogtepe: "Eve!."

Sanlk Izzet Ocak: "Yontem olarak dogru bir yontem mi?"

Tanlk Melek Ogtepe: "Dogru degil."

Sanlk izzet Ocak: "Ne olmasl lazlmdl?"

Tanlk Melek Ogtepe: "Sadece en son sayfada isim olmasl lazlm."

Sanlk Izzet Ocak: "Sadece son sayfada imza blogu olmasl lazlmdl."

Tanlk Melek Ogtepe: "Eve!."

Sanlk Izzet Ocak: "Ve bu evrak i�lem gormesi igin de ne olmasl lazlmdl? Imzah olmasl
lazlmdl. Dogru mu?"

Tanlk Melek Ogtepe: "Eve!."

Sanlk Izzet Ocak: "Te�ekkOr ediyorum. Devam ediyorum, EK-B 1. Ordu 28 sayfahk bir

liste. Iginde 285 ki�inin bilgileri var. Devam ediyorum, sadece rakam olarak akllnlzda tutun. EK

M Lahika 1, 133 sayfa ve iginde 1400 ki�inin ismi yazili. Bu 1400 ki�inin ba�lnda da demin

soyledigim EK-B'deki 285 ki�i ba� tarafta. Yani 1'den 28'e kadar EK-B, 28'den 133'e kadar diger

birliklerden muhtelif isimler. Toplam 1400 ki�ilik Iiste. Toplam 133 sayfa. Devam ediyorum,

ba�ka bir sozde sozOm ona bir balyoz planl var ya, Omi ba�ka Eki ya da lahikasl, lahika hassas

tesislerde gorevlendirilecek kilit personel listesi, bu da 25 sayfa ve toplam 205 ki�inin isimleri

gorev alacaklan yerler, gorev alacaklan yerlerin koordinatlan var. �imdi devam ediyorum yine.

Bu EK, Lahika 1 hassas tesislerde gorevlendirilecek kilit personel listesinde ilk yazar olarak

Melek Ogtepe gorOIOyor bakln. Devam ediyorum, bunun devamlnda bir ek daha var EK-C, IIi�igi

kesilecek personel, i1i�igi kesilmesi teklif edilen personel Iistesi. Tamda bizi slrtlmlzdan

hangerlerler. Bunlan ben 2 Maylsta bu salonda yaptlglm savunmada pagavraya gevirdim.

Bunlann higbiri dogru degil, hepsi yalan. Bu liste 77 sayfa ve 840 subay astsubayln isimleri ve

kar�llannda ge�itli nitelemeler var. l;ok ahlakslzca nitelemeler de var. Bunu da sizin ilk

yazdlglnlz gorOIOyor, Melek Ogtepe olarak. Devam ediyor, EK-M Lahika 2 ve Lahika 3. Bu 10'ar

sayfa 2 liste toplam 20 sayfa. Bunda da 843 ki�i var. �imdi yOzlerce sayfa oldu."

Tanlk Melek Ogtepe: "Eve!."

Sanlk Izzet Ocak: "�imdi ben istihbarat ba�kanlYlm, istihbarat ba�kanhglndaYlm. 2 ayn

ba�kanllk dogru mu?"

Tanlk Melek Ogtepe: "Eve!."

Sanlk Izzet Ocak: "Siz harekat ba�kanhglnda ikiniz Sevilay Hanlm ile beraber 6 ki�inin

yazllannl yeti!,ltirmeye gah!,llyorsunuz dogru mu?"

Tanlk Melek Ogtepe: "Eve!."

Sanlk Izzet Ocak: "Bende oteki tarafta tek kurmay subaylm, ba�kan. Iki tane yazlclm var."

Tanlk Melek Ogtepe: "Eve!."

Sanlk Izzet Ocak: "Size bir ihtiyaclm olur mu bu durumda yazl yazmak igi-""

Tanlk Melek Ogtepe: "HaYlr olmaz."

Sanlk Izzet Ocak: "Peki, boyle bir yazlyl mOsvedde

olmu� mudur?"

Tanlk Melek Ogtepe: "Olmaml�tlr."

Sanlk Izzet Ocak: "Higbir zaman vaki olmu� mudur.' !

Tanlk Melek Ogtepe: "Kesinlikle." I
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Sanlk Izzet Ocak: "Te�ekkOr ediyorum. $imdi deminki konuya geliyoruz efendim. Harekat
7130 Murat Bey hatlrlayacaklar bu yazlYI. Bu numara."

Mahkeme Ba�kanl: "Tanlga sorunuz varsa."

Sanlk izzet Ocak: "Peki, yok onun ile ilgili aylklama yapacaglmda efendim."
Mahkeme Ba�kanl: " Biliyorum, biliyorum, evet, eve!. 0 gOnOde hatlrhyorum."

Sanlk izzet Ocak: "0 baki 0, bende 0 efendim."
Mahkeme Ba�kanl: "Eve!."

Sanlk izzet Ocak: "Onun cevablnl verecegim ben. 90nkO 1983 slklyonetim doneminden
allnan bir evraktan 0 numara buralara kopyalanml� efendim."

Mahkeme Ba�kanl: "Eve!."

Sanlk izzet Ocak: "7130, 0 evrak da burada var, sizde biliyorsunuz 0 evrakl. $imdi Melek
Hanlm Sevilay'dan daha �anSIISInIZ Sevilay Hanlm 2004'te aynldl Sivas'a gilti in�aat emlak,

farkll bir alan. 90gu �eyi hallrlamamasl dogal. Ama siz daha sonra devam eltiniz, dogru mu?"

Tanlk Melek Oytepe: "Eve!."

Sanlk izzet Ocak: "0 ba�kanllkta, 0 plan �ubede bu yazllan."
Tanlk Melek Oytepe: "Eve!."

Sanlk izzet Ocak: "Egemen, Ertugrul'u hatlrhyorsunuz degil mi?"

Tanlk Melek Oytepe: "Evet hatlrhyorum."

Sanlk Izzet Ocak: "Egemen ve Ertugrul'u hallrllyorsunuz."

Tanlk Melek Oytepe: "Eve!."

Sanlk Izzet Ocak: "Bunlar en idi? Plan ismi idi, dogru mu?"
Tanlk Melek Oytepe: "Hareka!."

Sanlk Izzet Ocak: "Plan ismi idi."

Tanlk Melek Oytepe: "Eve!."

Sanlk izzet Ocak: "Peki orada, orada balyoz diye bir plan yazllsa idi, hazlrlansa idi ve

ikiniz, sizler yazsaydlnlz bunu hatlrlar mlydlnlz?"

Tanlk Melek Oytepe: "Hallrlardlk tabi."

Sanlk izzet Ocak: "Hallrlardlnlz degil mi?"

Tanlk Melek Oytepe: "Tabi ki hatlrlardlk."

Sanlk izzet Ocak: "Egemen, Ertugrul pekala hatlrhyorsunuz. Balyoz diye bir �ey
yazsaydlnlz onu da hatlrlar mlydlnlz?"

Tanlk Melek Oytepe: "Hallrlardlk."

Sanlk izzet Ocak: "Peki, efendim te�ekkOr ediyorum."

Mahkeme Ba�kanl: "Eve!. Buyurun."

Sanlk Orkun Gokalp: "Melek Hanlm ho� geldiniz."

Tanlk Melek Oytepe: "Ho� bulduk."

Sanlk Orkun Gokalp: "Ben 17 numarall sanlk Orkun Gokalp. 2002 ve 2003 doneminde

sizin oradaki yall�tlglnlZ doneme ili�kin bir soru soracaglm. Dolaylsl ile tam 0 doneme konsantre

olursanlz sevinirim. Harekat plan odaslnda 2 tane bilgisayannlz var."

Tanlk Melek Oytepe: "Eve!."

Sanlk Orkun Gokalp: "Bu 2 tane bilgisayar bir ag baglanllslna sahip mi?"

Tanlk Melek Oytepe: "0 donem iyin mi?"

Sanlk Orkun Gokalp: "Tabi 0 donem iyin soruyorum."

Tanlk Melek Oytepe: "Eve!."

Sanlk Orkun Gokalp: "Bildigim kadan ile ben de MEBS ��kanhg)rida gorev yaPtlglm�'in
o ag baglantlsl harekat ba�kanllglnln iyerisinde ortak bir al n. ni Seli',ay Hanlm'ln yazdlgl bir

yazlyl sizin de gorebilmeniz veya harekat ba�kanllglndaki 4ig karargah subaylannln birb1 I ile
payla�tlgl bir ortak alan. Dogru mu?"

Tanlk Melek Oytepe: "Evet."
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Samk Orkun Gokalp: "Peki, i?imdi soru soracaglm. Bu soru Bai?kammln bai?langlytaki

sordugu sorulu ile ilintili. Tekirdag diye SOrmUi?tu aym ornegi verecegim. Tekirdag'daki gorev

yapan bir tugay sizin 1. Ordu karargahlndaki bu sadece harekat bai?kanhglnln kullandlgl ortak

alana girip oradan bir bilgi ahr ml?"

Tamk Melek Oytepe: "Teknik olarak yok fazla bilmemek ile birlikte yani alamaz."

Samk Orkun Gokalp: "Peki, i?oyle soraYlm. $u i?ekilde soraYlm. Siz hiy kendi ortak

alammzdan Tekirdag'daki bir birlige i?imdi sana bir bilgi gonderecegim, bu bilgi almak iyin ortak

alandan."

Tamk Melek Oylepe: "Imkanslz."

Samk Orkun Gokalp: "Imkanslz."

Tamk Melek Oytepe: ''Tabi benim istegim dogrultusunda Outlook sistemi ile
ganderebilirim."

Samk Orkun Gokalp: "0 Outlook sisteminde de biliyorsunuz kotalar konuldu."

Tanlk Melek Oytepe: "Eve!."

Sanlk Orkun Gokalp: "Bu haberlei?menin yapllmasl aylslndan."

Tanlk Melek Oytepe: "Eve!."

Sanlk Orkun Gokalp: "Kotalar biliyorsunuz hem fazla bilginin gitmesini engellemek iyin,

dosyalann eklenmesine bir kota kondu. Dogru mu?"

Tanlk Melek Oytepe: "Eve!."

Sanlk Orkun Gokalp: "Sonra gizlilik dereceli kotalar kondu, gizlilik dereceli evraklar

yollanmasln diye kota kondu."

Tanlk Melek Oytepe: "Tabi gizli."

Sanlk Orkun Gokalp: "Dogru mu? Dogru."

Tamk Melek Oytepe: "yok gizli gonderilemiyor."

Samk Orkun Gokalp: "Peki, blrakln i?imdi Tekirdag'daki bir lugayl acaba Deniz

Kuwetlerinin veya Hava Kuwetlerinin sizin harekat bai?kanhglnlzdaki bulunan ortak alana girip

buraya bir bilgi koymasl, bir bilgi almasl mOmkOn mO?"

Tamk Melek Oytepe: "Imkanslz."

Samk Orkun Gokalp: "0 zaman boyle bir iletii?imden soz edemeyiz degil mi?"

Tanlk Melek Oytepe: "Eve!."

Samk Orkun Gokalp: "Tei?ekkOr ederim, sorum bu kadar."

Mahkeme Bai?kam: "Abdurrahman Bai?bug."

Sanlk Abdurrahman Bai?bug: "Melek Hamm ben size birkay soru soracaglm. $u anda

yine aynl yerde aym gorevdesiniz dogru mu?"

Tanlk Melek Oytepe: "Evet, a haylr."

Sanlk Abdurrahman Bai?bug: "Veya yan yerde yine bilgisayar ile ilgili bilgisayarda bazl

dosyalar dOzenliyorsunuz."

Tanlk Melek Oytepe: "Eve!."

Samk Abdurrahman Bai?bug: "$u anda kullandlglnlz 0 bilgisayann ii?letim sistemini biliyor

musunuz?"

Tanlk Melek Oytepe: "2003, XP yOklendi sanlrlm."

Samk Abdurrahman Bai?bug: "Windows XP dogru mu?"

Tamk Melek Oytepe: "Hallrlamlyorum."

Samk Abdurrahman Bai?bug: "$u andaki yOklO olam hallrlamlyorsunuz."

Tamk Melek Oytepe: "Evet, hallrlamlyorum."

Samk Abdurrahman Bai?bug: "Peki, Office olarak hang�..�.. Om yO
Tamk Melek Oytepe: "yok emin olmamak ile birlikte 20 3 labiliL

Samk Abdurrahman Bai?bug: "2003 mesela 200Tyi g" sek ��radan 0 olup 01
gOffibm, mo;o", B;, doo" 'tDO;O;' tel,,", bk Wocd do

--

-
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Tanlk Melek O"tepe: "2007 dosyasml tabi olup olmadlgml bilebilirim."

Sanlk Abdurrahman Ba�bug: "Yani 2007 degil �u anda hala 1. Ordu Komutanllgl 200Tye

ge"medi dogru mu?"

Mahkeme Ba�kanl: "Ekrana verelim."

Tanlk Melek O"tepe: "HaYlr ge"medi."
Sanlk Abdurrahman Ba�bug: "200Tye ge"medi ise 2010'a da ge"medi?"

Tanlk Melek O"tepe: "HaYIr."
Sanlk Abdurrahman Ba�bug: "Windows 7 kullanlyor mu �u anda 1. Ordu Komutanllgl

i�letim sisteminde?"

Tanlk Melek O"tepe: "HaYIr."

Sanlk Abdurrahman Ba�bug: "KullanmIYor. Vista kullanlyor mu?"

Tanlk Melek O"tepe: "HaYlr."

Sanlk Abdurrahman Ba�bug: "KullanmIYor. Peki, 2003, Office 2003'e ne zaman

ge"tiginizi biliyor musunuz, hatlrllyor musunuz daha dogrusu? Veya hatlrlayamayabilirsiniz de

belki 3-5 yll hatlrlayabildiginiz kadan ile soruyorum. Office 2003'e?"

Tanlk Melek O"tepe: "Hatlrlamlyorum."

Sanlk Abdurrahman Ba�bug: "Hatlrlamlyorsunuz, tamam. GordOgOnOz Office'nin 2007

sOrOmOnOn bir gorOntOsO, kesinlikle zaten biliyorsunuz ge"mediniz buna dogru mu?"

Tanlk Melek O"tepe: "Evet, kesinlikle ge"medik."
Sanlk Abdurrahman Ba�bug: "Tamam. Ben size ba�ka bir soru soracaglm. 2009 yllinda

ge"mi� yillara ait CD'lerden de istifade ederek dosya "all�masl yaptlgmlzl soylediniz."

Tanlk Melek O"tepe: "Evet."

Sanlk Abdurrahman Ba�bug: "2003 yllmda, 2003 yllmdaki bu plan seminerinde veya bu

evraklarda 2007, 2008, 2009 yllma ait seminerlerin evraklanndan istifade ederek 2003 yllinda bir

evrak hazlrladmlz ml?"

Tanlk Melek O"tepe: "Ters tarih mi diyorsunuz?"

Sanlk Abdurrahman Ba�bug: "Ama 0 yOzden tutukluyuz zaten biz burada. 0 yOzden size

de soruyorum. Hazlrladmlz ml?"

Tanlk Melek O"tepe: "HaYlr tabi ki de."

Sanlk Abdurrahman Ba�bug: "MOmkOn degil galiba dogru mu?"

Tanlk Melek O"tepe: "Evet, imkanslz."

Sanlk Abdurrahman Ba�bug: "Peki, te�ekkOr ederim."

Mahkeme Ba�kanl: "Evet, onden."

Sanlk Abdullah Can Erenoglu: "Saym Melek O"tepe ho� geldiniz, iyi ak�amlar."

Tanlk Melek O"tepe: "Sagolun."

Sanlk Abdullah Can Erenoglu: "Bu plan semineri doneminde 2002-2003 0 donemde suga

diye bir kelime duydunuz mu? Bu medyada daha soma bu dava yanslymca duydum dediginiz

kelimelerin dl�mda 0 donemde suga diye, oraj diye bir kelime duydunuz mu?"

Tanlk Melek O"tepe: "Duymadlm."

Sanlk Abdullah Can Erenoglu: "Peki, 0 yonde size herhangi bir denizci ya da bir havaci

subay arkada�lmlz gelip de bunu yOkler misiniz gibi herhangi bir �eyde, irtibatta bulundu mu

sizinle?"

Tanlk Melek O"tepe: "HaYIr."
Sanlk Abdullah Can Erenoglu: "Yani yazdmlz ml boyle bir sUg,a'Kelimesi veya 'praj

kelimesi 0 tip �eyler. Hatlrladlgmlz, yazdlgmlz bir �ey var ml?"

Tanlk Melek O"tepe: "HaYlr."
Sanlk Abdullah Can Erenoglu: "Te�ekkOr ederim."

Mahkeme Ba�kanl: "Sormu� muydunuz? Buyurun, 4ydl�IBey'

Sanlk <;:etin Dogan: "Melek Hanlm sizi tekrar rahats)� e��cegi
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Tanlk Melek 09tepe: "Estagfurullah."

Sanlk t;etin Oogan: "Bir sorum var. �imdi tanlmadlglnlz CO'ler burada gosterildi. CO 11,

16, 17 TOK marka bir tanesi smarlbuy, smartbuy. �imdi hallrlarslnlz l1u anda orduda gorevli

oldugunuza gore ikmal kanallanndan geliyor CO'ler. CO'ler igerisinde TOK marka hi9 CO

kullandlnlz ml? Hi9 gordUnUz mU? Kullanmakta mlslnlz? Bu sUre igerisinde hi9 TOK marka CO

karargahta ahndl, ikmal kanallndan size verildi mi?"

Tanlk Melek 09tepe: "Oirekt marka olarak hallrlamam 90k zor."

Sanlk yetin Oogan: "Vani 0 tarihi blrakln. �imdiye kadarki sUre igerisinde TOK marka,

TOK marka bir CO kullanlldl ml? GordUnUz mU yani TOK."

Tanlk Melek 09tepe: "HaYlr."
Sanlk yetin Oogan: "Gormediniz."

Mahkeme Bal1kanl: "yahl1ma yaptlglnlz slrada bir saniye, 9ahl1ma yaptlglnlz slrada

herhangi bir CO markaslna dikkat eder misiniz normalde? Va da l1u CO'ler l1u marka CO'ler ile

9ahl1tlk l1ekli bir l1ey var ml haflzanlzdaT

Tanlk Melek 09tepe: "Vani gorsel olarak haflzamda l1ey olabilir yani."

Mahkeme Bal1kanl: "Hallrlayabilirim diyorsunuz."

Tanlk Melek 09tepe: "Evet hallrlayabilirim."

Sanlk yetin Oogan: "TOK olarak bir l1ey."

Mahkeme Bal1kanl: "0 baktlglnlz resimlerde 0 l1ekli ile hatlrladlglnlz herhangi bir daha

oneesinde de gosterildi. 0 beyanlannlz gegerli mi yineT

Tanlk Melek 09tepe: "Evet gegerli."

Mahkeme Bal?kanl: "Evet, buyurun."

Sanlk t;etin Oogan: "Evet, 2. soru. Zaman zaman tabi belli periyotlar igerisinde bu

talimatlara da baglanmll?tlr. Bal?kanhklann kendi arl1ivleri vardlr. Harekat bal1kanhglnln,

istihbarat bal?kanhglnln. Bir de genel arl?iv vardlr. Hani genel arl1ive kaldlnlmadan kendi

arl1ivleriniz vardlr. Bu arl?ivlerde, bu arl1ivler i�risinde yalnlz CO'leri kastetmiyorum evraklan da

kastediyorum. yUnkU dll?anya 9lkarlllmll? 1980 donemine ait bazl evraklarda var. 2229 sayfa hi9

birisinde de su9 unsuru yok. Tamamen resmi dokUmanlar, tamamen. Birisi, bir bolUmU 1700

kUsUrden itibaren bir bOlUmU en son bolUmU bana ait. 1700'den slflr bir numaraya kadar

numaralandlrllmll? Onlarda bayrak harekatl, onlar ile i1gili planlar. Siz hatlrhyor musunuz kendi

doneminizde bugUne kadar gelen sUre igerisinde herhalde 2010 �ubat'lna kadar, 2009 'a kadar

arl?iv taramasl veya arl?iv imhasl i1e i1gili karargahlannlzda bir emir verildi mi? Arl?ivler ile ilgili bir

9alll1ma yani aylklama, dosyalan azaltma gibi plan l?ubesinin diger klslmlarda genel olarak boyle

bir emir verildi mi? Bundan bir bilginiz var ml?"

Tanlk Melek 09tepe: "Hayrr."

Sanlk yetin Oogan: "Hi9bir bilginiz yok."

Tanlk Melek 09tepe: "HaYlr yok."

Sanlk yetin Oogan: "Tel?ekkUr ederim."

Mahkeme Bal1kanl: "Evet, buyurun."

Sanlk Reeep Rlfkl Ourusoy: "Ismini unuttum. Hanlmefendi beni tanlyor musunuz?"

Mahkeme Bal1kanl: "Melek 09tepe."
Sanlk Reeep Rlfkl Ourusoy: "Melek Hanlm beni tanlyor musunuz?"

Tanlk Melek 09tepe: "Hatlrlamlyorum sizi."

Sanlk Reeep Rlfkl Ourusoy: "Oaha onee hi9 gordUnUz mU?"

Tanlk Melek 09tepe: "HaYIr."

Sanlk Reeep Rlfkr Ourusoy: "Tamam, bende sizi gon

Soru l?u; siz hi9 0 2002-2003 doneminde harp akademilerin

gonderdiniz mi? Bir mail attlnlZ mr? Bir haberei gonderdiniz mi

m,r \JJ i
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Tanlk Melek 09Iepe: "HaYlr, gondermedim."

Sanlk Recep Rlfkl Durusoy: "Peki, harp akademilerinden size bir CD, bir mail, bir yazi
geldi mi, hallrhyor musunuzT

Tanlk Melek 09Iepe: "HaYlr hallrlamlyorum."

Sanlk Recep Rlfkl Durusoy: "Peki, daha ewel sordugum bir soru vardl diger

hanlmefendiye. Size de soruyorum. Genelde manllglma lers dO�Oyor. Beni ilgilendirmiyor ama

manllglma lers dO�Oyor. Bir CD'yi ordu komulanl i9in hazlrladlglnlzda CD'nin igeriginin ne

oldugunu OslOne kaydelmeniz gerekligini dO�OndOgOm i9in soruyorum. Bir lane 11 nolu CD var

me�hur. Ordu Komulanma diye yazml�. Siz hi9 sadece Ordu Komulanma diye yazlh bir CD
yazdmlz ml?"

