
T.C.

iSTANBUL

10. AGIR CEZA MAHKEMESi
( CMK 250 MAOOESi ILE VETKiLi )

2010/283 Esas saylll kamu davaslnln oturumu Silivri Ceza Infaz Kurumlan KampOsO

bitil?igindeki salonda Mahkeme Bal?kanl Omer Diken, Oye Hakimler Ali Efendi Peksak ve Murat

OrOndO'den olul?an Mahkeme Heyet taraflndan zablt katibi Adem Ceylan da hazlr oldugu halde

CMK'n1n 147/1-h ve 219/1 maddeleri geregince sesli ve gorOntolO kaylt yapllmak sureti ile

09.03.2012 gOnO saat 09:52 itibari ile a911dl. Cumhuriyet Savcllan Saval? Klrbal? ve HOseyin

Kaplan hazlr.

Tutuklu sanlklardan; BOlent Akallm, Halit Nejat AkgOner, Muharrem Nuri Alacall, Nihat

Altunbulak, Erdin9 Atik, Turgut Atman, Ali Aydin, Ihsan Balabanll, Abdurrahman Bal?bug,

Mustafa Haluk Baybal?, Servet Bilgin, Mehmet Cem l;aglar, Alpay l;akarcan, Levent l;ehreli,

Hakan Ismail l;elikcan, Ali Semih l;etin, HOseyin l;lnar, Fatih Musa l;lnar, Gokhan l;iloglu,

Mehmet Ferhat l;olpan, Abdullah Dalay, Kahraman Dikmen, Faruk Dogan, Ahmet Necdet

Doluel, MOcahit Erakyol, Turgay Erdag, Ahmet Erdem, Ayhan Gedik, Burhan Gogce, Levent

Gorge9, Soydan GorgOIO, BOlent GOn9al, Nuri Sel9uk GOneri, Behget Alper GOney, Ender

GOngor, Halil Helvacloglu, Meftun Hlraca, Nurettin Il?lk, Mehmet Fatih IIgar, Zafer Karatal?,

Barboros Kasar, GOrbOz Kaya, Bahadlr Mustafa Kayall, Vusuf Kelleli, Klvan9 Klrmacl, BOlent

Kocababu9, Mustafa K09, Erhan Kuraner, Nedim GOngor Kurubal?, Dogan Fatih K090k, Bekir

Memil?, Bulut Omer Mimiroglu, Mustafa Korkut Ozarslan, Soner Polat, HOseyin Polatsoy, Murat

Saka, Ismail Tal?, Ismail Taylan, Refik Levent Tezcan, HOseyin Topuz, Sinan Topuz, Veli Murat

Tulga, Ali TOrkl?en, Ertugrul U9ar, Rldvan UlugOler, Onur Uluocak, Ahmet Zeki 090k, Kemalettin
Vakar, Ahmet Yavuz, Fatih U1U9 Yegin, Hanifi Ylldmm, $afak YOrekli, Erdin9 YlldlZ, Levent

Kerim U9a, Derya On, Derya GOnergin, Mehmet Cem Okyay, Levent Ersoz, Ahmet Feyyaz

Ogotco, Hakan Sargln, Ahmet K090kl?ahin ve Emin K090kkl1l9 dll?lndakiler hazlr.

Mahkeme Bal?kanl: "Bunlann i�risinde bal?ka sU9tan tutuklularda var tabi hazlr

olmayanlar igerisinde."

Tutuksuz sanlklardan; Abdulkadir Eryllmaz, Ugur Uzal, Ayhan GOmOI?, COneyt Sankaya,

Recep Yavuz, Ozgor Ecevit Ta1?91, GOIIO Salkaya hazlrlar.

Sanlk mO filerinden;

Sa Ahmet Sinan Ertugrul, Al?kln Oredi, Berker Emre T , Olent Olcay, Fc\hri Can
Ylldm ngin K11I9, Mehmet Cem Okyay, Mete Demirgil, Nuri . stoner, Nuri Sel9uk IGOneri,
o elebi, Yu�t ve Zafer Erdim Inal mOdafii Av. GOnizi izdar.

urat Ozanalp ve Erhan $ensoy mOdafii Av. Irf n SOtlOoglu.
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Sanlk Taylan Qaklr mOdafii Av. Hasan Adil Atabay.

Sanlklar Turgut Atman, Beyazlt Karata�, Nedim GOngor Kuruba�, Ismail Ta�, Mustafa

Erhan Pamuk, Mehmet Eidem, BOlent GOn�l, Mehmet Erkorkmaz, Ahmet Erdem, Korean

PulatsO, Ziya GOler, Rldvan UlugOler, Cenk Hatunoglu, HOseyin Qmar, Mustafa Haluk Bayba�,

Mehmet Cern Qaglar ve Sefer Kurnaz mOdafii Av. Ali Fahir Kayacan,

Sanlklar Qetin Dogan, SOha Tanyeri, Kadir Sagdlc,:, Mehmet Fatih Ilgar, Nedim Ulusan,

Hakan BOyOk, Dursun Qic,:ek, Ahmet Zeki Oc,:ok, Ahmet Bertan Nogaylaroglu, Abdullah Can

Erenoglu, Mehmet Koray Erya�a mOdafii Av. HOseyin Ersoz,

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

Kuraner, Hamdi Poyraz, Dogan Fatih KOc;:Ok, Soydan GorgOIO, SOha Civan, COneyt Sankaya,

Erdogan Koc;:oglu mOdafii Av. Muzaffer Degirmenci,

Sanlk Mehmet Alper $engezer mOdafii Av. Haldun Kepez,

Sanlklar Ozden Ornek ve Mehmet Cenk Dalkanat mOdafii Av. Turgay Sanakc,:ah,

Sanlklar $enol BOyOkc;:aklr, SOleyman Namlk Kur�uncu, Necdet Tunc,: Sozen, Ayhan

GOmO�, Namlk Sevinc;:, Yusuf Volkan YOcel, Atilla Ozier, Qetin Can, Kubilay Baloglu, Mustafa

IIhan, Yalc;:m ErgOI, Osman Ba�lbOyOk, Rasim Arslan ve HOseyin Dilaver mOdafii Av. Ozden

Kaya.

Bir klSlm sanlklar mOdafii Av. Ozden Kaya: "Efendim biz dava konusu hakkmda i1gili resmi

kurumlardan gonderilen yazl cevaplannl deli I mahiyetinde dosyaya sunuyoruz. Bu deliller

ozellikle tutuklu olan mOvekkilierimizin hukuki durumlannl dogrudan etkileyin resmi nitelikli

delillerdir. Dosyaya kabulOnO talep ediyoruz efendim. "

Sanlklar Metin Yavuz Yalc,:m, Behzat Balta, Tuncay Qakan, Erhan Kubat ve Tevfik Ozklhc,:

mOdafii Av. Salim $en,

Sanlk Engin Alan mOdafii Av. Ayhan Nacak,

Sanlklar Deniz Cora, Abdullah Gavremoglu, Ahmet TOrkmen, Hasan Basri Asian, Omit

Metin ve Meftun Hlraca mOdafii Av. Nairn Karakaya,

Sanlklar Deniz Cora, Abdullah Gavremoglu, Ahmet TOrkmen, Hasan Basri Asian, Omit

Metin ve Meftun Hlraca mOdafii Av. Can Akdogan,

Sanlk Ali Yasin TOrken mOdafii Av. Burc,:in Hekimoglu,

Sanlklar Ali Semih Qetin, Ramazan Cern GOrdeniz, Cern Aziz Qakmak, Soner Polat,

Taner GOI, Bora Serdar, Ya�ar Barbaros BOyOksagnak, Mustafa Yuvanc,:, Utku Arslan, Faruk

Dogan, Klvanc;: Klrmacl, Fatih Uluc;: Yegin, Erean Irenc;:in, Harun Ozdemir, Hasan GOlkaya

mOdafii Av. $ule Nazhoglu Erol,

Sanlk Erdal Akyazan mOdafii Av. Selda Ugur Akyazan,

Sanlk Turgay Erdag ve diger bir klslm sanlklar mOdafii Av. Ihsan Nuri Tezel,

Sanlk Nadir Hakan Eraydm ve diger bir klslm sanlklar mOdafii Av. Kemal Yener

Sarac;:oglu,

Sanlklar Veli Murat Tulga, Burhan Gogce, Nihat Ozkan, Fatih Altun, Sim Yllmaz, Mustafa

Erdal Hamzaogullan, Gokhan Qiloglu, Ahmet Yanaral ve Ihsan Qevik mOdafii Av. KOr�at Veli

Eren,

Sanlklar Namlk Koc;: ve Bahtiyar Ersay mOdafii Av. Erhan Tokatll,

Sanlklar Ali Demir, Aziz Yllmaz, Erdinc;: Atik, Gokhan Murat Ostiindag, Hakan Sargm,

HOseyin Ozc;:oban, HOseyin Topuz, Kahraman Dikmen, Murat Ozc;:elik, Nail IIbey, Yusuf Kelleli,

Abdil Akc,:a, Imdat Solak, Mustafa Kelleci, Mutlu Klhc;:h, Hakan Ylldlrlm, Tuneay KOc,:Ok yetki

belgesi� istinaden Mustafa Koc;: mOdafii Av. Mahir 1�lkay,

n1k�nt Erkek r:nOdafii Av. Dogukan OnOvar, ..
ar Ayhan Gedlk, $afak Duruer, Mehmet Ferhat Qolpan, omit Ozcan, Hakan r,;mail

Ahmet Necdet Doluel, Levent Kerim Uc;:a, Orner Faryl{ Aga Yarman, Tut�ksuz
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sanlklar; Enver Aksoy, Mehmet Cem KIZII, Levent ErgOn, Sancar Ba�at, Suat Donmez mOdafii

Av. Hakan Tune;:kol,

Sanlk LOtfO Sancar, Taner Balkl�, Mustafa Karasabun yetki belgesine istinaden $OkrO

Sanl�lk mOdafii Av. Yakup AkyOz,

Sanlk BOlent Tune;:ay mOdafii Av. Cengiz Erdogan,

Sanlklar Faruk Oktay Memioglu, Mehmet Yoleri, Kemal GonOlda� mOdafii Av. Eyyup

Sabri GOrsoy,

Sanlk Timue;:in Eraslan ve yetki belgesine istinaden Ertan KaragozlO, Arif Blylkh, Ahmet

yetin, Rlfat GOre;:am ve Embiya $en mOdafii Av. Ugur Sayaner.

Sanlk Omer Faruk Aga Yarman mOdafii Av. Mehmet Oral,

Sanlk Omer Faruk Aga Yarman mOdafii Av. GOlcan Ba�ak,

Sanlklar Ali Sadi Onsal ve Ramazan Kamuran Goksel mOdafii Av. HOseyin Mithat

Tombak,

Sanlklardan Emin Hakan Ozbek mOdafii Av. Omit Karac;:avu�,

Sanlk Mehmet Otuzbiroglu mOdafii Av. Faik Eren Kaptan,

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

Kae;:maz,

Sanlk Turgay BOlent GoktOrk mOdafii Av. Cafer GOI,

Sanlklar Ahmet Dikmen, Fikret GOne�, Hasan Ho�git, Haydar MOcahit $i�lioglu, HOseyin

Ho�git, Ismail Taylan, Mehmet Baybars KOe;:Okatay, Murat Ozenalp ve Unur Uluocak ile tutuksuz

sanlklar; Dogan Uysal, Hannan $ayan, Yavuz Kille;:, A�kln OztOrk, Erdine;: Altlner ve Okke� Alp

Klnkkanat mOdafii Av. Nevzat GOle�en,

Bir klSlm sanlklar mOdafii Av. Nevzat GOle�en: "SaYIn Ba�kanlm biraz once duru�maya

katllamayan sanlklann isimlerini okurken Onur Uluocak'tan da bahsettiniz. Onur Uluocak

Haydarpa�a Gata Hastanesinde tedavi gormektedir. Bilgilerinize arz ederim."

Sanlklar Dursun Tolga Kaplama ve Ali Aydin mOdafii Av. Ali Rlza Aral,

Sanlk Halit Nejat AkgOner mOdafii Av. Refik Ali Ue;:arcl,

Sanlklar Suat Aytln ve Izzet Ocak mOdafii Av. Muammer KOe;:Ok,

Sanlklar Fatih Musa ylnar, Gokhan Gokay, Kaslm Erdem ve Ergin Saygun mOdafii Av.

Sedat KOe;:Okyllmaz,

Mahkeme Ba�kanl: "Hazlrlar. Ae;:lk duru�maya ba�landl. 9. Kaset kalml�tl onu dinlemeye

ba�layacaglz."

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

Mahkeme Ba�kanl: "Hangi konuda."

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

Mahkeme Ba�kanl: "Bakln 0 mektubun hukuken hie;:bir klymeti yok. Kendinizi bununla ilgili

savunma ihtiyaci hissetmeyin. Hani tabiri caizse bir delilin kuyuya ta� atmasl gibi bir �ey. Herkes

yazar. Delikanhhk ismi yazlp da gondermektir. Gondersin gelsin. Kaldl ki A �ahsl ismini yazsa ne

olacak."

Sanlk Mustafa Onsel: "Ba�kan Bey �imdi tabi boyledir. Fakat �u anda bu mektup elden

ele dola�IYor ve bu mektupta bir satlrda olsa benim ismin gee;:iyor. Ve ben bunun ie;:erigini

�iddetle reddediyorum. $u anda bu yaylldl. Belki de �u anda kamuoyuyla payla�acak. Ben

sadece 5 dakikanlzl istirham ediyorum. LOtfedin ben bu 5 dakikayl."

Mahkeme Ba�kanl: "Bakln ben dilekc;:eyi burada okuma geregi bile mad 1m. C\inkO

davanln hie;:bir �eyi.!Jj"degi�tirmez. Sadece boyle bir 5 dakika aylrahm ya . iz rahatlayacak�anlz
buyurun."

SafulfMustafa Onsel: "Tabi ki rahatlavacacllm. COnkO siz bcfnu nihayetinde alabiliTsiniz
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Mahkeme Ba!?kanl: "Bakln dosyaya gelen bir delili. Delil degil de bir yazlyl gizleme diye

bir !?ey yok ben ba!?tan beri onu soylOyorum. Kamu davasl a911dlktan sonra gizlilik diye bir !?ey

yok. Sadece gizlilik eger bu dosyada yokta hani Ceza Muhakemesinde ne gizli olabilir. Bir,

Devlet slm niteliginde olan belgeleri Mahkeme Heyeti inceler, igerisinde sadece devlet. Dosyaya

katkl saglayacak delil ozelligi olan !?eyleri tutanaga gegerek sanlklara okur. Diger klslmlan

soylemez. Ikincisi de varsa gizli tanlklarln kimlik bilgileri taraflara a91klanmaz ama verdigi bilgiler

a9lklanlr. Ba!?ka da benim hatlrlayabildigim bir !?ey yok. Yani onu siz istediniz. Bana geldiler

istiyorlar dediler. Bende dedim gizleyemeyiz. Alslnlar bakslnlar."

Sanlk Mustafa Onsel: "l?imdi tabi siz oyle soyleyince bazllan da merak celp etmi!?

Istemi!?ler. "

Mahkeme Ba!?kanl: "Evet."

Sanlk Mustafa Onsel : "Burada bazl arkada!?lanmlzln ki!?isel bilgileri de var."

Mahkeme Ba!?kanl: "Buyurun birka9 dakika a9Ik1aYIn."

Sanlk Mustafa Onsel: " Benim olmasa bile. Nihayetinde bu ki!?isel bilgiler de de!?ifre

olmu!? vaziyettedir. Ben dolaylslyla ben IOtfedin 5 dakika zaten fazla bir !?ey degil."

Mahkeme Ba!?kanl: "Buyurun."

Sanlk Mustafa Onsel: "Ama ben bunu a91klamak zorundaYlm. Burada kabul edilemez."

Salonda soz almadan konu!?anlar oldu. Anla!?llamadl.

Mahkeme Ba!?kanl: "Bakln birka9 dakika, birka9 dakika hadi dinliyoruz sizi."

Sanlk Mustafa Onsel: "l?imdi oncelikle bu mektubu !?iddetle reddediyorum. Yazan el ya da
elleri terin ediyorum. Dogrulann araslna provakatif, manipOlatif pek 90k bilgi eklenmi!? <;:ok

komplocu bir yakla!?lmla yazllml!? bir mektup bu. Ama9 burada herhalde bizi arkada!?lanmlz

nezdinde itibanmlzl sarsmak olsa gerek. l?imdi ismim bir satlrda ge9iyor. A91klamayl zOI

addederim, kimseyi de i1gilendirme ama bu da gergek degil. Onu da belirteyim. Biz oyle takkeci

komploculardan degiliz onu da belirteyim. l?imdi bu manidar mektup birinin yaklnl gibi

gozOkOyor. l?u kadannl belirteyim ki benim hi9bir arkada!?lm, yaklnlm ya da akrabam boyle

mektubu yazamaz. Yazmaz. <;:OnkO benim duru!?um bellidir."

Mahkeme Ba!?kanl: "Bakln bu dosya da bu !?ekilde !?Opheler atmak, etkilemek

mahiyetinde boyle !?eyler geliyor. Bir de bizim !?ahslma gelenler var. Sizin yaklnlannlz gibi yazlp

da ya da Silah Kuwetler igerisinde biriymi!? gibi ama isim yazmadan."

Sanlk Mustafa Onsel: "Sevgili Ba!?kanlm zaten."

Mahkeme Ba!?kanl: "l?uradan, buradan verip bizi tehdit edenler var. Ama ben kesinlikle

biliyorum ki bunlar sizin i9inizden biri degil."

Sanlk Mustafa Onsel: "Bakln Sayln Ba!?kanlm diye sizin ozelinize yazllml!? zaten."
Mahkeme Ba!?kanl: "Evet."

Sanlk Mustafa Onsel: "Yani Mahkemeye yazllmaml!? oyle gozOkOyor."

Mahkeme Ba!?kanl: "Evet."

Sanlk Mustafa Onsel: "l?imdi bakln bu anlamda ben tekrar belirteyim ki ben bu mektup

merhamet dilenme gibi anla!?llabilir. Ben kimsenden merhamet dilemem."

Mahkeme Ba!?kanl: "Evet."

Sanlk Mustafa Onsel: "Onu bir belirteyim once. Ben burada evrensel hukuk kurallannln

uygulanmadlglnl dO!?OndOgOm i9in, bu zamana kadar !?u agzlmdan bir kere bile tahliye talebi

9Ikmaml!?tlr. Bu birinin �murlu eline slrtlmlza sOrmesine benziyor. Bu 9amurda bizim

Ozerimizde durmaz onu belirteyim. Bu mektup boyle gelince igerisinde bazl gergekt tlrlCI,

kampla!?tlnci ikirler 0 ben burada dOnya gorO!?OmO de belirtmek duru daYlm. B n bu

topragl 90k e' um Ba!?kanlm. Ben bu Olkenin bu topragln Ozerind a!?ayan herke i 90k

seviyoru olaylslyla bu toprakta Oretilen bOtOn degerleri ve tOn inan9 siste lerine

sa nlan kucakhyo!lJm. Alevi'si ile SOnni'si i1e. Ben u Olkenin SaZInI, 'zOnO,

<1<' .. """'1 Be�;" bornday,m. 0", yleye�m. Bak,." ;,; bo
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degerlerimiz Ozerinden aYrl�tlrdllar. Bunlarl soylemek zorundaylz. Bakln Kuvayi Milliye �iirini

yazan Nazlm Hikmet'te kahramanhk tOrkOsOnO yazan Hihal Atslz da, Sakarya �irini yazan Necip

Fazll da, istiklal �airimiz Mehmet Akif de benim icin aynl degerdedir. Yunus Emre de bizimdir.

Mevlana da bizimdir. HOnkar Haci Bekta� da bizimdir. Pir Sultan Abdal da bizimdir. Kul Himmet

de bizimdir. Hepsi bizimdir. Karacaoglan da, A�lk Veysel de. Hepsini kucakhyorum."

Mahkeme Ba�kanl: "Hepsi bu memleketin degerleridir onlarln."

Sanlk Mustafa ansel: "I�te bu degerler Ozerinde yillarca bizi kampla�tlrdllar, aYrl�tlrdllar,

catl�tlrdllar. Bu ancak emperyalistlerin i�ine gelir. Bunlarl da ben nacizane her yerde soyledim.

Tekrar soylOyorum ben onun iCin buradaylm. Ve bu kampla�manln bir aleti olarak gorOyorum bu

mektubu ve benim ismim geciyor. Onun icin �iddetle tehir ediyor. Hem yazllacak bir mektup

varsa onu soyleyeyim. Kendi mektubumu kendim yazarlm. Elim kalem tutuyor ve kalemimin

mOrekkebi de kuramadl. Burada manidar olan tekrar soyleyeyim ki Ba�kan Bey sizin

tutumunuzdur. Neden? Yani bir mektup sizin �ahslnlza gelmi�, yani biz burada bazl delilleri

ula�mada i�te 3-4 ay soma verdiniz. Biliyoruz. arnegin bu CD'lerin resimlerini vesaire yani bunu

alabilirsiniz demi�siniz ve herkesin elinde dola�IYor. Yani ben bunu anlamakta zorlanlyorum.

Gercekten de manidarlm."

Mahkeme Ba�kanl: "0 benim �ahslmla, benimle alakah degil. Az once soyle haylr. Bizim

�ahslmlzl bakln dava dosyasl iceriginde bahsetsin onu dosyaya koymak zorundaylz. Bizim

kendimize benim ismimle, Hakim Beylerin ismi ile tehdit mektuplarl geliyor onlarl koymuyoruz.

Onlarl dogrudan Savclllga gonderiyoruz. Gereginin takdiri iCin ara�tlrllmasl iCin. 0 bizi

ilgilendiriyor. Ama 0 bizim �ahslmlzla ilgili degil dava ile ilgili bazl hukuki olmayan delil olarak

kullanllmayacak hicbir anlaml olmayan �eyler yazlyor. Ama Mahkemelerde �oyle bir �ey var.

Gelen evrakl yok edemezsiniz. Biz de gelen evrakl YlrtlP masanln altlndaki cop tenekesine atma

yoktur. MOmkOn degil yapamazslnlz. Her evrakl bir yere koymak zorundaslnlz."

Sanlk Mustafa ansel: "Isim yok."

Mahkeme Ba�kanl: "Isimli olsun olmasln. Her evrakl iki alternatif vardlr. Bir, dosya ile

irtibatlandlrabiliyorsanlz. Bu diger elimizdeki diger 300 dosyadan biri de olabilir. 0 dosyanln

icerisine koyarlz. Eger 0 dosyada bir suc isnadl varsa da birisini dosyaslnln icerisine koyarlz.