Tanlk Melek 09Iepe: "HaYIr."

Sanlk Recep Rlfkl Durusoy: "Yazanl gordOnOz mOT

Tanlk Melek 09lepe: "HaYIr."

Sanlk Recep Rlfkl Durusoy: "Yazlhr ml?"

Tanlk Melek 09Iepe: "Yazllmaz."

Sanlk Recep Rlfkl Durusoy: "Te�ekkOr ederim."

Mahkeme Ba�kanl: "Eve!. Buyurun Celal Bey."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Celal Olgen: "Sizin hakklnlzda soru�lurma yaplldlgl zaman

ifadelerden sonra imza ornekleriniz ahndl mr?"

Tanlk Melek 09Iepe: "Eve!."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Celal Olgen: "EI yazllarrnlz ahndl ml?"

Tanlk Melek 09lepe: "Evel, allndl."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Celal Olgen: "Rakamlar yazdmlz ml orayaT

Tanlk Melek 09Iepe: "Yazdlm eve!."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Celal Olgen: "Hem rakam hem yazl yazdlnlz."

Tanlk Melek 09lepe: "Eve!."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Celal Olgen: "Bunu ne i9in aldrklarrnl soylediler mi?"

Tanlk Melek 09lepe: "HaYlr soylemediler."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Celal Olgen: "Te�ekkOr ediyorum. Peki, siz yazlm slrasmda

plan seminerlerinde hi9 9ar�af, sakal, Ilrpan bunun gibi eylem planlarrna rastladmlz ml?"

Tanlk Melek 09Iepe: "HaYIr."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Celal Olgen: "Hi9 Falih Caminin bombalanacagma ili�kin bir

eylem planl yazdlnlz miT

Tanlk Melek 09lepe: "HaYIr."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Celal Olgen: "Te�ekkOr ediyorum efendim."

Mahkeme Ba�kanl: "Evel, Avukal Bey'inkini a9ahm."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Nevzal GOle�en: "Melek Hanlm 90k yorgunsuz, Celal Bey

de soyledi. OZOr dileyerek."

Tanlk Melek 09Iepe: "Eslagfurullah."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Nevzal GOle�en: "Rahal hissedin kendinizi. Siz bu kozmik

odaya girme yelkiniz oldugunu soyIOyorsunuz."

Tanlk Melek 09Iepe: "Plan odasl."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Nevzal GOle�en: "Plan odasma girmeye y- niz oldugu

soylOyorsunuz. Dolaylsl ile sizin bir klerensiniz yok degil mi? Yani gizlilik receli, 90k gizlili

dereceli evraklara eri�im yelkiniz yok."

Tanlk Melek 09Iepe: "Yok."
Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Nevzal GOle�en: "Peki Sjvilay,

sandlgl numaranlza gore 79 giri�lisiniz. Aranlzda bir astllk oJlokVklde
Mahkeme Ba�kanl: "79 girigili degil, 79 dogumlu."
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Bir klSlm sanlklar mOdafii Av. Nevzat GOle�en: "79 dogumlusunuz."

Tanlk Melek Ol<tepe: "Eve!."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Nevzat GOle�en: "Bir asthk OstlOk i1i�kiniz var ml?"

Tanlk Melek Ol<tepe: "Haylr, yok."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Nevzat GOIe�en: "AYni yll ml girdiniz i�e?"

Tanlk Melek Ol<tepe: "Hil<bir sivil memur arasmda asthk OstlOk ili�kisi olmuyor. Aynl yll
girdik."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Nevzat GOle�en: "�imdi hem Sevilay Hanlm hem de siz bir

taklm ifadelerinizde bilgisayarlannlzdaki yazllan, PowerPoint belgelerini CD'ye yazdlgmlzl

soylemi�siniz, Savclhktaki ifadelerinizde dogru mu? Siz hil< yazdmlz ml?"

Tanlk Melek Ol<tepe: "Pardon tekrar eder misiniz?"

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Nevzat GOle�en: "Siz bilgisayannlzda Oretmi� oldugunuz bir

taklm dokOmanlan, size dikte ellirilen bir taklm yazllan CD'lere yazdlgmlzl soylemi�siniz."

Tanlk Melek 0l<tepe: "Evet, yani bilgisayanmlzdaki dokOmanlan ar�ivlemek il<in CD'ye
yazdlrdlk."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Nevzat GOle�en: "Fakat burada sorulan sorulardan bir

tanesinde bilgisayannlzda CD yazici olup olmadlgml hallrlamadlgmlzl soylediniz."

Mahkeme Ba�kanl: "Halla yazmadlgmlzl soylediniz, hallrlamadlgmlzl soylediniz."

Tanlk Melek 0l<tepe: "0 donemde olup olmadlgml hallrlamlyorum. �imdi �oyle bir �ey
var. CD'leri Obim �ubede oyle hallrladlm da 0 yOzden. Yani orada yazdlrml� olabiliriz."

Mahkeme Ba�kanl: "�imdi soruyu bir kez daha toparhyoruz ve net soruyoruz. 2002-2003

yillannda kullanml� oldugunuz bilgisayarda bir CD Writer var mlydl?"

Tanlk Melek 0l<tepe: "0 tarihte olup olmadlgml hallrlamlyorum hani daha sonradan da

�ey yapml� olabilir, takllml� olabilir."

Mahkeme Ba�kanl: "Bu bilgisayarlarda herhangi bir CD yazlml yaptmlz ml Avukat Bey de

onu soruyor. Daha oncesinde de ben zaten sormu�tum 0 soruyu evet."

Tanlk Melek 0l<tepe: "Direkt 2002-2003 ylhnda bilgisayanmda CD kaydl yaplp

yapmadlglml hallrlamlyorum. BOyOk bir ihtimal ile Obim �ubeden yaptlrml� olabiliriz. Yani."

Mahkeme Ba�kanl: "Obim �ube size farkll mesafede bulunan yani farkh bir oda ml, farkh

bir mOdOrlOk mO?"

Tanlk Melek Ol<tepe: "Evet, farkll bir oda, farkh bir mOdOrIOk."

Mahkeme Ba�kanl: "Evet, ama daha onceki beyanlannlz almdlgmda i�te orada sizin plan

odasmda l<ah�malann oldugunu, ornegin istihbari l<ah�malar ile i1gili olarak zaten beyanlannlzl

ben okuyup sordugumda 0 konuya girecektim. istihbari l<ah�malar il<erir �ekli ile yazllann da

yazllml� olabilecegini, burada plan subaylannm l<ah�tlgml, 0 plan subaylan tarafmdan CD'ye

yazllml� olabilecegini ya da yOklenmi� olabilecegi �eklinde bir beyanlnlz var. Bu yonde de bir

l<eli�ki ortaya I<lklyOr. Bu husustaki beyanmlzl bir kez daha tekrarlarsanlz. 2002-2003 yillannda

Writer var mlydl, siz herhangi bir CD yazlmmda CD yazdmlz ml bilgisayannlzda?"

Tanlk Melek 0l<tepe: "Tarih olarak hallrlayamlyorum yani."

Mahkeme Ba�kanl: "Evet, evet Avukat Bey varsa buyurun."

Bir klSlm sanlklar mOdafii Av. Nevzat GOle�en: "Peki, �imdi biliyorsunuz balyoz 1

iddianamesi bayagl kahn bir iddianame. Sizin isminiz orada moteaddit defalar gel<iyor. Buraya

gelmeden once hil< gozatma �ansmlz oldu mu? Acaba bana ne tOr sorular sorarla�ir

bakma �ansmlz oldu mu?" �i
Tanlk Melek 0l<tepe: "HaYIr." I

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Nevzat GOle�en: "P�ki' Iben
isminiz 42. sayfadan ba�layarak 155, 157, 158, 276, 374,39

defalar buralarda gel<iyor. Ben bunlara baktlglm zaman a
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degii?ik yerlerde vermii? oldugunuz ifadelerde, hem de Sevilay Hanlmm vermii? oldugu ifadelerde

bazi �elii?kiler gorOyorum. Onlar i1e i1gili bir iki soru sormak istiyorum tamam ml?"

Tanlk Melek O�tepe: "Tamam."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Nevzat GOlei?en: "155. sayfaya gidiyorum i?imdi. Tabi

buraya iddianameyi biliyorsunuz Savclilk hazlrhyor. Sizin Savclhkta vermii? oldugunuz ifade

biraz daha farkh olup iddianameye farkll anlam yOkleyecek i?ekilde de ge�mii? olabilir. Dolaylsl

ile kesinlikle sizi su�lamak i�in soylemiyorum bunlan. Savclhgm katmli? oldugu bir taklm

yorumlar olabilir burada. l?imdi 155. sayfada diyor ki; sorui?turma kapsammda alman ifadeler

neticesinde 1. Ordu Komutanllgmda bulunan kozmik odaya 0 donemde Harekat Bai?kanl SOha

Tanyeri, l?ube MOdOrO BOlent Tun�ay, plan subaylan, Bayram Tannsevdi, Erol TOreli, Tanju

Poshor, sivil memurlar Sevilay Erkani Bulut ve Melek O�tepe'nin girmeye yetkili olduklan, bakm

soylenilen yer kozmik oda, Savclhk boyle yazm1i? Ama siz kozmik odaya i?imdi girme yetkiniz

olmadlgml, plan odasma girmeye yetkili oldugunuzu soylediniz dogru mu?"

Tanlk Melek O�tepe: "Eve!."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Nevzat GOlei?en: "DolaYlsl i1e Savclilk burada yanhi? bir

yorum yapm1i? degil mi?"

Tanlk Melek O�tepe: "Eve!."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Nevzat GOlei?en: "Peki, 157. sayfa ile i1gili bir sorum var.

Burada da deniliyor ki, Savclilk i?oyle yazm1i?, bir belgeden bahsediliyor. GorOldOgO gibi beige

SOha Tanyeri'ye ait HRKBSK kullanici isimli bilgisayarda yazlldlktan sonra sivil memur Melek

O�tepe'nin kullandlgl 79964008 kullanici isimli bilgisayara ge�mii?, oradan da daha sonra sivil
memur Sevilay Erkani Bulut'un kullandlgl 79561079 kUllanlcl isimli bilgisayarda kUllanlldlktan

soma tekrar geri donmOi? SOha Tanyeri'nin kullandlgl HRKBSK isimli bilgisayarda yeni bir isim

i1e son kez kaydedilmii?tir. Sorum i?u; siz bir bilgisayarda bir yazl yazdlktan sonra bunu Sevilay

Hanlma, oradan harekat bai?kanma, oradan tekrar size allr mlydlnlz yoksa tek bir bilgisayarda

yazlp final hale getirir miydinizT

Tanlk Melek O�tepe: "Tek bir bilgisayarda yazlhp tamamlanlrdl."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Nevzat GOle�en: "Boyle dolai?mazdl oyle mi?"

Tanlk Melek O�tepe: "HaYIr."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Nevzat GOle�en: "DolaYlsl ile burada da bir Savclhgm

yanl1i? bir yorumu var oyle mi?"

Tanlk Melek O�tepe: "Eve!."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Nevzat GOlei?en: "Peki, 158. sayfaya geliyorum. 158.

sayfada ilii?igi kesilecek olan bir taklm personel listelerini sizin yazdlgmlz, sizin bilgisayannlzda

yazlldlgl soyleniyor. Ve burada deniliyor ki EK-C ilii?igi kesilmesi teklif edilen personel isimli

beige 30 Ocak 2003 tarihinde yazllmli?tlr ve siz boyle bir 843 kii?inin ismini i�eren bir beige hi�

hazlrladlnlz ml?"

Tanlk Melek O�tepe: "HaYIr."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Nevzat GOlei?en: "Kendi bilgisayannlzda."

Tanlk Melek O�tepe: "HaYIr."
Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Nevzat GOlei?en: "Peki, 276. sayfada da yine benzer bir i?ey

var. Bu da Kuleli Askeri Lisesinde olup atllacak olanlar. Onu da herhalde siz yazmadmlzT

Tanlk Melek O�tepe: "HaYIr."
Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Nevzat GOlei?en: "395. sa aya geliyorum. I bura

yine demii? ki; sorui?turma kapsammda 0 donemde 1. Ordu 'omutanhW a kozmik bOroya
yetkili sivil memurlann, kozmik bOroya girmeye yetkili sivil memu lann al an ifadelerinde Sevilay

Erkani Bulut kendisine gosterilen CD'lerin kendileri tarafl�an aZlr nan CD'ler oldu nu, b
CD'lerin tamammln plan seminerinin bitmesini mOtea ibe k mik odaya ka mldlglry,

bilgisayarlarda toplanan 10m Word belg erini, dosyalan, 0 rpoi sunum ve ya sllannl tlu
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CD'lere kendisi ve Melek Oc;:tepe'nin aktardlglnl, kendisine gOsterilen bu CD'ler Ozerinde OR.K.

ve K. Ozel yazlh CD'leri hatlrladlglnl. �imdi biraz once siz dediniz ki biz kendi bilgisayanmlzda

yazardlk, final hale getirirdik. Ama Sevilay Hanlm Oyle dememili. Biraz daha farkh bir beyan var.

Siz biraz Once sordugum soruda tekrar IOUen sOyler misiniz. Herhangi bir bilgisayarda yazardlnlz

ve final haline 0 bilgisayarda son kez saklardlnlz dogru mu?"

Tanlk Melek Oc;:tepe: "Evet evet."

Bir klSlm sanlklar mOdafii Av. Nevzat GOlelien: "Tamam. 534. sayfaya gidecegim. 535,

670 ve 651. sayfalarda ilgine;: bir tespitimiz var. Sizin Savclhktaki ifadenize referans yaplhyor, ilgi

yaplhyor ve deniliyor ki; soruliturmanln liOphelilerinden olan sivil memur Melek Oe;:tepe isimli

liahsln 01 Mart 2010 tarihinde Savclhkta yapllan sorgulamaslnda, athyorum uzun bir klSmlnl.

Demilisiniz ki yazdlglm belgeleri aradan e;:ok zaman gee;:mesi itibari ile hatlrlayamlyorum.

Yazllann ie;:erigine de e;:ok fazla bakmlyorum. Kim getirirse ve ne diye dikte ederse bunlan ben

yazlyorum. Bunun Ozerine emanette bulunan 19 tane CD sizin onOnOze konulmuli ve Savclhk

diyor ki 1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8,9,10,12,13,14,15,17,19 nolu CD'leri net olarak hatlrlamllitlr degil

mi? 11, 16, 17'yi de tam hatlrlamamllislnlz."

Tanlk Melek Oe;:tepe: "Evet."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Nevzat GOlelien: "Degil mi? Size peki 11, 16 ve 17'yi orada

gOstermediler mi?"

Tanlk Melek Oe;:tepe: "GOsterdiler."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Nevzat GOlelien: "Fakat biraz Once de Sayln Ozden Ornek

size bir soru sorarken Ornegin 11 nolu CD ekrana geldi. BOyle bir liey olamaz dediniz degil mi?"

Tanlk Melek Oe;:tepe: "Evet."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Nevzat GOlelien: "Yani 0 CD'yi hie;: gOrmediginizi sOylediniz."

Tanlk Melek Oe;:tepe: "Evet."

Mahkeme Balikanl: "Evet buyurun devam edin."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Nevzat GOlelien: "Evet dolaylsl ile 535, 670 ve 751.

sayfalarda biraz e;:eliliki var. 670 ve 751. sayfalarda siz diyorsunuz ki; ben Ozerinde 83 numarah

olan CD'yi c;:ok net olarak hatlrhyorum 52. TOmenden gelmiliti. Diger CD'leri ise Sevilay Hanlm

yazm1li olabilir diyorsunuz. Ancak 535. sayfada Savclhk numaralam1li ve siz daha fazla miktarda

CD'yi hatlrladlglnlzl sOylemilisiniz. �imdi Sayln Balikanlm eger uygun gOrOrseniz CD'lerin

resmini bir kere daha ekrana koyahm."

Mahkeme Balikanl: "OnOnde kendisinin."

Bir klsrm sanlklar mOdafii Av. Nevzat GOlelien: "OnOnde mi? �imdi baktlglnlz zaman bize

bir kere daha sOyler misiniz, siz bu CD'lerden hangisini yani 670 ve 751. sayfalarda sOylediginiz

liekilde 83 nolu olan, Melek Oe;:tepe bilgisayar e;:alilimalan yazan ya da."

Mahkeme Balikanl: "Avukat Bey sorunuzu iddianamedeki yorumdan ziyade tanlgln

klasOrler araslnda bulunan beyanlna dayandlrarak yer olarak belirtim sorarsanlz daha somut

olur."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Nevzat GOlelien: "Tamam. �Oyle sorahm. 0 CD'lerden

hangilerini net olarak hatlrllyorsunuz?"

Mahkeme Balikanl: "Bu husus sorulmulitu. Yani yeniden aynl sorunun tekrar sorulmasl

tanlgl zorlama anlamlna gelir."

Salonda sOZ almadan konulianlar oldu, anlalillamadl.

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Nevzat GOlelien: "Peki."

Mahkeme Balikanl: "Evet balika sorunuz varsa."

Bir klSlm sanlklar mOdafii Av. Nevzat GOlelien: "Bir li'y daha sorm# istiyorum. CD'lenn

kapaklannl gOrdOnOz mO hie;:?" i

Tanlk Melek Oe;:tepe: "Be� CD'lerin kendilerini �," domifiziksel ola.���." .. "
Bir klslm sanlklar mOdafir Av. Nevzat GOlelien: apa�l�nnl gOrdJnuz mu?
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Tanlk Melek O!;:tepe: "Kapaklannl gormedim sanlrlm."

Bir klSlm sanlklar miidafii Av. Nevzat Giilel?en: "$imdi bakln 1 nolu CD'nin kapagl bOl? bir

kapak. 0 resimler yok degil mi, kapaklannln resimleri?"

Mahkeme Bal?kanl: "$u an ekrana yansldlgl l?ekli i1e oniinde var."

Bir klslm sanlklar miidafii Av. Nevzat Giilel?en: "Eve!. $imdi l?unu sormak istiyorum.

Mesela 4 nolu CD'ye gelelim, 4 nolu. 4 nolu da bakln Kara Kuwetleri Komutanhgl 1. Ordu

Komutanhgl diye ozel bir kapak hazlrlanmll? buna."

Tanlk Melek O!;:tepe: "Evet."

Bir klslm sanlklar miidafii Av. Nevzat Giilel?en: "5 numaranln da var, 6'nln da var, Tnin de

var, 8'in de var. Ama 9 numaraya geldigimiz zaman."

Mahkeme Bal?kanl: "Avukat Bey aynl soruyu degil?ik yolla tekrar soruyorsunuz. Bu

hususta tanlgln bilgisine miiracaat edildi ve bilgisi ahndl. Bal?ka sorunuz varsa dogrudan direkt

olarak sorun."

Bir klslm sanlklar miidafii Av. Nevzat Giilel?en: "Peki bal?ka sorum yok efendim."

Tanlk Melek O!;:tepe: "Cevaplandlrabilir miyim soruyu?"

Bir klslm sanlklar miidafii Av. Nevzat Giilel?en: "Buyurun."

Tanlk Melek O!;:tepe: "CD'lerin kapaklan degil?ik olabilir. Yani farkh kapaklar farkh CD'Jere
l?ey olmul? olabilir, kanl?lkllk olmul? oJabilir yani."

Bir klslm sanlklar miidafii Av. Nevzat Giilel?en: "Dogru hakhslnlz. Hakhslnlz onu

sormuyorum bakln. Mesela 4 ve 5'te ozel kapak hazlrlanmll? 1. Ordu Komutanllgl diye. 9'a

geldigimiz zaman marka kapagl var Sony yazlyor. 9'u a!;:abilir misiniz? Gordiiniiz mii?"

Tanlk Melek O!;:tepe: "Eve!."

Mahkeme Bal?kanl: "Siz numaralandlrma yaptlglnlzda dll? kapagl da aynl l?ekli i1e

bilgisayardan bir antet veyahut da bir !;:Ikll? yaplp yap1l?tlrlr mlydlnlz?"

Tanlk Melek O!;:tepe: "Hlhl eve!. Evet eve!."

Mahkeme Bal?kanl: "Bu kural mlydl? Yani yaptlglnlzda otomatik oJarak onu da kendinize

bir alll?kanhk haline getirmil? miydiniz?"

Tanlk Melek O!;:tepe: "Evet tabi."

Mahkeme Bal?kanl: "Tamam eve!."

Bir klslm sanlklar miidafii Av. Nevzat Giilel?en: "Tel?ekkiir ederim Bal?kanlm."

Mahkeme Bal?kanl: "Tamam. Buyurun."

Sanlk Ozden Ornek: "Ben de 9 numaraJI CD ile ilgili bir soru soracaglm. Biz CD'Jerin

esaSln1 gormedik. Ancak bize verilen resimlerden gordiik. $imdi sag taraftaki kapaga bir baklnlz

siz resimlerden. Ostiindeki yazlyl okuyabiliyor musunuz? Bir yel?il bir yazl var orada. 6Tyi

okuyoruz, bizde okuyoruz. 6Tnin haricinde bir yazl var."

Tanlk Melek O!;:tepe: "1 saniye buradan bakaylm ben."

Sanlk Ozden Ornek: "Siz kendinizin yazdlglnlzl soylemil?siniz onu."

Tanlk Melek O!;:tepe: "Bu CD no 67 yazan yazl bana ai!."

Mahkeme Bal?kanl: "Ostiinde ne yazlyor?"

Sanlk Ozden Ornek: "HaYlr haylr kapak klsmlna bakln diyorum ben kapak klsmlna."

Tanlk Melek O!;:tepe: "Eve!."

Sanlk Ozden Ornek: "Orada bir 67 var onu okuyoruz."

Tanlk Melek O!;:tepe: "Eve!."

Sanlk Ozden Ornek: "Ama onun iizerinde bir yel?il yazl var onu 0.

Tanlk Melek O!;:tepe: "Silinmil?"

Sanlk Ozden Ornek: "CD'nin kendisini gormedi

herhalde degil mi?"

Tanlk Melek O!;:tepe: "HaYlr okuyamlyorum."
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Samk Ozden Ornek: "Peki 0 zaman bir ba�ka soru soraYlm. Vatanda�lIk taslak diye bir
CD hatlrllyor musunuz?"

Tamk Melek Oytepe: "HaYIr."

Sanlk Ozden Ornek: "Peki te�ekkOr ederim."
Mahkeme Ba�kam: "Evet buyurun."

Oye Hakim Murat OrOndO: "$imdi 1. Orduda 2003 ylh ve diger yillarda yapllan plan
semineri yah�malan ile ilgili olarak ordu komutanma takdim edilmek Ozere ozel bir CD hazlrlama

uygulamasl var ml?"

Tamk Melek Oytepe: "CO."

Oye Hakim Murat OrOndO: "Evet yani 0 seminer konulan ile ilgili olarak ordu komutanma

takdim edilmek Ozere ozel bir CD hazlrlama uygulamasl var mldlr gorev yaptlgmlz sOre

iyerisinde?"

Tamk Melek Oytepe: "Yok yok."

Oye Hakim Murat OrOndO: "Ordu komutanl bu yah�malar ile ilgili bilgi istediginde nasll

iletiliyor bu yah�malar?"

Tanlk Melek Oytepe: "Takdim yaplhyor. Karargahta takdim yapillyor. Toplanb salonu var

komutan toplantl salonuna geliyor ve takdim yaplhyor sunum �eklinde."

Oye Hakim Murat OrOndO: "Yani takdim iyin ozel bir CD hazlrlama uygulamasl yok yani

sizin yall�bgmlz donem iyerisinde."

Tamk Melek Oytepe: "Yok yok."

Oye Hakim Murat OrOndO: "Tamam Ba�kamm."

Mahkeme Ba�kanl: "Evet sizin de olay hakkmdaki gorgO ve bilginize mOracaat edildi.

Sizin de CMK'nm 61. maddesi uyannca yapml� oldugunuz masraflar nedeni ile Mahkememize

bu yapml� oldugunuz masraflara ili�kin faturalan sundugunuz takdirde admlza sarf karan tanzim

edilecektir. Evet OyOncO tanlglmlz Bayram Tannsevdi. Kimlik. Beyanmizi kimlik beyanmlzl

aldlglm slrada ayakta bulunun. Haklanmz hatlrlatlldlgl slra oturabilirsiniz. Tamk Bayram

Tannsevdi huzura ahndl. CMK'nm 58/1. maddesi uyannca tamgm kimliginin tespitine geyildi.

Tanlk Bayram Tannsevdi baba admlz?"

Tamk Bayram Tannsevdi: "Ya�ar."

Mahkeme Ba�kam: "Anne adlmz?"

Tamk Bayram Tannsevdi: "Ay�e."

Mahkeme Ba�kam: "Dogum tarihiniz?"

Tanlk Bayram Tannsevdi: "28.04.1963."

Mahkeme Ba�kam: "$u an nerede yah�lyorsunuz?"

Tanlk Bayram Tannsevdi: "Genelkurmay Karargahmda."

Mahkeme Ba�kanl: "I� adresi olarak da."

Tanlk Bayram Tannsevdi: "Genelkurmay IKK ve GOvenlik Daire Ba�kanhgl Bilgi GOvenlik

$ubesi MOdOrO."

Mahkeme Ba�kanl: "Evet. Sabahki yoklamada tarafmlza samklann isim listesi verilmi�ti.

Aynca samgm kimligi, huzurdaki tamgm kimligi Keyioren NOfus MOdOrlOgOnden verilen

03.04.2006 tarihli resimli nOfus hOviyet cOzdam ile teyit edildi. Sabahki 0 isim listesinde

akraballk, dostluk, dO�manhk veyahut da aramzda bu �ekli ile herhangi bir tamdlgmlz kimse var

ml?"

Tamk Bayram Tannsevdi: "HaYlr efendim."

Mahkeme Ba�kam: "Ismen tanldlgmlz kimse var ml?"

Tanlk Bayram Tannsevdi: "Var tabi."

Mahkeme Ba�kam: "Kimleri tamyorsunuz?" I

Tamk Bayram Tannsevdi: "Gorev yaptlglm donem i<Je!
Dogan Emekli." I.. I
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Mahkeme Ba�kanl: "Evet."

Tanlk Bayram Tannsevdi: "0 zamanki rOtbesi i1e TOmgeneral Nejat Bek Kurmay

Ba�kanlmlz."

Mahkeme Ba�kanl: "Evet."

Tanlk Bayram Tannsevdi: "0 zamanki rOtbesi ile Tuggeneral Korkut Ozarslan Harekat

Yar. Ba�kanlmlz."

Mahkeme Ba�kanl: "Evet."

Tanlk Bayram Tannsevdi: "0 zamanki rOtbesi i1e Albay SOha Tanyeri Harekat

Ba�kanlmlz. 0 zamanki rotbesi ile Kurmay Albay BOlent Tun�ay $ube MOdOrOm."

Mahkeme Ba�kanl: "Evet. Sanlklardan bir klsmml tanlgm tanldlgml beyan ettigi gorOldO,

engel hali olmadlgl anla�lldl. Tanlga CMK'nm 53. maddesi uyannca atlll su�lama konusundaki

gorgO ve bilgisini ger�ege uygun �ekilde soylemesi gerektigi, aksi takdirde hakkmda yalan

tanlkllk su�undan i�lem yapilip neticesinde de yalan tanlkllgmm sabit olmasl halinde

cezalandlrllacagl, dogruyu soyleyecegi hususunda yemin ettirilecegi, duru�ma salonunda

Mahkeme Heyeti tarafmdan a�lk olarak izin verilmedik�e salonu lerk edemeyecegi hususlan

ihlar edildi. Tanlga CMK'nm 55. maddesi uyannca bildigimi dosdogru soyleyecegime namusum

ve vicdanlm Ozerine yemin ederim, beni lekrarlar mlsmlz?"

Tanlk Bayram Tannsevdi: "Bildigimi dosdogru soyleyecegime namusum ve vicdanlm

Ozerine yemin ederim."

Mahkeme Ba�kanl: "$eklinde yemini yapllrlldl. Tanlga sanlklara alill su�un ozelle TOrkiye

Cumhuriyeli HOkOmelini cebren Iskat veya vazife gormeklen men elmeye le�ebbOs elmek

iddiasl oldugu hususu anlatlldl. Tanlga CMK'nm 48. maddesi uyannca kendisi ya da CMK'nm

45/1. maddede belirtilen ni�anllsl, bo�anml� dahi olsa e�i, kan hlslmllgmdan veya kaym

hlslmllgmdan Ost soy veya alt soyu, Ost derece dahil kan veya ikinci derece dahil kaym

hlslmlan, evlallik bagmm olmasl halinde bu ki�iler hakkmda ceza kovu�lurmasma ugralabilecek

nilelikte olan sorulara cevap vermeklen �ekinebilecegi hususlan belirtildi. Tanlklan olay

hakkmdaki gorgOsO ve bilgisi soruldu. Bu ozetlemeye �all�ml� oldugumuz haklar noklasmda

veyahut da kendiniz ya da akrabalannlzlar ile ilgili herhangi bir slkmllya girilebilecek sorulara

cevap vermeme hakklnlz var. Derece noktaslnda, akraballk derecesi hususunda �Opheye

kaplldlglnlz lakdirde Mahkememiz size yardimci olacaktlr. Evet 2002-2003 larihleri arasmda ve

ozetlenen su�lama i1e i1gili ne biliyorsunuz?"

Tanlk Bayram Tannsevdi: "Saym Ba�kanlm ben 2000 i1a 2003 yilian arasmda 1. Ordu

Karargahmda Harekal Plan Subayl olarak atandlm Kara Kuwetleri Komulanl emri i1e. SOre�

i�erisinde 2000 ila 2003 yilian arasmda 5 bu�uk ay Silahll Kuweller Akademisi, 7 aya yakm da

ArnavutlukITiran'daki Danl�ma ve Koordinasyon Tim Komutanllgl yani YUrtdl�1 ge�ici gorev

sOresi dl�mda fiilen 2 yll plan subayl olarak bu �ubede �all�llm. Su�lamaya konu olan donem

i�erisinde 09 Temmuz 2002 ila 28 Ocak 2003 tarihleri arasmda ArnavullukITiran'da DAKOT

Komulanl (Danl�ma ve Koordinasyon Tim Komulanl) olarak gorev yaptlm. Yani 0 donem

i�erisinde yurtdl�mdaydlm."

Mahkeme Ba�kanl: "Evet."

Tanlk Bayram Tannsevdi: "Geldikten sonra bu Danl�ma DAKOT Komulanllgl

Genelkurmay Lojislik Ba�kanllgma bagll bir birim oldugu i�in donO�Omde Genelkurmaya

ugradlm Arnavutluk donO�Onde, raporlanml verdim. 1 hafta 10 gOn izin almak kaydl ile $ubat'm

ba�lannda gorev yerime kallldlm."

Mahkeme Ba�kanl: "Evet."

Tanlk Bayram Tannsevdi: "Gorev yerime kallldlgim z man �ube

sonra seminer ile i1gili taktik ve leknik �all�malannl hemen h n tamaml ak Ozere oldugunr,

bunun dl�mda bize yardimci olacagm lemel hususun idari I yeller ugunu ortaya klNarak
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idari faaliyetler seminer sekreterliginin temel faaliyetlerinden biridir. Seminer sekreterligi

bOlOmOnde gorev aldlm. $unlar idari faaliyetler 0 konuda da bilgi vermek istiyorum. Seminer

salonunun hazlrlanmasl, salonla ilgili bin;:ok detaylar var. Omegin komutan masaslnln
hazlrlanmasl, haritalann hazlrlanmasl, panolann hazlrlanmasl, seminer bro�OrOnOn

hazlrlanmasl, bunun yam sira oturma planlannln, yemek yeme dOzenlerinin, fotograf �ekme

planlannln, klrtasiye konusu gibi bir�ok detayl var. Bu faaliyetlerde gorev aldlm. Bu faaliyetleri

yaparken de �ube mOdOrlOgOmOzden Binba�1 Selim GOlplnar'dl sanlyorum 0 zamanki rOtbesi ile

ve Ba��avu� Mahmut isminde bir ba��avu�um da bize yardimci oldu. O�OmOz beraber bu idari

faaliyetleri A'dan Z'ye yOrOttOk ve seminer boyunca da bunlan geli�tirdik. Yani bozulan, klnlan,

dokOlen vesaire ne varsa onlan yerine koyma, yeni �eyler emredilmi�se onIan yerine koyma gibi

tamamen idari faaliyetleri i�eren hususlan yerine getirdik."

Mahkeme Ba�kam: "Anlatacaklannlz bu kadar miT

Tanlk Bayram Tannsevdi: "Seminer ile ilgili �eyim bu efendim."

Mahkeme Ba�kam: "Evet."

Tanlk Bayram Tannsevdi: "Ba�ka soru varsa."

Mahkeme Ba�kam: "$imdi biraz once bahsettiniz de yurtdl�lna gidip. Bu tarihleri bir kez

daha netle�tirme noktaslnda hangi tarihte yurtdl�lnda �lktlnIZ, ne zaman tekrar donO� yaptlnlz,

1. Orduda ne zaman yeniden �all�maya ba�ladlnlz?"

Tamk Bayram Tannsevdi: "07 Temmuz, dOzeltiyorum 09 Temmuz 2002 ila 09 Temmuz

2002 ila 28 Ocak 2003 tarihleri araslnda fiilen yurtdl�lndaydlm."

Mahkeme Ba�kanl: "Evet."

Tanlk Bayram Tannsevdi: "Bu ben sivil savclhkta talimatla vermi� oldugum ifademde de

vardlr ve belgelemi� durumdaylm. Samyorum ek klasorlerde de var. DonO�te dogrudan goreve

ba�lamadlm onu arz etmek istiyorum."

Mahkeme Ba�kam: "Evet."

Tamk Bayram Tannsevdi: "Genelkurmayda raporumu verdim. Izin almak sureti ile �OnkO

7 ay ge�mi�ti bir izin ihtiyaci oldugu i�in. 1 hafta 10 gOn izin aldlglml hatlrhyorum. MOteakiben

gorevime ba�ladlm. Yani $ubat'ta ba�ladlm."

Mahkeme Ba�kam: "Geldiginizde nerede goreve ba�ladlmz 1. Orduda?"

Tamk Bayram Tannsevdi: "1. Ordu Harekat Ba�kam Plan Harekat $ube Plan Subayllgl

gorevime."

Mahkeme Ba�kanl: "Plan Subayhgl gorevine ba�ladlmz."

Tamk Bayram Tannsevdi: "Evel efendim."

Mahkeme Ba�kam: "Evet yurtdl�lnda �Ikmazdan ewelki goreviniz de yine 1. Ordu

muydu?"

Tamk Bayram Tannsevdi: "Evet evet."

Mahkeme Ba�kam: "Daha oncesinde yani yurtdl�lnda �Ikmazdan once ki ka� yildlr yine

1. Orduda �all�lyordunuz?"

Tanlk Bayram Tannsevdi: "2000 yllinda atandrm. 2003 Mayls aylna kadar 1. Ordu

Karargahlnda atamah."

Mahkeme Ba�kam: "Yine Plan Subayl olarak aym yerde mi �ah�lyordunuz?"

Tamk Bayram Tannsevdi: "Evet efendim 3 yll boyunca tayinim aym yerde idi."

Mahkeme Ba�kam: "Evet geldikten sonra yine Plan Subayhglna 0 �ekli ile devam ettiniz."

Tamk Bayram Tannsevdi: "Evet sonra."

Mahkeme Ba�kam: "Ne zaman kadar orada �ah�tlnlz?"

Tamk Bayram Tannsevdi: "MaYls, ben tabur komutanhgl!la ,

Mahkeme Ba�kam: "Evet."

Tamk Bayram Tannsevdi: "MaYls aylnda tabur komutan4 0

=t5'zek'ffit" '[ekabiode de."
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Mahkeme Ba�kanl: "2003 Maylstan itibaren tabur komutanllglna."

Tanlk Bayram Tannsevdi: "MaYls 2003'de kurslara aynldlm."

Mahkeme Ba�kanl: "Evet."

Tanlk Bayram Tannsevdi: "Akabinde de Haziran ba�lnda 2. Z,rhll Tugaydaki Tabur

Komutanlrg, gorevime ba�ladlm."

Mahkeme Ba�kan,: "Evet, �imdi daha onceki yani yurtdl�lna �Ikmazdan onceki donemde

ve yurtdl�lna geldikten sonraki de bu 2003 yllinda yap,ldlgl bildirilen plan seminerinde idari

i�lerde gorev aldlgmlzl beyan ediyorsunuz ve yine aYni �ekilde plan subayl oldugunuzdan dolayl

da daha oncesinde de belirli bir tecrObeniz var. Yurtdl�lna gitmezden ewelki �all�malannlzda

daha once kullanllml� olan plan metinleri ya da CO'ler kullanillyor muydu? Bu �ekli ile herhangi

bir faydalanma var mlydr?"

Tanlk Bayram Tannsevdi: "Efendim �u �ekilde. 2002 yllinda da aynl �ekilde plan semineri

icra edildi."

Mahkeme Ba�kanl: "Evet."

Tanlk Bayram Tannsevdi: "Harekat Ba�kanllglnda birbirinden istifade etmek anlamlnda

ar�iv �all�masl yapillyor idi ve biz de 2002 seminerinden istifade ederken, yaparken

dOzeltiyorum daha onceki seminerlerin CO'lerinden istifade etmi�tik evet."

Mahkeme Ba�kanl: "Evet bu ar�ive saklanan, a�iv odaslnda veya plan odaslnda

bulundurulan CO'lerin veya oradaki dokOmanlann bir numarall sorumlusu kimdi? Yani bunlar

kime zimmetli idi veya nerede, kimin tarafmdan saklanlp korunuyordu, denetimi nasI I

yapillyordu?"

Tanlk Bayram Tannsevdi: "Efendim 0 donemde bizim plan odamlzda 2 tane bilgisayar

vard!."

Mahkeme Ba�kanl: "Evet."

Tanlk Bayram Tannsevdi: "2 tane bilgisayann da veri i�letme sorumlusu olarak biraz

ewelki arkada�lanmlz Sevilay Hanlm ve Melek hanlm gorevli idi."

Mahkeme Ba�kanl: "$imdi 0 donem derken hangi ylll kastediyorsunuz? Bir YUrtdl�1 �eyi

var, bo�luk var."

Tanlk Bayram Tannsevdi: "2003 yllindaki 0 semineri kastediyorum Ba�kanlm."

Mahkeme Ba�kanl: "Evet evet."

Tanlk Bayram Tannsevdi: "2003 ylllnin seminerini bahsediyorum. Yani dondOgOm zaman

da zaten yurtdl�lndan yine Sevilay Hanlm ve Melek Hanlm bilgisayarlannln ba�lnda idi."

Mahkeme Ba�kanl: "Evet."

Tanlk Bayram Tanrlsevdi: "Evet."

Mahkeme Ba�kanl: "Bu yazlcllann �ifresini siz de biliyor muydunuz ya da kullanlr

mlydlnlz?"

Tanlk Bayram Tannsevdi: "Efendim kendileri bilirler �ifrelerini."

Mahkeme Ba�kanl: "Evet."

Tan'k Bayram Tannsevdi: "Biz bilemeyiz efendim."

Mahkeme Ba�kanl: "Siz bilemezsiniz? Peki siz bu sivil memurlann �all�ml� olduklan

bilgisayarda herhangi bir �all�manlz falan oldu mu?"

Tanlk Bayram Tannsevdi: "Oogrudan olmadl aneak �u �ekilde olabilir."

Mahkeme Ba�kanl: "Evet."

Tanlk Bayram Tannsevdi: "I�te Sevilay Hanlm ya da i,ek Hanl a kml�tlr bir yer,

gideeektir, ben devam edeyim siz gelene kadar �eklinde ara v meksi' �all�ma anlamlnda

�ekilde �all�malar yapml� olabiliriz. Ama ba�tan sona kadar, d rud onlarm bulunmadlgl Iiir
atmosferde �all�mamlz oldugunu bilmiyorum."

Mahkeme Ba�kan,: "Evet plan subayl olarak sizin

�t5;('?"
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Tanlk Bayram Tannsevdi: "HaYlr sadece 2 bilgisayar vardl."

Mahkeme Ba�kanl: "Evet."

Tanlk Bayram Tannsevdi: "0 donemde yeteri kadar bilgisayar bilgimiz de yoktu

Ba�kanlm."

Mahkeme Ba�kanl: "Peki."

Tanlk Bayram Tannsevdi: "Yani az bilgisayar vardl. 0 yOzden zaten sivil memurlar

istihdam ediliyordu."

Mahkeme Ba�kanl: "Bu seminerler doneminde veyahut da yani dl�andan gelen

birliklerden plan subaylan geldiginde sizin bu odayl kulianmasl olur muydu?"

Tamk Bayram Tannsevdi: "Dogru."

Mahkeme Ba�kanl: "Oraya giri� <;:Ikl� veyahut bu denetim nasI I yaplliyordu?"

Tanlk Bayram Tannsevdi: "I<;:eride <;:ali�an personel, i�te 2 sivil memurumuz, 3 tane plan

subaylmlz, 1 slnlf subaylmlz 0 Selim Binba�1 diye bahsettigim arkada�lmlz vardl. Bu

arkada�lardan biri kendisi aliyordu efendim."

Mahkeme Ba�kanl: "$imdi."

Tamk Bayram Tannsevdi: "Yani kendi ba�lna giren de dl�andan giren i<;:eriden kabul edilir

anlamlnda."

Mahkeme Ba�kanl: "Bunlann tek ba�lna odada kaimasl da."

Tamk Bayram Tannsevdi: "HaYlr tek ba�lna kalmaz efendim. Yani oraya gelir belki bir

GD'si vardlr yOkletilecektir daha once yapml� oldugu bir <;:ali�mayl."

Mahkeme Ba�kam: "Evet."

Tanlk Bayram Tannsevdi: "0 <;:all�maYI verecektir ya da bir soru soracaktlr gibi �ekilde

girip <;:Ikabilir. Ama �ey ile adamli yani. I<;:eride muhakkak bizden birisi olacak tarzda."

Mahkeme Ba�kanl: "Bilgisayarlarda bu �ekli ile gece <;:ali�llmasl ya da mesai saati

sonraslnda <;:ali�llmasl mOmkOn mOydO?"

Tanlk Bayram Tannsevdi: "<;:ali�llirdl efendim yani plan seminerleri uzun faa I iyetli , yogun

<;:all�malar. <;:ali�t1glmlz zamanlar olmu�tur."

Mahkeme Ba�kam: "Evet. Tamga soru sormak isteyen varsa evet Gelal Bey buyurun."

Bir klslm samklar mOdafii Av. Gelal Ulgen: "SaYIn Komutamm siz plan subayl olarak

gorev yaptlmz, ifadenizde de a<;:lkladlnlz. 2001 ylli, 2003 YIII $ubat aylnda geldiniz. Zaten birka<;:

gOn sonra ya da 10-15 gOn sonra da plan semineri oldu. Bu nedenle size idari gorevler verildi.

Peki seminerin icrasl slraslnda orada bulundunuz mu?"

Tanrk Bayram Tannsevdi: "Seminerin icraslnda salon i<;:erisinde bulunmadlm Sayln

Avukatlm. Hazlrliklar bolOmOnde semineri ba�latlp aynliyorduk. Idari faaliyetlerin son

koordinesini yaptlktan sonra i�te komutan haritalanmn kontrolU, i�te sulan dahil her tOrlU faaliyeti

kontrol edip oradan aynliyorduk. Benim gorevim 0 bolUmde yoktu."

Bir klslm sanlklar mUdafii Av. Gelal Ulgen: "DI�an <;:Iklyordunuz sonra."

Tamk Bayram Tannsevdi: "Diger faaliyetleri koordine ediyorduk. i�te fotograftlr, yemek."

Bir klslm samklar mUdafii Av. Gelal Ulgen: "Gene oradaydlmz yani."

Tamk Bayram Tanrlsevdi: "Evet efendim. Yani 0 bolgede gorev yaplyordum."

Bir klslm sanlklar mUdafii Av. Gelal Ulgen: "Peki cereyan tarzl plan ne demek? Siz plan

subayl oldugunuz i<;:in cereyan tarzl plan bir seminerin cereyan tarzl plam ne de "

Tanlk Bayram Tannsevdi: "Efendim cereyan tarzl plam bir semin . programldlr. A'da

Z'ye hangi zaman araliQInda ne yapllacaglm, kimin yapacaglnl ifade n bir programdlr."

Bir klslm sanlklar mUdafii Av. Gelal Ulgen: "Yani bizim gUnl dilimizde izlence dedigimi

program dedigimiz aralar, yemek araSI, <;:ay arasl."

Tamk Bayram Tannsevdi: "Evet efendim." .

Bir klslm samklar mUdafii Av. Gelal Ulgen: "Konu�ma!
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Tamk Bayram Tannsevdi: "Evet evet efendim."