Fotokopisini, ashnl da Savclhga gondeririz geregini takdir edin diye. Ya Mahkemelerde Evrakl

cop tenekesine atmak diye bir uygulama yok. Muhakkak bir i�lem yaplhr."

Sanlk Mustafa ansel: "$imdi ben tabi bunu cok onemsedim tabi isminde oldugu iCin

bunun ben bulunmaslnl istiyorum. Merak ediyorum. Yani merak ediyorum. Sanki hem icimizden

gibi hem dl�lmlzdan gibi hem birinin yaklnl gibi ama ben biliyorum ki bu yine bir mektup

diplomasisi, �imdi yazlh mektup, sonra elektronik mektup ne bilim efendim montajh resimler

vesaireler devam ederler. Bunu bakln benimle ilgili olanlarl �iddetle reddediyorum ve

aClklamanlzl istemiyorum. Ylrtln atln IOtten Ylrtln atln. Ya bu beni cok rahatslz eder. Bu anlamda

soyleyeceklerin bu kadardlr fakat bu herhalde bir zarfla geldi. Madem mektubu verdiniz. Bu

zarfln bir fotokopisini de IOttedin, bunu da istiyorum. Ayrlca biz bunun onOnO keseceksek,

kesmek istiyorsak. Eh hangi postaneden ne zaman attlgl bellidir. Baklnlz bunu tespit cok

kolaydlr. C;ok kolaydlr. Bunun da tespit edilmesini istirham ediyorum."

Mahkeme Ba�kanl: "Onu tekrar Be�ikta�'a gelmi� oradan kalemden bakahm."

Sanlk Mustafa ansel: "Evet."

Mahkeme Ba�kanl: "Yani 0 donemde ben yine ba�ka yerde gore" . hafta

gorevlendirme oldu. Hakimler Savcllar YOksek Kurulu vasltaslyla bana b a�ka bir yere ittim

orada kal . 0 donemde geldi. Daha dogrusu Hakim Beylerin de b' lsi dl�lnda gelmi�. iz 0

hasiyeti v C;OnkO biz zarf Ozerinden mektubu takip ediyoruz. ra�tlrma yapmak am clyla

ama kal n bize donO�Onde onun zarfl gelmedi. Tekrar bir kal me sorahm zarflnl bul rlarsa

aM,t' =ty6
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Sanlk Mustafa Onsel: "Bunu istirham ediyoruz ve bulunmaslnl istiyoruz Ba�kanlm. Malum

artlk yok her �ey geli�ti. Kamera kaYltlanndan bu yok yabuk tespit edilebilir. Madem sozO aid 1m.

Ba�ka soz almada imkanlm yok. Iki cOmle de mOsaade eder misiniz bana? Iki cOmle
soyleyecegim. Ben inanln bu Mahkemede yani hangi safhadaylz. Ben anlaml� degilim. Bir

geyen Sail gOnO gelmedim. Anlamadlm. Hangi safhadaylz. Tanlk safhasl bitti mi? COnkO bizim

de yaglracaglmlz sanlklar vardl. Ama sanki bitti gibi. $u kadannl soyleyeyim. Her halde bu

davanln en onemli tanlgln Sayln Aytay Yalman'dlr ve ondan sonra Hilmi Ozkok'tOr. Ben bu

vesile anllyorum ki siz onlan yaglrmayacakslnlz. Ben 0 zaman buradan onlara bir cOmle ile

seslenmek istiyorum. LOtfen Mahkemenin yaglrmaSlnl beklemesinler. LOtfetsinler gelsinler

geryekleri herkesin huzurunda anlatslnlar. Bu bize ve tarihe kar�1 sorumluluklandlr. Eger

gelmezlerse tarih ve gelecek nesiller onlan lanetleyeceklerdir. Te�ekkOr ediyorum soz verdiginiz

iyin."

Mahkeme Ba�kanl: "Peki ba�latalim. 9. Kasetin A yOzOnO dinliyoruz.

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

Mahkeme Ba�kanl: "Tamam sonra soz hakkl verecegim size."

Seminere ait oldugu bildirilen ses kayltlarlndan 9 no'lu kasetin dinletilmesine

ba,landl.

Sanlk Cetin Dogan: "Izzet Ocak."

Mahkeme Ba�kanl: "Bu ilk konu�an yine Binba�1 Emiroglu degil miT

Sanlk Cetin Dogan: "Efendim Izzet Ocak obOrO."

Mahkeme Ba�kanl: "Yak yak ilk ba�ladlglnda kasetin ilk ba�ladlglnda."

Sanlk Cetin Dogan: "Emiroglu eve!."

Mahkeme Ba�kanl: "Oraya Engin Pa�a diye yazml�lar tutanaga. "

Sanlk Cetin Dogan: "HaYIr. Izzet Ocak, bir onceki Emiroglu. Binba�1 Emiroglu."

Seminere ait oldugu bildirilen ses kaYltlarlndan 9 no'lu kasetin dinletilmesine

devam olundu.

Mahkeme Ba�kanl: "$imdi az bir geri alsana kaylrdlk 0 klsml. Az bir geri al."

Seminere ait oldugu bildirilen ses kaYltlarlndan 9 no'lu kasetin dinletilmesine

devam olundu.

Mahkeme Ba�kanl: "Az daha geri al. Tamam. Tutanakta 1. slrada Engin Pa�a olarak

geyen Binba�1 Emiroglu."

Seminere ait oldugu bildirilen ses kaYltlarlndan 9 no'lu kasetin dinletilmesine

devam olundu.

Sanlk Cetin Dogan: "Izzet Ocak."

Mahkeme Ba�kanl: "Bu da Izzet Ocak."

Sanlk Cetin Dogan: "Eve!."

Mahkeme Ba�kanl: "Eve!. Burada durallm. Durdurallm burada. Evet."

Sanlk Izzet Ocak: "Binba�1 Emiroglu sagolun diyor. Arkaslndan Sayln Cetin Dogan

arkada�lar evet bir �ey mi soyleyecektin? Var. Devamlnda komutanlm dOn ak�am �eklinde

ba�layan �eklinde ba�layan cOmle benim cOmlemdir. "

Mahkeme Ba�kanl: "Evet. "

Sanlk Izzet Ocak: "Devamlnda SayIn Cetin dogan yine Hellfire ya da STINGER dedigi

degil 0 zamandan sonraki Hellfire ifadesi de yine bana aittir. Not alabildiniz �iZ�_

Mahkeme Ba�kanl: "Allyorum.Dinliyorum buyurun. Yani 4. slradalsi-.-t:.ngin Pa�a o�rak

ba�laYIn cOml er sizi yam edin."

Sanlk z cak: "Biz de Engin Pa�a diye bir not olmadlgl iyi

cOmleleri s" 1m ben size."

em a�kanl: "Evet. Okuyun."
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Samk izzet Ocak: "Tekrarhyorum. Komutanlm dOn ak�am 72 tane Hellfire diye ba�layan

cOrnie bana aittir."

Mahkeme Ba�kam: "Evet."

Samk izzet Ocak: "2.5 satlrhk bir cOrnie. Devamlnda Sayln yetin Dogan Hellfire ya da

STiNGER degil 0 zamandan sonraki ifade hellfire tek kelime."

Mahkeme Ba�kam: "Evet."

Samk izzet Ocak: "Yine bana aittir. Ondan sonra Sayln yetin Dogan anladlm diyor.

Ondan sonra bir konu�ma var, 0 konu�mamn kime ait oldugunu bilmiyorum. Bana ait degil."

Mahkeme Ba�kam: "Peki, bakahm kime ait."

Samk izzet Ocak: "izin verir misiniz komutanlm �eklinde ba�layan cOmlenin sahibini

bilmiyorum ben."

Mahkeme Ba�kam: "Bilmiyorsunuz, peki. Bunu dinleyelim kime ait onu c;:ozelim."

Seminere ait oldugu bildirilen ses kaYltlarmdan 9 no'lu kasetin dinletilmesine

devam olundu.

Mahkeme Ba�kam: "Burada, az geri al. Bu bir dakika durdurahm az geri al."

Sanlk yetin Dogan: "Behzat Pa�anln."

Mahkeme Bai?kam: "izin verir misiniz komutamm diye bai?layan cOrnie sizin."

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

Mahkeme Bai?kam: "Tamam. 6. slradaki Engin Pa�a olarak gec;:en Behzat Balta olacak."

Seminere ait oldugu bildirilen ses kaYltlarmdan 9 no'lu kasetin dinletilmesine

devam olundu.

Samk yetin Dogan: "X61 efendim Behzat Balta'mn, ondan onceki de samyorum ki

Cevdet Kurnaz'ln, havacl. Sesi az geliyor, alc;:aktan geliyor."

Salonda soz almadan konu�anlar oldu. Anlai?llamadl.

Samk yetin Dogan: "Ama birden bire degii?mez boyle ses."

Mahkeme Bai?kam: "Ikisi de Behzat Balta'mn yani 6. slradaki Engin Pai?a ve sonraki X61

Behzat Balta olarak gec;:iyor degil mi? Behzat Bey kabul ediyorsunuz 0 i?ekilde. $ey degil, (birkac;:

kelime anlai?llmadr) tutanaklan dOzeltme anlamlnda soylOyorum. Devam edelim."

Seminere ait oldugu bildirilen ses kaYltlarmdan 9 no'lu kasetin dinletilmesine

devam olundu.

Mahkeme Bai?kanl: "Tuncay yakan degil miT

Seminere ait oldugu bildirilen ses kayltlarmdan 9 no'lu kasetin dinletilmesine

devam olundu.

Mahkeme Bai?kam: "Bir onceki Salim Erkal Bektai? degil mi?"

Seminere ait oldugu bildirilen ses kayltlarmdan 9 no'lu kasetin dinletilmesine

devam olundu.

Samk yetin Dogan: "Efendim ozel durumu gorOi?Oyoruz i?imdi."

Mahkeme Bai?kam: "Ozel durumu arz ediyor. 176. ve 177. sayfadaki Engin Pa�a olarak

gec;:en SOha Tanyeri."

Seminere ait oldugu bildirilen ses kayltlarmdan 9 no'lu kasetin dinletilmesine

devam olundu.

Mahkeme Bai?kam: "Durdurahm burada."

Samk SOha Tanyeri: "$imdi Bai?kamm daha onceki gorO�melerde ozel durum' . iii bir

soru ii?aretleri vardl anladlglm kadan ile. Ben bu konuyu bir aC;:lkhga kavui?tur Istiyorum. zel

durum daha' cede ifade ettik. Bu seminer bir beyin flrtlnasldlr. Beyin fl aSlmn yapllabil si

ic;:in yani sem gruplanmn c;:ah�malar yapabilmesi ic;:in bazl veriler lara verilir ki bu ve Iler

Ozerinde i?ma yapslnlar. Olaslhgl en yOksek tehlikeli senaryod bu bahsettigimiz ve i1eri

hatl 01ijplak n�rduk? Efendim Irak'ta yani 2. Ordu bol sinde bir bolge var, b nun

ile I. .1Hctoaan bizi ilgilendiren tarafl ile bazl birlikler ora a gitmii?tir. Yani/kuvv timiz

�\��
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eksilmil?tir. Bir de bizim emrimize verilen stratejik ihtiyatlarda 2. Ordu bOlgesinde kullamlacaktlr.

Yani planda bu birlikler de eksilmil?tir. Bu 1. veriydi. Diger bir veri neydi? Il?te ie;: tehdit ile ilgili

olabilecek PKK, KADEK orgotOnOn yurtie;:inde aldlgl bir eylem karan vardl. TIKKO'nun aldlgl bir

eylem karan vardl. Bir de irticai eylemlerden kaynaklanan bir tehdit vardl. Yani buna karl?1 da ne

gibi tedbirler alacaglm tartll?ln diyorduk meselede, verdigimiz verilerden biri de buydu. Digeri

neydi? Yunanistan ile ilgili bir konu vardl. Yunanistan'da bizim saval? nedeni saydlglmlz bir karar

a1mll?tl. Yani 6 mil'in OstOne e;:lkarmll?tl. Bunu destekleyen il?te Klbns'da da bazl l?eyler vardl,

gelil?meler vardl. Yani bu veriler 1l?lgmda biz seminer gruplanm bir e;:alll?ma yapm demil?tik.

Onlarda yaptllar, burada da huzurlanmzda dinledik. $imdi ozel durum, bu ozel durum bir askeri

tabirdir. Yani degil?en bir durumu verecegiz, bu duruma gore yine seminer gruplan e;:alll?ma

yapacaklar. $imdiki verdigimiz durum, ozel durumun muradl da l?udur; ilk verilen verilerdeki

degil?iklikleri ihtiva eder. $imdi onlan da bir hatlrlayallm l?imdi. Ne dedik; 1. durumda Irak

bolgesinde bir tehdit vardl, orada tedbirler allnmasl gerekiyordu. $imdi ozel durumda ne

demil?iz; Kuzey Irak'ta Amerika'nm mOdahalesi ile Irak bolgesinde hayatm normaIe donmeye

bal?ladlgml yani burada artlk bizi ilgilendiren e;:ok fazla bir tehdit yok. Bir de ne demil?iz; 2 ve 3.

Ordu birlikleri dll?mdaki birlikler kll?lalanna geri donOyor. Yani 1. Ordudan 2. Orduyu takviye eden

birlikler geri donmOl?, bizim emrimize girmil?ler. Sonra ne demil?iz ie;: tehdit ile ilgili? KADEK ve

irticai faaliyetler vardl. KADEK marjinal seviyeye indirildi demil?iz, zannederim Oye Hakimimiz

sormul?tu marjinal ne demek diye. Yani marjinal etkisizlel?tirilmil? anlammda bu slk slk kullamlan

bir ifade. Zannederim gozlemcilerde marjinal kelimesini bu raporda bu l?ekilde ifade ettiler. Daha

sonra ne demil?iz? Slklyonetim komutanllklannm aldlgl tedbirler neticesinde irticai eylemler

dOl?mOl?, kamu dOzeni saglanmll?, bu konuda gorevlendirilen birliklerde kll?lalanna geri donmOl?

Hatlrlayacak olursamz 3 veya 4 tugayl seminer gruplan slklyonetim gorevinde

gorevlendirmil?lerdi. Bunlarda artlk plan gorevlerine girebilir demil?iz. Ama bu arada demil?iz ki

Yunanistan hala gerginligi tlrmandlrlyor, geri de adlm atmamll? diyoruz ve en sonda yine onlara

bir veri veriyoruz, diyoruz ki; durum bu ancak Kara Kuvvetleri artlk onceligi 1. Ordu bolgesine

degil Ege Ordusu bolgesine vermil? Yani stratejik ihtiyatlan orada kullanacak. Dolaylsl ile planda

yer alan stratejik ihtiyatlarda bizim plan dahil olmayacak. Ve bundan sonrada seminer

gruplanndan bu veriler 1l?lgmda plan I nasll uygularslnlz, nasll tadil edersiniz bu konuda

gorOl?ecegiz diye gorev verilmil?"

Mahkeme Bal?kam: "Peki, devam edelim."

Samk SOha Tanyeri: "DolaYlsl ile bundan sonrakinde yine l?imdi dinleyecegiz herhalde

seminer gruplan bu veriler 1l?lgmda tekrar planlanm tadil edip arz edecekler."

Mahkeme Bal?kam: "Siz bir l?ey, Mustafa Kemal Tutkun degil mi?"

Sanlk SOha Tanyeri: "Tel?ekkOr ederim."

Mahkeme Bal?kam: "Bir l?ey mi soyleyeceksiniz, buyurun."

Samk Mustafa Kemal Tutkun: "Saym Bal?kan dOn konul?acaktlm fakat zaman olmadl. DOn

ben ile birlikte 3 tane tugay komutam daha takdimde bulundu ve oklar e;:izdik. Saym Bal?kan

bizim, benim en aZlndan. Bu seminere katllmaktaki gayem 0 oklann ie;:ini doldurmaktlr. Ve 0

oklann ie;:ini doldurmak Ozere hazlrllk yaparak ben 0 seminere geldim. Eger 0 oklann ie;:ini

doldurmak sue;: ise 0 sue;:u kabul ediyorum. Yalmz 0 bir sue;: ise onu da TOrk Adaletinin

yargllamayacagml dOl?OnOyorum. 0 seminerin gayesi 0 oklann doldurulmasldlr. Ve biz

soyleyeceklerimizi soyledik artlk."

Mahkeme Bal?kanl: "DIl? tehdide yonelik konul?tunuz."

Sam ustafa Kemal Tutkun: "Bundan sonra kuvvetli sue;: l?Ophesi idJ:lfaslnda bulunanlata

sozO blra y ru el?ekkOr ederim."

Mah e Bal?kam: "Peki, devam edelim."

ait oldugu bildirilen ses kaYltlarindan

d
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Mahkeme Bal}kanl: "Evet, bu dogru Engin Pal}a olarak ge9mesi dogru, Engin Alan.

177'nin 2. olarak ge�n Engin Pal}a, 177. sayfada."

Seminere ait oldugu bildirilen ses kaYltlarlndan 9 no'lu kasetin dinletilmesine

devam olundu.

Sanlk $ClkrCl Sarul}lk: "MClsaade ederseniz bana ail."

Mahkeme Bal}kanl: "Tamam l}imdi burada 178, 179, 180 ve 181'in bal}mda Engin Pal}a

olarak ge�nler Engin Alanm konul}masl. Son Engin Pal}a olarak gegen ki klslm $ClkrCl Sanll}lk'a

ait peki. 1 dakika durdurahm."

Sanlk $ClkrCl Sarul}lk: "$imdi burada Engin Pal}a arz ederim diyor."

Mahkeme Bal}kanl: "Evet."

Sanlk $ClkrCl Sarul}lk: "Ondan sonra tekrar Engin Pal}a: MClsaade ederseniz, ben demil}.

Engin Pal}a bitiriyor biliyorsunuz."

Mahkeme Bal}kanl: "Evet."

Sanlk $ClkrCl Sarul}lk: "Ondan sonra arz ederim diyerek bitiriyor noktayl koyuyor. Sonra

kaYltlarda Engin Pal}a demil} tekrar. MClsaade ederseniz, ben dive bir cClmle var gordClnClz mCl

efendim?"

Mahkeme Bal}kanl: "Evet."

Sanlk $ClkrCl Sarul}lk: "0 bana ail."

Mahkeme Bal}kanl: "Daha sonra."

Sanlk $ClkrCl Sarul}lk: "Gerisini getiremiyorlar onun. CClnkCl ben orada sozCl Harekat Egitim

$ube MCldClrCl Albay Omer Karabiber'e vermek i9in bu mClsaadeyi isterken bu sozCl kullandlm.
Komutan da kabul etli."

Mahkeme Bal}kanl: "Omer."

Sanlk $ClkrCl Sarul}lk: "Efendim."

Mahkeme Bal}kanl: "Omer Karabiber."

Sanlk $ClkrCl Sarul}lk: "$imdi onu da dClzeltecegiz Albay Kalender yazlyor. Onun Clzerine

Omer Karabiber dive yazabilirsiniz efendim."

Mahkeme Bal}kanl: "Karabiber."

Sanlk $ClkrCl Sarul}lk: "Bu benim Harekat ve Egitim $ube MCldClrClmdClr 5. Kolordunun.

Takdimi bu arkadal} yapIYor."

Mahkeme Bal}kanl: "181. sayfadaki Albay Kalender degil Albay Omer Karabiber."

Sanlk $ClkrCl Sanll}lk: "Evet burada Kalender gegenlerin hepsi Albay Omer Karabiber

olarak dClzeltilecek metinde."

Mahkeme Bal}kanl: "Peki. Devam edelim."

Sanlk $ClkrCl Sarul}lk: "Tel}ekkClr ederim."

Sanlk Cetin Dogan: "27 B l}eyine gelelim."

Seminere ait oldugu bildirilen ses kaYltlarmdan 9 no'lu kasetin dinletilmesine

devam olundu.

Sanlk Cetin Dogan: "1 saniye efendim burada durabilir mi? $imdi burada onemli bir nokta

var. Yanslyl, alternatif plan yanslslnl a9m. Efendim burada alternatif planlar ortaya konuyor.

Alternatif plan stratejik ihtiyatlannm gelmedigi durum. Yani zihinleri kurcalayan alternatif plan

alternatif plan bu. $ekilde de gorClyorsunuz yansl Clzerinde de. Hangi alternatif planlar hangi

durumda meydana gelecek, nasI I bir kUl}atlcl bir faaliyet yapacaklar bunu orta . u

baklmdan siklet merkezindeki durum ve l}ey evet. Evet kuzeye kaylyor ... nClyor. Derinlikle

esas Pland�nha beride Makri Klrki dive var. Onu gormClyorsunuz bur a tam Clzerinde. Onu

daha dogusu efler se9i1mil} durumda. Alternatif planm amaci . Bu vesile ile de bunu d

gormCll} olu . Evet bu devam edelim."

al}kanl: "Devam edelim."
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Seminere ait oldugu bildirilen ses kayltlarmdan 9 no'lu kasetin dinletilmesine

devam olundu.

Mahkeme Ba:;;kanl: "Bu kimdi?"

Sanlk Ayhan Ta:;;: "Faruk Memioglu."

Mahkeme Ba:;;kanl: "Faruk Velioglu diye yazml:;;lar da. Evet Tuggeneral Velioglu olarak

gegen 183. sayfadaki ki:;;i Faruk Memioglu olaeak. Faruk Oktay Memioglu."

Seminere ait oldugu bildirilen ses kaYltlarmdan 9 no'lu kasetin dinletilmesine

devam olundu.

Mahkeme Ba:;;kanl: "Durdurahm 1 dakika. Bunun Faruk Oktay Memioglu oldugu."

Sanlk Faruk Oktay Memioglu: "Bu sesler bana ait. SU91andlgim konu da sadece budur.

Bundaki darbe konusunu sizlerin takdirine blraklyorum ve zabltlara ge9mesini talep ediyorum."

Mahkeme Ba:;;kanl: "Peki."

Sanlk Yurdaer Olean: 'Te:;;ekkOr ederim. Sayln Ba:;;kan daha soma bunlara degineeegim

aneak mOsaade ederseniz burada bir hususu sadeee dikkatinize sunmak istiyorum. 0 da ozel

durumu takip eden takdimlerde gerek 2. Kolordu'nun gerekse 5. Kolordu'nun takdimlerinde 1, 66

ve 2. Zlrhh Tugay gorOldOgO gibi dl:;; tehdide yonelik burada gorev almaktadlrlar. Aynea ozel

durum igerisinde ifade edilen bir eOmleyi tekrar burada klsaea okumak istiyorum. 0 da :;;u;

olaylann kontrol altlnda ahnmaslnda ozellikle Irak'taki askeri geli:;;melerin toplumun milli hislerini

eanlandlrmaslnln olumlu etkileri gorOlmO:;;tOr. Boyleee bu provakatorler umduklan halk destegini

bulamaml:;; aksine bazl bolgelerde bOyOk tepkiler alml:;;lardlr. Eger hatlrlasanlz ben de on

savunmaml yaparken bu seminerin 1. gOnOnde yaptlglm irtiealen konu:;;manln igerisinde ki

ifadelerimin bu amaea yonelik oldugunu ozellikle belirtmi:;;tim. Buna daha soma deginecegim.

Te:;;ekkOr ediyorum."

Mahkeme Ba:;;kanl: "Devam edelim."

Salonda soz almadan konu:;;anlar oldu, anla:;;llamadl.

Mahkeme Ba:;;kanl: "Daha soma size imkan tanlnaeak. Sadeee seslerin kaYltlannin

dogrulu ile ilgi. 0 :;;ekilde soz hakkl vermedik daha sonra vereeegiz."

Sanlk <;:etin Dogan: "28'i a9acaksln ama a9ma. 28'i getir ama a9ma."

Mahkeme Ba:;;kanl: "Ergin Saygun herhalde :;;u anda konu:;;an degil miT

Sanlk <;:etin Dogan: "Evet Ergin Saygun."

Seminere ait oldugu bildirilen ses kaYltlarmdan 9 no'lu kasetin dinletilmesine

devam olundu.

Sanlk <;:etin Dogan: "Efendim evet bunu dOn gorev vermi:;;tik konu:;;urken. 0 konuda

takdimde bulunuyor. 28'nei."

Seminere ait oldugu bildirilen ses kaYltlarmdan 9 no'lu kasetin dinletilmesine

devam olundu.

Mahkeme Ba:;;kanl: "Kaslm Erdem degil mi siz misiniz?"

Sanlk Kadlm Erdem: "(Mikrofona konu:;;ulmadlgl i9in anla:;;llamadl)."

Mahkeme Ba:;;kanl: "Tamam kabul ediyorsunuz."

Seminere ait oldugu bildirilen ses kayltlarlndan 9 no'lu kasetin dinletilmesine

devam olundu.

Mahkeme Ba:;;kanl: "1 dakika durdurahm."

Sanlk <;:etin Dogan: "Efendim mOsaadeniz ile 1-2 kelime soyleyeyim. l;)imdi ewela Kazlm

GOne:;; konu:;;aeak :;;imdi. Kazlm GOne:;; :;;eyinde 3. Kolordu'nun manevra pi arz ede ek.

Ewela burad gor" - nOz gibi eephe kolordulann, kolordu komutanl ve aYni zama da

harekat :;;ube urleri konu ile ilgili alternatif plan ile ilgili a91klam rda bulundular. C phe

gorevi al n ewela 15. Kolordu Komutanlnln planlannl ben 2. ordu yahut ben ols ne

yapa rdu Kom�larak diye onu Faruk Memioglu Tug neral 0 arz etti. Bur a da

Kazl e:;;�i klsaltllml:;; olarak vereeek. Daha ewel de dOn verdigimiz kol}llyu dOnkO

10
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yani seminerin 2. gOnO harbi mel?ru saydlQi bir durumu ortaya koymak, bunlar klsa bir arzl oldu.

$imdi Kazlm GOnel? tarafmdan asilnda manevra planmda c;:ok klsa arz edecek. 7. yansldan

bal?layailm."

Samk Kaslm Erdem: "Saym Bal?kamm, Saym Heyet, Saym Savclm, l?imdi biraz ewel

once <;:etin Dogan'm belirtmil? oldugu hususta bir dOzeltme yapmak istiyorum. <;:OnkO gerek

Savclilk ifadem gerek sorgum esnasmda, sorgum degil on savunmam esnasmda 16 Haziran'da

Saym YarglC;: Ali Efendi Peksak'm bir sorusu Ozerine ben 1. gOn saat 11 sulanndan sonra

kolordu komutamnm takdiminden sonra kolordu komutanlm tarafmdan gorevlendirilerek mel?ru

mOdafaa konusunda bir takdim yapmakla gorevlendirildigimi ve bunun Ozerine hatta Saym

Peksak bunu ne kadar sOrede hazlrladlmz dediginde 1,5 gOnlOk bir sOrede hazlrladlglml,

gordOgOnOz gibi ozellikle ic;: tehdidin gorOl?uldugu bolumler ve dll? tehdidin yer aldlgl bolumlerde

bir klsmmda degil son gun bu 11 :30'dan sonraki bolUmde bu takdimi yaptlglm gorulmektedir.

Dolaylsl ile ben bir gun once gorevlendirilmedim. Oradan l?oyle yanill? bir anlal?llma olabilir. Bir

gun once akl?amleyin bitirince bu takdimi kolordu komutamma bir l?ekilde ulal?tlktan sonra

kolordu komutammm sayfa 146'da komutamm l?oyle diyor; musaade ederseniz diyor ikincisi

mutecaviz olma, nefsi mudafaa vesaire konulannl yann mOsaade ederseniz bir 5 dakika sure ile

albay orada anlal?llamadl yazlyor ama ses kaydlnda duyduk Albay Kaslm zaman kailrsa diyor.

Yani benim Savclilk ifademde de belirtmil?tim. Bu cereyan tarzl plamnda direk yer almlyor ama

konu ile baglantlll oldugu ic;:in komutamm gorevlendirmil?tir. 0 da <;:etin Dogan'dlr, tabi tabi

hatlrlatlrslmz diyor. Bu gorev verme bir gun once akl?am olmadl. 1,5 gun once 1. gun ogleden

once oldu. Dolaylsl ile bunu belirtmekte yarar var. ileride c;:Onku bunlar hepsi onemli kamtlar

l?eklinde olacak. Bunu belirtiyorum arz ederim."

Samk <;:etin Dogan: "Benim dun haberim oldu. Yani 0 anlamda soyluyorum ben."

Mahkeme Bal?kam: "Peki devam edelim."

Seminere ait oldugu bildirilen ses kaYltlarmdan 9 no'lu kasetin dinletilmesine

devam olundu.

Mahkeme Bal?kam: "Evet B yuzune devam ediyoruz kasetin. Kazlm Gunel? konul?maya

devam ediyor burada yanill? yazllmll?, X65 diye yazllmll? ama Albay Kazlm Gunel?"

Seminere ait oldugu bildirilen ses kaYltlarmdan 9 no'lu kasetin dinletilmesine

devam olundu.

Samk <;:etin Dogan: "30'a 22. yansl bekle orada."

Seminere ait oldugu bildirilen ses kaYltlarmdan 9 no'lu kasetin dinletilmesine

devam olundu.

Mahkeme Bal?kanl: "Kim konul?an? Korkut Ozarslan."

Sanlk <;:etin Dogan: "Korkut Ozarslan, tamam dursun orada."

Seminere ait oldugu bildirilen ses kaYltlarmdan 9 no'lu kasetin dinletilmesine

devam olundu.

Mahkeme Bal?kam: "187 ve devammda Tuggeneral. .. anlal?llamadl diye gec;:en klslm

Mustafa Korkut Ozarslan."

Sanlk <;:etin Dogan: "Bu ordunun plamm arz ediyor l?imdi."

Mahkeme Bal?kam: " Evet."

Seminere ait oldugu bildirilen ses kaYltlarmdan 9 no'lu kasetin dinletilmesine

devam olundu.

Samk tin Dow . "Burada kolordu komutanilgl oynayan tugay komutanlan kendi

manevra pia a I yor onu izliyorum, baklyorum farkililklan, konul?ma yok."

Se' ait oldugu bildirilen ses kaYltlarmdan 9 no'lu k�in dinletilmesine
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Seminere ait oldugu bildirilen ses kayltlarmdan 9 no'lu kasetin dinletilmesine

devam olundu.

SaOik C;:etin Dogan: "Yanslsl yoktu yazldan gorOlsOn dive son olarak koyduk."

Seminere ait oldugu bildirilen ses kaYltlarmdan 9 no'lu kasetin dinletilmesine

devam olundu.

Sanlk C;:etin Dogan: "Ve kesiliyor"

Mahkeme Ba�kanl: "10. kaset evet."

Sanlk C;:etin Dogan: "Ve bant 1-2 cOrnie daha var ama her nedense ahnmaml� sonuna

geldi."

Mahkeme Ba�kanl: "10. kaset."

Seminere ait oldugu bildirilen ses kaYltlarmdan 10 no'lu kasetin dinletilmesine

ba$landl.

Mahkeme Ba�kanl: "Tamam kasete gey."

Sanlk C;:etin Dogan: "SaYIn Ba�kan bundan sonra malum i�te en son soyledigim soz. Bu

semineri burada oynadlk adeta. Bundan sonraki program Cumartesi-Pazar gOnO Istanbul'da,

Istanbul iyinde tiyatroya ve sinemaya gitmektir. Taktirlerinize maruz seminerin devamlnl dl�anda
oynayabiliriz eger ya�amak istiyorsak ya�atmak istiyorsak."

Mahkeme Ba�kanl: "Peki evet 10 adet ses CD'sinin dinlenmesi burada tamamlandl."

Sanlk OZden Ornek: "SaYIn Ba�kanlm yemekten sonra eger uygun gorOrseniz bir 12
dakikahk soz hakkl istiyorum."

Mahkeme Ba�kanl: "Benim okuyacaglm bir yer var orayl tamamlamaya yah�ahm. Zaman

nasll gidecek ona gore imkan olursa bakanz."

Sanlk Ozden Ornek: "Peki."

Mahkeme Ba�kaOl: "Peki siz ne konuda soz istiyordunuz?"

Sanlk Ozden Ornek: "Genel bir durumla ilgili bir �eyler soyleyecektim. Istiyorsanlz �imdi
yapabilirim 12 dakika."

Mahkeme Ba�kanl: "0 konuda soz hakklnl daha sonra kullanacaklar size ve digerlerine

de e�itsizlik olur. Yani bugOn duru�maYI bitirmek durumundaylz. Okuyacaglmlz bir 50 sayfahk

bir notumuz var."

Sanlk Ozden Ornek: "Takdir sizin."

Mahkeme Ba�kaOl: "Ama soz hakkl verilecek i1eriki gonierde."

SaOik Ozden Ornek: "Peki te�ekkOr ederim."

Mahkeme Ba�kanl: "Ogle arasl veriyoruz."

Duru$maya ogle arasl verildi.

Duru$maya kaldlgl verden devam olundu.

Sanlk C;:etin Dogan: "SaYIn Ba�kan seminer ses kaseti."

Mahkeme Ba�kanl: "Evet 1 dakika. BugOnkO duru�manln ogleden sonraki bolOmOnO saat

13:58 itibari ile aylyoruz. Sabahki isim tespitinde yer almayan bir klslm sanlk mOdafileri

Avukatlar Ilkay Sezer, Osman Oguzhan, Ay�e GOI Hanyaloglu, Erdem Ozyurt, Mustafa Canan,

Hatice OzgOn Duman, Atakay Bala, Hatice Dogan C;:elik, Ali Sezenoglu, Tamer Oner, Durgut

Can, Osman Topyu, Oguz Kaylran ile tutuksuz sanlklardan Musa Fanz, Erol Ersan, Namlk

Seviny ve Bayram Ali Tavlayan'ln duru�maya katlldlklan bildirildi, buyurun."

Sanlk C;:etin Dogan: "Sayln Ba�kan ses kasetleri dinledigimiz gibi 12 saat 2 ika

civannda bir zaman tuttu. Bunu dinlettiginiz iyin burada canh olarak evvela �eyden on

te�ekkOr ede im. Seminerin ne oldugunun anla�llmasl baklmlndan one . olan bir noktaydl

Burada yoz'mlerd aZI hatalar oldugunu gormO�sOnOzdOr. 0" eltilmi�, biz ken

metinlerimiz eltmeler yaptlk ama yok onemli, yok hayati de I. Yer yer bazl kOy"

aksakhkl ar. Fakat genel itibari ile uyumlu. Anlamadlgl bo 'mler, �ahls isimlerinpe

de . . . Burada Sa",n Bsskalllm hatlrlaslnlz 16 Arallk 2010' a 2. celsede belJlsu ifadeyi
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kullanml�tlm. Bu dava TUrk Ulusuna, TOrk Halkma, Silahh Kuwetlere yok pahahya mal oluyor.

Ewela uygun gorOrseniz dijital verilerden ba�layahm bu dijital verilerin geryek mi degil mi

oldugunu tartl�ahm. Seminerse sonuy olarak hata ve kusur aranan nokta ise arkada�lanm 48

ki�i burada tutuklu. Onlan ben yaglrdlm, ben Ordu Komutanlydlm gelmemezlik edemezlerdi.

Seminerde bir kasag kusur varsa bunun mOsebbibi benim. Bunun hesabml da vermeye hazlrlm.

Bunu tekraren, teyiden ifade etmek isterim. Ozellikle konu�malanm iyerisinde tabi evvela darbe

ile i1gili en kOyOk bir nokta olmadlgl gibi dikkat etmi�seniz arkada�lanmlz geri bolge emniyeti

iyerisinde slklyonetim planlan ile ilgili sunu�lar yaparken hiy fazla irdelemedim ama dl� tehdil

dedikleri zaman tekrar koyun, haritayl koyun, buradan nasll gidiyorsunuz diye ayn ayn yollar i1e

ilgili bilgiler istedim. Manevra planlannm tekrar tekrar konmasml istedim. Burada yani dl� tehdil

ile ilgili konulann aynntlh ile ilgili izlendigini de gordOnOz. Kapanl� konu�masl iddianamenin

biryok yerlerinde geymi�tir ve kullanllml�tlr parya parya tek halinde. Kapanl� konu�masl

dogrudan dogruya ortaya konan durum, senaryoda ortaya konan durumda yaratllan ko�ullann

irdelenmesi ile gerek iy tehdit ve gerek dl� tehdit ile ilgili dO�Oncelerimi aylkladlm. Bunu

aylklarken, bunu aylklarken mutlaka bOlOn arkada�lanm benim dO�Oncelerime katlhyor degil ben

�ahsi fikirlerimi aylkladlm. Evvela onu ifade edeyim. Benim toparlamam burada bOyOk olyOde

zaten bir bolOmO ile tamamen kendi ki�isel bir �eylerimdir, tecrObelerimdir, dO�Oncelerimdir ve

hiy kimseyi baglamaz. Sadece beni baglar. Ve burada hesap verilmesi istenen bir �ey varsa

kapanl� oturumunda konu�mamda bunun hesablnl hangi mahkemede vermem gerektigi de

bellidir. Bunun verilmesine de hazlr oldugumu bu vesile ile belirtmek isterim. $imdi 0 gOnkO

�artlar iyersinde yaptlglm konu�malann yok onemli bolOmOnOn hala daha geyerli oldugunu,

bugOn iyin de geyerli oldugunu allml yizerek ozellikle belirtmek isterim. BugOn de 0 dO�Oncelerin

biryoguna imzaml alanm. Aylkya huzurunuzda bunu da belirtelim. Eger bu SUy ise bu SUyU da

ben huzurunuzda kabul ediyorum. Te�ekkOr ederim."

Mahkeme Ba�kanl: "Peki. $imdi iddianamede daha dogrusu iddianamelerde 3 tane iddi

aname var. Cumhuriyet Savclhglnm dayandlgl delilleri ba�hklar halinde bir klsmmm da iyerigine

dayanarak belirtecegim. Niye aynntlya girmedim? iddianameler yok aynntili. Biliyorsunuz birisi

900 kOsOr sayfa, 200 kOsOr sayfa gibi aynntl orada bunlar tartl�lldl. Sadece oralara atlf yapll

masl ve tekrar hatrrlatma olarak Mahkeme onOne getirmek amaci ile boyle klsa klsa notlar aldlk.

Bunlar buraya esas alman notlar Cumhuriyet Savclhglnln esas aldlgl delillerdir. Yani soyleye

ceklerim Mahkemenin esas alacagl anlammda deQiI Mahkemenin tartl�acagl ve esas ahp

almayacagma karar verecegi Cumhuriyet Savclhgmm ileri sOrdOgO delillerdir. Adli Emanetten

getirilen 50 klasor vardl biliyorsunuz. Onlar ile ilgili onlar hiybir isim kapatllmadan ve hiybir bel

genin Ozeri kapatllmadan kondugu klasor oldugu iyin Cumhuriyet SaVCISlnln dayandlgl deliller

genelde ilk iddianamede orada yer ahyor. Oradan ba�layacaglz. Klasor 1'de Gazeteci Mehmet

Baransu'nun teslim ettigi 2229 adet belgenin ilk 327 adeti mevcut olup, 12 EylOI 1980 askeri

darbesine ili�kin bir taklm yazl�ma belgelerini iyermekte. Klasor 2'de yine Gazeteci Mehmet

Baransu'nun teslim ettigi 2229 adet belgenin 328-745 dizisinde yer alanlar olup, 12 EylOI 1980

askeri darbesine ili�kin bir taklm yazl�ma belgelerini iyermekteler. Vine klasor 3'de Gazeteci

Mehmet Baransu'nun teslim ettigi 2229 adet belgenin 746-1127 dizisinde yer alanlar mevcul

olup, 12 EylOI 1980 askeri darbesine ili�kin bir taklm yazl�ma belgelerini iyermekteler. Klasor

4'de Gazeteci Mehmet Baransu'nun teslim ettigi 2229 adet belgenin 1128-1559 dizisinde yer

alanlar olup, 12 EylOI 1980 askeri darbesine ili�kin bir taklm yazl�ma belgeler ile 1077-2229

arasmdaki belgelerde 2002 ve 2003 ylh plan seminerlerine i1i�kin imzah belgeler iyer

Bu belgelerd 1078 devammdakiler 2002 ylh 1.0rdu plan semineri, 1101 'de' Mart 2003

plan semineri a planl, 1102 ve devammdaki 2003 ylh plan semineri ograml, 1327 ve

devammd 03 ylh plan yah�maSI uygulama 5. Kolordu Plan yah�masm . i�kin belgeler, 1158

ve d Kolordu plan yah�masma ili�kin belgeler, 1173 ve d ammda Bilecj« ilinde
kuru I dlslnda faali'vet aosteren sendika, vaklf, dernekler ile unlann yon�icilerine
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ilii?kin liste, 1175 ve devammda Kocaeli ilinde kuru lUi? amac;:lan dli?mda faaliyet gosteren sen

dika, vaklf, dernekler ile bunlann yoneticilerine ilii?kin liste, 1180'de devammda Sakarya i1inde

kurului? amac;:lan dli?mda faaliyet gosteren sendika, vaklf, dernekler ile bunlann yoneticilerine

ilii?kin liste, 1181 ve devammda Bahkesir ilinde kurului? amac;:lan d1i?mda faaliyet gosteren sen

dika, vaklf, dernekler i1e bunlann yoneticilerine ilii?kin liste, 1184 ve devammda Bursa ilinde

kurului? amac;:lan d1i?mda faaliyet gosteren sendika, vaklf, dernekler ile bunlarm yoneticilerine

ilii?kin liste, 1191'de Yalova i1inde kurului? amac;:lan dli?mda faaliyet gosteren sendika, vaklf, der

nekler ile bunlann yoneticilerine i1ii?kin Iiste, 1192 ve devammda Istanbul ilinde kurului? amac;:lan

dli?mda faaliyet gosteren sendika, vaklf, dernekler ile bunlann yoneticilerine ilii?kin listeler yer

almaktadlr. 1197 ve devammda Bilecik i1indeki yerel basin yaym organIan listesi, 1198 ve

devammda Kocaeli i1indeki yerel basm yaym organlan listesi, Derince, Gebze, Kandlra, Golcuk

ilc;:elerindeki basm yaym organlan Iistesi 1204 ve devammda Bahkesir i1indeki yerel basm yaym

organlan listesi, 1209 ve devammda Bursa i1indeki yerel basm yaym organlan listesi, 1212'de

Yalova ilindeki yerel basm yaym organlan Iistesi, 1213 Istanbul ve devamlnda ilindeki yerel

basm yayln organlan listesi yer almaktadlr. 1221 ve devamlnda 52. Zlrhh Tumen Komutanhgl

plan c;:ahi?masl bilgi notu, plan c;:a11i?masma katllacak personel listesi, 05-06 l;)ubat 2003 tarihle

rinde yapllacak c;:ahi?manm cereyan tarzi plam, incelenecek konular, ic;:erikleri, 1228 ve deva

mlnda bunlar beige numaralan. Savclhgm teslim ahrken dizi numarasl degil Savclhgm verdigi

evrak numaralan. 1228 ve devammda 52. Zlrhll Tumen Komutanhgmm 06 Ocak 2003 tarihli

egemen harekat plan c;:ahi?masl 2003 konulu 1. Ordu Komutanhgma yazdlgl yazl ve ekleri, 1245

ve devammda 09 Ocak 2003 tarihli 52. Zlrhh TOmen Komutanhgmm 1. Ordu Komutanhgma

yazdlgl plan c;:ahi?masl 2003 konulu yazl ve eklerinin oldugu yazl ic;:eriklerine gore seminerde

egemen harekat planl ve slklyonetim planlnm gorui?Olecegi, 1267 ve devammda 95. Zlrhh

Tugay Komutanhgl 27-28 Ocak 2003 plan c;:ahi?masma ilii?kin bilgi notu, plan c;:ahi?masl esaslan,

cereyan tarzi plamnln yer aldlgl, seminere katllacaklann listesinin belirlendigi, 1299 ve deva

mmda 95. Zlrhh Tugay Harekat ve Egitim l;)ube MudOr Vekili Veli Murat Tulga adma imza

aC;:llm1i? olaslhgl en yuksek tehlikeli senaryo metninin yer aldlgl, 1327 ve devammda 1. Ordu

Komutanhgl plan c;:ahi?masl uygulama esaslan, Kurmay Bai?kam TOmgeneral Nejat Bek imzah 3

sayfadan ibaret yazmm bulundugu, yazl ic;:eriginde olaslhgl en yuksek tehlikeli senaryonun tartl

i?llacagmm belirtilerek bu kapsamda Kolordu, TOmen ve Tugay Komutanhklannm planlanm

haZirlamalan istendigi, 1333-1336 araslnda Plan Harekat l;)ube MOdOru BOlent Tunc;:ay

tarafmdan imzalanmli? olaslhgl en yuksek tehlikeli senaryo metninin yer aldlgl, senaryo metninin

1. iddianame ic;:erisinde tamamen yer aldlgl ve durui?mada okundugu, 1337 ve devamlnda Istih

barat Bai?kam Izzet Ocak imzah 04 Mart 2003 tarihli Plan Egitim l;)ube MudOr Vekili Abdullah

Zafer Ansoy tarafmdan haZirlanmli? karargah ic;:i motalaa kagldl ve eklerinin yer aldlgl, durum

degerlendirmesi 24 Ocak-30 Ocak 2003 tarihli 7 sayfadan olui?an klslmda AKP'nin iktidara gel

mesinden sonra yasa degii?iklikleri, kamu gorevlilerinin atanmalan, baslnda C;:lkan haberler ile

tarikatlar konulanmn incelenerek kadrolai?ma c;:ahi?malan oldugu ve yasa degii?iklikleri ile kadro

lai?manm onOndeki engellerin ai?llmaya c;:ahi?lldlgmm belirtildigi."