Bir klslm samklar mOdafii Av. Gelal Ulgen: "Peki te�ekkOr ederim. Peki cereyan tarzi plan
orada tam olarak uygulandl ml?"

Tanlk Bayram Tannsevdi: "Efendim buyurun."

Bir klslm samklar mOdafii Av. Gelal Ulgen: "Yani, once �unu soraYlm. Gereyan tarzi plam

o seminerin yani egemen plan ya da Ertugrul plam dedigimiz plamn cereyan tarzi plamnl

programml biliyor musunuz, gordOnOz mO?"

Tanlk Bayram Tannsevdi: "GordOm efendim. Ancak onun hazlrhgml ben yapmadlm.

Yurtdl�mdayken yaplldlgl i�in i�erigine �u an �ok vaklf degilim."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Gelal Ulgen: "Peki 0 planm birebir uygulandlgma tanlk

oldunuz mu ya da sapmalar olduguna ya da ertelemeler ya da iptaller olduguna tamk oldunuz

mu?"

Tamk Bayram Tannsevdi: "I�eride bulunmadlglm i�in tam olarak bunu bilmiyorum."

Bir klslm samklar mOdafii Av. Gelal Ulgen: "Peki bir plan subayl olarak bir askeri bir

cihette, yonde, idari birimde cereyan tarzi plam hazlrlanml�sa, bundan sapmalar ya da ba�ka bir

,., eklemeler, rutin dl�ma �Ikmalar olur mu, boyle bir �ey mOmkOn mOdOr?"

Tamk Bayram Tannsevdi: "Efendim olabilir. $u �ekilde olabilir; eger komutammlz 0

donem i�erisinde takdimi yeterli gormeyebilir, a�lklamalan uzatabilirse saatler sarkabilir dogal

olarak yani soru cevaplannda uzamalar olmu�sa program da sarkabilir."

Bir klslm samklar mOdafii Av. Gelal Ulgen: "Onu soylemedim."

Tanlk Bayram Tannsevdi: "Pardon."

Bir klslm samklar mOdafii Av. Gelal Ulgen: "Yani mesela �oyle diyeyim. Mesela diyelim ki

cereyan tarzi planda bir gorO�me var ama onun dl�ma �Ikllarak bir ba�ka salonda bir ba�ka �ey

gorO�OIOr mO?"

Tamk Bayram Tannsevdi: "Olmaz efendim, normal �ekilde olmaz."

Mahkeme Ba�kanl: " Biraz geri �ey yaparsamz mikrofonda yankllanma oluyor ses, daha

net olur.

Tanlk Bayram Tannsevdi: "Sesim duyulsun diye."

Mahkeme Ba�kam: " Mesafeli olursa daha net �Ikar."

Tanlk Bayram Tannsevdi: "$oyle geliyor mu sesim."

Mahkeme Ba�kam: " Evet, tamam."

Tamk Bayram Tannsevdi: "Te�ekkOr ediyorum Ba�kanlm."

,., Mahkeme Ba�kanl: " Bu plan seminerine 2003 ylhnda yapilan plan seminerine

katllmadmlz fiilen degil mi, yani gorevli plan subaylslmz ama 0 seminerin sunumu anmda i�eri

mi girmedim dediniz siz?"

Tamk Bayram Tannsevdi: "Efendim idari bolOmlerden hazlrllkta sorumlu oldugumuz i�in

i�eri bOlOmdeki bOlOmden ba�ka arkada�lmlz gorevliydi."

Mahkeme Ba�kam: "Evet."

Tanlk Bayram Tannsevdi: "Ben diger konular ama seminer ba�langlcmda bUlOn

faaliyetleri tamamhyoruz idari konulan, biz �Iklyorduk efendim."

Mahkeme Ba�kam: "Seminere katllacak birliklerin plan seminerinin gorO�OlmO� oldugu

bOyOk veya salon dl�mda �ah�malanm rahathkla yapabilmeleri i�in ayn bir oda tahsisi var

mlydl?"

Tanlk Bayram Tannsevdi: "Vardl Saym Ba�kanlm, 4 tane d

konulardan da ben sorumlu oldugum i�in soylOyorum."

Mahkeme Ba�kanl: "Bilgisayar var mlydl oralarda?"

Tanlk Bayram Tannsevdi: "Vardl efendim. Kendi �et"���anm
marifetiyle yaplyordu. MEBS Ba�kanllglmlz kuruyordu 0 bilgis.warISiIl:t- "
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Mahkeme Ba�kanl: "$imdi orada 0 �all�malar yani toparlandlktan soma yeniden plan

odasma gelip plan seminerine sunulmadan onee tek bir CD'ye getirilmesi �ekli ile oyle bir

�ah�ma var mlydl, yoksa herkes kendi birlikleri, kendi sunumuyla ilgili olan CD'sini direkt olarak

o �ah�ma odasmda haZirladlktan sonra ml plan seminerine katlhyordu?"

Tanrk Bayram Tannsevdi: "Ikinci soylediginiz dogru. Yani orada kendi �ah�malannl

yaplyorlar. Arkasmdan ana salonda sunum i�in getirmi� oluyorlar."

Mahkeme Ba�kanr: "Evet buyurun ba�ka soru sormak isteyen varsa, buyurun"

Sanrk Nejat Bek: "Bayram albaylm �imdi ben klsa birka� soru sormak istiyorum. Tabi ki

siz yurtdl�I."

Mahkeme Ba�kanr: " Oneelikle isminiz."

Sanlk Nejat Bek: "Afedersiniz, 5 numara Nejat Bek. YUrtdl�1 ge�iei gorevden dondunuz ve

plan seminerinin hazlrhklannda bulunmadtgmlz i�in de muhtemelen benim de hallrladlglm

kadanyla soyluyorum. Ana konular i�erisinde degil daha ziyade plan seminerini destekleyen

konulara mudahil oldunuz."

Tanrk Bayram Tannsevdi: "Eve!."

Sanrk Nejat Bek: "Bu kapsamda plan salonunun, seminer salonunun hazlrlanmasl ve

diger salonlann da hazlrlanmasmda gorev yaptlgmizi belirttiniz ve bir de seminer bro�urunun

hazlrlanmasmda gorev yaptlgmizi belirttiniz. $imdi sorumu �u �ekilde soruyorum; 0 donemde

Kara Kuwetlerinden, Genelkurmaydan ve gelmesi gereken birliklerden gozlemeiler geldiler. Biz

bu gozlemeilere de bu seminer bro�urunu verdik. Bu konuda herhangi bir farkll du�uneemiz

herhalde yok."

Tanrk Bayram Tannsevdi: "Evet efendim."

Sanrk Nejat Bek: "Bu gozlemeilere, bulunduklan sure i�risinde siz seminerin ya da Ordu

Karargahmm �uralanna, �u saatlerde girebilirsiniz veya sadece �u toplantllara katllabilirsiniz

veya karargah �u saatte gelip, bu saatte gitmek meeburiyetindesiniz gibi onlann hareketlerini

tahdit ediei herhangi bir uygulamamlz oldu mu?"

Tanlk Bayram Tannsevdi: "HaYIr."

Sanrk Nejat Bek: "Te�ekkur ederim. Diger bir konu da sormak istiyorum. Ast birlik

komutanhklannrn hazlrhklannr yapaeaklan salonlann durumundan da bir a�lkllk getirmek

istiyorum. Ast birlik komutanhklan mesafesi 97 kilometreden yakla�lk 300 kilometreye varan bir

mesafeden geliyorlar ve hazlrhkll geliyorlar. Onlar zaten ne yapaeaklannr bilerek geliyorlar,

�unku oneeden plan �all�malan yaplldl. Bazl �eyleri hazlrlaml� olarak geliyorlar ama bazl

�eylere de geldikleri zaman salonda hazlrlanryorlar. Bu salondaki hazlrhklan genelin kabhmlyla

ml yaplhyor, yani onlara tahsis ettigimiz ayn ayn salonlardaki �ah�malan genel heyetin katillmi

ile mi yapillyor yoksa bir ast birlik komutanllgmm kendi plan subaylan ile beraber yaptlgl bir

�ah�ma �eklinde mi?"

Tanrk Bayram Tannsevdi: "Ikineisi efendim, ikineisi."

Sanlk Nejat Bek: "Bu �all�malara Ordu Komutanmm, diger Kolordu Komutanlannm bir

bulUn olarak katlldlgml gordunuz mu, duydunuz mu?"

Tanrk Bayram Tannsevdi: "Gormedim, bilakis, bilakis her kolordu i�in ayn ayn seminer

�ah�ma odalan tahsis edilmi�ti ki ama� birbirlerinin kendi hal tarzlannr gormed .. . ..

tarzlannr hazlrlayarak ana salonda sunulmasldlr."

Sanlk Nejat Bek: "Peki bir �eyi de sormak istiyorum. Gelen he in i�erisinde, �u anda

bilemem tabi belki siz hatlrlarslnrz. Gelen heyetin i�erisinde daha" eden tanrdlglnrz herhang:
bir komutan veya arkada�mlz var mlydl? Gelen heyetten kastl �u; gozlemei olarak gel
heyetten bahsediyorum. Gozlemeilerden bahsediyorum. Yani All ra'dan veya diger birlij('lerd�n,

bizim ordunun bagh birliklerinden bahsetmiyorum."

Tanrk Bayram Tannsevdi: "Vardl efendim."
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Tamk Bayram Tannsevdi: "HaYlr rutin dll}mda."

Sanlk Nejat Bek: "Merhabamz oldu mu?"

Tanlk Bayram Tannsevdi: "Devre arkadal}lm vardl."

Samk Nejat Bek: "Hol} geldiniz dediniz."

Tanlk Bayram Tannsevdi: "Hol} geldiniz demil}izdir. Ordu evindeki yer tahsisleri

konusunda da benim bir gorevim vardl."

Samk Nejat Bek: "Peki."

Tamk Bayram Tannsevdi: "Yerlerini sormul}uzdur, ara� falan 0 l}ekilde."

Samk Nejat Bek: "Peki ben soru soruyorum l}imdi, 0 arkadal}lanmlzdan ve devre

arkadal}lmz varsa �ok daha iyi bir cevap almak istiyorum. Bu devre arkadal}lmzdan size;

Bayram, burada bal}ka l}eylerde mi oluyor, bal}ka odalarda bir l}eyler de oluyor mu gibi herhangi

bir normal dll}I, olagandll}1 uyanda veya soruda bulunan oldu mu?"

Tamk Bayram Tannsevdi: "HaYIr."

Samk Nejat Bek: "Olmadl, peki bu ozel olarak birliklerimize aYlrdlglmlz odalann biz onlara

seminerin cereyan tarzl plam i�erisinde verdigimiz bazl ara durumlar oluyor. Bu da cereyan

tarzmda olan ara durumlar. Komutanlmlzm sorusuna karl}lhk olarak onlar odalanna gidiyorlar,

�ahl}malanm yaplyorlar ve seminerinin mUleakip oturumlanna devam ediliyor. Ama bu

�ahl}malann hi� birisi benim hatlrladlglm kadanyla onlar gidip odalannda �ahl}lyorlar, biz de

burada seminere devam ediyoruz l}eklinde olmadlgml hatlrhyorum. Yani onlar �ahl}malanm

yaplyorlar, ama bUlOn takdimler ve tarlll}malar seminer salonunda yaplhyor diye hatlrllyorum. Bu

hatlrladlgl dogru mu?"

Tanlk Bayram Tannsevdi: "Dogru efendim."

Samk Nejat Bek: "Tel}ekkOr ederim."

Mahkeme Bal}kam: " Evet, SOha Tanyeri."

Samk SOha Tanyeri: "Bayram albaylm hOl} geldiniz."

Tanlk Bayram Tannsevdi: "Sagolun"

Samk SOha Tanyeri: "1 numarall yanslyl a�abilir miyiz? Bayram albaylm l}imdi size bir

evrak gosterecegim, daha bunun gibi birka� tane daha evrak var. Oncelikle soracaglm bu evrak

sizin mi diye ondan soma devam edecegim. Bayram yarbay faaliyet hedefleri, bu evrakl

hatlrhyor musunuz?"

Tanlk Bayram Tannsevdi: "Al}agl devam edebilir mi? Evet, evet"

Samk SOha Tanyeri: "Hatlrhyorsunuz. Bu zaten ilgi numarasl da olan resmi bir evrak .

$imdi daha bu soru ile ilgili en son soracaglm. $imdi ben size l}oyle soyleyeyim; siz veya sivil

memurlar, benim odama gelip, benim odamdaki bilgisayarda hi�bir evrak yazdlmz ml?"

Tanlk Bayram Tannsevdi: "HaYIr."

Samk SOha Tanyeri: "Yazmadmlz, peki yazmamz i�in kaleme aldlglmz bir evrakl bana

getirip, komutanlm bu evrakl yazabilir misiniz ben �ok yogunum diye bir l}ey soylediniz mi?"

Tanlk Bayram Tannsevdi: "Yok mOmkOn degil."

Samk SOha Tanyeri: "Soylemediniz."

Tanlk Bayram Tannsevdi: "Eve!."

Sanlk SOha Tanyeri: "Peki benim odamda, benim herhangi bir l}ekilde bir evrak yazdlglml

gordOnOz mO yaymlanmak Ozere emirdir, Kimkdir, mesajdlr gibi?" -

Tamk Bayram Tannsevdi: "Ben gormedim." //

Sanlk SOha Tanyeri: "Gormediniz, l}imdi bu evrakm dijital yoU n , bu evrakm yazlldlgl

iddia edilen bilgisayann adl HRKBSK, niye soylOyorum? Benim� aki bilgisayann HRKBS

adh bir bilgisayar olabilecegine dair ifadeler vardlr. Dolaylsl.i' z bu evraka, daha d9gru�u
benim odamda hi� evrak yazmadlglmza gore bu evrakl da bem amda yazmll} olamaismd."

Tanlk Bayram Tannsevdi: "Eve!."
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Samk SOha Tanyeri: "DolaYlslyla benim odamdaki bilgisayarm da HRKBSK

olamayaeagml degerlendiriyorum. Seminer c;:all�malan ile ilgili sizin de sCiylediginiz gibi aramlza

daha sonra katllmamz nedeni ile daha ziyade idari aglrllkll gCirevler vermi�tik. Plan seminerinin

ierasl ic;:in, ierasl ic;:in kac;: tane salon hazlrlandl?"

Tamk Bayram Tannsevdi: "1 ana salon var."

Samk SOha Tanyeri: "lcrasl ic;:in."

Tanlk Bayram Tannsevdi: "Bir tek salon var."

Samk SOha Tanyeri: "Bir tek salonda."

Tamk Bayram Tannsevdi: "Bir tek salonda iera edildi."

Samk SOha Tanyeri: "Peki ba�ka salonlarda plan seminerinin iera edilmesi ic;:in bir hazlrllk

yaplldl ml?"

Tanlk Bayram Tannsevdi: "HaYlr sadeee destek maksatll verildi."

Samk SOha Tanyeri: "Evet, peki hazlrlanmaml� olsa dahi, mademki siz idari i�lerde

gorevliydiniz, bilebilirsiniz. Ba�ka salonlarda ama planll, ama planslz ba�ka bir �ekilde toplantllar

yaplldl mi?"

Tamk Bayram Tannsevdi: "Ben 0 konuya �ahit olmadlm."

Sanlk SOha Tanyeri: "Iddianamede yer alan balyoz plamm ineeleyebildiniz mi?"

Tamk Bayram Tannsevdi: "Savel Ilk soru�turmasl esnasmdaki sorgumda gCisterdiler."

Samk SOha Tanyeri: "Peki Harekat Ba�kanllgmda bir plan hazlrlanaeak olsaydl bu planl

kimler kaleme allrdl, kimler yazardl?"

Tanlk Bayram Tannsevdi: "Direktifi plan varsa, direktifi ana c;:erc;:eveyi komutan, sizler

ortaya koymak sureti ile bizlere yazdlrttlrlrdmlz. Yani c;:erc;:eveyi siz c;:izerdiniz, yani komutan,

kurmay ba�kam, harekat ba�kam, �ube mOdOrO vesaire 0 c;:erc;:eve ic;:erisinde �unlar �unlar

gireeek dedigi zaman biz sivil memur arkada�lanmlzla beraber onlara yazdlmdlk. Ya da biz."

Sanlk SOha Tanyeri: "Plam kaleme kim allrdi?"

Tanlk Bayram Tannsevdi: "Biz allrdlk efendim."

Sanlk SOha Tanyeri: "Siz, siz dediginiz?"

Tanlk Bayram Tannsevdi: "Plan subaylan."

Samk SOha Tanyeri: "Plan subaylan."

Tamk Bayram Tannsevdi: "Plan subaylan evet."

Sanlk SOha Tanyeri: "Yani normal �artlarda bir plan yazaeak olsaydlk plan subaylanndan

ama sizi, ama digerlerinden bir tanesini en azmdan gCirevlendirirdik."

Tamk Bayram Tannsevdi: "Evet."

Samk SOha Tanyeri: "Bu planl kaleme allrdmlz, gelirdik tartl�lrdlk dimi?"

Tamk Bayram Tannsevdi: "Olgunla�tlrma sOreei devam ederdi."

Sanlk SOha Tanyeri: "Ondan sonra konu�urduk ama plam tek ba�ma bir ki�inin yazmasl

herhalde."

Tamk Bayram Tannsevdi: "MOmkOn degil."

Samk SOha Tanyeri: "MOmkOn degil, bir teknik soru soraeaglm. Vine �eyi ac;:abilir misiniz

Ahmet Erdogan'm 11 numarall sayfaslm? $imdi Ahmet Erdogan bilirki�i raporunda, �imdi

burada, �imdi birinci paragraf 7/a'nm sondan bir Ost satlrlnda �Ciyle yazlyor fazla

istemiyorum; balyoz slklyonetim komutanllgl tarafmdan, buldunuz mu eOmleyi?"

Tamk Bayram Tanrrsevdi: "Evet."

Sanlk SOha Tanyeri: "Balyoz gOvenlik harekat planr parantez ic;:e;iSinde 16 kapat admd

ayn bir plan haZirlandlgl tespit edilmi�tir diyor. GordOnOz mO?"

Tamk Bayram Tanrlsevdi: "Biraz bOyotebilir misiniz? B

bOyotebilir misiniz?"

Samk SOha Tanyeri: "Evet �imdi 7/a sondan, 7/a paragra

__h';7T"""'\j""m, g'MOm 0
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Samk SOha Tanyeri: "$imdi balyoz gOvenlik harekal planl paranlez igerisinde 16 admda

ayn bir plan haZirlandlgl leyil edllmi�lir demi�. Sayfanm sonunda da 16 dipnolunda aglklamada

bulunulmu�. Bundan siz ne anilyorsunuz?"

Tamk Bayram Tannsevdi: "Bir daha yukanya gelebilir miyiz lam soruyu anlayamadlm

ozOr dilerim."

Sanlk SOha Tanyeri: "$imdi balyoz slklyonelim komulanilgl tarafmdan balyoz gOvenlik

harekal planl 16 diye de bir dipnot aglklamasl lie bir 18 admda bir plan haZirlandlgl tespil

edilmi�tir demi�, bu 16 rakamml da dipnotta bir ilgi numarasl vererek aglklaml�."

Tanlk Bayram Tannsevdi: "A�agl gelebilir miyiz, 18 herhalde."

Samk SOha Tanyeri: "18 evel yani bir numara vermi� aglklaml�."

Tanlk Bayram Tannsevdi: "A�agl gelebilir miyiz 18'e"

Samk SOha Tanyeri: "$unu soylemek isliyorum, bu 16 yani 18 bu rakam a�agldaki ilgi

numaraslyla balyoz planmm hazlrlandlgl anlamma ml geliyor? Veyahut da balyoz plam bu IIgi

numaraslyla ml hazlrlandl anlamma geliyor?"

Tamk Bayram Tannsevdi: "C;ok anlamil bir �ey degil bu ya."

,. Sanlk SOha Tanyeri: "HaYlr bir aglklama var orada, bence 0 anlama geliyor. Neyse siz

�ey yapm. $imdi �unu soyleyecegim, a�agldaki IIgiye bakacak olursamz harekat 7130 plan ve

egilim �ube saylil yazlsl. Harekal Ba�kanilgmda plan ve egitim �ube var mlydl?"

Tanlk Bayram Tannsevdi: "HaYlr plan ve harekat �ube vardl."

Sanlk SOha Tanyeri: "Peki bu plan ve egitim �ube ne anlama geliyor?"

Tamk Bayram Tannsevdi: "Burada hem plandan hem de egitimden sorumlu bir �ube

oldugu anlamma geliyor."

Samk SOha Tanyeri: "Yani bu yazl plan egilim �ubeden mi glkml� anlamma geliyor?"

Tamk Bayram Tannsevdi: "Evel 0 anlamda."

Samk SOha Tanyeri: "Harekat Ba�kanilgmda plan egilim �ubesi yoksa boyle bir yazl

Harekal Ba�kanilgmdan glkma ihlimali var ml?"

Tanlk Bayram Tannsevdi: "Yok."

Samk SOha Tanyeri: "Yoklur, peki le�ekkOr ederim. EK-A lie IIgili bir soru sormayacaglm.

C;OnkO haZirilk doneminde yoklun ama EK-A'da EK-A'YI biliyor musun?"

Tamk Bayram Tannsevdi: "Biliyorum."

Samk SOha Tanyeri: "Biliyorsun, EK-A'da 10. slrada Ali Rlza Karaasrlan diye bir

muhabere binba�mm ismi gegiyor ve Harekal Ba�kanilgl emrinde gorevli, Ali Rlza Karaarslan'l

� lanlyor musun?"

Tamk Bayram Tannsevdi: "Tammlyorum."

Samk SOha Tanyeri: "Peki Harekat Ba�kanilgmda gorevli olsaydl bu ki�iyi lanlmama gibi

bir ihlimal var mlydl?"

Tanlk Bayram Tannsevdi: "MOmkOn degil, aym koridorda ya�lyoruz ya."

Samk SOha Tanyeri: "Evel, peki le�ekkOr ederim. Seminer sonug raporunun hazlrilgma

kalklda bulundunuz mu?"

Tamk Bayram Tannsevdi: "Ben kaleme almadlm ancak kalklda bulunmu� olabilirim gok

net hallrlamlyorum, gOnkO onemli bir konu seminer raporunun hazlrlanmasl bizim �ubemiz

adma, net hatlrlamlyorum �eyi."

Samk SOha Tanyeri: "Hallrlamlyorsunuz. 0 zaman kimin hazlrladlgml

Seminer bittiklen soma seminerle IIglli ne gibi i�lemler yaplmlz?"