Sanlk Cetin Dogan:"(Mikrofona konui?ulmadlgl ic;:in soylenenler anlai?llamadl)."

Mahkeme Bai?kam: "Evet, 31 Ocak-20 l;)ubat 2003 tarihli durum degerlendirilmesi bai?hkh

12 sayfadan olui?an bolumde AKP'nin irticai faaliyetlere kani?an kamu gorevlilerini koruma amaci

gOttugOnOn belirtildigi, Recep Tayip Erdogan'm Siirt'te yaptlgl konui?mada aldlgl cezanm yok

saylldlgl, adli sicil kaydmln silindigi, milletvekili sec;:ilmesinin onundeki engellerin kaldlnldlgl,

kadrolai?ma c;:a11i?malan kapsammda 58 ile vali atamasl yaplldlgl, 30 valin' erkeze a dlgl,

atanan 9 'nin' imleri de belirtilmek suretiyle) irticai goru�O benim iklerine dair bilgi rin

bulundug, .. metin emniyet tei?kilatmda atamalar ic;:in c;:ahi?malar ptlgl, YOksek Ogreti de

tOrbana estlik tanmmasl yonOnde c;:ahi?malar yaplldlgl i?eklinde ei?itli gorui?leler yer veri igi,

ek' e 'klikleri, vali atamalan, kadrolai?ma kapsamm a atama c;:ahi?m)'an k nulu
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t;izelgelerin yer aldlgl, bu t;izelgelerde atanan burokratlann dunya ve siyasi goru!illeri hakklnda

tespitlerin yer aldlgl, 1381'de seminerle ilgili yapllan arzda ordu komutanlnln direktifleri konulu

yazl ve eklerinin yer aldlgl, yazlnln Bulent Tunt;ay, Suha Tanyeri, Mustafa Korkut Ozarslan,

Nejat Bek taraflndan paraflandlgl, 1384'de Laiklik, Cumhuriyet Ilkelerine kar!ill son zamanlardaki

davranl!illar konulu 1. Ordu Komutanl Orgeneral Getin Dogan imzah yazlnln yer aldlgl, 1385 ve

devamlnda 07 Mart 2003 tarihli ordu komutanlnln plan semineri kapanl!il konu!ilmasl metninin yer

aldlgl, yazi it;eriginde son set;imler sonucunda Cumhuriyetin temel ilkeleri ile bagda!ilmayacak bir

partinin iktidara geldigi, icraatlardan devleti ele get;irmeyi, laiklik ilkelerini part;alamayl, anaya

say1 kendi idealleri dogrultusunda degi!iltirmeyi amat;ladlklannln at;lkt;a anla!illldlglnin belirtildigi,

muslumanln demokrat olmayacagl ve demokrasi ile t;eli!ilkili oldugunun vurgulandlgl, yeni

donemde siyasi geli!ilmelerin Turk Silahh Kuvvetler'in Turkiye'yi hem it;ten hem de dl!iltan gelebi

lecek tehditlere kar!ill daha moteyakklz olmaslnl gerektirdigi, it; tehdit mevcutken dl!ila yonelik bir

harekatln hezimetle sonut;lanabilecegi, once it; tehdidin bertaraf edilmesinin gerekliligi,

potansiyel tehlike te!ilkil eden unsurlann belirlenmesi, bu kapsamda planlan yapllmasl gerektigi,

slklyonetimde halkin desteginin kazanllmaslnln onemin vurgulandlgl, 1469 ve devamlnda

1.0rdu Komutanlnln 20 Arahk 2002 tarihinde icra edilen ayhk karargah koordinasyon toplantl

slnda yaptlgl konu!ilma t;ozumunun yer aldlgl, t;ozum metninde dl!ilanda it;imizde !ilimdiye kadar

bannmayanlar meclise ta!illnml!iltlr. Bu bir meydan okumadlr. Bu meydan okumaya kar!ill biz de

geri adlm atmaylz. Bundan soma da yine it;imizde olabilecekler, var olacaklar. Takip ettigimiz

insanlar vardlr. Boyle kategorili personelin pervaslzca biraz daha cesaretlenmi!il olmalan Silahh

Kuvvetler it;erisinde bunlara daha fazla hit;bir suret ile yer vermeme ihtiyaclnl ortaya t;lkarml!iltlr.

Bu nedenle Arahk ayl degerlendirmelerinin t;ok ciddi olarak yapllmasl bilgili, beigeIi olarak onu

muzdeki !ilura donemine bunlann goturulmesi gerekmektedir !ileklindeki degerlendirmelerin

bulundugu, 1476'da Kurmay Ba!ilkanl Tumgeneral Nejat Bek imzah plan t;all!ilmalanna katllma

programlnln yer aldlgl, 1475 ve devamlnda Ordu komutanlnln 4. Tugay seminerinde yapacagl

konu!ilma metninin bulundugu, 1489 ve devamlnda seminerde yazllan el yazl notlannln yer

aldlgl, 1560 ve devamlnda 14 Ocak 2003 tarihli 1. Ordu 2003 plan semineri uygulama esasla

nna ili!ilkin Kurmay Ba!ilkanl Tumgeneral Nejat Bek imzah yazl ve eklerinin yer aldlgl, cereyan

tarzl planlnda olaslllgi en yuksek senaryodan soz edilmedigi. Klasor 5'de Gazeteci Mehmet

Baransu'nun teslim ettigi 2229 adet belgenin 1664-2229 dizisinde yer alanlann bulundugu, 12

Eylul 1980 askeri darbesine ili!ilkin bir taklm yazl!ilma belgelerini it;erdigi, 1720 ve devamlnda

Harekat Ba!ilkanr Suha Tanyeri imzah 1. Ordu plan seminerine katllacak personel listesinin yer

aldlgl, 1749 ve devamlnda 15. Kolordu Komutanhgl Guvenlik harekat planlna EK-C Lahika-4

ba!ilhkh planln uygulanmasl durumunda gorevde kalmasl saklncah oldugu degerlendirilen kamu

personeli ve bunlann yerine atanmasl planlanan !ilahlslar t;izelgesinin bulundugu, bu t;izelgeye

gore Adapazan'nda birt;ok kamu gorevlisinin gorevden ahnarak yerine emekli ya da muvazzaf

subaylarln getirilmesinin planlandlgl, 1760 ve devamlnda 31 Ocak 2003 tarihli 1. Ordu 2003 plan

semineri uygulama esaslanna ili!ilkin Kurmay Ba!ilkanl Tumgeneral Nejat Bek imzah yazl ve

eklerinin yer aldlgr, klasor 4'deki yukanda belirtilen 1560 ve devamlnda evrak ile aYni it;erik ve

amat;la duzenlendiginin anla!il1ldlgl ancak bu yazlnln ekinde yer alan seminer cereyan tarzl pla

nlnda it; tehdide yonelik hususlara da yer verildigi, 1560 ve devamlnda bulunan 14 Ocak 2003

tarihli yazlnln olaslhgl en yuksek tehlikeli senaryoyu it;ermeyen 31 Ocak 2003 tarihli 1760 ve

devamlnda bulunan yazlnln ise olaslllgi en yuksek tehlikeli senaryoyu it;eren yazl oldugu, bu

hususun Suha Tanyeri'nin emniyet ifadesinde belirtildigi, 1849 ve devamlnd 0 or plan

t;ah!ilmasl 2003 uygulama emrinin yer aldlgl, 1864 ve devamlnda 31 Oca 03 tarihli 1. rdu

plan sem' r uy a esaslan konulu emri Jandarma Bolge Komut Iglna gonderilen us-

haslnln yer I, klasorler 6-7-8-9-10-11-12'de Gazeteci Mehmet Bar nsu'nun teslim etti- 1,2

ve 3 no D t;lktllannln yer aldlgl, olaslhgl en yuksek senaryo kap, amlnda 1. Ordu as birlik-

leri . iner oncesi ballFI8dlidan planlara yer verildigi, bunlan sunum !ilekline/g irildigi,
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slaytlar hazlrlandlgl gtirOlmektedir. Klastir 13-14-15'de Gazeteei Mehmet Baransu'nun teslim

ettigi 4 nolu CD dtikOmO olup Ertugrul harekat plam ile ilgili 1. Ordu 2003 semineri ic;:in

hazlrlanan sunumlar yer aldlgl, klastir 16-17'de Gazeteei Mehmet Baransu'nun teslim ettigi 5

nolu CD dtikOmO olup, olaslllgi en yOksek tehlikeli senaryonun da oynandlgl 95. Zlrhll Tugay

seminer c;:all�masma i1i�kin beige ve bilgiler yer aldlgl Klastir 18-19-20-21'de Gazeteei Mehmet

Baransu'nun teslim ettigi 5 nolu CD'de yer alan diger askeri konularla ilgili C;:lktllann yer aldlgl,

klastir 22'de Gazeteei Mehmet Baransu'nun teslim ettigi 6 nolu CD dtikOmlerinin yer aldlgl 1.

Ordu 2003 plan semineri yansllanmn bulundugu, klastir 23'de Gazeteei Mehmet Baransu'nun

teslim ettigi 7 nolu CD C;:lktllannm yer aldlgl, dizi 188'de Harekat Ba�kanllgmm brifinginin arzl

esnaslnda kurmay ba�kamnm verdigi emirler ba�lIkll 7 adet konuyu ic;:eren yazmm yer aldlgl,

dizi 298'de 1. Ordu Komutanllgl bOnyesinde sakmeall personelle ilgili c;:all�ma notunun bulun

dugu, klastir 24-25'de Gazeteei Mehmet Baransu'nun teslim ettigi 7 nolu CD'nin askeri kurum

larla ilgili C;:lktllannm yer aldlgl, klastir 26'da Gazeteei Mehmet Baransu'nun teslim ettigi 8 nolu

CD C;:lktllarmm yer aldlgl askeri konular, irtieai konular, klilk klyafet uygulamalanyla ilgili bilgiler

ic;:erdigi. Klastir 27'de Gazeteei Mehmet Baransu'nun teslim ettigi 9 nolu CD C;:lktllanmn yer

aldlgl. BtilOeO tertir faaliyetlerine ili�kin konulan ic;:erdigi. Klastir 28-29'da Gazeteei Mehmet

Baransu'nun teslim ettigi 10 nolu CD dtikOmlerinin yer aldlgl. 1. Ordu plan seminerinde slklyti

netim uygulamalanna ili�kin sunum ve yansllan ic;:erdigi. Bu kapsamda 1. Ordu bagllsl birlikler ile

1. Ordu btilgesindeki jandarma birliklerinin asayi�in saglanmasmda verileeek gtirevlere ili�kin

sunum ve yansllannm bulundugu. Bu kapsamda yakalanaeak ki�ilerin tineelik slrasma gtire Iis

telerinin hazlrlanaeagl ve gOneel olarak bulundurulaeaklan klastir 28, dizi 476'da belirtilmektedir.

Klastir 28 Dizi 476 da asker ki�ilerin slklytinetim ilamndan soma kamu kurum ve kurulu�lannda

gtireviendirileeegi, yeni atanacak ytinetieilerin aym kurum bOnyesinde bulunan AtatOrk like ve

Inkllaplanna bagll meslekten ki�ilerden atanacagl, Klastir 28, Dizi 475'te belirtilmektedir. Aynea

sakmeall kamu gtirevlileri ve tigrencilerin listelerinin de haZirlanaeagl belirtilmektedir. Klastir 28,

Dizi 319 da Donanma Komutanllgl'na ic;: tehdide ytinelik gtirev verilmeyecegi belirtilmektedir. Dizi

307 ve tineesinde de irtieai, btilOeO, Ylklel unsurlar ve yogunla�tlgl btilgeler, Klastir 28, Dizi 266

ve tineesinde ekonomik ve stratejik tineme haiz tesisler, Klastir 28, Dizi 253 ve tineesinde slkl

ytinetim plam belirtilmektedir. Klastir 28, Dizi 280'de Istanbul, Koeaeli, Adapazan, Bursa, Bileeik

iIIerindeki rejim aleyhtan irtieai unsurlara meyilli �irketler, Klastir 28, Dizi 279'da aym iIIerdeki

rejim aleyhtan irtieai unsurlara meyilli yurt, okul ve dershaneler, yine aym 282'de bu iIIerdeki

rejim aleyhtan irtieai unsurlara meyilli radyo, TV ve diger haberle�me arac;:lan, yine aym klastir

265 ve tineesinde btilgedeki hassas tesisler yer almaktadlr. Klastir 30-31-32-33-34-35-36-37'de

Gazeteei Mehmet Baransu'nun teslim ettigi 11 nolu CD'nin C;:lktllan bulunmaktadlr. Klastir 30'da

Dizi 432'den ba�lIyor. 1'nei Ordu Komutanllgl gOvenlik harekat plamna EK-C (lstihbarat) Lahika

1 (Rejim ve devlet aleyhtan unsurlara meyilli basm organlan) ba�lIkll Istihbarat Ba�kanl Kurmay

Albay Izzet Oeak imza blogu bulunan 2 sayfadan olu�an liste. Dizi 429'da GOvenlik harekat plam

kapsammda el konulmasl planlanan 4x4 arac;:larm c;:izelgeleri ba�lIkll 5 sayfadan olu�an liste.

Dizi 423'te Balyoz gOvenlik harekat plam ba�lIkll 11 sayfadan olu�an Balyoz slklytinetim komu

tam orgeneral <;:etin Dogan imza blogu bulunan liste yine bunun devammda bulunan EK-A liste

leri yer almakta Dizi 411'de Izzet Oeak imza blogu bulunan 1. Ordu Komutanllgm'da Gtirevlen

dirmede yetkili personel listesi. Dizi 410'da yine Izzet Oeak imza blogu bulunan 2'nei Kolordu

K.IIgl ba�lIkll Gtirevlendirmede yetkili personellistesi. Dizi 409'da Kurmay Albay Izzet Oeak imza

blogu bulunan 5'nci Kolordu K.IIgl ba�lIkll Gtirevlendirmede yetkili personel list '. IZI 'de

yine Izzet Oe k imza blogu bulunan 15'nei Ordu Kor. K.IIgl ba�llkll Gtirevle . mede yetkili er

sonelliste'. izi 'e Izzet Oeak imza blogu bulunan 3'nci Kolordu K . K.IIgl ba�lIkll G" ev

lendirmede y. personel listesi. Dizi 406'da Izzet Ocak imza blogu lunan Harp Akade ileri

Komuta ba�lIkll Gtirevlendirmede yetkili personel listesi. Dizi 404 'de gtireVI�niri cek

ka 1 sayfadan o!"�an evrak yer almaktadlr. Vine a m CD ic;:erisinde - liste-

- .
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leri bulunmakta bunlar; 1. Ordu Komutanllglnda gOvenlik harekat plammn uygulanmasl kapsa

mlnda gorevlendirilecek personel Iisteleri, Dizi 402 'de ozel operasyon ve sorgulama timlerinde

gorevlendirilecek personel ba�lIkll 2 sayfadan olu�an liste, Dizi 400'de Ozel gorevli toplama tim

lerinde gorevlendirilecek personel ba�lIkll 1 sayfadan olu�an Iiste, Dizi 399'da Slklyonetim

mahkemelerinde gorevlendirilecek personel ba�lIkll 1 sayfadan olu�an liste, Dizi 398'de Darbe

harekatl timlerinde gorevlendirilecek personel ba�lIkll 1 sayfadan olu�an liste, Dizi 397'de

Gozaltl timlerinde gorevlendirilecek personel isimli 5 sayfadan olu�an liste, Dizi 392'de Hasar

tespit timlerinde gorevlendirilecek personel isimli 5 sayfadan olu�an Iiste, Dizi 387 'de Kamu

kurum ve kurulu�lannda gorevlendirilecek personel isimli 3 sayfadan olu�an liste, Dizi 384'te

Ozel hastaneler ve ilae;: depolannda gorevlendirilecek personel ba�lIkll 2 sayfadan olu�an evrak,

GOmrOkler, depolar, ambarlarda gorevlendirilecek personel ba�lIkll 5 sayfadan olu�an liste, Dizi

382 'de gOmrOkler depolar, ambarlarda gorevlendirilecek personel listesi, Dizi 377 'de all�veri�

merkezleri ve glda toptancllannda gorevlendirilecek personel ba�lIkll 3 sayfadan olu�an

Istihbarat ba�kanl Kurmay Albay Izzet Ocak imza blogu bulunan liste. EK-M Lahika-1 Listeleri:

Dizi 373'de 1. Ordu Komutanllgl gOvenlik harekat plamnln uygulanmasl kapsamlnda gorevlen

dirilecek personel listeleri, ozel operasyon ve sorgulama timlerinde gorevlendirilecek personel

ba�lIkll 2 sayfadan olu�an liste. Dizi 371 'de ozel gorevli toplama timlerinde gorevlendirilecek

personel ba�llkll 1 sayfadan olu�an Iiste. Dizi 370'te slkryonetim mahkemelerinde gorevlendiri

lecek personel ba�hkh 1 sayfadan olu�an Iiste. Dizi 369'da darbe harekatl timlerinde gorevlendi

rilecek personel ba�lIkll 1 sayfadan olu�an liste. Dizi 368'de gozaltl timlerinde gorevlendirilecek

personel ba�lIkll 5 sayfadan olu�an liste. Dizi 363'te hasar tespit timlerinde gorevlendirilecek

personel ba�lIkll 5 sayfadan olu�an liste. Dizi 358'de kamu kurum ve kurulu�lannda gorevlendi

rilecek personel ba�hkll 3 sayfadan olu�an liste. Dizi 355'de ozel hastaneler ve ilae;: depolannda

gorevlendirilecek personel ba�llkh 2 sayfadan olu�an evrak, Dizi 353'te gOmrOkler, depolar,

ambarlarda gorevlendirilecek personel ba�lIkll 5 sayfadan olu�an liste. Dizi 348'de all�veri�

merkezlerinde ve glda toptancllannda gorevlendirilecek personel ba�llkll 3 sayfadan olu�an

liste. Dizi 345'te 2. Kolordu Komutanhgl gOvenlik harekat planlnln uygulanmasl kapsamlnda

gorevlendirilecek personel listeleri yer almaktadlr. Bunlar da; ozel gorevli toplama timlerinde

gorevlendirilecekler, slklyonetim mahkemelerinde gorevlendirilecekler, darbe harekatl timlerinde

gorevlendirilecekler, gozaltl timlerinde gorevlendirilecekler, hasar tespit timlerinde gorevlendiri

lecekler, kamu kurum ve kurulu�lannda gorevlendirilecekler, ozel hastaneler ve ilae;: depolannda

gorevlendirilecekler, gOmrOkler, depolar ve ambarlarda gorevlendirilecekler, all�veri� merkezleri

ve glda toptancllannda gorevlendirilecekler �eklinde yer almakta. 5. Kolordu Komutanllgr

gOvenlik harekat plammn uygulanmasl kapsamlnda gorevlendirilecek personel listesi ba�llgl

altlnda da 320 ve devamlnda ozel operasyon ve sorgulama timlerinde gorevlendirilecekler, ozel

gorevli toplama timlerinde gorevlendirilecekler, slklyonetim mahkemelerinde

gorevlendirilecekler, darbe harekatl timlerinde gorevlendirilecekler, gozaltl timlerinde gorevlen

dirilecekler, hasar tespit timlerinde gorevlendirilecekler, ozel hastaneler ve ilae;: depolannda

gorevlendirilecekler, gOmrOkler ve depolar, ambarlarda gorevlendirilecekler �eklinde yine

all�veri� merkezleri yer almaktadlr. Aym listeler 15. Kolordu Komutanllgl kapsamlnda da dOzen

lenmi� aym ba�lIklar altlnda devam ediyor. Vine 3. Kolordu Komutanllglnda da aym listeler ba�

IIgl altlnda dOzenlemeler yapllml�."

Salonda soz almadan konu�anlar oldu, anla�i1amadr.

Mahkeme Ba�kanl: "Tabi tabi yani �u anlamda sahte anlamlnda ve ere;:ek anThmlnda

soylemiyorum. 1. CD'ni ktlSI bunlar. Yani sizin imzanlz bulunan soyl iyorum."

Salond s' adan konu�anlar oldu, anla�llamadr.

Ma Ba�kam: "Bakln bunlar Cumhuriyet Savclllglnln isffiianamede ileri sOrdi,tgO ve

koydugu belgeler. Mahkeme bunIan degerlen�irecek ileride 0 YOzdin oku
i�ihi okusam hie;: bitmez."

={y�
17



.....

....

T.c.lsTANBUL 10.AGIR CEZA MAHKEMESi ( CMK 250 MADDESIILE YETKILI ) CELSE TARIHI
09.03.2012 ESAS NO: 2010/283 CELSE NO:94 Sayfa:18

Bir klslm samklar mlidafii Av. $ule Nazhoglu Erol: "Bir !jey soyleyebilir miyim IlitfenT

Mahkeme Ba!jkam: "Buyurun."

Bir klSlm samklar mlidafii Av. $ule Nazhoglu Erol: "SaYIn Ba!jkan tarafslz yargllama

yaplyoruz burada. $U okudugunuz delillerin tamaml, !jU okudugunuz delil olarak gosterilen,

iyinde yogu sozde beige olarak burada ispat edilen dijital veriler var. $imdi SayIn Mahkemenin

yapmasl gereken !judur; buradaki samklann hepsine de soylliyorum. Ceza Muhakemesinin bir

kurahdlr bu. Bunlar eger Savclhk taraflndan delil olarak iddianameye konmu!jsa nasll ki burada

seminer ses kaYltlanm dinledik, 0 belgelerin tamamlnl da burada yanslya vereceksiniz. 0

zaman hepimiz onIan burada tartl!jacaglz, hangi del iller bunlann araslna girmi!jtir, konulmu!jtur,

ilave edilmi!jtir, hangileri edilmemi!jtir, geryek plan semineridir 0 ortaya ylkmah biro Bunun sebebi

!jU; iddianamede ne diyor, sUylama nedir? SUylama !judur. Diyor ki 11 nolu, 16 nolu, 17 nolu

CD'de siz balyoz glivenlik harekat plamm yaptlnlz, suga, orajl da yaptlnlz. Sonra bunlan aldlnlz

geldiniz geryek plan seminerinde gizli olarak tartl!jtlnlZ demiyor mu iddia bu degil mi efendim?"

Mahkeme Ba!jkam: "Evet."

Bir klSlm samklar mlidafii Av. $ule Nazhoglu Erol: "Iddia bu olduguna gore bunlan da

ekinde delil olarak gosterdigine gore biz bu delillerin tamamlnl burada tartl!jmak zorundaylz.

Klilliyen reddediyoruz diyemeyiz. Boyle bir llikslimliz yok bu davada. Eger 1 ylh a!jan bir tutuklu

lugumuz varsa boyle bir llikslimliz yok. Kaldl ki, kaldl ki bugline kadar Sayln Mahkemenin

sadece getirdigi delilleri dinledik ve onlan tartl!jtlk. Sorgu slraslnda da biz el yordamlyla 11, 16

ve 17 nolu CD'lerin iyindeki sahtelikleri, maddi hatalan ortaya koymaya yah!jtlk. Biz orada delil

leri tartl!jmadlk. Biz orada listlimlize atllan iftiradan kurtulmaya yah!jtlk daha biz delilleri tartl!j

madlk Sayln Ba!jkan. Bizim taleplerimiz var SayIn Ba!jkan. En son Abdurrahman Ba!jbug ylktl

soyledi. Dedi ki bunlar 2007 senesinde 11, 16, 17 nolu CD'lere yliklenmi!jtir bir sliratle. TOBI

TAK'ta rapor veren 0 bilirki!jilerin buraya getirtilmesini savunma adlna talep ediyoruz. Bu kesin

likle yapllmahdlr biro Ikinci talebim, ikinci talebim."

Mahkeme Ba!jkam: "Talep almlyoruz ki Avukat Hanlm !ju anda."

Bir klslm samklar mlidafii Av. $ule Nazhoglu Erol: "Ikinci talebim Sayln Ba!jkanlm bunlan

biz soyleyelim de efendim. Zabltlara geysin efendim. l;linkli !junu ozellikle uyarmak istiyorum

herkese. Ceza Muhakemesi yazlh degildir. Ceza Muhakemesi sozllidlir. Zabltlarda olanlar

geyerlidir. Zabltlarda olmayanlar geyerli degildir. Sizin dilekyelerinizi verirsiniz, Sayln Ba!jkanlm

da okur der ki !ju ki!ji !joyle dilekye verdi. Ama oraya girer, zabltlara iyerik girmiyor. Bu sebeple

llitfen beyanlanmzl zapta geyirin taleplerim bu. Bir ba!jka talebim daha var. 1 dakika llitfen. 11,

16, 17 nolu CD'lerin 2007 ylhnda yliklendigine dair Teknik Oniversitenin ilgili bollimlinden, bilgi

sayar programlndan anlayan birinin buraya gelmesi artlk !jart Sayln Ba!jkamm. Bu davayl

baglmslz bir !jekilde, baglmslz yargl ki!jiliginizle yozecekseniz bunu yapmak zorundaslmz ve

Aytay Yalman'ln buraya gelmesi !jart. Sayln Ba!jkamm bu taleplerimizin tamamlnl llitfen zapta

geyirin ve bu konuda bir karar verin efendim."

Mahkeme Ba!jkanl: "Peki."

Bir klslm samklar mlidafii Av. $ule Nazhoglu Erel: "Bu savunmanln talebidir. Reddettiginiz

takdirde 0 zaman biz kendi bilirki!jimizi buraya getirecegiz, hazlr edecegiz ve burada

dinletecegiz efendim. Ama reddetmeyeceginizi dli!jlinliyorum. $u slraladlglnlz delillerin tama

mlnln burada efendim, !jey de ekranda gosterilerek samklar taraflndan tartl!jllmasl

gerekmektedir. Bu davanln ozli bu ba!jka tlirlli olmaz efendim. Te!jekklir ediyorum."

Mahkeme Ba!jkam: " Peki dli!jlincenizi soylediniz 0 !jekilde. Devam ed' rp Aka-

demileri Ko anllgl glivenlik harekat plamnln uygulanmasl kapsamlnd revlendirilec k per-

sonel liste a altlnda da ozel operasyon ve sorgulama ti erinde gorevlendi ilecek

personel, gorevli toplama timlerinde gorevlendirilecek perso I, hassas tesislerde orev-

len . . onel listeleri yer almakta. EK-M Lahika-2 listeleri izi 240'da bulunuyor. I tanbul

ye e ehirl� i1tisakh birinci oncelikli sivil ki�i1er liste i EK-M Lahika-3 liJtel ri, dizi

=G� \ I, I '- I I I!
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230'da bulunuyor. Istanbul ve c;:evresi !?ehirlerde iltisakh ikinci oncelikli sivil ki!?iler Istihbarat
Ba!?kanl Kurmay Albay Izzet Ocak adma imza blogu aC;:llml!? listeler."

Salonda soz almadan konu!?anlar oldu, anla!?llamadl.

Mahkeme Ba!?kam: "MOsaade edin, mOsaade edin. Bunlan okuyacaglz. Ondan soma siz

bOlOn belgeleri ve size gerekli !?eyleri verdik. Savunmamzl yaparken aC;:lkc;:a anla!?lldl ki siz bun

Ian c;:ok aynntlll incelemi!?siniz. Biz sadece ba!?hk belirtecegiz. Daha sonra tartl!?ma imkam sag

layacaglz size."

Salonda soz almadan konu!?anlar oldu, anla!?llamadl.

Mahkeme Ba!?kanl: "Yasa geregi klsa bir ozetleme yaplyoruz dosyada bulunan belgeleri,

delillerin okunmasl a!?amasl."

Samk Cetin Dogan: "Saym Ba!?kan bunlan Iddia Makaml ispat etmesi lazlm."

Mahkeme Ba!?kam: "Biz bunIan Iddia Makammm ileri sOrdOgO deliller diyoruz. Bizim kabul

ettigimiz deliller karanmlzda belli olur ancak."

Samk Cetin Dogan: "Delillerin dogru oldugunu iddia Makaml ispat etmesi lazlm."

Mahkeme Ba!?kanl: "Tamam mOdahale etmeyin artlk. Tamam sizin bu konudaki endi!?e

lerinizi biliyoruz ama bOtOn klasorlerde gec;:en evraklan ba!?hklar halinde ve bazllanm da ic;:erik

itibariyle okuyacaglm. Daha soma da bunIan tartl!?ma imkam saglanacak. Tek tek listeyi oraya

yansltlp tartl!?ma !?eklinde bir !?ey olmasl mOmkOn degil. 0 konuda dosyanm kapsaml buna el

vermiyor ama siz hepiniz egitim durumunuz itibariyle bunIan biliyorsunuz, okudunuz ve tek tek

kendinize gore belgeyi de tartl!?lrSmlz. Dizi 219'da 1. Ordu gorev sahasl ic;:inde yer alan kiliseler

ve adreslerini gosteren c;:izelgeler. Dizi 203'te 1. Ordu gorev sahasI ic;:inde yer alan sinagoglar ve

adreslerini gosteren c;:izelge, 199'da balyoz gOvenlik harekat plam EK-J Milli mutabakat HOkO

meti programl, 187'de Kara Kuwetleri Komutanhgl 1. Ordu Komutanhgl Arallk tarihli 1. Ordu

plan seminerine katllacaklann tespitine ili!?kin Kurmay Ba!?kam TOmgeneral Nejat Bek adma

imzaya aC;:llml!? yazl, dizi 184'de Generallerin durumlanm degerlendirilmesine ili!?kin liste, artl artl

!?eklinde destek durumlannl da gosteren liste. EK-C listeleri; dizi 175'te 1'nci Ordu Bolgesinde

ili!?igi kesilmesi teklif edilen personellistesi 11 sayfadan ibaret, 164'de 2. Kolordu Bolgesinde ili

!?igi kesilmesi teklif edilen personel Iistesi 19 sayfadan ibaret, 145'te 3. Ordu Komutanhgl Bol

gesinde ili!?igi kesilmesi teklif edilen personellistesi 10 sayfadan ibaret, 135'te 5. Kolordu Komu

tanhgl Bolgesinde i1i!?igi kesilmesi teklif edilen personel Iistesi 20 sayfadan ibaret. 115'te 15.

Kolordu Komutanhgl Bolgesinde i1i!?igi kesilmesi teklif edilen personel listesi 10 sayfadan ibaret,

105'te Harp Akademilerinde ili!?igi kesilmesi teklif edilen personellistesi ba!?llkh 2 sayfadan ibaret

liste, dizi 103'te Kuleli Askeri Lisesi, 1!?lklar Askeri Lisesi ve c;:ok programll Astsubay Hazlrlama

Okulunda ili!?igi kesilmesi teklif edilen 5 sayfadan ibaret personel listesi, dizi 97'de 1. Ordu Bol

gesindeki hassas tesislerde gorevlendirilecek personel listesi ba!?hkh 25 sayfadan olu!?an istih

barat Ba!?kam Kurmay Albay Izzet Ocak imza blogu bulunan Iiste. Bakm imzaya aC;:llml!? demi

yorum imza blogu bulunan."

Salonda soz almadan konu!?anlar oldu, anla!?llamadl.

Samk Cetin Dogan: "Saym Ba!?kan bunlar dijital belgeler. Savclhk ispat etmesi lazlm."

Mahkeme Ba!?kam: " Bakln az once ya ben anlatamlyorum. Diyorum ki bunlar iddiana-

mede ileri sOrOlenler. Biz okuyoruz 300'e yakm klasor geldi Savclhktan. Devam edecegiz."

Samk Cetin Dogan: "Saym Ba!?kan Savcllar dinlesin bunlan."

Mahkeme Ba!?kam: " Bakm boyle devam ederse tedbir almak zorunda kallrlm IOtten.

Bunlan dinleyeceksiniz yapacak bir !?ey yok."

Samk Q tin Dogan: "Saym Ba!?kan bir !?ey soyleyecegim Savcllar

cegiz biz de, vc inlesin bunlan."

Sam t Ocak: "(Birkac;: kelime anla!?llamadl) 1 sene soma

a!?kanl: "Buyurun KOr!?ad Bey."
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Bir klslm sanlklar mOdafii Av. KOr�ad Veli Eren: "�imdi salona bir aC;:lklamada bulunmak

istiyorum. Bu Iddia Makaml taraflndan gosterilen delillerin, Yargllama Makaml taraflndan

okunmasldlr. Delillerin degerlendirilmesi degildir. Onun ic;:in."

Mahkeme Ba�kanl: "Avukat Bey de benim dedigimi anlatlyor. Yani aYni �eyi soyIOyor."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. KOr�ad Veli Eren: "�imdi burada bakahm Iddia Makamlnln

iddianameye, dava dosya ekledigi bazi yasak deliller vardl. �imdi biz Sayln Ba�kanln onlan delil

olarak gosterip gostermedigine de bakacaglz. Yani onlar okunduktan sonra degerlendirelim."

Mahkeme Ba�kanl: "Evet onlan da goreceksiniz. Yani biz burada okuma yaparken biraz

da onlara da dikkat ettik. Bir de yani bunlan bizim kabul ettigimiz etmedigimiz anlamlnda bir �ey

yok. Bunlar bizim karanmlzda belli olacak konular. Bunlan ileride Mahkeme kabul edip

etmeyecek ayn bir konu ama dikkat ederseniz ic;:eriklerini soylemiyorum. Iddia nedir Cumhuriyet

Savclsl iddiasl? Bu listelerin hazlrlandlgldlr. Biz de Iistenin ismini soylOyoruz. Ic;:eriginin onemi

yok. Ic;:eriginde bazl �ahlslar var. 10 ki�i yazlyor, 20 ki�i yazlyor, 50 ki�i yazlyor ama ba�llkta ne

diyor? I�te i1i�igi kesilecek personel 0 50 ki�i, 100 ki�i. 0 iddianamede belirtilmi� ashnda tek tek

kimin tugaylndan, bOlOgOnden 0 daha orda aynntlh soylendi. Biz bunlan ba�hklar halinde bir

klsmlnl da ic;:erik halinde soyleyelim. Daha sonra tartl�lrSlnlz. Avukat Bey buyurun."

Sanlk Ali Yasin TOrker mOdafii Av. Bun;;in Hekimoglu: "Efendim bu madem Savclhk

Makamlnln ileri sOrdOgO delillerdir. Biz nasll kendi kar�1 delillerimizi, kar�1 argOmanlanmlzl ken

dimiz burada i1eri sOrdOk, gerekirse slayt gosterilerinde bulunduk onlan Savclilk Makamlnln

bunlan anlatmasl gerekir."

Mahkeme Ba�kanl: "Bakln duru�mada i1eri sOrdOnOz."

Sanlk Ali Yasin TOrker mOdafii Av. BurC;:in Hekimoglu: "Sizin yapmamanlz gerekir. Yani siz

bizim argOmanlanmlzl burada aC;:lklamadlnlz ki."

Mahkeme Ba�kanl: "HaYlr haYIr."

Sanlk Ali Yasin TOrker mOdafii Av. Burc;:in Hekimoglu: "Savclhk Makamlnln gorevidir."

Mahkeme Ba�kanl: "Bakln dava ac;:an beige sizin savunmanlz degil Cumhuriyet

Savclslnln iddianamesidir."

Sanlk Ali Yasin TOrker mOdafii Av. Burc;:in Hekimoglu: "Efendim."

Mahkeme Ba�kanl: "Delilleri Iddia Makaml dava aC;:llan belgeleri gosterdi. Bunlann

duru�mada ortaya konmasl gerekiyor. Siz zaten soyleyerek bunIan duru�mada ortaya koydunuz

kendi ka�1 delillerinizi, tanlkta mesele yok."

Sanlk Ali Yasin TOrker mOdafii Av. Burc;:in Hekimoglu: "I�te aynr �ekilde."

Mahkeme Ba�kanl: "Tanlklar da koydular."

Sanlk Ali Yasin TOrker mOdafii Av. Burc;:in Hekimoglu: "AYni �ekilde bunlan Savclhk

Makamlnln anlatmasl gerekiyor �u anda."

Mahkeme Ba�kanl: "Peki peki. Haylr oyle bir usul yok."

Salonda soz almadan konu�anlar oldu, anla�llamadl.

Mahkeme Ba�kanl: "Savunma delillerini tek tek soyledi zaten duru�malarda. Haylr bir

kere duru�mada soylemesi yeterli. 10 kere bir �eyin soylenmesi dive bir �ey yok. Oyle bir yargl

lama usulO yok. Devam ediyoruz. Dizi 71'de notlar komutana arz txt ba�hkh 1'nci Ordu'da 11275

Harp Akademilerinde 319 Kara Kuvvetleri Egitim ve Okullar Ba�kanhglnda 680, Milli Savunma

Bakanllgl Asal Daire Ba�kanhglnda 215 olmak Ozere 1. Ordu Bolgesinde 12489 muvazzaf kara

personeli bulunmaktadlr ibareli 1 sayfadan ibaret Iiste. Dizi 69'da Emekli orgeneral oramiraller

ba�hkll emekli general-amiral telefon rehberi isimli 5 sayfadan ibaret Excel belgesi. Dizi 63'te

emekli korgeneraller, 53'te emekli tOmgeneral, 35'te emekli tuggeneral ba�hk �itli sa lar

daki Excel b geleri. 31. klasorde EK-B listeleri vine bunlar 11. CD C;:lktllan r ahyor. 2. Kol rdu

Komutanh �hgl altlnda dizi 436'da ozel operasyon ve sorgulama tim inde gorevlendiril cek

persone hkh 2 sayfadan ibaret liste. 434'de ozel gorevli toplama ti lerinde gore�endir' ecek

per . e " 433'de�etim mahkemelerinde gorevlendirile k personel lil'tesi, 2'de

�tf=l \1lA
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darbe harekatl timlerinde gorevlendirilecek personellistesi, 430'de gozaltl timlerinde gorevlendi

rilecek personel Iistesi bal1hkh 2 sayfadan ibaret liste, 428'de hasar tespit timleri ve gorevlendiri

lecek personel Iistesi, 424'de kamu kurum ve kurulul1lannda gorevlendirilecek personel Iistesi,

421'de ozel hastaneler ve ilac; depolannda gorevlendirilecek personellistesi, 420'de glimrlikler,

depolar, ambarlarda gorevlendirilecek personel bal1hkh 7 sayfadan ibaret liste, 413'de Ahl1veril1

merkezinde gorevlendirilecek personellistesi. 3. Kolordu Komutanhgl da aynl listeler tekrarllyor.

410 ve devamlnda ozel operasyon ve sorgulama timleri, ozel gorevli toplama timleri, slklyonetim

mahkemeleri, darbe harekatl timleri, gozaltl timleri, hasar tespit timleri, kamu kurum ve kurulul1

lannda gorevlendirilecekler, ozel hastaneler ve ilac; depolannda gorevlendirilecekler, glimrlikler,

depolar, ambarlarda gorevlendirilecekler, ahl1veril1 merkezleri ve glda toptancllannda gorevlen

dirilecekler l1eklinde istihbarat l1ube mlidlirli Emin KliC;likklhC; adlna imza blogu aC;llmll1listeler. 5.

Kolordu Komutanhglnda ise 389 ve devamlnda az oncekilerde 5. Kolordu Komutanhglndakilerde

Mustafa C;:ahl1 imza bloguna aC;llmll1lar 2. Kolordu Komutanln yanlndakiler. 5. Kolordu Komutan

hglnda 389 ve devamlnda aynl l1ekilde ozel operasyon ve sorgulama timleri Slklyonetim mah

kemeleri, darbe harekatl timleri, gozaltl timleri, hasar tespit timleri, kamu kurum ve kurulul1la

nnda gorevlendirilecek, ozel hastanelerde ve ilac; depolannda gorevlendirilecekler, glimrlikler ve

depolar, ambarlarda gorevlendirilecekler, ahl1veril1 merkezinde gorevlendirilecek bal1hkh listeler

Ahmet KliC;likl1ahin adlna istihbarat ve istihbarata kar111 koyma l1ube mlidlirli Ahmet Klic;likl1ahin

adlna imza blogu bulunan listeler yer almakta. 15. Kolordu Komutanhgl bal1hgl altlnda da aynl

l1ekilde yine ozel operasyon ve sorgulama timleri, slklyonetim mahkemelerinde gorevlendirile

cekler, darbe harekatl timlerinde gorevlendirilecekler, gozaltl timlerinde gorevlendirilecekler,

hasar tespit timlerinde gorevlendirilecekler, kamu kurum ve kurulul1lannda gorevlendirilecekler,

ozel hastaneler, glimrlikler, depolar, ahl1veril1 merkezinde gorevlendirilecek bal1hkh Egitim $ube

Mlidlirli Mehmet Yoleri adlna imzaya aC;llmll1 listeler mevcut. Donanma Komutanhgl ile ilgili

olarak da dizi 329 ve devamlnda yeniden yapllandlrma faaliyetler konulu 21 $ubat 2003 tarihli

bilgi notu bal1hkh Donanma Komutanl Oramiral Ozden Ornek adIna imza blogu aC;llmll1 bir say

fadan ibaret evrak, 327'de ekler bal1hkll 1 sayfadan ibaret Deniz Kurmay Kldemli Albay Cern

Glirdeniz adlna imzaya aC;llmll1 evrak, 325'de c;ahl1ma gruplan gorev bollimli bal1hkh 3 sayfadan

ibaret Cern Glirdeniz adlna imzaya aC;llmll1 evrak, 321'de hassas personel listesi bal1hkh 3 say

fadan ibaret Cern Glirdeniz adlna imzaya aC;llmll1 evrak, 317'de Operasyonel faaliyetleri

ylirlitecek personel listeleri bal1llkh 2 sayfadan ibaret Ali Tlirkl1en adIna imzaya aC;llmll1 evrak,

evrak derken dijital C;lktl evrak olarak dosyaya konmul1. Dizi 314'de oncelikli ve ozellikli gorev

lendirme listesi bal1llkh 5 sayfadan ibaret Cern Aziz C;:akmak adIna imzaya aC;llmll1 evrak, dizi

308'de Ankara Bolgesi mlizahir subay ve astsubay listesi bal1llkll 6 sayfadan ibaret Nuri Alacah

adlna imzaya aC;llmll1 evrak, 301'de Istanbul Bolgesi mlizahir subay ve astsubay listesi bal1hkll 9

sayfadan ibaret Ferhat C;:olpan adlna imzaya aC;llmll1 evrak, 291 ve devamlnda Golclik Bolgesi

mlizahir subay astsubay bal1hkh 16 sayfadan ibaret Omit Ozcan adlna imzaya aC;llmll1 yine

evrak, dizi 279'da Deniz Hava Os Komutanhgl mlizahir subay astsubay listesi bal1hkh 2

sayfadan ibaret UluC; Yegin adlna imzaya aC;llmll1 evrak, 271 'de C;:anakkale Bolgesi mlizahir

subay astsubay listesi bal1hkh 4 sayfadan ibaret Hakan C;:elikcan adlna imzaya aC;llmll1 evrak,

266'da Akdeniz Bolgesi mlizahir subay astsubay listesi bal1hkll 2 sayfadan ibaret Dursun C;:ic;ek

adlna imzaya aC;llmll1 evrak, 263'de Izmir ve Marmaris Bolgeleri mlizahir subay ve astsubay Iis

tesi bal1hkh 16 sayfadan ibaret Deniz Kurmay Yarbay Nihat Altunbulak adlna imzaya aC;llmll1

evrak,'l

Sanlk Dursun C;:ic;ek: "Evrak degil Bal1kanlm dlizeltiyorum."

Mahk"m�kanl: "NasII?"

SanlJt,8"Ursun C;:ic;ek: "Evrak degil 0."

erne Bal1kanl: "Az once soyledim dijital C;lktl."

I!9Du�k: "Evet."
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Mahkeme Ba�kam: "Evrak derken dijital ylktl anlammda kullandlgl soyledim."

Samk Dursun <;iyek: "<;Iktl da degil dijital."

Mahkeme Ba�kam: "Dijitalden ylktl olarak dosyaya konulmu�. Dijitaldir bunlar ashnda."

Samk Dursun <;iyek: "Evrak diyorsunuz ama Ba�kamm evrak diyorsunuz."