Tamk Bayram Tannsevdi: "Seminerle IIgili oncelikle bOton a��glyapllglmlz, ben k�di
yapllglml arz etmek isliyorum. Yaptlglmlz. bOton gail�malan loparladl . ::�ni pan�lardaki)m IZ�

mavi durumudur, i�te mevcutlar vesalre dlger delaylar ve onlann he I Imha ettlk. Paoolar akl
yapl�tlrdlglmlz bUlOn konulan. Onun dl�mda.

Samk SOha Tanyeri: "Imha ettiginiz �eyleri bir daha agar

....,
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Tanlk Bayram Tannsevdi: "�oyle arz edeyim; 0 ana kadar yapml� oldugumuz idari

hazlrhklar kapsammdaki komutanmm onGndeki bro�GrdGr. i�te bGyGk A-3 cereyan tarzi planldlr,

komutanm onGne blraktlglmlz haritalann toparlanmasldlr veya klrmizi mavi durumlu

kurulu�lardlr. Diger panolardaki olan bilgilerdir, askeri bilgilerdir onlann hepsini toparlaylp

arkada�lanmlzla beraber imha ettik salonla ilgili �ah�malarda."

Sanlk SGha Tanyeri: "Peki yazl�malarla i1gili veya �oyle soyleyeyim biraz a�aYlm.

Seminerde gorii�Glen konularla ilgili daha soma herhangi bir toplantl veya �all�ma yaptmlz ml?"

Tanlk Bayram Tannsevdi: "Onu bilmiyorum,"

Sanlk SGha Tanyeri: "Biraz daha a�aYlm, seminerde gorG�Glen konularla ilgili herhangi bir

plan yaptmlz ml, plan �ah�masl yaptmlz miT

Tanlk Bayram Tannsevdi: "Yok hatlrlamlyorum onu,"

Sanlk SGha Tanyeri: "Yapmadmlz peki, �imdi sonu� raporunu haziriamadlgmizi ifade

ettiniz, ancak katklda bulundugunuzu da soylediniz."

Tanlk Bayram Tannsevdi: "Yani redakte edilmesi, yeniden okunmasl sanlyorum oyle

�eylerde katklda bulundum, C;;GnkG kapsamh bir yah�ma oldugu iyin,"

Sanlk SGha Tanyeri: "�imdi bilirki�i Ahmet Erdogan yine raporunun 13, sayfasmda

olaslllgi en yGksek tehlikeli senaryonun seminerde kullanlldlglnln gizlendigi, alternatif bir ba�ka

seminer sonuy raporunun hazlrlandlgmm tespit edildigini ancak bunun yaymlanlp

yaymlanmadlgmm tespit edilmedigini diye bir ifade kullanml�. �imdi kay tane seminer sonu�

raporu hazlrladmlzT

Tanlk Bayram Tannsevdi: "Bildigim kadanyla bir tane."

Sanlk Siiha Tanyeri: "Ba�ka alternatifli seminer sonuy raporlan hazlrlaml� olabilir

misiniz?"

Tanlk Bayram Tannsevdi: "HaYIr."

Sanlk SGha Tanyeri: "Seminer sonuy raporunun hazlrlanmasl esnasmda size herhangi

birisi tarafmdan seminer sonuy raporuna �u, �u, �u konulan dahil etmeyin."

Tanlk Bayram Tannsevdi: "Ben oyle bir empoze almadlm."

Sanlk SGha Tanyeri: "Diye bir emir verildigini hatlrllyor musunuzT

Tanlk Bayram Tannsevdi: "HaYIr."

Sanlk SGha Tanyeri: "Yani dolaylsl ile siz kendi gordiiklerinizi, size soylenenleri veya

ya�adlgmlz �eyleri veya seminerde gorG�Glenlerden aldlgmlz notlarla seminer sonuy raporunu

hazlrladmlz veya hazlrlanmasma katklda bulundunuz dogru muT

Tanlk Bayram Tannsevdi: "Eve!."

Sanlk SGha Tanyeri: "Te�ekkGr ederim. �imdi son bir soru soracaglm. Egemen harekat

planmm EK-O slklyenetim planml gordGnGz mG?"

Tanlk Bayram Tannsevdi: "HaYIr."

Sanlk SGha Tanyeri: "Gormediniz,"

Tanlk Bayram Tannsevdi: "HaYIr."

Sanlk SGha Tanyeri: "DolaYlsl ile gormediginize gore ama yine teyit etmek i�in

soylGyorum. Bu plan Gzerinde seminerden soma herhangi bir dGzeltme, degi�iklik, ilave,

gGncelieme veya geli�tirme yaptmlz ml?"

Tanlk Bayram Tannsevdi: "HaYlr."

Sanlk SGha Tanyeri: "Bunun Gzerinde yah�tmlz ml?"

Tanlk Bayram Tannsevdi: "HaYIr."

Sanlk SGha Tanyeri: "Ba�ka da bir plan hazlrlamadlgmlzl da

Tanlk Bayram Tannsevdi: "Eve!."

Sanlk SGha Tanyeri: "Peki te�ekkGr ederim Ba�kanlm."

Mahkeme Ba�kanl: " BGlent Tunyay'a verelim,"

Sanlk BUient Tun�ay: "Bayram albaylm ho� geldiniz."

-tJz�
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Tanlk Bayram Tannsevdi: "Sagolun."

Sanlk BOlen! Tuncay: "l?imdi konu�manlzm ba�mda �oyle bir ifadede bulundunuz. Ben

yurtdl�mda dondOgOmde �ube mOdOrO bana �u anda i�i ba�!an sona yOroten Tanju Poshor 0

zaman kurmay yOzba�l, i�i belli bir a�amaya ge!irdi, sen idari i�lere ka!llacaksm diger bolOme

hie ka!llmayacaksm diye bir emir mi verdim, yoksa �u anda Tanju Poshor bu i�i �ey yaplyor,

plan klsmml go!OrOyor, sen aglrllkll olmak Ozere idari i�ler gorevini icra edeceksin ancak

yazl�malarda Tanju Poshor'a da yardlm edeceksin mi dedimT

Tanlk Bayram Tannsevdi: "Ikinci dediginiz dogru olabilir eve!."

Sanlk BOlen! Tuncay: "l?imdi bir evrakm dosya sure!inde paraf bolOmOnde parafl olan en

kOCOk rotbeli �ahls evrakl yazan mldlr?"

Tanlk Bayram Tannsevdi: "Dogrudur."

Sanlk BOlen! Tuncay: "l?imdi seminer sonuc raporunun paraf bolOmOnde en kOCOk rotbeli

�ahls ve parafl olan siz gozOkOyorsunuz, !abi ka!klda da bulunmu� olabilirsiniz, Tanju Poshor ile

beraber kaleme alml� olabilirsiniz, !abi ki bu amirlerinizin verdigi emirler dogrul!usunda bunu

yaplyorsunuz. Yani bunu �unun iCin aC!lm, sadece idari i�lerden ziyade yazl�ma i�lerinde de

Tanju Poshor'a yardlm ediyordunuz."

Tanlk Bayram Tannsevdi: "l?oyle dOzelteyim onu."

Sanlk BOlen! Tuncay: "Peki."

Tanlk Bayram Tannsevdi: "Seminer sonuC raporunu ben gordOm. Savclllk!a gordOm,

oradaki parafelerin en kOCOk b610mOnde Tanju Poshor'un ismi vardlr."

Sanlk BOlen! Tuncay: "Sizin isminiz var ml?"

Tanlk Bayram Tannsevdi: "Var."

Sanlk BOlen! Tuncay: "Tamam."

Tanlk Bayram Tannsevdi: "Ama en kOCOk rotbeli Tanju Poshor."

Sanlk BOlen! Tuncay: "Yani 0 zaman ikiniz beraber, iki plan subayl kar�llIkll

yardlmla�arak sonuC raporunu olu�!urdunuz dogru mu?"

Tanlk Bayram Tannsevdi: "l?oyle soyleyeyim onu, ana Callyl sanlyorum Tanju yap!!."

Sanlk BOlen! Tuncay: "Eve!."

Tanlk Bayram Tannsevdi: "NiCin sanlyorum diyorum, COnkO !ak!ik ve !eknik boyutlannl

yOzba�1 daha once 0 zamanki rO!besi ile 0 !akip elli. Seminerde fiilen 0 bulundu, dolaylslyla

sonuC raporunun icerik anlammda da yazllmasmdan dogal olarak ona gorev verilmi� olmall."

Sanlk BOlen! Tuncay: "Yani bilginiz vardl ka!klda bulundunuz."

Tanlk Bayram Tannsevdi: "Ama dedigim gibi yani rapor yazllml�!Ir. Redak!e edilmesi

�eylerin yanmda bulunmak sOre!i ile dOzel!ilmesi konulannda ka!klda bulundugumu

ha!lrllyorum."

Sanlk BOlen! Tuncay: "Tamam. Plan odasmda kac bilgisayar vardl?"

Tanlk Bayram Tannsevdi: "2 bilgisayar"

Sanlk BOlen! Tuncay: "Benim ayn bir odam var mlydl?"

Tanlk Bayram Tannsevdi: "Vard!."

Sanlk BOlen! Tuncay: "Benim odamda bilgisayar var mlydl?"

Tanlk Bayram Tannsevdi: "Yok!u sanmlyorum."

Sanlk BOlen! Tuncay: "Eve!, sivil memurlara evrak yazdlrmak kimin goreviydi?"

Tanlk Bayram Tannsevdi: "Bizlerin goreviydi." /

Sanlk BOlen! Tuncay: "Peki ben de sizlere yardimci olmak icin seminerAJilrikO cok aglr bir

faaliye!, yardimci olmak iCin yazdlnr mlydlm sivil memurlara?"

Tanlk Bayram Tannsevdi: "Eve!."

Sanlk BOlen! Tuncay: "Eve!, kimlere yazdlnrdlm? Sivil

odasmm bOyOklOgO ne kadardlr, siz bir eba! verebilir misiniz 5-10,

Tanlk Bayram Tannsevdi: "NasI I bir ornek vereyim diye dO

�2:�
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Mahkeme Ba!}kam: " Ka� metre kareydi tahminen."

Samk Bulent Tun�ay: "ben size 5 metreye 10 metre, 6 metreye 12 metre."

Tamk Bayram Tannsevdi: "Saym Ba!}kanlm hayal etmeye �ah!}lyorum da sizin

oturdugunuz kursuden !}U onceki ku�uk boylu sehpalara kadarki bolum olabilir."

Mahkeme Ba!}kam: " Eve!."

Samk BUient Tun�ay: "Tamam, ka� ki!}i �ah!}lyordunuz?"

Tanlk Bayram Tannsevdi: "Orada toplam, fiilen orada gorev yapan 2 sivil memur, 3 proje

subayl biri geliyor, biri gidiyor 2 proje ve bir de Selim Binba!}1 vardl benim oldugum donemde 5

ki!}i gorev yaplyorduk."

Sanlk Bulent Tun�ay: "5 ki!}i gorev yaplyordunuz �unku Erol Tureli geldi siz gittiniz

degi!}tiniz dolaylsl ile 5 ki!}i saYlhyoruz tamam."

Tamk Bayram Tannsevdi: "Evet dogru 5 ki!}i gorev yaplyorduk."

Samk Bulent Tun�ay: "Peki mesai ba!}langlcmda plan odasmda en kldemli siz

oluyorsunuz 0 durumda amiri pozisyonundasmlz plan odasmm. 2 bilgisayan bir I!} kullamml

yapar mlydmlz yoksa bir gun onceki i!}ler �alakalem ba!}lar mlydl, yoksa sizin sorumlulugunuzda

bu iki bilgisayar Sevilay'a bu yazdlfllacak, buna bu yazdlfllacak diye bir I!} plam yapar mlydmlz?"

Tanlk Bayram Tannsevdi: "Yapardlk."

Samk Bulent Tun�ay: "Bu durumda odada yazllan yazllann konulannm bilinmemesi,

gizlenmesi odadakilerce bOyle bir !}ey mumkun olamaz herkes."

Tamk Bayram Tannsevdi: "HaYIr."

Samk Bulent Tun�ay: "Evet, 0 listeye bir bakm, 285 ki!}inin listelendigi EK-B.doc diye

ge�en bir beige. I�erisinde 1. Ordu ile hi� ilgisi alakasl olmayan astsubay haZirlama okullan, yok

Kuleli Askeri Usesi gibi isimler var. Son sayfasma da bakabilirsiniz. Son sayfasmdaki imza

blogundaki ismi okur musunuz?"

Tamk Bayram Tannsevdi: "Izzet Ocak kurmay albay istihbarat ba!}kanl."

Samk Bulent Tun�ay: "Evet, HRKBSK adh bilgisayar tarafmdan yazllml!} son kez

kaydedilmi!} gozukuyor. Bizim amirimiz olmayan ba!}ka bir ba!}kamn adl var. Bende bu listelerin

te!}kilinde gorev alml!} olmakla su�lanlyorum. Benim boyle bir listeyi yazdlrmam mumkun mu

plan odasmda?"

Tamk Bayram Tannsevdi: "HaYIr."

Samk Bulent Tun�ay: "Seminer sekreterliginde gorev yaptmlz ml?"

Tamk Bayram Tannsevdi: "Dogru."

Samk Bulent Tun�ay: "Dogru, seminerin tum oturumlanna katlldmlz ml?"

Tamk Bayram Tannsevdi: "HaYlr, fiilen katllmadlm. Yani i�eride."

Samk Bulent Tun�ay: "Neden aynlml!}tmlz yani hangi sebeplerle seminere

katllamaml!}tmlz? Katllamadlglmz bolumlere bir goreviniz mi vardl?"

Tamk Bayram Tannsevdi: "Idari konulan ben yapml!}tlm, diger konulan, diger konulan

diger arkada!} gorevlendirilmi!}ti, konulara vaklf oldugu i�in."

Samk Bulent Tun�ay: "$imdi sizin sorumlu oldugunuz idari konular, biraz evvelde

soylediniz. Ana seminerin icra edildigi salonda panolann hazlrlanmasl, oturma planlan, �all!}ma

gruplan, fotograf !}eyi tabelasl gibi konular yani salonun i�indeki konulardl. Boyle yemek memek

gibi idari konulanmz var mlydl? 9unku bildigim kadan ile bu yemek duzen konusu tamamen

idare ba!}kanllgm sorumlulugunda, genel sekreterin sorumlulugundaydl. Yan�!}an

�Ikmamz i�in boyle bir goreviniz olmasl lazlm. Benim bildigim kadan ile de �ce salonJarla
smlrllydlmz. Dogru mu?"

Tamk Bayram Tannsevdi: "$oyle yani fotograf �ekme plamdlr, i

yemektir. Belki yukanda ba!}ka bir gorev verilmi!}tir. Yukandaki plan 0

yapllmasl ile ilgili a!}agl getirilmesi konusudur gibi konulardan dolayl."
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Sanlk BOlent Tun9ay: "Peki i;ioyle soraylm, seminerin oturumlannm bOyOk bir bolOmOne

katlldmlz miT

Mahkeme Bai;ikanl: "Soruyu i;iu i;iekilde dOzeltelim."

Sanlk BOlent Tun9ay: "Tabi."

Mahkeme Bai;ikanl: "Plan seminerine hi9 katlldlnlz ml 3 gOn boyunea?"

Tanlk Bayram Tannsevdi: "Bai;ikanlm belli periyotlar, periyot anlammda degil yani

i;ioyleydi benim yaptlglm 9alli;ima orada."

Mahkeme Bai;ikanl: "C;:alli;imalannizi anladlm. Gerek izahta edildi. Dosyadan da yaptlgmlz

idari ii;ilerle ilgili 0 planlama 9alli;imasl ile ilgili hususlan da anladlm. Benim size sordugum 3 gOn

boyunea yaplldlgl belirtilen 5, 6 ve 7 Mart tarihli 2003 tarihinde yaplldlgl bu plan seminerine

seminerin iera edildigi anda igeride bulunup katlldmlz ml?"

Tanlk Bayram Tannsevdi: "Devamh katllmadlm onu arz etmeye 9ahi;ilyorum."

Mahkeme Bai;ikanl: "Ne kadar katlldmlz, katlldlglnlzda yanm saat, 1 saat, 10 dakika?"

Tanlk Bayram Tannsevdi: "Olabilir tabi 0 kadar olabilir efendim. Ya 90kta net

hatlrlamlyorum. Yani 90nkO benim i9in 90k i;iey degil yani. Ben idari konularda gorevli oldugum

i9in teknik konulan takip etmedim, 0 a9Idan."

Mahkeme Bai;ikanl: "Sonu9 raporunda imzanlz var 2. slrada en kldemsiz noktasmda ii;ite

yarbay rOtbesindesiniz ya. 0 zaman bu hususta i;iey noktasmda plan seminerini sonu9 raporunu

hazlrlama hususunu size kim emrediyor kaleme ahnmasl noktaslnda?"

Tanlk Bayram Tannsevdi: "Efendim 0."

Mahkeme Bai;ikanl: "Orada yaplldl, i;iimdi Kara Kuwetlerine dolaylsl ile Genelkurmaya

sonu9 raporu gonderileeek bunu kim kaleme ahyordu?"

Tanlk Bayram Tannsevdi: "Bai;ikanlm bu sonu9 raporunun igerigi genel olarak arz

ediyorum. Tamamen alman notlar gergevesinde yar bai;ikanlmlzm olabilir, kurmay bai;ikanlmlzm

olabilir, harekat bai;ikanlmlzm olabilir, i;iube mOdOrOmOzOn olabilir aldlglm notlann i;ieye

ge9irilmesi i;ieklindedir."

Mahkeme Bai;ikanl: "MOsveddenin temize gekilmesi veyahut da notlann ozetlenip bir

rapor haline donOi;iturOlmesi i;ieklinde mi?"

Tanlk Bayram Tannsevdi: "Evet efendim."

Mahkeme Bai;ikanl: "Peki igerigi noktasmda herhangi bir i;iey hatlrhyor musunuz bu

raporun i;iuanT

Tanlk Bayram Tannsevdi: "$uan hatlrlamlyorum ama i;iey 91karsa igerik gorOrsem

buradan hatlrlayabilirim yani."

Sanlk BOlent Tun9ay: "Devam edebilir miyim Bai;ikanlm."

Tanlk Bayram Tannsevdi: "C;:OnkO 9-10 yll ge9mii;i aradan. Birde birbirine benzeyen

konular oldugu i9in hatlrlamlyorum."

Mahkeme Bai;ikanl: "$unu verebiliriz."

Tanlk Bayram Tannsevdi: "Evet Bai;ikanlm."

Mahkeme Bai;ikanl: "OEYTS'nin uygulanlp uygulanmadlgl hususunda bir fikriniz var ml?"

Tanlk Bayram Tannsevdi: "Bir daha soyler misiniz?"

Mahkeme Bai;ikanl: "Plan seminerinde olaslhgl en yOksek tehlikeli senaryo uygulandl ml,

uygulanmadl ml? Tartli;illdl ml, tartli;illmadl ml?"

Tanlk Bayram Tannsevdi: "0 konuda bilgim net degil. Yani igerik a

ilgilenmedigim i9in onu bilemeyeeegim."

Mahkeme Bai;ikanl: "Askeri Savelhkta vermii;i oldugunuz bey,

musunuz?"

Tanlk Bayram Tannsevdi: "Evet efendim."

Mahkeme Bai;ikanl: "Orada OEYTS ile ilgili herhangi bir beyalltJa

Tanlk Bayram Tannsevdi: "Hatlrlamlyorum."

\1�
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Mahkeme Ba�kant: "$imdi ben 0 bOlOmO okuyorum sadece."

Tanlk Bayram Tannsevdi: "Buyurun."

Mahkeme Ba�kanl: "20 $ubat 2010 tarihinde Askeri Savclhkta vermi� oldugunuz

beyantntz. Her �ey 1. Ordu Plant kapsammda OEYTS'ye uygun olarak icra edilmi�tir. Soz

konusu OEYTS'nin Kara Kuwetleri Komutanhgma gonderildigini biliyorum �ekli i1e. Bu �ekli i1e

bir beyantntz var ml?"

Tantk Bayram Tannsevdi: "Efendim onu hallrlayamadlm."

Mahkeme Ba�kanl: "Hatlrlayamadlntz. Peki, 0 plan seminerine katllml� oldugunuz donem

yani bir saat ya da. Konularla i1gili herhangi bir haflzantzda kalan yer alan bir husus var mi?"

Tantk Bayram Tannsevdi: "Olabilir efendim buyurun."

Mahkeme Ba�kant: "Yok yani haflzanlza plan seminerinin konulan i1e ilgili herhangi bir

haflzanlzda yani plan seminerinin konusu neydi?"

Tantk Bayram Tannsevdi: "$oyle soyleyeyim, bu senaryo i1e i1gili konunun orada

gorO�OldOgO konusunu biliyorum. Nereden biliyorum cereyan tarzl plantnt okudugumuz zaman

orada gorOnOyor. Yani senaryoda orada i�lendi, aynca santyorum."

Mahkeme Ba�kant: "Eve!."

Tanlk Bayram Tannsevdi: "Bir takdimde yaplldl cereyan tarzl plan dOzeltiyorum. Senaryo

ile ilgili olarak, 0 ayldan senaryonun da gorO�OlmO� olmasl gerekiyor."

Mahkeme Ba�kant: "Tamam buyurun."

Santk BOlent Tunyay: "Biraz ewer kolordular iyin odalar tahsis edildigini, i�te bilgisayarlar

verildigini, i�te orada haZlrhk yaptlktan soma aS11 odaya gelindigini soylediniz. $imdi hazlrhk

bOiOn hazlrhklar bitmi� olarak gidiyor kolordular. Oyle biliyorum ben. Yani bOtOn yOnkO kendileri

plan seminerini icat ediyorlar ordu seminerine hazlrlanlyorlar. BOtOn hazlrhklannt yapml� olarak

ordu karargahma geliyorlar. Yani sizin soylediginiz gibi 0 diger odalarda aynca bir planlama

yapmlyorlar, yapml� olduklan hazlrhklan koordine edip, kontrol edip seminer odaslna gidiyorlar

dogru mudur?"

Tanlk Bayram Tannsevdi: "Dogru efendim. "

Santk BOlent Tunyay: "Peki."

Tantk Bayram Tannsevdi: "Yani oradaki bolOm sadece kontrol belki hal tarzlannda

degi�iklik yapacaklarsa dOzeltmeler �eklinde olan bir �ey yani ana hazlrhklar orada degil."