Mahkeme Ba�kam: "Evrak olarak iddia Makaml kullanml�. Evrak dijital ylktllan ahnarak

da dosyaya kondugu iyin oyle soyluyorum ama bunlar dijitaldir diye az once soyledim. Imzaya

da ayllml� diyorum imzalanml� demiyorum. Imza blogu ayllml�, imzaya ayllml�. Dizi 246'da

Karadeniz Bolgesi muzahir subay astsubay Iistesi ba�hkh 2 sayfadan ibaret Ercan Irenyin adma

imzaya ayllml� evrak, 243'de Deniz Egitim ve Ogretim Komutanligl baglilannda gorevli muzahir

personel listesi ba�hkh 6 sayfadan ibaret Turgay Erdag adma imzaya ayllml� evrak, 236'da

Deniz Harp Okulu muzahir ogrenci listesi ba�likli 10 sayfadan ibaret Taylan <;aklr adma imzaya

ayllml� evrak, 225'de yurtdl�mda gorevli miizahir subay astsubay Iistesi ba�likli 2 sayfadan

ibaret Semih <;etin adma imzaya ayllml� evrak, 222'de emekli miizahir personellistesi ba�likh 4

sayfadan ibaret Levent <;ehreli adlna imzaya ayllml� evrak, 216'da suga harekat plamna EK-A

gorev btiliimO ba�hkh 3 sayfadan ibaret Suga Kuwetleri Kurmay Ba�kam Deniz Kurmay Kldemli

Albay R.Cem GOrdeniz adma imzaya ayllml� evrak, Dizi 212'de suga hareket plam ba�hkh 12

sayfadan ibaret Suga Kuwetleri Komutam Oramiral Ozden Ornek adlna imzaya ayllml� evrak,

dizi 199'da Kuzey Deniz Saha Komutanhgl kurulu�u ba�likh 1 sayfadan ibaret evrak, dizi 198'de

15. Fuze Os Komutanligl kurulu� ba�hkh 1 sayfadan ibaret evrak, Deniz Kuwetleri personeli

tertii Iistesini gosterir 5 sayfadan ibaret evrak, dizi 196'da 2002-2003 isimli klasorde yer alan

Deniz Kuvvetleri komutanligl amiral listesi Excel belgesi, 0 yok tartl�llan hangi amiralin ya da

albaym hangi tarihte terti edecegini gosterir ve tumii ise hemen hemen Deniz Kuwetleri

savunmalannda da aynntlli anlatllan liste, dijital ylktl. Dizi 189'da 1. Ordu Komutanligl hava

kuvvetlerine ili�kin klsml yer aliyor burada dizi 189'da 1. Ordu Komutanligmda sorumluluk

sahasl Hava Kuwetleri ozel personeli gorev yeri Iistesi ba�likli 8 sayfadan ibaret Ziya Toker

adma imzaya ayllml� evrak EK-1 Lahika-4 ba�ligmda. 180'de Hava Kuwetleri slklyonetim

gorevlerinde kullamlacak personel listesi ba�hkh 4 sayfadan ibaret evrak EK-I Lahika-5. Dizi

175'de oraj hava harekat plam ba�likh 5 sayfadan ibaret Harp Akademileri Komutam Hava

Orgeneral Ibrahim Flrtma adma imzaya ayllml� evrak, dizi 168'de Bursa ilinde kritik tesis ve

jandarma i1e i1i�kin klsmma geyiyoruz 0 dijitallerde 168'de Bursa i1inde kritik tesis kurumlar ba�

Iikh 2 sayfadan ibaret Murat OZyelik adma imzaya ayllml� evrak, 165 ve 162 arasmda Bursa,

Yalova, Bahkesir iIIeri kolluk kuwetleri ve ozel gOvenlik te�kilatlan personel durumu ba�likh

Murat OZyelik adlna imzaya ayllml� evrak, 158-160'da Bursa, Yalova, Bahkesir iIIerinde kamu

kurum ve kurulu�lannda aray, teyhizat i� makinalan durumu ba�hkh Murat Ozyelik adma imzaya

ayllml� evrak, 149-156 arasmda Bursa, Yalova, Bahkesir iIIeri yerel basm-yaYln organlan ba�

Iikli 4 sayfadan ibaret Murat OZyelik adlna imzaya ayllml� evrak, 136-147 arasmda Bursa, Bah

kesir, Yalova illerinde arama yapllacak vaklflar/dernekler ba�hkli, Murat OZyelik adma imzaya

ayllml� evrak, 130-135arasmda Bursa, Yalova, Bahkesir, <;anakkale ve Bilecik illerinde plamn

uygulamasl durumunda gorevde kalmasl saklncali oldugu degerlenilen kamu personeli ile bun

lann yerine atanmasl planlanan �ahlslar yizelgesi ba�likh Murat Ozyelik adma imzaya ayllml�

evrak, 128'de Bursa Jandarma Bolge Komutanligmda gtireve yagnlacak emekli jandarma per

soneli listesi ba�hkh 1 sayfadan ibaret Murat OZyelik adlna imzaya ayllml� evrak, 121-126 ara

smda Bursa, Bahkesir, Bilecik <;anakkale iIIerinde arama yapllacak yerler ba�likh Murat OZyelik

adma imzaya ayllml� evrak, 114-119 arasmda Bursa, Bahkesir, Bilecik, <;ana lova iIIe-

rinde gore dirilece ler ba�hkh Mustafa Onsel adma imzaya ayllml . eler, 112' Bursa

Jandarma B" mutanhg mda kritik gtirevleri icra edecek persone stesi ba�hkh 2 sa adan

ibaret Mu zyelik adma imzaya ayllml� evrak, 109'da Bursa J darma Btilge Komu anhgl

soru .. 'nde kritik gorevlere atanmasl planlanan sivil � Islann listesi bailkh say-
f stafa..Gnsetaama imzaya ayllml� evrak, dizi 10 'de Bursa ilinde dOzalt a ali-

�
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nacak belediye ba�kanlan ba�hkh 1 sayfadan ibaret Mustafa Onsel adlna imzaya ayllml� evrak,

64-105 araslnda Balikesir, Bilecik, Bursa, yanakkale ve Yalova iIIerinde gezaltlna alinacak irticai

ergot mensuplan ba�hkh Mustafa Onsel adlna imzaya ayllml� listeler, 58-62 araslnda Bursa,

Yalova, Balikesir, Bilecik, yanakkale illerinde gezaltlna ahnacak kamu gerevlileri ba�hkh Mus

tafa Onsel adIna imzaya ayllml� listeler. 14-56 araslnda Bahkesir, Bilecik, Bursa, Yalova ilinde

gezaltlna ahnacak siyasi parti Clyeleri ba�likli Mustafa Onsel adlna imzaya ayllml� listeler, dizi

12'de Bahkesir, Bursa, Yalova iIIerinde tutuklanacak AKP Clyeleri listesi ba�hkh Mustafa Onsel
adlna imzaya ayllml� listeler, dizi 4'te Bursa, Bahkesir, Bilecik ve yanakkale illerinde mukave

metlerinin kmlmasl iyin harekatln ba�langlclnda tutuklanacak irticai ergot liderleri ba�hkh Mus

tafa Onsel adIna imzaya ayllml� liste bulunmakta. Klaser 32'de yine 11. CD'nin dijital ylktllan yer

ahyor. Dizi 405'de Bursa ve yanakkale illerinde yer alan kiliseler ve adresleri ba�llkh Murat

OZyelik adlna imzaya ayllml� Iiste, dizi 403'de yanakkale ilinde yer alan sinagoglar ve adresleri

ba�hkli Murat OZyelik adlna imzaya ayllml� liste, dizi 401'de Bursa Jandarma Beige Komutanhgl

sorumluluk belgesinde bulunan Clst dClzey bClrokratlann gerevleri ve durumlan ba�hkh 14

sayfadan ibaret Mustafa Onsel adlna imzaya ayllml� liste, dizi 386'da Bursa iii ve ilyelerinde

gerevli mCllki amir ve belediye ba�kanlan ba�hkh YClksel GClrcan adlna imzaya ayllml� 5

sayfadan ibaret liste, dizi 380'de Bursa Jandarma Beige Komutanhglnda emeklilige sevk

edilecek personel listesi ba�likh Murat OZyelik adlna imzaya ayllml� Iiste, 372-378'de Bahkesir,

Bilecik, Bursa, yanakkale ve Yalova i1lerinde gClvenilir emniyet personeli ba�hkh Mustafa Onsel

adlna imzaya ayllml� listeler, 369-370'de Bursa ve Bahkesir ilinde infaz ekibinde yer alacak

emniyet personeli ba�hkh Mustafa Onsel adIna imzaya ayllml� Iisteler, 366-367'de Bursa ve

yanakkale iIIerinde sorgu ekibinde yer alacak emniyet personeli ba�hkh Mustafa Onsel adlna

imzaya ayllml� listeler, 357-364 araslnda Bursa, Bahkesir ve yanakkale illerinde YlklCI belClcCl

gerCl�lere sahip Clniversite egrencileri ba�hkli 8 sayfadan ibaret Mustafa Onsel adlna imzaya

ayllml� Iiste, 351-355'de Bursa, Balikesir, yanakkale illerinde i1i�igi kesilecek sag gerCl�ICI

egrenciler listesi ba�hkh Mustafa Onsel adlna imzaya ayllml� 5 sayfadan ibaret listeler, 347

349'da Bursa, Bahkesir, yanakkale illerinde ili�igi kesilecek sol gerCl�ICI egrenciler ba�likll Mus

tafa Onsel adlna imzaya ayllml� 3 sayfadan ibaret liste, 341-345'de Bursa, Bahkesir, yanakkale

illerinde kadife eldiven faaliyetleri kapsamlnda Clniversite egrencileri ba�hkli Mustafa Onsel adlna

imzaya ayllml� 3 sayfadan ibaret liste, 318-339'da Istanbul, Edirne, Klrklareli, Kocaeli, Tekirdag,

DClzce, Sakarya iIIerinde arama yapllacak yerler ba�hkh Kubilay Akta� adlna imzaya ayllml� 22

sayfadan ibaret listeler, dizi 316'da Istanbul ilinde kapatllacak dernekler ba�hkh Kubilay Akta�

adlna imzaya ayllml� 5 sayfadan ibaret liste, dizi 310'da Istanbul ilinde plana destek verecek

dernekler ba�hkh Kubilay Akta� adlna imzaya ayllml� 25 sayfadan ibaret liste, dizi 283'de yar�af

eylem plan I hareket emri ba�likli HClseyin Topuz adlna imzaya ayllml� 6 sayfadan ibaret evrak,

dizi 276'da yar�af eylem planl hedef analizi EK-A ba�hkli HClseyin Topuz adlna imzaya ayllml�

liste, dizi 273'de yar�af eylem plam hedef analizi tertiplenme plam EK-B'si, dizi 271'de yar�af

eylem plam hedef analizi gerevlendirilme yizelgesi EK-C HClseyin Topuz adIna imzaya ayllml�,

269'da yar�af eylem plam hedef beige krokisi EK-D, dizi 267'de sakal eylem plam harekat emri

ba�hkh 6 sayfadan ibaret HClseyin OZyoban adlna imzaya ayllml� evrak, 265'de sakal eylem

plam hedef analizi ba�likh HClseyin OZyoban adlna imzaya ayllml� EK-A evrak, 257'de sakal

eylem plam tertiplenme planl Ek-D, 255'de sakal eylem plam gerevlendirme yizelgesi ba�hkh

HClseyin OZyoban adlna imzaya ayllml� EK-C, 253'de sakal eylem plam hedef bel e 'si EK

D, 251'de Istanbul ilinde askeri kl�lalar ve dl�lndaki birliklerin konu�lanabilec . yerler Ista ul

ilinde askeri k �Ialan dl�lnda birliklerin konu�lanabilecegi yerler ba�likli anifi Ylldlrlm adl a

imzaya ayllmr e ak, 238-249 araslnda Istanbul, DClzce, Edirne, Klrkla i, Kocaeli, Sakarya e

Tekirdag ill e gerevlendirilecek personel listesi ba�likli Jandarm Kurmay Binba�1 H ift

Ylldln a imzaya ayllml� Iiste, yine 236'da Hanifi Ylldlrlm adl a imzaya ayllml� ge vii

ti r ali �I evrak, 234'de Istanbul Jandarma Beige Komutanligl kiU( gere ere

��l
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atanacak personel listesi balihkll 3 sayfadan ibaret Hanifi Ylldmm adlna imzaya a<;:llmlli evrak,

230'da Istanbul Jandarma Bolge Komutanhgl sorumluluk bolgesinde kilit gorevlere atanmasl

planlanan sivil liahlslar balihkh Hanifi Ylldlnm adma imzaya a<;:llmlli liste, 228'de Operasyon tim

leri ve gorevleri balihkll 3 sayfadan ibaret Hanifi Ylldlnm adlna imzaya a<;:llmlli liste, 223'de sivil

toplum kurululilanna yonelik eylem plam balihkll 3 sayfadan ibaret Hanifi Ylldmm adma imzaya

a<;:llmlli evrak, 181-220 arasmda Istanbul, Kocaeli, Sakarya illerinde gozaltma ahnaca.k irticai

faaliyette bulunan kiliiler balihkh, Kubilay Aktali adma imza blogu a<;:llmlli listeler, 179'da Istanbul

ilinde gozaltlna ahnacak irticai grup liderleri balihkh 2 sayfadan ibaret Kubilay Aktali adma

imzaya a<;:llmlli liste. 171-176'da Istanbul, Edirne, Klrklareli, Tekirdag, DUzce, Sakarya illerinde

gozaltma ahnacak kamu garevlileri balihkh Kubilay Aktali adma imzaya a<;:llmlli listeler, 169'da

Sakarya ilinde gazaltma ahnacak misyonerlik faaliyetlerinde bulunan kiliiler balihkh Kubilay

Aktali adma imzaya a<;:llmlli liste, 145-167'de DUzce, istanbul, Klrklareli, Kocaeli, Sakarya,

Tekirdag iIIerinde gazaltma ahnacak siyasi parti Uyeleri balihkh Hanifi Ylldmm adma imza blogu

a<;:llmlli listeler, dizi 143'de Irticai gruplar tarafmdan yaylmlanan gazete ve dergiler balihkll,

Kubilay Aktali adma imzaya a<;:llmlli listeler, dizi 91-131'de Edirne, Istanbul, Klrklareli, Kocaeli,

Sakarya ve Tekirdag illerinde bulunan irticai argot mensuplan bali11kh Hanifi Ylldmm adma

imzaya a<;:llmlli listeler, dizi 82-89 arasmda Istanbul, DUzce, Edirne, Klrklareli, Kocaeli ve

Tekirdag illerinde tutuklanacak AKP Uyeleri balihkh Hanifi Ylldmm adma imzaya a<;:llmlli Iisteler,

dizi 75-80 de Edirne, Istanbul, Klrklareli, Kocaeli, Sakarya ve Tekirdag illerinde harekatm bali

langlcmda tutuklanacak irticai argUt liderleri balihkh Hanifi Ylldmm adma imzaya a<;:llmlli Iisteler,

dizi 73'de istanbul ilinde yer alan sinagoglar ve adresleri balihkh Kubilay Aktali adlna imzaya

a<;:llmlli liste, dizi 70'de istanbul ilinde yer alan kiliseler ve adresleri balihkh 12 sayfadan ibaret

Kubilay Aktali adma imzaya a<;:llmlli liste, dizi 5Tde istanbul ilinde bulunan ila<;: depolan balihkll

Kubilay Aktali adlna imzaya a<;:llmlli liste, dizi 54'de Istanbul ilinde bulunan azel hastaneler bali

hkh 2 sayfadan olulian Kubilay Aktali adlna imzaya a<;:llmlli liste, dizi 51'de Istanbul J. Balge

Komutanhgl sorumluluk bolgesinde bulunan birinci smlf kamu gorevlileri ve destek durumlan

balihkll 10 sayfadan ibaret Kubilay Aktali adma imzaya a<;:llmlli liste, dizi 32-40 arasmda

Istanbul, Edirne, Klrklareli, Tekirdag, DUzce ve Sakarya illerinde gorevde kahnmasl saklncah

oldugu degerlendirilen kamu personeli balihkll Hanifi Ylldlnm adma imzaya a<;:llmlli listeler, dizi

25-30'da Istanbul, Klrklareli, Edirne, Kocaeli, Sakarya ve Tekirdag iIIerinde infaz ekibinde yer

alacak emniyet personeli balihkh Kubilay Aktali adma imzaya a<;:llmlli liste, dizi 8-23 arasmda

Edirne, Istanbul, Klrklareli, Kocaeli, Sakarya ve Tekirdag illerinde gUvenilir emniyet personeli

balihkh 16 sayfadan ibaret Kubilay Aktali adma imzaya a<;:llmlli listeler, dizi 6'da Istanbul Jan
darma Balge Komutanhgl emeklilige sevk edilecek personel listesi bali1lkh Hanifi Ylldlnm adma

imzaya a<;:llmlli evrak, dizi 1-4 arasmda Istanbul, Kocaeli ve Sakarya illerinde sorgu ekibinde yer

alacak emniyet personeli balillkll 4 sayfadan ibaret Hanifi Ylldlnm adlna imzaya a<;:llmlli evraklar

bulunmaktadlr. 33. Klasarde yine 11. CD'nin dijital <;:Iktllan yer almakta. dizi 388-376 arasmda

Edirne, Istanbul, Sakarya, Kocaeli ilinde ililiigi kesilecek irticai garUlilU Universite agrencileri bali

hkh Kubilay Aktali adlna imzalaya a<;:llmlli listeler, dizi 319-374'de Edirne, Istanbul, Kocaeli,

Sakarya illerinde ililiigi kesilecek bolUcU garUlilU Universite agrencileri balihkh Kubilay Aktali

adma imzala a<;:llmlli listeler, dizi 310-317'de Vine aym iIIerde ililiigi kesilecek sag gorUlilU Uni

versite ogrencileri Kubilay Aktali adma imzaya a<;:llm1li, dizi 308-291'de Edirne, Kocaeli, Sakarya

ve Istanbul iIIerinde ililiigi kesilecek sol gorUlilU Universite agrencileri Kubilay Aktali ad m imzaya

a<;:llm1li, dizi 277-289 araslnda Istanbul, Kocaeli, Sakarya, Edirne Hinde kadife Iven faa 'yeti

kapsammdaki .. versite agrencileri balihkh Kubilay Aktali adma imzaya Ilmili listeler, ine

aym klasarde .. tl olarak Devlet Istihbarat Hizmetleri ve Milli istih rat Telikilatl Kanu u, II

idaresi Kan , OlaganUstu Hal Kanunu, Slklyanetim Kanunu bali I I kanun metinleri lun-

makta. :lrde ordyJ<omutanm plan semineri 1 nci gUn kapanl konUlimaSI (09 Mart 003)

ba vfadan'168ret evrak. Dizi 210'da Ordu komutam pia semineri 2 ncifgUn pamli

=tr(,
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konul?maSI bal?hkh (06 Mart 2003) tarihli 2 sayfadan ibaret evrak, dizi 20Tde Ordu Komutanlnln

plan semineri kapanll? konul?masl (07 Mart 2003) bal?hkh 9 sayfadan ibaret evrak. Dizi 181'de

Dumlupmar planlama veyhesi safhalan bal?hkh 1 sayfadan ibaret evrak, dizi 180'de Ertugrul

harekat planl safhalan bal?hkh 1 sayfadan ibaret evrak, dizi 134'de 1. Ordu Komutanhgl bolge

sindeki iIIerin seyim sonuylan yuzdeleri bal?hkh 1 sayfadan ibaret evrak. Dizi 139'da 1. Ordu

Komutanhgl bolgesindeki iIIerin seyim sonUylan 2 bal?hkh 1 sayfadan ibaret evrak. Dizi 118-121

arasmda genel politik durum bal?hkh 1 sayfadan ibaret evrak ile Olaslhgl en yuksek senaryo

bal?hkh 1 sayfadan ibaret, Cereyan tam bal?hkh 1 sayfadan ibaret evrak mevcut. Dizi 96'da 1.

Ordu plan yahl?maSI yerlel?me planl bal?hkh 1 sayfadan ibaret fotografh evrak. Dizi 86'da kritik

olaylann tarihleri, olaslhgl en yuksek tehlikeli senaryo isimli beige, dizi 84'de kurmay bal?kanl

aylhl? konul?masl 05 Mart 2003 tarihli 2 sayfadan ibaret evrak, dizi 66'da Ordu Komutanhgl

kapanll? konul?masl bal?hkh 9 sayfadan ibaret evrak. Dizi 56'da ozel durum bal?hkh 2 sayfadan

ibaret olaslhgl en yuksek tehlikeli senaryoyu iyeren 4 sayfadan ibaret beige, dizi 50'de 1. Ordu

Komutanhgl karargah iyi motalaa kagldl Kurmay Albay Suha Tanyeri imzasma ayllmll? seminere

katllan gozlemcilerin isimlerini de belirten beige, dizi 48'de 1. Ordu Komutanhgl bal?hkh plan

yahl?maSI-2003 yahl?ma salonIan konulu $ubat 2003 tarihli BIRORKOM'dan gonderilen 2 say

fadan ibaret Kurmay bal?kanl Tumgeneral Nejat Bek adma imzaya ay1lmll? evrak, dizi 45'de 1.

Ordu plan semineri- 2003'e katllacak personel isim listesi bal?hkh 7 sayfadan ibaret Harekat

Bal?kanl Kurmay albay Suha Tanyeri adlna imzaya ayllmll? evrak, dizi 30'da 1. Ordu Komutanhgl

bal?hkh 1. Ordu plan semineri-2003 konulu $ubat 2003 tarihli BIRORKOM'dan gonderilen mesaj

formu alt bal?hkh 2 sayfadan ibaret Kurmay Bal?kanl tumgeneral Nejat Bek adma imzaya ay1lmll?

evraklann oldugu goruluyor.

Salonda soz almadan konul?anlar oldu, anlal?llamadl.

Mahkeme Bal?kanl: "33 olmasl lazlm. Bunlar 11 nolu, 37'ye kadar CD ylktllan 34. klasor.

Dizi 395 ve devammda istanbul'da bulunan azmllklann nufus ve yerlel?im yerleri, hassas yerler,

sol orgot yapllanmalan, tarikat yapllanmalannm bulundugu yerlere ilil?kin harita, kroki ve

yansllar, dizi 256-251 araslnda iy tehdit ve slklyonetim planlna ilil?kin harita, kroki, fotograf ve

yazllar, dizi 245 ve devamlnda Istanbul slklyonetim planl, dizi 239 ve devammda 1. Ordu

Komutanmm Turkiye geneline ilil?kin durum degerlendirmesi isimli olaslhgl en yuksek tehlikeli

senaryoyu da kapsayan 58 sayfadan ibaret yazl, dizi 152 ve devammda Ordu, Kolordu ve

Tugaylann plan yahl?maSI uygulama esaslanna ilil?kin yazllar yer ahyor. Klasor 35, dizi 340 ve

devammda 1. Ordu 5-7 Mart 2003 plan semineri cereyan tarzl planl bal?llkh 13 sayfahk beige,

dizi 426 ve devammda 38 sayfadan ibaret 3. Kolordu Komutanhgl plan semineri yazl ve yansl

lan, dizi 387 ve devammda 37 sayfadan ibaret 66. Zlrhh Tugay takdim planl, dizi 308 ve deva

mmda 14-15 Ocak 2003 tarihli 15. Kolordu plan yahl?maSI bilgi notu, dizi 305 ve devamlnda 95.