Santk BOlent Tunyay: "Peki 0 zaman �oyle soraylm, yak bOyOk bir bolOmOne

katllmadlglntzl soylOyorsunuz, odalann sorumlulugunu MEBS Ba�kanhgl bilgisayarJan ayarladl

ama bende biliyorum odalardaki faaliyetleri diyorsunuz. 0 zaman seminerin kallldlgmiz bolOmO

kadanna soru soracaglm. Birde diger 0 kolordulara tahsis edilen odalarda 0 zaman �u anda en

iyi bilen sizsizin 0 odalarda ne oldugunu ne konu�uldugunu. Balyoz, suga, oraj gibi bu yasal

olmayan planlann konu�uldugunu, planlandlgml veya OstO ortOIO bir faaliyet hissetiniz mi?"

Tanlk Bayram Tannsevdi: "HaYlr hiy boyle bir �ey duymadlm."

Sanlk BOlent Tunyay: "Peki te�ekkOr ederim."

Mahkeme Ba�kant: "Evet, bu tarafl bitirelim buyurun."

Santk Mehmet KemaJ GenOlda�: "Bayram albaylm ho� geldiniz."

Tantk Bayram Tannsevdi: "Sagolun."

Sanlk Mehmet Kemal GonOlda�: "Siz bu $ubat ba�mda dendOkten sonra yurtdl mdan

plan seminerinin idari konularmda gorev aldlgmlzl soylediniz. $imdi bu iddi e iyerisin e

Bayram Yarbay'm yah�malan isminde bir �ey var, dosya var, klasor var. G" OnOz mO bunu?"

Tantk Bayram Tannsevdi: "Eve!."

Santk Mehmet Kemal GonOlda�: "Bu klasorOn hatta �oyle bu sorOnde son baskl tarihi

11 Ekim 2099 olan son baskl tarihi 11 Ekim 2099 olan Bayraw y ba�m �ah�malarl./Bunun

iyerisinde, bunun iyerisinde ordu plan yall�masl yerJe�lm plcW"v b Ismlm varjOldugu

soyleniyor ve 2003 tarihi yazllml�. Bunu gordOnOz degil mi efl
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Tanlk Bayram Tannsevdi: "Oturma planlnl ml?"

Sanlk Mehmet Kemal G<iniilda�: "Eve!."

Tanlk Bayram Tannsevdi: "Eve!."

Sanlk Mehmet Kemal GonOlda�: "Bu klasorO gondOnOz mO? Yani sizin hazlrladlglnlz

oturma planlnlz ayn ben bu klasorden soz ediyorum. Bu klasorOn i�erisinde bir oturma planl

haZirlanml� bunu gordOnOz mO diyorum."

Tanlk Bayram Tannsevdi: "Evet."

Sanlk Mehmet Kemal GonOlda�: "Bu oturma planl i�erisinde ben de vanm. Ve halbuki,

halbuki 2003 ylhndaki soz konusu olan seminere ben i�tirak etmedim. Bunun en enemli kanltl da

86. klasor 84. sayfa eger �u anda gorme imkanlmlz varsa orayl a�arsak orada MEBS

ba�kanllglndan seminere i�tirak edecek personel isimleri ve resimleri gonderilen, resimleri

gonderilen personel isimleri yazllmaktadlr. Orada benim ismim yoktur. Aynca bu eylem planl

EK-A'slnda sozde eylem planl EK-A'slnda."

Mahkeme Ba�kanl: "Daha sorunuz varsa?"

Sanlk Mehmet Kemal GonOlda�: "EK-A'slnda size de hitap ediyorum."

Mahkeme Ba�kanl: "Evet, asllnda, zaten bize hitap etmeniz gerekiyor dogrudan soru

sorma hakkl Mahkeme araclhglyla sanlklar i�in."

Sanlk Mehmet Kemal GonOlda�: "Ben, bizi oraya yonlendirir diye dedim ben onu

soylemek istiyorum."

Mahkeme Ba�kanl: "Yok soru a�lslndan yani tespitte bulunuyorsunuz onun i�in dedim."

Sanlk Mehmet Kemal GonOlda�: "EK-A'sl 6.'slrada benim ismim MEBS Ba�kanllgl Plan

Harekat $ube MOdOrlOgO olarak ge�iyor bu yanh�tlr efendim."

Mahkeme Ba�kanl: "$imdi."

Sanlk Mehmet Kemal GonOlda�: "Dogrusu ben soz konusu donemde."

Mahkeme Ba�kanl: "Bakln bir saniye."

Sanlk Mehmet Kemal GonOlda�: "MOsaade eder misiniz?"

Mahkeme Ba�kanl: "Bir saniye mOsaade etmiyorum. Bir saniye. Tanlga sorunuz varsa

soruyu sorun. AC;;lklama savunma onlar sonraki meseleler."

Sanlk Mehmet Kemal GonOlda�: "Peki 2003 burada plan semineri 2003 tarihi yazlyor. Bu

tarih 2003 mOdOr? Onu soruyorum ben 2003 tarihimidir?"

Mahkeme Ba�kanl: "Hangi tarihi kastediyorsunuz, net bir �ekilde?"

Sanlk Mehmet Kemal GonOlda�: "2002 olmasl lazlm c;;OnkO benim resmim var burada."

Mahkeme Ba�kanl: "Evet."

Sanlk Mehmet Kemal GonOlda�: "Benim soylemek istedigim 0."

Mahkeme Ba�kanl: "Evet."

Sanlk Mehmet Kemal GonOlda�: "c;OnkO 2 tane ayn oturma plan I yapllml�."

Mahkeme Ba�kanl: "Eve!."

Sanlk Mehmet Kemal GonOlda�: "2003 tarihli Bayram yarbayln c;;ah�ma klasorO konulmu�

buraya."

Mahkeme Ba�kanl: "Evet."

Sanlk Mehmet Kemal GonOlda�: "Burada benim resmim var. Benim resmimin olmasl

mOmkOn degi!. Ben 29 Nisan 2002 tarihinden itibaren emekli oldum. 2007 Agustosuoa.kadar

denetleme heyetinde gorev yaptlm."

Mahkeme Ba�kanl: "Heyecanlanmayln."

Sanlk Mehmet Kemal GonOlda�: "Ben bunu soylemeye ifade etm�e �i!If�lyorum."
Mahkeme Ba�kanl: "Paniklemeyin ben size ne diyorum. Sorul}6z vC)lSa tanlga sorunuzu

sorun."

Sanlk Mehmet Kemal GonOlda�:

incelediyseniz size soruyorum tekrar"
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Tanlk Bayram Tannsevdi: "Gorebilir miyim burada varsa ben soruyu tam anlayamadlm.

$eyi gorebilir miyim? KlasorO tam anla�llmadl yani."

Sanlk Mehmet Kemal GonOlda�: "Klasor ben �imdi burada."

Mahkeme Ba�kan!: "Kalilacaklann isim listesini mi istiyorsunuz? Katllacaklann isim

listesini mi istiyorsunuz?"

Sanlk Mehmet Kemal GonOlda�: "Efendim Bayram yarbay klasorOnOn igerisinde �ey var

oturma bu seminere i�tirak edecek personel resimlerinin bulundugu �ey var. Eger

91karabiliyorsanlz mOmkOnse buraya."

Konu�anm ismi tespit edilemedi:"(bir kelime anla�llamadl) yllma ail seminere ait oturma

planl var."

Sanlk Mehmet Kemal GonOlda�: "Klasor."

Mahkeme Ba�kanl: "Klasor 69, dizi 173 ve sonrasma bir bakallm."

Sanlk Mehmet Kemal GonOlda�: "2003 yazllml� onu demek istiyorum ben. Bu yazllan

klasorO soyleyeyim. 88. Klasor 113. sayfa."

Mahkeme Ba�kanl: "Tamam."

-- Sanlk Mehmet Kemal GonOlda�: "Burada benim ismim ge9iyor diye benim bolOmOme

yazml�lar."

Mahkeme Ba�kanl: "Eve!."

Sanlk Mehmet Kemal GonOlda�: "Efendim ben bunu size arz ediyorum. Onu da

soruyorum bu 2003 Bayram yarbay dosyasl 2003 degil 2002 olmasl gerekir."

Mahkeme Ba�kanl: "0 zaman �oyle sorahm."

Sanlk Mehmet Kemal GonOlda�: "Muhtemelen ben 2002 tarihinde buna i�tirak etmi�

olabilirim."

Mahkeme Ba�kanl: "Eve!."

Sanlk Mehmet Kemal GonOlda�: "Onu arz etmek istiyorum."

Mahkeme Ba�kanl: "$imdi bu plan semineri 9ah�masl ile ilgili olarak oturma planlnl

gosterir ka9 tane mesaj formu veyahut da �ey noktasmda hazlrlama a91smdan ka9 tane evrak

hazlrladmlz onu hatlrhyor musunuz?"

Tanlk Bayram Tannsevdi: "Ba�kanlm 90k zor halirlamak ancak ben �oyle cevap

verebilirim Kemal albaylmm sorusuna."

Mahkeme Ba�kanl: "Evet."

Tanlk Bayram Tannsevdi: "Biz bu 2003 oturma planm! hazlrlarken 2002 Yllmda yapllml�

,., olan oturma planmdan istifade ettik. Yani biraz ewel arz ettigim gibi."

Mahkeme Ba�kanl: "Eve!."

Tanlk Bayram Tannsevdi: "A�iv 9ah�malannl hep oyle yaplyorduk yani bir onceki ylhn

rutin konular 90nkO. Ondan kalan bir dosya olmu� olabilir onu arz etmeye 9all�lyorum. Yani

2002 ylhnm oturma planml oraya sivil memur arkada�lar kaydetmi� olabilirler."

Sanlk Mehmet Kemal GonOlda�: "Evet ben de buna istinaden �unu soylOyorum. Buraya

da yine bu gete demi� ki benim ismim 2 defa ge9iyor diye 2002 tarihindeki oturma planlnl

koymu� ben bunu arz etmek istedim sadece."

Mahkeme Ba�kanl: "Tamam buyurun eve!."

Sanlk Mehmet Kemal GonOlda�: "Sanlnm ifade edebildim."

Mahkeme Ba�kanl: "Eve!."

Sanlk Mehmet Kemal GonOlda�: "Te�ekkOr ederim."

Mahkeme Ba�kanl: "Slraslyla veriyoruz."

Sanlk Ali Rlza Sozen: "MOsaade eder misiniz Ba�kanlm?"

Mahkeme Ba�kanl: "Buyurun."

Sanlk Ali Rlza Sozen: "MOsaadenizle ben de tanlga bir .

Bayram albaYlm. Bir plan semineril']de veya plan tatbikatmda

�t?�
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seminerinin ya da plan tatbikatlnm konusu olan harekat plantna uygun olarak haZlrlanml� olan

cereyan tarzi plantndaki konular ml tartl�lltr?"

Tantk Bayram Tannsevdi: "Harekat planmdaki konu esas olmasl lazlm eve!."

Sanlk Ali Rlza Sozen: "Evet siz �imdi az once santklardan birisinin sordugu soru Ozerine

olaslltgl yOksek en tehlikeli senaryo burada tartl�llml�tlr gibi bir ifade kullandmlz. 0 sadece 0

senaryo."

Mahkeme Ba�kanl: "0 �ekilde bir beyanda bulunmadl. Ben sordum 0 soru netle�medi

onu aldlk yani 0 soru sorulmadl kabul ediyoruz, evet."

Santk Ali Rlza Sozen: "Tamam 0 zaman devam ediyorum. Yillarca plan subayhgl yaptmlz

�u anda albay rOlbesinde tecrObeli bir kurmay subaysmlz. Belli zamanlarda harekat planlanntn

hazlrlanmasmda yalt�ml� olabilirsiniz artlk belli bir tecrObeniz var. Revize edilmesinde de

yalt�ml� olabilirsiniz ve biryok plant da gorev yaptlglntZ yerlerdeki birliklerin durumuna gore

okumu�sunuzdur, vaklf olmu�sunuzdur. �imdi sozde 1. Ordu Harekat Ba�kanhgmda yaplldlgl,

yazlldlgl iddia edilen bu sahte balyoz plant diye artlk ortaya koydugumuz bu planda harekat

tasansl bOlOmOnOn hazlrhk safhasmda �oyle bir paragraf var. Aynen diyor ki hazlrhk safhasmda

.... biri yazml� 2'de; buna paralel olarak balyoz gOvenlik harekat plant olaslltgl en yOksek tehlikeli

senaryo isimli jenerik bir plan �eklinde bak jenerik bir plan �eklinde gizli gizlilik derecesinde ve

ozel seyilmi� slntrh saylda personelin katilimlyia icra edilecek bir plan seminerinde denenecek

ve mOzakere edilecek. �imdi siz bu tecrObelerinizden de istifade ederek Akademi tahsili yapml�,

Harp Akademilerinden mezun olmu� bir kurmay subay olarak."

Mahkeme Ba�kant: "�imdi bilirki�ilik �ekline donO�tO bu tanlga olay hakkmdaki gorgOsO

bizzat."

Santk Ali Rlza Sozen: "Onu soracaglm Ba�kantm.

Mahkeme Ba�kant: "GorgOsO ve bilgisi ile ilgili olan hususu."

Tantk Bayram Tannsevdi: "Onu soracaglm."

Mahkeme Ba�kanl: "�imdi kendisi bunun hazlrhk yah�malanna katllmadlglnl, plan

seminer yah�malannln da bir kOyOk klsmlna donemler araslnda katlldlglnt beyan ediyor. Ama

siz sorunuzla haZlrllk a�amaslnda yaplldlgl iddia edilen bir yalt�ma ile i1gili kendisine bilirki�i

marifeti ile bir soru sorma gibi durum soz konusu. Ba�ka sorunuz varsa buyurun."

Santk Ali Rlza Sozen: "Anla�lldl yani siz kaleme alsantz boyle bir ifade."

Mahkeme Ba�kant: "Efendim varsaylma dayah olarak sormuyoruz. Olay hakklndaki

gorgOsO ve bilgisi neyse sorunuz varsa buyurun."

- Santk Ali Rlza Sozen: "Siz boyle bir �ey yazlldlglnlzl gordOnOz mO?

Tantk Bayram Tannsevdi: "HaYIr."

Mahkeme Ba�kant: "Evet."

Sanlk Ali Rlza Sozen: "Te�ekkOr ederim."

Mahkeme Ba�kanl: "Hanifi Ylldlrlm'a verelim tamam. Ondan once yaklnken Mustafa

<;ah�'a oradan eve!."

Sanlk Mustafa <;ah�: "Ben klsa klsa 2 tane sorum var Ba�kanlm."

Mahkeme Ba�kant: "Eve!."

Santk Mustafa <;ah�: "Bayram albaylm ho� geldiniz."

Tantk Bayram Tannsevdi: "Sagolun."

Santk Mustafa <;ah�: "Siz buraya gelmeden once 11 numarjlifCO'yi hiy inceleme

fl rsatln IZ oldu mu?"

Tantk Bayram Tannsevdi: "Askeri Savclhkta incelettiler eve!!

Santk Mustafa <;ah�: "Iyeriginden bilgi sahibi misiniz'( Wle�im plan 1 ile alakalt
soruyorum. Tamamen yerle�imle idari konularda gorevli oldugunu

Tantk Bayram Tannsevdi: "Buyurun."

Santk Mustafa <;ah�: "Bunu siz,yaptl[1lz degil mi yerle�i

�t yz�
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Tanlk Bayram Tannsevdi: "Eve!."

Sanlk Mustafa C;;ah�: "11 numarah CD iyindekini mi gosterdiler size?"

Tanlk Bayram Tannsevdi: "Eve!. Biraz yOksek konu�un tam duyamlyorum."

Sanlk Mustafa C;;ah�: "11 numarah CD'nin iyerisinde seminer yerle�me planlnl ml

gosterdiler size Savclhk ifadenizde?"

Tanlk Bayram Tannsevdi: "11 numarah CD'nin iyerigini ben gordOm. Askeri Savclhkta."

Sanlk Mustafa C;;ah�: "Yerle�me planlnl gordOnOz dogru mudur?"

Tanlk Bayram Tannsevdi: "Hepsini gordOm eve!."

Sanlk Mustafa C;;ah�: "Peki �imdi seminerden sonra bu yerle�me planlnl seminer

yah�malan kapsamlnda ar�ivlemek iyin hangi numarah CD'ye veya bir CD'ye kaydetliginizi

hatlrllyor musunuz? "

Tanlk Bayram Tannsevdi: "HaYlr onu arkada�lanm yaplyor. Yani ar�ivleme yah�maslnda

sivil memur arkada�lanmlz kendi bilgisayarlan oldugu iyin ar�ivleme yall�maSInI sivil

memurlanmlz yaptl."

Sanlk Mustafa C;;ah�: "Sivil memurlar yaptl ama siz hallrlamlyorsunuz. Selim Binba�IYI

tanlglnlzl soylediniz."

Tamk Bayram Tannsevdi: "Eve!."

Samk Mustafa C;;ah�: "Peki, �imdi sizin hallrlamadlglnlzl soylediginiz bu 1. Ordu seminer

yerle�me planl Sayln Ba�kamm. 15 numarah CD'nin iyerisinde benimle ilgili CD tespit inceleme

tutanaglnln iyerisinde bunlar var. Peki, siz �imdi 15 numarah CD'nin iyerisindeki yerle�me

plamm yaptlglnlz. 11 numarah CD'nin iyerisine kaydetmi� olabilir misiniz?"

Tamk Bayram Tannsevdi: "Ben kaydetmedim."

Samk Mustafa C;;ah�: "Peki bunu nasll aylklarSlnlz? Yani bir tarafta yaptlglnlz yall�maYI

11 numarall CD iyerisine kaydediyorsunuz."

Mahkeme Ba�kanl: "Kendisinin kaydetmedigini beyan etti."

Sanlk Mustafa C;;ah�: "Peki, buradan devam edelim. Son olarak bu 11 numarah CD'nin

iyerisindeki dikkat buyurun yerle�me plam benim aym karargahta 2002 $ubat aylnda yaptlglm

katilimia i1gili sunumla ilgili ve EDOK Kuwetleri Komutanhgl bOnyesinde veya Genelkurmay

temsilcisi olarak katlldlglm yerle�me plan!. 11 numarah soylediniz ama 15 numarah CD'nin

iyerisinde ise 2. Kolordu Komutanhgl Istihbarat $ube MOdOrO olarak katlldlglm bir plan, yerle�me

plan!. Bunun kaYltlara geymesi aylslndan arz ettim. Bunun ozelligi �u SayIn Ba�kamm. Aym

ozel bilgi tutanaglnda."

Mahkeme Ba�kam: "Aym �ekli ile daha sonraslnda beyanlar boIOmOnde."

Sanlk Mustafa C;;all�: "Yapacaglz."

Mahkeme Ba�kanl: "0 konuyu beyanda bulunursunuz."

Samk Mustafa C;;ah�: "Hallrlamadlglnlzl s6ylOyorsunuz dogru mudur? Hallrlamlyorsunuz."

Tamk Bayram Tannsevdi: "C;;ok detayh, detay bir soru ben onu hallrlayamadlm dediginizi,

ya anlayamadlm daha dogrusu soruyu anlayamadlm yani."

Sanlk Mustafa C;;ah�: "Yerle�me planlnl 11 numarah CD'nin iyerisindeki yerle�me plamm

gordOgOnOzO ifade etliniz."

Tamk Bayram Tannsevdi: "Ama detay soruyorsunuz �imdi."

Mahkeme Ba�kanl: "$imdi bana bakar mlSlnlZ? $ey noktaslnda ben soruyu �oyle bir

toplayaylm. Plan semineri ile ilgili size g6sterilmi� olan yerle�im planl 11 nolu CD'�im

planl mlydl, yoksa 15 nolu CD'deki yerle�im plam mlydl, bu husus da bilginiz vllf1'\'ll?"
Tanlk Bayram Tannsevdi: "Efendim CD numaraSln1 bilmiyorum ama

gordOm."

Mahkeme Ba�kam: "Peki size yerle�im plam olarak gosterilen

Tanlk Bayram Tannsevdi: "Ba�kamm hallrlamlyorum yani."

Mahkeme Ba�kanl: "Tamam evet, Hanifi Y,ldlnm'a verelim."

-\Jc�'C::>
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Santk Hanifi Ylldlnm: "Saym Bayram yarbaylm gOrevli bulundugunuz slrada llahsmlza

veya �allllma odantzda kendinize ait bir bilgisayar olmadlgml beyan ettiniz dogru mu?"

Tanlk Bayram Tannsevdi: "Kendime ait miT

Sanlk Hanifi Ylldlrlm: "Evet."

Tanlk Bayram Tannsevdi: "Dogru."

Sanlk Hanifi Ylldlnm: "Peki gOrev slrasmda �allllmalanntzi hangi bilgisayarda

yaplyordunuz?"

Tanlk Bayram Tannsevdi: "Sivil memurlarm kullanmtll oldugu 2 bilgisayarda."

Sanlk Hanifi Ylldlnm: "Tamam. Yapmlll oldugunuz �alillmalardaki dosyalann adml nasll

veriyordunuz? Ornegin byarbay ml, yoksa misal plan semineri 2003 veya plsmr 2004 gibi filan?
Hangi ismi kullanlyordunuz?"

Tantk Bayram Tannsevdi: "C;:ok net bir konu degil bu yani 0 andaki konunun i�erigini

itibari ne uygunsa 0 veriliyor. $u anda da Oyle yaptyoruz yani i�erikte diyelim bir tane Dafyar

plant deprem plant ile i1gili bir konu varsa Dafyar konusu ismi veriliyor yani konunu i�erigine gOre

genel bir lley yani."

.... Sanlk Hanifi Ylldlrlm: "Ama bizim i�in Onemli �OnkO llu anda su�landlglmlz iddia edilen

belgelerin tamaml size ait olan bir ismin kaylt oldugu byarbay Bayram dosyasmm i�inde olan

dosyalar bunlar. Dolaylstyla soyadmlzl veya isminizi verdiginiz bir klasOr kullandlntz miT

Tantk Bayram Tannsevdi: "Bu klasOrOn ismini ben vermedim. Arkadallianm vermill

olabilirler."

Santk Hanifi Ylldlrlm: "Arkadalllanntz buradalar."

Tanlk Bayram Tannsevdi: "Evet."

Santk Hanifi Ylldlrlm: "Acaba biliyorlarsa teyit edebilir miyiz Ballkantm?"

Mahkeme Ballkanl: "Daha sonraki toparlandlktan sonraki tantga diger tantklara soru

sorabiliriz evet."

Santk Hanifi Ylldlrlm: "Beni tantyor musunuzT

Tantk Bayram Tannsevdi: "HaYIr."

Santk Hanifi Ylldlrlm: "Peki benden."

Tantk Bayram Tannsevdi: "Isminizi alabilir miyim bir dahaT

Mahkeme Ballkant: "Hanifi Ylldlnm."

Sanlk Hanifi Ylldlrlm: "Tanlmadlglntza gOre demek ki bilmiyorsunuz."

Tanlk Bayram Tannsevdi: "Yok tantmlyorum."

.... Sanlk Hanifi Ylldlrlm: "Ismimi bilmediginize gOre tantmlyorsunuz. Benden seminer

kapsammda herhangi bir CD, disket vesaire allp da bir yere kaydettiniz miT

Tanlk Bayram Tannsevdi: "HaYIr."

Sanlk Hanifi Ylldtnm: "Neden soruyorum �OnkO yine aynl llekilde iddianamede yer alan

hususlarda bana atfedilen su�lamalann tamamml illte 0 bilgisayarlarda veya dosya i�inde

oldugu iddia edilmektedir. $imdi sayacaglm bu dosyalardan herhangi birisini daha Once

duydunuz mu veya bilgisayannlza bu dosyalardan birini kaydettiniz mi? Ornegin 1. smlf kamu

gOrevlileri ve destek durumlan."

Tantk Bayram Tannsevdi: "HaYIr."

Santk Hanifi Ylldlnm: "Arama yapllacak yerler."

Tantk Bayram Tannsevdi: "HaYIr."

Santk Hanifi Ylldlnm: "GOzaltma allnacak irtica Iiderleri." J . .

Tantk Bayram Tannsevdi: "HaYlr." // /
Santk Hanifi Ylldlrlm: "GOzaltma allnacak kamu gOrevlileri."

Tanlk Bayram Tannsevdi: "HaYIr."

Santk Hanifi Ylldlrlm: "Aynl llekilde ililligi kesilecek irticai gOrhl"

Tantk Bayram Tannsevdi:''HaYIr.''
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Sanlk Hanifi Ylldmm: "A�ln sag a�m sol vesaire falan. Kadife eldiven planl."

Tanlk Bayram Tannsevdi: "HaYIr."

Sanlk Hanifi Ylldmm: "Istanbul'da bulunan ozel hastaneler."

Tanlk Bayram Tannsevdi: "HaYIr."

Sanlk Hanifi Ylldmm: "Ama bu saydlglm ve bunun gibi toplam 34 dosya sizin isminizin yer

aldlgl bir klasorOn i�inde bulunan dosyalardlr. Son sorumu soruyorum. Size ait bir bilgisayara

Iddia Makaml Savclhk�a el konulup herhangi bir inceleme yaplldl ml?"

Tanlk Bayram Tannsevdi: "HaYlr."

Sanlk Hanifi Ylldmm: "Hi�bir bilgisayannlza veya size ait bir bilgisayara."

Tanlk Bayram Tannsevdi: "Benim."

Sanlk Hanifi Ylldmm: "Iddia Makammca el konulup su� unsuru te�kil eden herhangi bir
inceleme yaprldl ml?"

Tanlk Bayram Tanrlsevdi: "HaYlr benim bilgisayanm yoktu ki el konulsun yani haYIr."

Sanlk Hanifi Ylldmm: "Veya 0 tarihte gorev yaptlgmlz veya iddia olunan bu dosyalann

kaydedildigi bilgisayar."

Mahkeme Ba�kanl: "Cevap verme (bir kelime anla�llamadl) buyurun."

Tanlk Bayram Tannsevdi: "Ben bunu bilmiyorum."

Sanlk Hanifi Ylldmm: "Te�ekkOr ederim."

Mahkeme Ba�kanl: "Evet �imdi hemen ge�meden �ey noktasmda �imdi Sevilay Erkani

Bulut ile Melek O�tepe daha oncesinde i�te tanlk olarak beyanlan ahndl. Onlar 0 kendi olay

hakklndaki gorgO ve bilgileri ne ise 0 konuda beyanda bulundular. Siz dediniz ki i�te ben onlann

�ifresini ya da kullanici adml bilmem. �imdi sizinle ilgili plan subayl olarak bir �ah�ma yaptlgmlz

slrada �imdi bir evrakl yazdlracakslnlz, evrakl olu�turma veyahut da bilgisayara giri� yapma

noktasmda sizin kullanici admlz ve �ifreniz ile mi girilip bu �ekli ile bir i�lem yaplhyordu. Yoksa

onlarda zaten hazlr olan i�te a�lk bir ekran var, bu �ekli ile mi yaplhyordu?"

Tanlk Bayram Tannsevdi: "Evet, evet Saym Ba�kanlm. 2. soylediginiz."

Mahkeme Ba�kanl: "Sizin kullanrci adlnlz ve �ifreniz vardl degil mi?"

Tanlk Bayram Tannsevdi: "HaYlr."

Mahkeme Ba�kanl: "Nasll?"

Tanlk Bayram Tannsevdi: "HaYIr."

Mahkeme Ba�kanl: "Hi� kullanici adl ya da �ifreniz olmadl ml?"

Tanlk Bayram Tannsevdi: "HaYlr efendim bilgisayarlar bizim Ozerimize olmadlgl i�in."

Mahkeme Ba�kanl: "Eve!."

Tanlk Bayram Tannsevdi: "Biz onlan kullanmlyorduk. laten yeteri kadar bilgisayar

bilgimizde yoktu 0 donem i�erisinde."

Mahkeme Ba�kanl: "Evet, Melek O�tepe'ye soruyorum once yemini ve kimligi tahtmda

tekrar soruyorum. �imdi Bayram Tannsevdi ile ilgili bir �ah�ma yaptlgmlz slrada onun

�all�masml belirleyebilme noktaslnda veyahut da onun tarafmdan soylenilen bir evrak oldugunu

gosterebilme noktasmda onun ismi ile B Tannsevdi �ekli ile herhangi bir klasor olu�turmanlz

oldu mu? Ya da bu �ah�maYI ona aidiyetini siz nasll saglardmlz?"

Tanlk Melek O�tepe: "Olmu� olabilir."

Mahkeme Ba�kanl: "0 �ekli ile."

Tanlk Melek O�tepe: "Isim olarak klasor hazlrlaml� olabilirim." //

Mahkeme Ba�kanl: "Evet aynl soruyu Sevilay Erkani Bulut'a da oncekj.1'emini ve kimligi

tahtmda hallrlatarak soruyorum evet siz nasll yapardmlz, �ah�malannlzda?'

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Isim olarak hazlrlaml� olabiliriz."

Mahkeme Ba�kant: "Isim olarak."

Tanlk Sevilay Erkani Bulut: "Hazlrlaml�

konularda."

17�
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Mahkeme Baljkam: "Aidiyeli yani Bayram Tannsevdi'nin ail oldugunu gaslerebilme ljekli

i1e 0 ljekli ile mi klasar ismi verirdiniz?"

Tamk Sevilay Erkani Bulut: "Evel."

Mahkeme Baljkam: "Tamam. Evel Bayram Tannsevdi'ye soru sormak isleyen varsa

arkayl bilirelim."

Salonda saz almadan konuljanlar oldu.

Mahkeme Baljkam: "Bir saniye. Buyurun arkadan alailm."

Samk Namlk KoC;;: "Bayram Albaylm hOlj geldin."

Tamk Bayram Tannsevdi: "Sagolun."

Sanlk Namlk KoC;;: "Biraz anceki ifadende olurma plam, seminer olurma plamm

larafmlzdan yaplldlglm ifade ettiniz. Buradaki resimleri yaplljllnrken kailian personelin en son

riilbedeki c;;ekilen resimlerini mi kullandmlz?"

Tanlk Bayram Tannsevdi: "Hallrladlglm kadanyla bize hangi resim gelmiljse onu

kullandlk. Yani asl makamlardan resimleri isliyorduk. Yani kiljilerin resimlerini, 0 hangi resim

gelmiljse onu kullamyorduk. Yani ne zaman c;;ekildigini bilemeyiz. "

- Sanlk Namlk KoC;;: "Peki ordu komulanmm aniine koyacagmlz bir resimlikle, klla

komulanl olan bir personelin yarbayilklaki farkll bir isporelle c;;ekilmilj olan resmini koyma gibi bir

ihlimal var ml sizce?"

Tamk Bayram Tannsevdi: "Riilbesi aC;;lksa onu koymaylz."

Samk Namlk KoC;;: "Bana ail olan resmin."

Mahkeme Baljkam: "Tamam aC;;lklama baliimiine gec;;meyin. $ey noklasmda sorunuz

varsa sorun."

Sanlk Namlk KoC;;: "Tulanaga ljunun ic;;in gec;;mesini isliyorum. Oradaki resmin bana ail

olmadlgml ifade ediyorum."

Mahkeme Baljkam: "Tamam buyurun. Evel."

Samk Ikrami Ozluran: "Bayram Albaylm 3. Kolordunun ana asl birlikleri nelerdir? Birlik

numarasl ve ismi olarak sayler misiniz?"

Tamk Bayram Tannsevdi: "3. Kolordunun."

Sanlk Ikrami Ozluran: "Evel."

Tanlk Bayram Tannsevdi: "2003'deki bagilian ml?"

Sanlk Ikrami Ozluran: "Eve!. Ana asl birlikleri."

Tamk Bayram Tannsevdi: "52. Tiimen ic;;erisinde."

- Sanlk Ikrami Ozluran: "Eve!."
Tamk Bayram Tannsevdi: "Hadlmkay 1. llrhll Tugay."

Samk ikrami Ozluran: "Eve!."

Tamk Bayram Tannsevdi: "Baljka hallrlayamayacaglm lju anda."

Samk Ikrami Ozluran: "Ben lamamlayaylm 66. llrhil Tugay."

Tamk Bayram Tannsevdi: "Evel 66."

Samk Ikrami Ozluran: "Ve bir lane alaylmlz var. Hallrlar mISlmz?"

Tamk Bayram Tannsevdi: "Evel molorlu alay, Hasdal'daki 6. Molorlu Alay dogru."

Sanlk Ikrami Ozluran: "Numarasl."

Tanlk Bayram Tannsevdi: "6. Molorlu Alay."

Sanlk ikrami Ozluran: "6. Molorlu Alay. $imdi EK-A garevlendirmede yelkil' rsonelde 6.

Molor Alay Komulanilgmm baliimiinde ikrami Ozluran isminin karljlsmda 6. orlu Piyade Alay

Komulanllgml ic;;eren bir makam var. $imdi size soruyorum 0 danemde 6 olorlu Piyade Ala

Komulam kimdir?"

Tamk Bayram Tannsevdi: "Siz degildiniz bir kere de, devre

Samk ikrami Ozluran: "Eve!. Tamam.

Tanlk Bayram Tannsevdi: "Hallrlayamacaglm."
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Sanlk Ikrami Ozturan: "Gelecegim nokta buydu. 6. Alay Komutanl ben degildim. MOleakip

sorum, 3. Kolordunun Ana Ast Birlik Komutanhklanndan bu saydlgmlz 52. TOmen Komutanhgl, 2

Tugay Komutanl ve Alay Komutanhglndan bunlardan seminere katllanlar kimlerdi? Resim ve

fotograf filan hazlrladlglnlza gore bunlan hatlrlamanlz lazlm."

Tanlk Bayram Tannsevdi: "Komutanlan katllml!}tl. $u anda isimlerini hatlrlamlyorum ama

komutanlan katllml�tlr."

Sanlk Ikrami Ozturan: "Peki iddianameye bakma imkanlnlz oldu mu?"
Tanlk Bayram Tannsevdi: "Efendim."

Sanlk Ikrami Ozturan: "Iddianameye hifi: bakma imkanlnlz oldu mu?"
Tanlk Bayram Tannsevdi: "Yani hepsine bakmadlm."

Sanlk Ikrami Ozturan: "Peki 6. Alay Komutanhglnln takdimlerini kim yaptl?"

Tanlk Bayram Tannsevdi: "Onu bilmiyorum �uan."

Sanlk Ikrami Ozturan: "0 donemde idari faaliyetleri yaptlglnlzl soylediniz. Kolordulann

odalan oldugunu soylediniz. Takdim hazlrhklanyla ilgilendiginizi soylediniz. Dolaylslyla bunu

hatlrhyor olmanlz lazlm diye dO�OnOyorum. Hatlrlamlyorsanlz mOleakip soruya gefi:ecegim.

$imdi sonufi: itibariyle Sayln Ba�kanlm EK-A'daki yanhl}hk, Ozel Yetkili Savclhk taraflndan da

Mayls aylnda Genelkurmay Bal}kanllglna sorulmul}tu ve teyit edilmil}ti. Genelkurmay Bal}kanhgl

ismimin karl}lslndaki yanlll}hgi dile getirmil}ti."

Mahkeme Bal}kanl: "Evet degerlendirme yapmlyoruz."

Sanlk Ikrami Ozturan: "Degerlendirme yapmlyoruz ama bunu dOzeltmem lazlm."

Mahkeme Bal}kanl: "Evet. Hanifi Ylldmm aynl l}ekilde sizde eger tanlk beyanlyla ilgili bir

beyanda bulunacaksanlz."

Sanlk ikrami Ozturan: "Izin verirseniz bitirmedim Sayln Bal}kanlm. Benden sadlr olmayan

belgeler var onlan soylemem lazlm. 0 zaman tanlga soru sormanln bir anlaml yok."

Mahkeme Bal}kanl: "$uan buyurun sorunuz varsa soru sorun. Sorunuz yoksa

degerlendirme."

Sanlk Ikrami Ozturan: "Tamam sorumu soruyorum. $imdi polis tespit tutanaglnda. "

Mahkeme Bal}kanl: "Evet l}uan sozOnOz bitmil}tir. Mikrofonu kapatlyorum. "

Sanlk Ikrami Ozturan: "Efendim benden sadlr olmayan belgeler var. Delil gibi ismimin

altlna konulmul} bunlan soylemek zorundaylm. 0 zaman tanlga soru sormanln geregi yok."

Mahkeme Bal}kanl: "Efendim l}uan tanlga soru sorma noktaslndaylz. 0 zaman her sanlk

kendisiyle ilgili bir degerlendirmeye gefi:il} yaptlgl an tanlk beyanlnl almak gOnlerce hatta yillarca

sOrer. Ondan dolay!."

Sanlk Ikrami Ozturan: "SaYIn Bal}kanlm sordugum sorunun kar!}lhglnl soylemem lazlm ki

zabltlara gefi:sin."

Mahkeme Bal}kanl: "Tamam kapat. Buyurun oturun. Evet Hanifi Ylldmm sizin sorunuz

aynl l}ekliyle yorum mudur, soru mu soracakslnlz?"

Sanlk Hanifi Ylldlnm: "HaYlr Bal}kanlm soru soracaglm. vOnkO hanlmefendiler vermil}

olduklan cevaplar dogrultusunda bir soru hakklm dogdu."

Mahkeme Bal}kanl: "Evet buyurun."

Sanlk Hanifi Ylldmm: "0 da l}udur; az once tanlga yonelttigim dosya isimlerini isminiz

l}eklinde verebiliyor muydunuz veya veriliyor muydu l}eklinde tereddOl etti. Bayanlara sordu.

Bayanlarda zaman zaman veriyorduk diye bir beyanda bulundular. Klasor dOzeltiyor�r

olarak."

Mahkeme Bal}kanl: "Klasor ismi olarak evet."

Sanlk Hanifi Ylldmm: "$imdi hepimiz evet hepimiz l}unu biliyoru. r klasor ismine bi

isim verdiginiz zaman ki Sayln Tanlgln 0 zamanki gorevi sadece plan s i eri degil, plan suba

oldugu ifi:in bal}ka il}leri .�� yardlr. Yaptl�1 birfi:ok fi:ahl}masl vardlr. Do! IS I� biz, siz h�rhngi b,lr
dosyaya bir isim verdlglnlzde veya blr bal}ka zaman Ylne aynl I blr dosya a� glnlzda
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bilgisayar size !?unu sorar; aym isimde mi kaydedeyim veya eski dosyanlzl sileyim de bunu mu

kaydedeyim diye sorar."

Mahkeme Ba!?kam: "Soruyu alabilir miyizT

Samk Hanifi Ylldmm: "0 zaman Bayram Yarbay isminde bir dosya aylldl ise ve diger

yall!?malannda da bu tur dosyalar aylldl ise Bayram1, Bayram2 veya farkh isimlerin olmasl

gerekiyordu. Bu konuda tereddGdGm var. Bu konuda aylklama istiyorum. Bu !?ekilde isim aytmlz

ml, dosyalara isim vererek bir dosya ayllmz miT

Mahkeme Ba!?kanl: "Siz kendiniz herhangi bir Bayram i�te nokta B. Tannsevdi !?ekliyle bir

klasor aytmlz ml?"

Tamk Bayram Tannsevdi: "Ben aymadlm efendim."

Mahkeme Ba!?kam: "Ayllmasl talimatl verdiniz miT

Tamk Bayram Tannsevdi: "Hatlrlamlyorum !?U anda yani yok detayh soru bu."

Mahkeme Ba�kam: "Tamam. Evet buyurun. Onden alahm. Buyurun."

Samk Hanifi Ylldmm: "Yani ba!?kamm tam cevabml."

Mahkeme Ba�kam: "Siz sorunuza halirlamlyorum !?ekli i1e cevablm verdi."

Mahkeme Ba!?kanl: "Buyurun Hanifi Ylldlnm oturabilirsiniz. Evet buyurun."

Sanlk Aytekin Candemir: "Saym Ba�kamm ben iddianamede yer alan ve genel bir kabul

ve kanaat Gzerinden bir soru sormak istiyorum mGsaadenizle. Balyoz 3 iddianamesinin

malumlanmz 264. sayfasmda bGtun !?Gphelilerin TGrk Silahh Kuwetlerinde gOrev yaptlklan

donemde. Tekrar ediyorum. Gorev yaptlklan donemde, yani benim Harp Akademilerinde

oldugum donemde diger arkada!?lanmlzm degi!?ik birliklerde Silahh Kuvvetlerin gorev yaptlklan

donemlerde askeri mGdahaleye zemin olu!?turmak iyin yapml!? olduklan yah�ma ve planlann 5-7

Mart 2003 tarihleri arasmda plan semineri perdesi altmda gorG�mek iyin bir araya geldikleri elde

edilen delillerden anla�llml!?tlr ifadesi var. Yani burada !?unu sOylemek istiyorum. 5-7 Mart

tarihlerinde buradaki tutuklu !?ahlslar bir !?ekilde bir darbe plam yapmak Gzere bir araya

gelmi!?ler. iddia Makammm saVI, varsaYlml bu !?eklide. Varsaylm diyorum yGnkG bunun Gzerine
somut deliller yok. $imdi sorumu da mGsaadenizle bunun Gzerine bina etmek istiyorum. Dava

dosyasmda yer alan yasal seminerde icra edilen seminer kayltlanna gOre bildigimiz gibi 162

ki!?ilik bir liste var. Ve bu 162 ki!?ilik listenin de sadece ve sadece 48 ki�isi burada Ordu

Komutanhgl personelidir. $uan tutuklu durumda, yani buradan !?u sonuca varabiliriz. 250 ki!?iden

sadece, sadece burada 48 ki!?i seminere katllml� durumda diger geriye kalan bGtGn samklar

katllmaml!? gibi gorGnGyor. Bu rakam yakla!?lk 150 ki!?ilik bir rakaml arz etmektedir. $imdi

bununla ili!?kili olarak ben mOsaadenizle Bayram AlbaYlma sorumu sormak istiyorum. 0 donemi

hatlrlayacak olursanlz Mart 2003 tarihi yani 1 Mart tezkeresinin geymedigi, TGrkiye'de olagan

Gstu ko!?ullarm ya!?andlgl ve hatta planh oldugu halde Genelkurmay Ba!?kammlzln ve Kuwet

Komutanlannm seminere son anda gelmekten vazgeytikleri dOnemdir. Dolaylslyla olaganGstG

tedbirlerin ahndlgl, bir G1keye kar!?1 planlann gOrG�GldGgG, bir ana planm gorG!?GldGgG bir

seminerde sizlerin en azmdan bu katlldlgl iddia edilen personelle ilgili onlarca denizcinin,

onlarca havacmm ki �u Iisteyi size gonderiyim. Aydin Bey verir misiniz IGtten. Bu Iiste de Harp

Akademileri Komutanhgmdan katllan ve !?u anda tutuklu 20 ki!?i gorGlmektedir. Digerlerini de

i1ave ettigimi aynca soylemi!?tim. Onlarca denizcinin, havacmm Harp Akademilerinden bu kadar

personelin."

Mahkeme Ba!?kam: "Soruya gelelim artlk."

Samk Aytekin Candemir: "Personelin sizin haberiniz olmadan, oJdti Komutahgmda

kimsenin haberi olmadan, giri!? ylkl!? yapmasl bu olaganOstu ko!?ullarda mGmkGn mGdGr?"
Tanlk Bayram Tannsevdi: "HaYlr."

Samk Aytekin Candemir: "DolaYlslyla buradan !?oyle bir sonu ylkanlabilir. BO�I bir

seminere diger personel katllmaml!?tlr. Ancak vicdani kanaat ve ku e Uy �Gphesi ayls da

tutukluluk halimizin devam ettiQi manidar bir durum arz etmektedir. � r bir m da !?U kild

z(
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mOsaadenizle; Ordu Karargahmda plan yaptmlz kurmay subayslzm biliyorsunuz. Dagltlm plan I

A planl olarak ge9tiginde Ordu Komutanllgmda hazlrlanan bir beige i9in bu ne ifade etmektedir?"

Tanlk Bayram Tannsevdi: "Ana As Birlikleri ifade eder."

Sanlk Aytekin Candemir: "Harp Akademileri Komutanhgl Ana As Birlikleri i9ine dahil

midir?"

Tanlk Bayram Tannsevdi: "1. Ordu'ya bagh degildir."

Sanlk Aytekin Candemir: "Evet bagh degildir. Genelkurmay Ba�kanhgl baghsldlr.

Dolaylslyla 0 gosterilen belgelerde de ozel konular oldugu i9in arz ediyorum. Ozellikle SOha

Tanyeri Generalim gostermi�ti. Yer alan ve burada defalarca gosterilen tutuklu oldugumuz iddia

edilen ve bu dedigim gibi bu yOzden de vicdani bir kanaat olu�turdugu degerlendirdigim

konularla ilgili bu kadar �ahlslann tutuklu olmasl biraz manidar olarak gorOlmektedir. Arz

ederim."

Mahkeme Ba�kanl: "Evet buyurun. Buyurun."