Zlrhh tugay plan yahl?maSI bilgi notu, dizi 279 ve devammda 2003 1. Ordu plan semineri hazlrhk

yalll?malanna i1il?kin yazllar ve talimatlar, olaslhgl en yuksek tehlikeli senaryo, plan yahl?maSI

uygulamasma ilil?kin yazllar yer almaktadlr. Klasor 36'da Plan seminerine ilil?kin haZirlanan

yansllar, yazllar iy ve dll? tehdide ilil?kin degerlendirme notlan bulunuyor. Klasor 3Tde dizi

238'de Birinci slnlf kamu gorevlileri destek durumlan bal?hkh 3 sayfadan ibaret liste, dizi 234'de

Bal?bakanhk birinci slnlf kamu gorevlileri ve deste smlflan isimli 4 sayfadan ibaret liste, dizi

229'da Bal?bakanhk Yuksek Denetleme Kurulu 1. Slnif kamu gorevlileri ve destek durumlan

isimli 4 sayfadan ibaret liste, dizi 224'de Ekonomi programl bal?hkh 6 sayfadan ibaret yazl, dizi

217'de Ankara i1inde gozaltma ahnacak kil?iler bal?hkh 3 sayfadan ibaret liste, 13'de

Istanbul merke Ii banka ve finans kurumlan Istanbul Menkul Klymetler Bors e albn b sa

sma atanmasl lanlanan sivil l?ahsllar listesi isimli 2 sayfadan ibaret liste Izi 210'da D1l?i leri

Bakanllgl biri f kamu gorevlileri ve destek durumlan isimli 9 sayfa n ibaret liste, dizi 00

ve dev evlet Pla� Tel?kilatl Mustel?arllgmda bulunan bir' ci slnlf kamu flore Iileri

v u la[j....b�lIkh 2 sayfadan ibaret liste, dizi 197 de 0 Ticaret Mustll?arh mda
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bulunan 1. slmf kamu gerevlileri ve destek durumlan ba�hkh 10 sayfadan ibaret liste, dizi 186'da

Hazine MOste�arhgl 1. slmf kamu gerevlileri ve deste durumlan ba�hkh 6 sayfadan ibaret liste,

dizi 179'da Merkez Bankasmda bulunan birinei slmf kamu gerevlileri ve destek durumlan ba�hkh

2 sayfadan ibaret liste, dizi 176'da GOmrOk MOste�arhgl birinei slmf kamu gerevlileri ve destek

durumlan ba�hkh 13 sayfadan ibaret liste, dizi 162'de GOmrOk mOste�arhgmda gezaltma

ahnaeak ki�iler listesi, dizi 160 da GOmrOk MOste�arhgmda kilit gerevlere atanmasl planlanan

sivil �ahlslar listesi, dizi 157'de Kaymakamlannm siyasi gerO�lerinin ve destek durumlanm belir

lendigi 30 sayfadan ibaret liste, dizi 123'de vali yardlmellannm siyasi gerO�lerinin ve destek

durumlanm belirlendigi 13 sayfadan ibaret liste, dizi 11 O'da valilerin siyasi gerO�lerinin ve destek

durumlanm belirlendigi 7 sayfadan ibaret Iiste, dizi 102'de Maliye Bakanhgmdaki birinei sml!

kamu gerevlileri ve destek durumlan ba�hkh 8 sayfadan ibaret liste dizi 93'de Maliye Bakanh

gmda gerevli gezaltma ahnaeak ki�i1er listesi, dizi 89'da SaYI�tay da gerevli birinei smlf kamu

gerevlileri ve destek durumlan ba�llkh 19 sayfadan ibaret Iiste, dizi 69'da SaYI�tay Ba�kanh

gmda gerevli gezaltma ahnaeak ki�iler listesi, dizi 63'de KIYI emniyeti ve gemi kurtarma i�letme

leri genel mOdOrlOgOndeki birinei slmf kamu gerevlileri ve destek durumlan ba�hkh 1 sayfadan

ibaret liste, dizi 58'de harekat plamna kamuoyu destegi saglanmasmda faydalanacak medya

mensuplan ba�hkh 4 sayfadan ibaret liste, dizi 54'de gezaltma ahnacak medya mensuplan Iis

tesi, dizi 52'de gereviendirileeek ve tasfiye edilecek yargl mensuplan Iistesi, dizi 50'de Yargltay

Oyeleri hakklnda degerlendirme listesi, dizi 46'da Hazine MOste�arhgmda gerevli ki�ilerin gerev

lendirilmesine ili�kin liste, dizi 44'de Merkez Bankasmda gerevli ki�i1erin harekatta gerevlendi

rilmesine ili�kin liste, dizi 39'da yine gerevlendirmeleri yapllaeak ki�ileri ili�kin listeler, dizi 32'de

savunma sanayi gerevlendirilebilir personel listeleri yer almaktadlr ve Genel Koordinater olarak

da Faruk Yarman ismi dijital I(lktl da belirtilmektedir. Klaser 38-39 araslnda 12 nolu CD'nin

dekOmO yer almakta. Olaslhgl en yOksek tehlikeli senaryoya ait yansllar, Istanbul slklyenetim

plam bulunmakta. Aynea Klaser 39'da 13. CD dekOmO de bulunmakta olup dl� tehdide i1i�kin

savunma planlan yer almaktadlr. Klaser 40'da 14 Nolu CD dekOmO yer almakta olup seminer

yansllan, 15. Kolordu slklyenetim plam, tugaylann slklyonetim planlan, i� makinelerin temini,

kamu kurulu�lanmn imkan ve kabiliyetlerinin il(eren bilgilerin gOneelle�tirilmesi, il( hizmet kanunu

ve yenetmeliginde belirtilen yetkilere gere silah kullamlarak devlet otoritesinin tesis ve idame

ettirileeegine dair tespitler yer almaktadlr. Klaser 41'de yine 14 Nolu CD'nin I(lktllan yer almaya

devam etmekte, 15. Kolordunun ordu geri belgesine ili�kin il( tehditlere yonelik seminer eneesi

I(ah�malan, Istanbul, Koeaeli, Sakarya, Bursa, Bahkesir, Yalova ve Bileeek illerindeki hassas

tesisler, seminerde kullamlaeak yansllar bulunmaktadlr. 0 �ekilde I(lktllar yer ahyor. Klaser

42'de 15 Nolu CD'nin dekOmOnO il(ermekte, bu kapsamda 1. Ordu semineri eereyan tarzl plam,

Yunanistan'a yonelik harekat tarzlan, MIT, il idaresi, OlaganOstO hal, slklyenetim kanunlan, ordu

komutam seminer konu�malan, seminere katllaeaklann fotograflan bulunmakta. Klaser 43'de 15

nolu CD'ni dekOmOnOn devaml yer almakta, il(inde de seminere haZlrhk 9Sh�malan, 2002 ylh

sel(im sonul(lanna i1i�kin bilgiler, seminer uygulama esaslanna ili�kin Kurmay Ba�kam TOmge

neral Nejat Bek imzah 31 Oeak 2003 tarihli yazl, mesaj formlan, haritalar, yasllar, sunum ezetleri

yer almakta. Klaser 44'de 15 nolu CD'nin dekOmOnOn devaml yer almakta, seminerle ilgili olasl

hgl en yOksek tehlikeli senaryo konulu aynea dl� tehditleri ilgilendiren yansllar, konu�ma metin

leri yer almaktadlr. Klaser 45'de 15 nolu CD'nin dekOmOmOn devaml yer almakta, takdim

planlan, slklyenetim esaslan, tugay ve kolordulann teklifleri, hassas tesisler, cezaevleri gibi

hususlar bulunmakta. Klaser 46'da 15 nolu CD'nin dekOmOmOn devaml olup seminer hazlrhk

I(ah�malanna . i�kin .. Omanlar bulunmakta. Klaser 47'de 15 nolu CD'nin de" umOn vaml

olup seminer an, seminere i1i�kin yazl�malar ve olaslhgl en yO k tehlikeli se ryo

metni yer tao Klaser 48'de 16 nolu CD'nin dekOmO olup 13 Ma 2003 tarihli Kara eniz

Beige am Tugami.!:af-geniz Kutluk imzah Deniz Kuwetleri Kom tanhgma hitabe'1 y lIan

irti a koRt:1Iilyazl ile ekinde eamilere, okullara, yurtlara I( itli eemaatlere, Iiel deki

�ty={ 26
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irticai yapllanmaya ili�kin elde edilen bilgiler i�ermektedir, dizi 421'de Karadeniz Bolge Komutam

Tugamiral Deniz Kutluk imzaslna a�llml� Deniz Kuvvetleri Komutanhglna hitaben yazllan irticai

faaliyetler konulu 30 Nisan 2003 tarihli yazl, dizi 417'de Karadeniz Bolge Komutam Tugamiral

Deniz Kutluk adlna imzaya a�llml� Kuzey Deniz Saha Komutanhglna hitaben yazllan irticai faa

liyetler konulu 16 Nisan 2003 tarihli yazl, dizi 414'de yine Karadeniz Bolge Komutam Tugamiral

Deniz Kutluk imzaslna a�llml�, Deniz Kuvvetleri Komutanhglna hitaben yazllan irticai faaliyetler

konulu 9 Nisan 2003 tarihli yazl, dizi 404 ve devamlnda Karadeniz Bolge Komutam Tugamiral

Deniz Kutluk adlna imzaya a�llml�, Deniz Kuvvetleri Komutanhglna hitaben yazllan irticai faali

yetler konulu 31 Mayls 2003 tarihli yazl, dizi 399'da Karadeniz Bolge Komutam Tugamiral Deniz

Kutluk adlna imzaya a�llml�, Deniz Kuvvetleri Komutanhglna hitaben yazllan irticai faaliyetler

konulu 23 Mart 2003 tarihli yazl, dizi 381 ve devamlnda 30. klasorde yer alan 1. Ordu Komutan

Ilgl gOvenlik harekat planIna EK-C Lahika-1 listesi, el konulacak 4x4 ara�lar listesi. Balyoz

gOvenlik harekat plam, EK-A, EK-B listeleri, EK-M Lahika-1-2-3 listeleri, EK-C Milli mutabakat

hOkOmeti programl yer almakta, dizi 135 ve devamlnda 17 nolu CD'de 32 nolu klasorde de

bulunan �ar�af eylem plam harekat emri, hedef analizi, gorevlendirme �izelgesi, hava kuvvetleri

personeli gorev yeri listesi, devir ahnacak kamu kurumlan Iistesi, Hava Kuvvetleri Komutanh

glndaki slklyonetimde kullamlacak personel listesi, oraj hava harekat plam, sakal eylem plam,

gorev �izelgesi, suga harekat plam ve ekleri ile dizi 54 ve devamlnda 65. Mekanize Tugay plan

semineri 2003 yansllan yer almaktadlr. Klasor 49'da 19 nolu CD dokOmO olup, Ferhat <;olpan'ln

Istanbul Bogaz Komutanhglnln kamu dOzeninin saglanmasl ile ilgili gorev ve sorumluluklan ba�

hkh sunumu, �ah�ma guruplan faaliyetlerine ili�kin yansllar, notlar yer almakta. 50. Klasor'de 19

nolu CD'nin dokOmOnOn devaml olup plan �h�maslna ili�kin sunumlar, haritalar, 52. Zlrhll

TOmene ili�kin harekat planlan yer almakta. Emanetle allnan yine emanetlen getirilen yazl

cevaplanmn yer aldlgl 6 tane klasor vardl biliyorsunuz. OnIan da klsaca isim belirtmeden ama

i�eriklerindeki �Ii�kileri de notlayarak okuyacaglm. Klasor 1'de: Dizi 233 ve devamlnda 232

jandarma personelinin gorev yaptlklan yerleri bildirir Jandarma Genel Komutanhglnln 2 Nisan

2010 tarihli yazl ve ekleri bulunuyor. Bu yazlya gore samklardan HOseyin Baklr'ln 2002-2003

yillannda Halkah Jandarma Komando Taburunda, Mehmet Uluta�'1n Kocaeli iii Jandarma

Komutanhgl Istihbarat $ube Teror Klslm amirliginde, Ali Aydln'ln Bahkesir il Jandarma Komu

tanhglnda, Bulut Omer Mimiroglu'nun Edirne iii Jandarma Komutanhglnda, Murat OZ�lik'in

Bursa Jandarma Bolge Harekat Asayi� ve Egitim MOdOrlOgOnde, HOseyin Oz�oban'ln Istanbul

Bolge Komutanhgl Akademi, Mustafa Ko�'un Istanbul Jandarma Bolge Komutanhgl Akademi

bunu konu�mu�sunuz zaten. Bolge komutanhgl emrine atamyor ama akademide. Buna 0

anlamda cevap gelmi�. Maa� i�lemlerini akademi aldlgl i�in boyle bir atama yaplhyor. Daha

soma bu degi�tirilmi�ti herhalde. Dogrudan akademiye atama yapllmaya ba�lanml� lojman

imkanlanndan yararlanmalan i�in. Ama 0 donemde bu �ekilde bir uygulama varml� onu belirtmi�

Genel Komutanllk. Ali Demir'in Istanbul Bolge Komutanhgl Akademi, Eyup Akta�'1n Istanbul 1\

Jandarma Komutanhgl Istihbarat Teror klsmlnda. Altan Dikmen'in Istanbul Halkah Jandarma

Komando Tabur Komutanhglnda, Erdin� Atik'in Istanbul 1. Jandarma Komando Tabur Komutan

hglnda, Murat Bekta�oglu'nun Istanbul 7. Jandarma Motosikletli Asayi� Tim'in de, Ismail Kara

oglan'ln Bursa 1\ Jandarma Komutanhglnda, Hakan Ylldlnm'ln Kocaeli 1\ Jandarma Komutanh

glnda, Hakan Oktem'in Bahkesir Burhaniye II�e Jandarma Komutanhglnda, Rlfat GOr�am'ln

Bursa 1\ Jandarma Komutanhglnda, Selahattin Gozmen'in Istanbul 3. Jandarma Komando

BolOgOnde, Ali GOngor'On <;anakkale 3. Er Egitim BolOgOnde, Murat Balka ' an Jan

darma Komutanh -Inda, HOseyin Durdu'nun Sakarya II Jandarma Komuta Inda, Arif BIYlk 'mn

Edirne Enes Ja Komutanhglnda, Levent Mara�'ln Bahkesir Ayv, Ik Jandarma Kom an-

hglnda, Our yhan'ln Bursa Osmangazi il�e Jandarma Komu nhglnda, Ugur Ost k'in

<;anakk . e Ja rma Komutanhglnda, Abdil Ak�a ista bul Ara�h KoruYJa 010-

gO Irklareli Vize il�e Jandarma Komutanhglnda, ecep Yavuz'uyl Sa arya

-4:;r6
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Jandarma Komutanhgmda, Ihsan C;evik'in C;anakkale Jandarma Egitim Alaymda, Mutlu

KIII<;h'n1n Bahkesir Marmara Jandarma Komutanhgmda, Imdat Solak'm C;anakkale Jandarma

Komutanhgmda, Embiya $en'in Bursa Gemlik Jandarma Komutanhgmda, Musa Fanz'm Istanbul
Tuzla i1<;:e Jandarma Komutanhgmda, daha dogrusu Istanbul Tuzla Jandarma Komando Tabu

runda, Erol Ersan'm Bilecik II Jandarma Egitim Taburunda, Cemal Temizoz'Cln Tekirdag II Jan

darma Komutanhgmda, Mustafa Onsel'in Bursa Jandarma Bolge Komutanhgl Kurmay Ba!?kan

hgmda, Hakan Sargm'm Istanbul Jandarma Bolge Komutanhgl Akademi, Hanifi Ylldlrlm'm

Istanbul Jandarma Bolge Komutanhgl Harekat Asayi!? ve Egitim $ube MCldClrlClgClnde, Abdullah

CClneyt KClsmez'in Istanbul Jandarma Bolge Komutanllgl Akademi, YClksel GClrcan'm Bursa II
Jandarma Komutanhgl Istihbarat $ube MCldClrIClgCl, Oguz TClrsoyu'nun Istanbul Jandarma Bolge

Komutanllgl Akademi, Kahraman Dikmen'in ve Yusuf Kelleli'nin Istanbul Jandarma Bolge

Komutanhgl Akademi, HClseyin Polatsoy'un Edirne Cezaevi Jandarma BolClk Komutanhgl,

Abdurrahman Ba!?bug'un Bahkesir II Jandarma Komutanhgl Ka<;:ak<;:lhk ve Organize Su<;:lar $ube

MCldClrlClgClnde, HClseyin Topuz'un Istanbul Jandarma BolClk Komutanhgl Akademi, Gokhan

C;iloglu'nun Ballkesir Erdek il<;:e Jandarma Komutanllgl, Nail IIbey'in Istanbul Jandarma Bolge

Komutanhgl Akademi, Ahmet Yanaral'm Istanbul Halkah Jandarma Komando Taburu, Levent

GClldogu!?'un Klrklareli Pmarhisar II<;:e Jandarma Komutanhgl, Ertan KaragozlCl'nCln Edirne II

Jandarma Komutanllglnda gorevli olduklan bildirilmi!?tir. Klasor 2'de: Dizi 474'de Be!?ikta!? Trafik

Tescil BClra Amirliginin listelerde plakalan ge<;:en ara<;:lann tescil kaYltlanna ili!?kin yazlsl. 473'de

Iistelerde adl ge<;:en ogrencilerin Bahkesir Oniversitesine bagh fakCllte ve yClksek okullardaki kaylt

tarihlerine ili!?kin yazllann bulunuyor. Dizi 319-318-315-312-304-303-302'de listelerde plakalan

ge<;:en ara<;:lann sefer gorev emirlerinin bulunup bulunmadlklanna dair Trafik Tescil BClro Amirlik

lerinin cevabi yazllan. Dizi 295'de Savunma Sanayi MClste!?arhgmda 2002-2003 yilian arasmda

listelerde adl ge<;:en ki!?ilerin gorev yaplp yapmadlgma dair cevabi yazlsmm oldugu. 290'da

Sabanci Oniversitesinin listelerde adl ge<;:en ogrencilerin kaylt durumlanna ili!?kin yazl cevablnln

oldugu. 282'de ASELSAN'da 2002-2003 ylhnda gorevli listelerde adl ge<;:en ki!?ilerin 0 tarihte

gorevli olup olmadlgma dair cevabi yazlnln oldugu, bunlardan Latif SClngCl'nCln 07.05.2003'te,

Ibrahim BClyClkgen<;:'in 14.06.200Tde, Volkan Tosuner'in 01.07.200Tde, Recep Evren

Palanduz'un 17.09.200Tde, Aykut Hozath'nm 06.04.2006'da i!?e girdiklerinin bildirildigi, Dizi

278'de Hali<;: Oniversitesinin listelerde adl ge<;:en ogrencilerle ilgili kaylt ve mezuniyet tarihlerinin

bildirildigi, su<;: tarihindeki ogrencilerin Clniversite de kaylth olduklannln belirtildigi, 26Tde Yedi

tepe Oniversitesinin Iistelerde adl ge<;:en ogrencilerle ilgili kaylt ve mezuniyet tarihlerinin bildiril

digi, bunlardan 20 tanesinin Clniversitelerinin ogrencisinin olmadlgmm belirtildigi, 73 tanesinin

kaylt ve mezuniyetlerinin su<;: tarihi ile uyumlu oldugu. Dizi 262'de Yalova Valiligi Dernekler

MCldClrlClgClnCln listelerde adl ge<;:en derneklerle ilgili cevabi yazlsmln ve eklerinin yer aldlgl, Dizi

251'de Edirne II Milli Egitim MCldClrlClgClnCln listelerde adl ge<;:en ogrenci yurtlan, ozel

dershaneler ve ozel okullan ile ilgili cevabi yazl ve eklerinin oldugu, bunlardan Ozel Yavuz Sevgi

C;i<;:egi Anafen Dershanesinin 11.09.2003'te, FEM Dershanesinin 24.09.2003'te ogretim izni

aldlklannln belirtildigi, digerlerin su<;: tarihlerinde faaliyette olduklannln belirtildigi, Dizi 248'de

Tekirdag II Milli Egitim MCldClrlClgClnCln listelerde adl ge<;:en yurt ve dershanelerle ilgili olarak

cevabi yazlsmm oldugu, bunlardan Klzllpmar Ozcanlar Yurdu, Goceler KoyCl Ogrenci Yurdu,

C;orlu Klz Ogrenci Yurdunun kaYltlannda bulunmadlgl, SET Dershanesinin su<;: tarihinde isminin

farkll oldugunun bildirildigi, diger kurumlann su<;: tarihinde faaliyette oldugunun belirtildigi, 246'da

Bahkesir Emniyet MCldClrlClgClnCln siyasi parti Clyeleri listesinde adl ge<;:en k' . . .. cevabi

yazlslnm oldugu, bunlardan Kemal Keloglu'nun 2002-2003 yillannda si parti Clyesi 01 uguna

dair kayda rastla adlgl, 2006-2007 yillannda kaydl oldugu, diger is' erin 2002-2003 yll nnda

kaYlth old n bildirildigi, Dizi 229'da Istanbul Bilgi Oniversi sinde bulunan listel de adl

ge<;:en .... ncilerin kaylt durumlanna ili!?kin yazl cevabmm augu, Dizi 22TtdeTO ITAK'ta

<;:a rs lin i�n bildirildigi, listelerle uyumlu oldu bunlardan 4'ClnCln 00 ylhndan
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once gorevden aynldlgl, Dizi 222'de Bahkesir Belediyesi aray listesinin yer aldlgl, Dizi 194'de

Istanbul II Emniyet MOdOrIOgOnOn siyasi parti Iistesinde ismi geyen kiliilerin 2002-2003 yillannda

gorevde olup olmadlklanna dair cevabi yazlsmm oldugu, bunlardan bir klsmmm gorev yaplp

yapmadlklannm belirlenemedigi, diger yogunlugunun gorev yaptlgmm belirlendigi, bunlardan