Sanlk Ali Sadi Onsal: "AlbaYlm benim de 3 sorum var. Bir plan seminerinin plan

tatbikatmm gergek sahibi plancllardlr. Bunu bOtOn plancllar 90k iyi bilir. Siz bir plan subaylslnlz .

Bu plan seminerinin fiziki ve bilgi gOvenliginden kim sorumluydu? Siz idari i�ler kapsammda sizin

bu konuda bir sorumlulugunuz var mlydl? Sizin sorumlulugunuz yoksa bu plan seminerinin fiziki

ve bilgi gOvenliginden kim sorumluydu?"

Tanlk Bayram Tannsevdi: "Fiziki gOvenliginden, Istihbarat Ba�kanhglmlzm koordinesinde

Karargah Gurup Komutanhgmm saglayacagl personel sorumluydu. Ancak her personel kendi

evrak gOvenliginden de aynl zamanda sorumludur."

Sanlk Ali Sadi Onsal: "HaYlr benim sordugum soru 0 degi!. Plan subaylan olarak sizler

her gOn plan semineri kapandlgmda, plan semineri sona erdiginde buradaki gOvenlik i�lemlerinin

bilgi gOvenligi ve fiziki gOvenlik kapsammda usulOne uygun olarak yaplhp yapllmadlgl sizler

tarafmdan biz biliyoruz ki yiliann plancllan olarak kontrol edilir. Yani bu i�i yapanlar taraflndan i�i

yapan insanlarm usulOne uygun yaplp yapmadlgl kontrol edilir. Siz bu kapsamda ozellikle bilgi

gOvenligi konusunda bu i�lerin sorumlusu kimdi ve siz bir plan subayl olarak bu konuda i9inize

sinmeyen bir uygulama gordOnOz mO, ozellikle plan semineri sona erdiginde bu konuda 90k

detayll yaymlanml� olan emirlere ki bu plan tatbikatl, plan seminerinin emrinde de ge9mi�tir

mutlaka. Bu konuda usullere, kurallara tam olarak riayet edilip edilmedigini burada somut olarak

ifade eder misiniz?"

Tanlk Bayram Tannsevdi: "Benim burada ifade edecegim konu sadece kendi bildigim

konular olabilir. Ben kendi yapml� oldugum hazlrhklan ba�langl9taki konu�malardan da ifade

ettigim gibi, kendi birimlerimi imha etmek suretiyle kendi tedbirlerimi alml� durumdaylm. Bunun

dl�mda fiziki ve bilgi gOvenligi kapsammda seminer emrinde de belirtildigi �ekilde bildigim

kadanyla istihbarat Ba�kanhglmlz sorumlu. Bana tam anlayamadlm sorunuzu daha net klsa bir

soru sorar mlsmlz?"

Sanlk Ali Sadi Onsal: "Bakm sorum a9Ik."

Mahkeme Ba�kanl: "Aynl soruya iki kez cevap verdi. Kendisi �ahsi gOvenligini 0

kendisiyle ilgili olan bolOmleri imha ederek, plan semineriyle ilgili de Istihbarat Dairesi

Ba�kanhgmm veya."

Tanlk Bayram Tannsevdi: "Istihbarat Ba�kanllgl."

Mahkeme Ba�kanl: "Istihbarat Ba�kanllgmm gorevi oldugunu soyledi."

Sanlk Ali Sadi Onsal: "Anladlm peki."

Mahkeme Ba�kanl: "Bunun dl�mda sorunuz varsa buyurun."

Sanlk Ali Sadi Onsal: "Evet bilgi gOvenligi konusundaki sorumlu

miyim, siz degilsiniz madem kimmi�? Bilgi gOvenligi konu¥lnda

seminerinde? Siz degilsiniz anladlm. Sorumlu kimdi? Siz bir planAubail
bilmeniz olmazsa olmazdlr."
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Mahkeme Ba!}kanl: "Biliyor musunuz, bilmiyor musunuz?"

Tanlk Bayram Tannsevdi: "Efendim bilmiyorum."

Mahkeme Ba!}kanl:Evet. Diger sorunuzu alahm."

Samk Ali Sadi Onsal: "Peki Donanma Komulanhglndan plan seminerine kallian oldu mu,

Donanma Komulanllgl ile bu plan seminerinin planlama a!}amaslndan, bili!}inden ve bittiklen

sonraki a!}amalarda donanma komulanhgl ile herhangi bir koordinasyonunuz oldu mu?"

Tamk Bayram Tannsevdi: "Benim olmadl."

Mahkeme Ba!}kam: "Evel buyurun."

Samk Ali Sadi Onsal: "Peki ba!}ka plan !}ube de herhangi birisini bu konuda bir

koordinasyonu oldu mu? Sizin olmaml!} olabilir."

Tamk Bayram Tannsevdi: "Hallrlamlyorum, bilmiyorum."

Samk Ali Sadi Onsal: "Peki Donanma Komulanhgl bu seminere Donanma Komulanhgl

lemsilcisi adl slfall alllnda, bu seminere kailian olmu!} mudur SayIn Albaylm?"

Tamk Bayram Tannsevdi: "Seminere kallhm lislesindeki ismi varsa vardlr. $u anda

hallrlamlyorum."

... Samk Ali Sadi Onsal: "Ben komulanhk olarak soruyorum. Isim olarak sormadlm."
Tanlk Bayram Tannsevdi: "Bilmiyorum."

Samk Ali Sadi Onsal: "Hallrlamlyorsunuz. Peki demin Mahkeme Ba!}kanlnln size bir

sorusu oldu. Biz 0 sorunun cevabin I alamadlk. Kendisinin sordugu !}U oldu. 0 soruyu da

nelle!}lirelim cevablnl. Siz bir plan subayl olarak elinize, !}ubenize bir�ok CD'ler girmi!} �Ikml!}

sizlerin hazlrhklan olmu!} vesaire. Sayln Albaylm siz bir plan subaylslmz bu CD'lerin sorumlusu

kimdir !}ubenizde, iki lane memur degildir herhalde? Ben bunun rOlbeli, sorumlu ki!}inin rotbeli

personel olmasl gerekligini bizler biliyoruz. Bu CD'lerin ar!}ivini kim IUluyor. Bu CD'lerin

sorumlusu kimdir? Ornegin siz layin oldugunuzda bu CD'leri, biz biliyoruz ki bu i!}ler devir leslim

prolokolOyle olur ve kayilian olur bunlann."

Mahkeme Ba!}kanl: "A�lklama yapmadan direk sorunuz varsa (birka� kelime

anla!}llamadl)."

Samk Ali Sadi Onsal: "Siz boyle bir devir leslim yapllnlz ml, bu CD'lerin ger�ek sorumlusu

kimdir?"

Tanlk Bayram Tannsevdi: "Ben oyle bir devir leslim yapmadlm. Ar!}iv sorumlulugu aglrhkh

olarak sivil memurlanmlza aitti."

Mahkeme Ba!}kam: "Evel buyurun."

- Sanlk Ali Sadi Onsal: "Sorulanm bilmi!}lir."
Mahkeme Ba!}kam: "Tamam. Evel arkadan."

Samk Sami YOksel: "Bayram Albaylm ifadenizden anladlglm kadanyla seminere i!}lirak

edecek 10m personelin orduevi planlamasl, salon olurma plam, folograf �ekme planl ve yemek

olurma plamm hazlrlaml!}slmz. Dogru mu?"

Tanlk Bayram Tannsevdi: "Dogru."

Samk Sami YOksel: "Bunlann bazllan da folografhyml!}. Dogru mu?"

Tamk Bayram Tannsevdi: "Dogru."

Samk Sami YOksel: "Bu seminere planIan bu planlanan herkesin bOton personelin kallhp

kailimadlglni biliyor musunuz?"

Tamk Bayram Tannsevdi: "$u anda hallrlamlyorum."

Samk Sami YOksel: "Peki bununla ilgili olarak herhangi bir lisle hazli:JE(dlmz ml, konlrol

lislesi? Yani !}U kailldl, !}U kailimadl diye?"

Tamk Bayram Tannsevdi: "$u anda hallrlamlyorum."

Mahkeme Ba!}kam: "Bunu hazlrlama yelkiniz var mlvdll sorlJmluluk size

Gelenlerin lespili baklmlndan."

Tamk Bayram Tannsevdi: "Gelenlerin lislesi vardl elimizde

108



...

-

T.c.lsTANBUl 10.AGIR CEZA MAHKEMESi (CMK 250 MADDESlllE YETKili ) CElSE TARIHI
27.02.2012 ESAS NO: 2010/283 CElSE NO:87 Sayfa:109

Mahkeme Ba![lkanl: "Evet."

Tanlk Bayram Tannsevdi: "C;OnkO ona gore oturma planl hazlrhyorduk Ba![lkanlm. Eger

gelmeyen birisi son dakikada ';:Ikml![lsa, onu Iisteden ';:Ikarmamlz lazlm. C;OnkO komutanlann

onOnde 0 vardl. Onlara komutanlar soru soruyordu. 0 falan diye."

Mahkeme Ba![lkanl: "Buyurun devam edin."

Sanlk Sami YOksel: "DolaYlslyla boyle bir liste haziriamadlgmizi anhyorum."

Tanlk Bayram Tannsevdi: "Yani seminer ba![lladlgl zaman bir oturma planl varsa 0 eger

saniyede gelmediyse 0 gOncel bir plandlr onu soyleyeyim yani."

Sanlk Sami YOksel: "Yani gOncel plana gore 0 seminere herkesin katlldlgml ml

soylOyorsunuz?"

Tanlk Bayram Tannsevdi: "Evet."

Sanlk Sami YOksel: "Peki size gosterilen Savclhktaki plan en son gOncel plan mlydl?"

Tanlk Bayram Tannsevdi: "Onu hatlrlayamlyorum."

Sanlk Sami YOksel: "l;)unu sormak istiyorum ashnda."

Tanlk Bayram Tanrlsevdi: "C;OnkO 162 ki![li var bildigim kadanyla, tek tek onlan

hatlrlamam mOmkOn degil yani."

Sanlk Sami YOksel: "C;OnkO bir klslm personeli sizin yazdlgmlz mesajlardan otOrO, yani

ordu evi planlamasml i.;:eren mesajlar var. 0 planlamadan otOrO seminere katlldlgl iddia ediliyor

iddianame .;:er.;:evesinde, ![luraya gelecegim. Boyle bir planlama olmasma ragmen katllmayan

personel de olabilir mi? Gozden ka.;:ml![l olabilir mi?"

Tanlk Bayram Tanr'lsevdi: "Olabilir. Maddi bir hata da olabilir tabi."

Sanlk Sami YOksel: "Te![lekkOr ederim."

Mahkeme Ba![lkanl: "Evet."

Sanlk Kubilay Akta![l: "Bayram Yarbaylm beni tanlyor musunuz?

Tanlk Bayram Tannsevdi: "HaYIr."

Sanlk Kubilay Akta![l: "Hi';: kar![llla![lmadlk."

Tanlk Bayram Tannsevdi: "HaYlr."

Sanlk Kubilay Akta![l: "Normaldir. C;OnkO ben bir jandarma subaylylm. Bu tatbikatln oldugu

zamanlarda Istanbul Jandarma Bolge Komutanhgmda idim. Sizin hazlrladlgmlz iddia olunan

Bayram Yarbayrn .;:ah![lmalan isimli klasorde oturma planlnda benim fotograflm var. l;)imdi

dediniz ki, 0 oturma planmda 0 fotografl olanlann hepsi seminere katlldl. Ben seminere

katllmadlm. Seminerin icra edildigi gOnlerde Istanbul Jandarma Bolge Komutanhgl dl![lmda

ba![lka yerde oldugumu Saym Mahkemeye belgeledim. Peki bu durumda nasll oluyor da benim

var oldugumu soyleyebiliyorsunuz?"

Tanlk Bayram Tannsevdi: "Ben sizin var oldugunu soylemedim."

Sanlk Kubilay Akta![l: "Ama demin oyle soylediniz."

Tanlk Bayram Tannsevdi: "Maddi hata olabilir biro Ikincisi 2002 Ylhna ait olan oturma

planmda ml acaba isminiz var."

Sanlk Kubilay Akta![l: "HaYlr ben hi.;:."

Tanlk Bayram Tannsevdi: "Ya da son dakikada mesaj emriyle katllmr![l olabilir misiniz onu

bilemiyorum ![lu a![lamada yani."

Sanlk Kubilay Akta![l: "Peki son bir emir ile mesaj emriyle katllmayacagl belirt'

ile ilgili olarak ne yaptmlz?"

Tanlk Bayram Tannsevdi: "Olup olmadlgml bilmiyorum diyorum. belki de olaslhk

soylOyorum yani ![lu anda sizin ![lahsmlzla katlhp katllmadlglnlz bilmiyoru .'

Sanlk Kubilay Akta![l: "Oturma planl yapllnlz, komutanln on" de de var. Dediniz ki;

gelmeyenleri mutlaka belirtiyorduk. C;OnkO komutan soru sorllbili Benim durumu

yaptll:lIz?"
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Tanlk Bayram Tannsevdi: "Sizi birebir hatlrlamlyorum. Sizi birebir hatlrlamlyorum. Ancak

biz oraya sizin isminizi yazml!l)sak ki hatlrlamlyorum onu muhakkak sizin makamlannlzdan gelen

bir bilgiye istinaden yazml�lzdlr. Onu soylemeye �ah�lyorum."

Sanlk Kubilay Akla�: "Oogrudur labi mutlaka dogrudur da."

Tanlk Bayram Tanrlsevdi: "Ben kendim yazamam yani."

Sanlk Kubilay Akla�: "Oogrudur siz yazamazslnlz. Benim makamdan gonderilen

belgelere. bilgilere gore yazarslnlz da. Oemin soylediniz dediniz ki hazlrladlglmlzln hepsi

gelmi�lir. Ona gore biz."

Tanlk Bayram Tannsevdi: "Son dakika da gelmemi� olabilir dedim. Belki bir maddi hala

da olabilir dedim. Iki lane islisna koydum oraya."

Sanlk Kubilay Akla�: "Bir lane plan haZlrladlnlz."

Tanlk Bayram Tannsevdi: "Buyurun."

Sanlk Kubilay Akla�: "Bir lane plan haZlrladlnlz."

Tanlk Bayram Tannsevdi: "Eve!."

Sanlk Kubilay Akla�: "Olurma planl. Bunlar i�in bir giri� kartl haZirladlnlz mi?"

Tanlk Bayram Tannsevdi: "Onu da Islihbaral Ba�kanliglmlza hazlrlallyorduk eve!."

Sanlk Kubilay Akla�: "Hazlrlallyordunuz."

Tanlk Bayram Tannsevdi: "Yani isim lislesini verip giri� kartlnl Islihbaral Ba�kanliglmlza."

Sanlk Kubilay Akla�: "Bu giri� kartlannl da bu olurma planlna gore mi hazlrliyordunuz?"

Tanlk Bayram Tannsevdi: "Seminerde kaillim Iislesine gore. Lisle ayn, olurma planl ayn."

Sanlk Kubilay Akla�: "Seminere kalilma lislesi size dl� birliklerden gelen lisle."

Tanlk Bayram Tannsevdi: "Yani dolaylslyla olurma planlndaki adamlar aynl zamanda

kartl hazlrlanan personel olmu� oluyor."

Sanlk Kubilay Akla�: "Peki kartl hazlrlaylp da gelmeyen personelle ilgili olarak kartl ne

yapllnlzT

Tanlk Bayram Tannsevdi: "Onu Islihbaral Ba�kanhglmlza sormak lazlm ben kart

vermedim."

Sanlk Kubilay Akla�: "Peki le�ekk(jr ederim."

Mahkeme Ba�kanl: "Buyurun."

Sanlk Salim Erkal Bekla�: "Bayram Albaylm her harp oyununda ve seminer oncesinde bir

senaryo hazlrlanlr ml, seminer ve harp oyununu icra edecek makam laraflndan?"

Tanlk Bayram Tannsevdi: "HaYIr."

Sanlk Salim Erkal Bekla�: "Hazlrlanlr. Yani genel bir ba�langl� durumu olmadan."

Mahkeme Ba�kanl: "Siz cevap vermeyin. Haylr dedi. Evel devam ediyorsa sorunuz

buyurun."

Sanlk Salim Erkal Bekla�: "Genel ve ba�langl� durumu olmadan bir harp oyunu ve

seminere ba�lanabilir miT

Tanlk Bayram Tannsevdi: "0 labi ki olur. Onu ben yanli� alglladlm. Eve!."

Sanlk Salim Erkal Bekla�: "Senaryo olur. Peki senaryo bir harp oyunu ve seminer i�in

niye hazlrlanlr?"

Tanlk Bayram Tannsevdi: "�ali�anlara yon vermek i�in hazlrlanlr. Yani �ali�malara yon

vermek i�in hazlrlanlr."

Sanlk Salim Erkal Bekla�: "Yon vermek i�in. Yon verirken nereyegel�
vermeden kasllnlz nedir?" /

Tanlk Bayram Tannsevdi: "Normalde seminer �ali�maslndaAlenecek yonlem ve

ara�llrIlacak konu, ula�llacak sonuca yon vermek i�in hazlrlanlr."

Sanlk Salim Erkal Bekla�: "HaYIr."

Mahkeme Ba�kanl: "Bakln yine lanlgln olay hakklndaki goJ6Ue bilgisini ziyad.lyorum /
yahul da bilirki�i1ik vasflndaki hususlara ge�i� yapllnlz." J -� ,/
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Samk Salim Erkal Bektai[l: "Yorum yapmlyorum efendim. Yorum yapmlyorum. Seminerde

egemen harekat plam."

Mahkeme Bai[lkam: "Beni dinler misiniz? Evet sorunuz."

Samk Salim Erkal Bektai[l: "Sorumu soruyorum efendim."

Mahkeme Bai[lkam: "Yoruma dayall, daha dogrusu bilirkii[lilik hususundaki bOlOme

geyerek soru soruyorsunuz. Dogrudan tanlgln olay hakklndaki gorgOsO ve bilgisiyle ilgili bir

hususunuz varsa buyurun."

Sanlk Salim Erkal Bektai[l: "SaYIn Bai[lkamm siz dediniz ki seminerde senaryo aynandl ml

dediniz? 0 da oynanmli[l olabilir dedi."

Mahkeme Bai[lkanl: "Oynanmli[l olabilir demedi."

Sanlk Salim Erkal Bektai[l: "Ne dedi?"

Mahkeme Bai[lkam: " 0 soru ile i1gili hatlrlamadlglnl soyledi. Hatta 0 tor bir savunmaslnln

dahi olmadlglnl beyan etti."

Sanlk Salim Erkal Bektai[l: "Ama bir kurmay subay olarak oyle bir cevap vermemesi

gerek."

Mahkeme Bai[lkanl: "Ya bilir bilmez ayn bir konu bir kurmay subay olarak."

Sanlk Salim Erkal Bektai[l: "Seminerlerde senaryo oynamaz."

Mahkeme Bai[lkanl: "Evet zaman aylslndan bOi[luna vakit harclyoruz. Sorunuz varsa

dogrudan sorunuzu sorun."

Sanlk Salim Erkal Bektai[l: "Sorum, seminerde egemen harekat plam ml incelenmii[ltir?

Oynanmli[ltlr?"

Tanlk Bayram Tannsevdi: "0 konuyu tam detayll bilmedigimi arz etmeye yalli[llyorum yani

ic;;eride bulunmadlglm iyin ve idari konuyla ugrai[ltlglm iyin yok."

Sanlk Salim Erkal Bektai[l: "Peki 0 zaman diger plan subaylanna sorallm. Siz zaten c;;ok

uzak kalmli[lSlmz konuya tei[lekkOr ederim."

Mahkeme Bai[lkanl: "Evet. Sizinde olay hakklndaki gorgO ve bilginize bai[lvuruldu. Sizin de

klasor 169 dizi 232-264'de Ankara Cumhuriyet Bai[lsavcllIglnda allnmli[l olan bir beyanlnlz var.

Bu beyanlanmzda zaten huzurdaki beyanlannlzl teyit eder i[lekli ile aym i[lekli ile 15. klasor dizi

101 ve 102'de de Askeri SaVClllkta bir beyanlnlz var. Oradaki beyanlarla huzurdaki

beyanlannlzda birbirini teyit eder i[lekli ile gorOldO. $imdi saatin gelmii[l bulundugu ai[lama ve bu

gurup noktaslnda 3 tane daha tanlglmlz var. Bundan sonraki tamklan yann dinleyecegiz. Yarln

bu aynl gurupta olmanlz nedeniyle sizlerinde burada tekrar hazlr olmasl gerekiyor. Evet gelen

evraklan okuduktan sonra devam edecegiz. MObai[lir araclligl ile dinlenilmemii[l olan diger

tamklann yann Mahkememiz salonunda hazlr olmalan hususunda kendilerine harici olarak bilgi

verildi. Avukat Keziban Dogan'ln 27.02.2012 tarihli dilekyesi ile mazeret dilekc;;esi gondermii[l

bulundugu anlai[liidi. Avukat GOnizi Dizdar'ln deli I toplanmasl konusu ile ilgili olarak 27.02.2012

havale tarihli dilekc;;e sunmui[l oldugu gorOldO. Sanlk Mehmet Cem Okyay'ln 15.02.2012 gOnO

Mahkememizce verilen tutuklugun devaml karanna itiraz dilekyesi gondermii[l oldugu gorOidO.

Ahmet TOrkmen'in bugOn havale tarihli dilekc;;esi i1e tahliye talebini ic;;erir dilekye gondermii[l

oldugu gorOldO. Avukat Murat Dinyler'in bugOn havale tarihli dilekyesi ile delillerin toplanmasl

hususunda beyanlnl iyerir dilekye sunmui[l oldugu gorOldO. lafe Karatai[l'1n bugOn havale tarihli

ek yazlll savunma 2 bai[lllgi ile ekinde beyanlanm iyerir e evraklan bulun . y . i

gandermii[l oldugu gorOldO. Tanlk Melek Oc;;tepe'nin de dos araslnda kl '" 15 dizi 115 iI

118'de yine aym i[lekilde klasor 15 dizi 119 ve 121 araslnd klasor 143 zi 38 ile 40 aras�na
yine aynl i[lekilde klasor 143 dizi 42 ve 43'de beyanl n n bulund u, beyanlan arasln ki

yelii[lkilerin de bizzat kendisine sorulmak suretiyle 9id�� li[l bulun gu gorOldO. Evet bug'" kO
durui[lmayl burada sona erdiriyoruz. 28.02.2012 itibl:i'; e saat 09:30'da durui[lmoNa d vam
olunacaktlr. 27.02.2012
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