Omer Demir, Ali Rlza KerkOr, Ismet Karakaya, Mustafa Sedat Keskin, Nejat Oktay yok saylda

isim saym1lilar. Mustafa $ahin, Necip Kosedag, Cemal GOneysu'nun gorev yaplp yapmadlkla

nnln belirlenemediginin, Ibrahim Kartal, Ibrahim B, Hasan Atali $andar, Fazil Aksoy, Mehmet Ali

Goban, Mustafa Kemal Kitapyl, Necdet OyYlldlZ, Orhan Alivelioglu, Gigdem Akay, Mustafa Koca,

Kerem Orhan, Maksut Agl'nm isimlerine rastlanmadlgl, AK Parti Oyesi listesinde geyenlerin

gorev yaptlgl, diger siyasi parti Oyelerinin gorev yaptlklannln bildirildigi, Dizi 180'de Bursa II

Emniyet MOdOrlOgOnOn siyasi parti Oyeleri ile i1gili cevabi yazlslnln oldugu, Iistelerde geyen isim

lerin gorev yaptlglnln, 0 donemde gorevli olduklannln bildirildigi, Dizi 99'da Klrlkkale II Emniyet

MOdOrlOgOnOn siyasi parti Oyeleri ile i1gili cevabi yazlslnln oldugu, listelerde geyen isimlerin

belirtilen tarihlerde gorevli olduklannln belirtildigi, Dizi 75'de HEVELSAN Genel MOdOrlOgOnon

HAVELSAN Iistesinde ismi geyen 357 kilii i1e i1gili olarak cevabi yazlslnln yer aldlgl, bunlardan

242'sinin kurumda belirtilen tarihte yahlitlgmln bildirildigi, Dizi 60'da Istanbul Emniyet MOdOrIO

gOnOn kiliselerle i1gili cevabi yazlsmln oldugu, Dizi 59'da Bahkesir Valiliginin derneklerle i1gili

cevabi yazlslnm oldugu, Dizi 30'da DOzce Emniyet MOdOrlOgOnOn siyasi parti Oyeleri ile ilgili

cevabi yazlslnm oldugu, Dizi 22'de Key Oniversitesinin ogrenci Iistelerinde yer alan isimlerle i1gili

cevabi yazlslnm oldugu, Halil Ozyelik, Deniz Yegenag isimli ogrencilerin Oniversiteyi kazandlk

lan, ancak kayltlannl yaptlrmadlklan, diger ogrencilerin ise Oniversitede kaYlth olduklanmn bildi

rildigi. Dizi 84 ve devammda Bahkesir II Milli Egitim MOdOrlOgOnOn listelerde geyen yurt, ders

hane ve ozel okullarla ilgili cevabi yazlslnln oldugu, bunlardan 10 tanesinin iIIerinde faaliyette

bulunmadlgmln bildirildigi, Dizi 81 ve devamlnda Beykent Oniversitesinde kaYlth listelerdeki

ogrencilerin 2002-2003 yillannda Oniversite de bulunup bulunmadlglna ililikin cevabi yazlda 9

ogrencinin kaylth, 7 ogrencinin ise kaydlna rastlanmadlgmln bildirildigi, Dizi 76'da Ibrahim Halil

Ekinci'nin 2002-2003 yillannda Edirne GOmrOk ve Muhafaza BalimOdOrO olarak gorevde oldu

guna dair yazlnm bulundugu, Dizi 75'de BozOgOk llye Milli Egitim MOdorlOgOnde Iistelerde geyen

4 yurtlar ile ilgili cevabi yazlslnln oldugu, bunlardan 3'OnOn 2002-2003 yillannda faaliyette oldu

gunun, birinin faaliyette olmadlgmln bildirildigi. Klasor 4: Dizi 516'da Uludag Oniversitesinde

oldugu belirtilen ve listelerde adl geyen ogrencilerin 2002-2003 yillannda Oniversitelerinde kaylth

olup olmadlklanna dair cevabi yazlnln oldugu, bunlardan 42'sinin belirtilen tarihlerde Oniversi

tede kaydlnln bulunmadlgmm bildirildigi, Dizi 384'de Istanbul KOltor Oniversitesinde kaylth

oldugu belirtilen ogrenciler ile ilgili 2002-2003 yillanna i1ilikin listelerin gonderildigi, 8 tane

ogrencinin belirtilen tarihlerde Oniversitede kaYlth olmadlglnm anlalilldlgl, Dizi 364'de Istanbul

Emniyet MOdOrlOgOnOn 2002-2003 Yillarinda Istanbul da faaliyet gosteren basm yaym organlan

listelerinin dogru olup olmadlgl yonOndeki cevabi yazlslnln oldugu, bunlardan 4'OnOn kayltlarda

bulunmadlglnln bildirildigi, Dizi 357'de Sakarya Valiligi Dernekler MOdOrlOgOnOn listelerde geyen

derneklerle ilgili cevabi yazlslnln oldugu, bunlardan 3'OnOn 2002 Ylhndan once fesh edildiginin,

2'sinin 2002 ylhnda once isminin degi�tirildiginin bildirildigi, Dizi 353'te Dllii�leri Bakanhgl kamu

gorevli Iistesindeki isimlerin 2002-2003 yillannda gorevli olduguna dair yazlnln oldugu, yani lis

telerde geyen kamu gorevlilerinin 0 donemdeki gorevleri ile uyumlu bulundugu, Dizi 352'de

DOzce Valiligi Dernekler MOdOrlOgOnOn cevabi yazlslnln bulundugu, listelerin uyumlu oldugu,

Dizi 324'de Maltepe Oniversitesinin listelerde geyen ogrencilerle ilgi cevab" Idugu,

2002-2003 yillannda belirtilen listelerde geyen ogrencilerin Oniversitel "ae kaylth oldukl Inm

bildirildigi, "i 315't Yalova II Emniyet MOdOrlOgO listelerinde ge siyasi parti Oyeleri i1e i1gili

cevabi yazls gunun, Dizi 305'te Maliye Bakanhglna bagll rumlar ile ilgili listelerde yen

ki�i1erin 2 -2003 yillannda orevde olup olmadlklanna iii in cevabi yazlslnln oldugu, Iiste-

lerde . �iliid ilii dl�lndakilerin kaYltlar i1e uyum oldugunun biidiriidigYDiZi OO'de
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DOzee Milli Egitim MOdOrlOgOnOn yurt, dershane ve ozel okullarla ilgili cevabi yazlslnln bulun

dugu, dosyadaki yazi ile uyumlu oldugu, Dizi 294'de Sakarya Ii Milli Egitim MOdOrlOgOnOn ozel

yurtlarla ve ozel ogretim kurumlan ile ilgililistelerde ger,:en kurumlarla ilgili cevabi yazlsmm

oldugu, bunlardan bir klsmmm 2002 ylhndan onee kapatllml� oldugu, bir klsmmm kaYltlarda

bulunmadlgmm bildirildigi, Dizi 290'da Dogu� Oniversitesinin listelerde adl ger,:en ogreneilerle

ilgili cevabi yazlsmm oldugu, bunlardan 4 ogrencinin Oniversitede kaylth olmadlgmm bildirildigi,

Dizi 264'de Koeaeli Ii Emniyet MOdOrlOgOnOn siyasi partilerle ilgili Iistede ger,:en ki�iler baklmmda

eevabi yazlslnln oldugu, bunlardan 4'OnOn ismine rastlanmadlgmm digerlerinin ise gorevde

olduklannln bildirildigi, Dizi 260'da Sakarya Ii Emniyet MOdOrlOgOnOn siyasi parti listesinde isim

leri ger,:en ki�ilerle ilgili eevabi yazlslnm oldugu, listelerle uyumlu bulundugu, Dizi 248'de

yanakkale 18 Mart Oniversitesindeki ogrenei listelerinde yer alan ogrencilerle ilgili eevabi yazl

smm oldugu, bunlardan birisinin 2001 ylhnda Oniversiteden aynldlgmm,diger ogreneilerin 2002

2003 ylhnda ogrenei kaYltlarmda bulundugunun bildirildigi, Dizi 238'de 1�lk Oniversitesinin liste

lerdeki ogreneiler ile ilgili cevabi yazlslnln oldugu, bir ogrencinin kaYltlannda bulunmadlgmm,

diger ogreneinin ise kaYltlannda 0 tarihte bulundugunun bildirildigi, Dizi 233'de Istanbul da

bulunan ozel dershanelerle ilgili listelerde ger,:en isimlerin dogru oldugunun bildirildigi, Dizi

239'da Istanbul Milli Egitim MOdOrlOgOnOn ozel yurtlarla ilgili cevabi yazlslnm yer aldlgl, 19

yurdun 2002 ylhndan onee kapandlgmm, diger yurtlann ise faaliyette oldugunun bildirildigi, Dizi

22Tde Sakarya Oniversitesinin 2002-2003 yillannda listelerde bulunan ogreneilerle ilgili cevabi

yazlsmda 21 ogreneinin kayltlannda olmadlglnln, diger ogreneilerin kayltlannda bulundugunun

bildirildigi, Dizi 218'de Istanbul Teknik Oniversitesinin 2002-2003 yillannda ogreneilerine ili�kin

sorulan listelerde ger,:en ogreneiler ile ilgili sorulan yazlya verilen eevapta 5'inin Oniversitelerinde

kaylth olmadlglnl, digerlerinin ise kaYlth oldugunun bildirildigi, Dizi 211'de Klrklareli Milli Egitim

MOdOrlOgOnOn 2002-2003 ylhnda listelerde ger,:en yurtlann faaliyette olup olmadlgma dair eevabi

yazlslnln oldugu, bu yurtlann belirtilen tarihlerde yani 2002-2003 yillarmda faaliyette oldugunun

bildirildigi, Dizi 20Tde SaYI�tay Ba�kanhglnda gorevli personelle ilgili eevabi yazlnln oldugu lis

tenin 2002-2003 yilian itibariyle Iistenin dogrulandlgl, Dizi 293'te Ba�bakanhk Devlet Personel

Ba�kanhglnln listelerde yer alan ki�ilerle ilgili eevabi yazlslnln oldugu, 161'de Bahr,:e�ehir Oni

versitesinin 2002-2003 yilianna ili�kin listelerde ger,:en ogreneilerine iIi�kin eevabi yazlslnm

oldugu, listede ismi ger,:enlerin belirtilen tarihte ogreneileri oldugunun bildirildigi, kendi kaylth

ogreneileri oldugunun bildirildigi, Dizi 119'da yine Vaklflar Genel MOdOrlOgOnOn eevabi yazlsmln

oldugu. Klasor 5'de: Dizi 186 ve devammda Iistelerde ger,:en arar,:lann sefer gorev emirlerinin

bulunup bulunmadlklanna dair Trafik MOdOrlOklerinden gelen yazi eevaplan, Dizi 140 ve deva

mlnda Istanbul Oniversitesinin listelerde ger,:en ogreneilerle ilgili eevabi yazlslnln oldugu, bun

lardan 33 ki�inin kaydma rastlanmadlgmm digerlerinin ise belirtilen tarihlerde kaylth ogreneileri

oldugunun bildirildigi, Dizi 124 ve devammda lr,:i�leri Bakanhglnm bakanhk personeli olan Vali ve

Kaymakamlarla ilgili 2002-2003 yillannda gorev yaptlklan yerlere ili�kin cevabi yazlsmm bulun

dugu, Dizi 72'de Bileeik Emniyet MOdOrlOgOnOn siyasi parti Oyelerine iIi�kin eevabi yazlslnln

oldugu, listelerde ger,:en ki�ilerin 2002-2003 yillannda gorevli olup olmadlklanna dair ar,:lklama

lann yaplldlgl, Dizi 68'de Mimar Sinan Oniversitesi 2002-2003 ylh listelerde ismi ger,:en ogrenei

lerine ili�kin eevabi yazlslnln oldugu, Dizi 3Tde Istanbul MOttOIOgOnOn kuran kurslanna ili�kin

2002-2003 yilianna ili�kin eevabi yazlslnln oldugu, bunlardan Tsinin belirtilen tarihte kapah

oldugunun bildirildigi, Dizi 33'de Adalet Bakanhgmdan gelen yazi eevabmd' ismi

ger,:en Hakim, Savel ve Yargltay Oyelerinin 2002-2003 yilian gorev ye nin bildirildigi, Dizi

12'de Bogazi . Oniversitesinin listelerinde ismi ger,:en ogrencilerin beli . en tarihlerde Oniv site-

lerinde kaYltl up olmadlklanna dair eevabi yazlslnln bulundu ,yine Bahkesir il E niyet

MOdOrlOgO Dizi 6'da ozel radyolarla ilgili 2002-2003 yiliann ili�kin listelerdeki kay I lar ile

ilgili d uk eevabmm oldugu. Klasor 6'da: Istanbul Sagllk OdOrlOgOnOn listelerde ger,:en

h eeza deJ)G/an, ilar,: firmalan il� ilgili, ee�abi yazlsml oldugu, bun,ardr Od k eeza
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deposunun 2002-2003 yillannda faaliyette bulunmadlgl, yeni Recortati ilay firmasmm 2002-2003

Yillanndaki isminin yeni ilay ve hammaddeleri sanayi ve ticaret A.$ oldugunun bildirildigi, Dizi

463'de istanbul II Milli Egitim MOdOrlOgOnOn Iistelerde geyen okullarla ilgili cevabi yazlsmm

oldugu, Kocaeli Valiligi, Istanbul Valiligi Dernekler MOdOrlOklerinin cevabi yazllanmn oldugu, yine

Istanbul Kadir Has Oniversitesinin ogrenciler ile ilgili cevabi yazlsmda 4 ogrencinin 2002-2003

yillannda bu Iistelerde belirtilen 4 ogrencinin kaylth ogrenciler olmadlgl bildirildigi, Basm yaym

organlan ile i1gili Bursa yine Vaklflar Genel MOdOrlOgOnOn vaklflar ile ilgili cevabi yazisl var.

Trakya Oniversitesinin listelerde geyen ogrencilerle ilgili cevabi yazlslnda 172 ogrenci var bu lis

telerde. 18'inin kaydma rastlamadlgml bildirmi!}. Vine Kocaeli Oniversitesi de 198 ogrenciden

5'inin kaydma rastlamadlgml bildirmi!}. Evet bu emanetten alman klasorleri bitirdik. Hemen

hemen yan da yaptlk. Kisa bir ara verelim ana dava klasorlerini belirtecegiz klsa klsa."

Salonda soz almadan konu!}anlar oldu, anla!}llamadl.

Mahkeme Ba!}kam: "Dosyada hepsi var bunlar sadece ozet olarak geyiyor tamam."

Duru,maya klsa bir ara verildi.

Duru,maya kaldlgl yerden devam olundu.

Samk Ozden Ornek: "Saym Ba!}kamm ylkarken ben elimi kaldlrml!}tlm ama herhalde

goremediniz. "

Mahkeme Ba!}kam: " Gormedim yoruldum da bunlan okurken."

Samk Ozden Ornek: "Dogrudur. $imdi siz bu delilleri okurken bir !}ey benim nazan

dikkatimi yekti. Delillin ba!}lm okuyorsunuz ondan soma da mesela 172 ogrenci sorulmu!}, bunun

30 tanesinin Iistede olmadlgl gorOlmO!} diyorsunuz.

Mahkeme Ba!}kam: " HI hI."

Samk Ozden Ornek: "Tabi bizi bu ilgilendirdigi kadar bir de !}U ilgilendiriyor. Bizim iyin en

onemli olan konu 0, bu 30 tanesinin de 10 tanesinin 2003 senesinden soma tekrar kaydoldugu

gorOlmO!}tor. Biz kayda geymesini istiyoruz. Tabi yok Iiste var ben detayml hatlrlamlyorum ama

bu Oniversiteler iyin dogru, aranacak yerler iyin dogru, vaklflar iyin dogru."

Mahkeme Ba!}kam: " Evet."

Sanlk Ozden Ornek: "Siyasi partiler iyin dogru yani biryok konu iyin dogru. Te!}ekkOr

ederim."

Mahkeme Ba!}kam: " Peki, 0 klasorlerde var zaten. Biz sadece dikkat yekme anlammda

ba!}hk olarak belirtiyoruz. Bir klslm samklar mOdafileri Avukatlar; Kazlm Yigit Akahn, Fatih Demir

ve Irem Ciyek'in duru!}maya katrldlklan bildiriliyor. Ana dava klasorler 2010/283 onlarda neler

bulundugunu da ba!}hklar halinde bakahm. Klasor 1: Istanbul Emniyet MOdOrlOgOnOn Istanbul

Cumhuriyet Ba!}savclhgma hitaben yazdlgl 234 sayfahk fezleke var. Vine 54 sayfallk Terorle

MOcadele $ube MOdOrlOgOnOn tespit tutanagl ve 227 sayfahk Terorle MOcadele $ube MOdOrIO

gOnOn 1 nolu tespit tutanagl mevcut. Klasor 2: TEM $ube MOdOrlOgOnOn tespit tutanaglnda var

Dizi 237'de TEM $ube MOdOrlOgOnOn tespit tutanagmda AtatorkyO DO!}Once Dernegi Genel

Merkezinde ele geyirilen 7 nolu CD'de "Ozdenin bilgisayan/ ek (kadro) isimli belgenin yazan ve

son kaydedeninin "Sokircicek" !}eklinde oldugunun belirlendigi, bunun 16 Nolu CD'de yer alan

"ATAMALAR.doc" isimli Word belgesiyle benzer oldugunun belirlendigi, ekinde 4 sayfadan

ibaret bir taklm kamu gorevlileri ile ilgili olarak atamalar listesinin bulundugu, ki!}ilerin !}ahsi

durumlanna ili!}kin notlann oldugu, Dizi 232 ve devammda bu belgenin veri yoluna ili!}kin ylktmm

bulundugu, belgenin 28.11.2003 tarihine olu!}turularak son kez kaydedildigi, yazan ve son kay

dedenin "sokircicek" oldugu, Dizi 230 ve devamlnda ses kaylt yozOmlerinde be' erde

yanh!}hk yaplldlgl, buna ili!}kin dOzeltme yazlsmln TEM $ube MOdOrlO .. ce gonderildigi ses

yozOm tutana da i!}te bu isim yanh!}hklan biz CD'leri okurk tek tek belirttik nlan

okumuyorum. u Emniyetin bildirdiklerinde de bazl yan Iklar var. onlan da rada

dOzelttik. 0 geyiyorum. Dizi 200-199'da MIT MOste!}arh Imn balyoz hare:; pia mdan
haberin dlglm dair ceva�lsmm/bulunuyor. Dizi 1 'da Bilirki!}i Hayr in B h!}i'nin

------r-- ., l ,. I
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yemin ve gorevlendirme tutanagl bulunuyor, Dizi 144'de 27 Ekim 2004 tarihinde Ba�bakanln

Ankara'daki evinin Ozerinde F4 sava� ugaklarlnm algak ugu� yaptlgl, bu slrada ugaklardan biri

sinin Ba�bakanln evine 200 metre yakmda bulunan camii minaresinin alemine garptlgl, 27 Arallk

2005'te bir askeri helikopterin TOrkiye Millet Meclisi Ozerinde algaktan ugu� yaptlgma dair TEM

�ube MOdOrlOgOnOn tespit tutanagmm bulunuyor. Dizi 106'da Mustafa Levent Gokta�'dan elde

edilen 51 nolu CD'den balyoz harekat planlna EK-G muhabere eki kiasorOn bulunduguna dair

CD glktlslnln oldugu, ayrlca 51 nolu CD'nin diger glktllarlnln ve CD kopyasmm yer aldlgl, Dizi

4'te Mehmet Baransu'nun 4 adet DVD teslim tutanagmln yer aldlgl ve DVD orneklerinin de dos

yada bulundugu, Klasor 3: Teknik Takip Kararlarl ve bu kapsamda alman ge�itli kararlar mevcut.

Klasor 4: Dizi 240'da 10 adet teyp kaseti ve 19 adet CD Ozerindeki el yazllarlnm sanlklar Emin

KOgOkklllg, Mehmet Yoleri , Izzet Ocak, Cetin Dogan, SOha Tanyeri, Engin Alan, BOlent Tungay,

bzden brnek, Deniz Kutluk, Lotto Sancar, Ergin Saygun ve Suat Aytm'm el yazllarl ile kar�lla�

tlrma yapllml�, Dizi 237'de Sevilay Erkani Bulut ve Melek Ogtepe yonOnden de aYni kar�lla�

tlrma yapllml�, bu kapsamda Istanbul Kriminal Polis Laboratuarl tarafmdan dOzenlenen raporda;

3, 6, 8, 9 ve 19 nolu CD'ler Ozerindeki yazllarln Melek Ogtepe'ye ait oldugu bildirilmi�, diger

yazllarln bu �ahlslar ile ilgili olmadlgl yonOnde rapor dOzenlenmi� ismi belirtilen sanlklarln el

OrOnO olmadlklarlna dair rapor dOzenlenmi�. Dizi 234'te Mehmet Baransu'nun teslim ettigi bel

genin igerisinde yer alan el yazllarl bir klslm sanlklarln el yazliarl ile kar�lla�tlrliml�, buniardan

1329,1381, 1382, 1565, 1574, 1575, 1576, 1577, 1589, 1591, bu 1'den 2229'a kadar olan bel

gelerin numaralarl bunlar. 1776, 1778, 1779, 1781, 1807, 1830, 1832, 1836, 1858, 1860, 1861,

1883, 1885, 1720, 1808, 1837, 1838, 1859 nolu belgelerdeki SOha Tanyeri ismi Ozerindeki paraf

ve imzalarln SOha Tanyeri'nin eli mahsulO oldugu, 1727 ve 1854 noiu belgelerdeki SOha Tanyeri

ismi Ozerindeki imza ve paraflarm SOha Tanyeri'ye ait olmadlgl, 1751, 1196 nolu belgelerdeki

Mehmet Yoleri ismi Ozerindeki imzalarln bu �ahsa ait oldugunun belirlenemedigi, 1230, 1248

nolu belgelerdeki Metin Yavuz Yalgm ismi Ozerindeki imzalarln bu �ahsa ait oldugu, 1265 nolu

belgedeki Suat Aytm ismi Ozerideki imzanm bu �ahsa ait oldugu, 1329, 1336, 1381, 1382, 1565,

1720, 1837, 1838, 1854, 1859, 1595, 1836, 1860, 1787, 1891 nolu belgelerdeki BOlent Tungay

ismi Ozerindeki imzalarln bu �ahsa ait oldugu, 1337 nolu 4 Mart 2003 tarihli karargah igi mOtalaa

kagldmda, 1784, 1888 nolu belgelerdeki Izzet Ocak ismi Ozerindeki imzalarln bu �ahsa ait

oldugu, 517 nolu belgedeki yazllarln SOha Tanyeri'ye ait olmadlgl, 1160 nolu belgedeki Ayhan

Ta� ismi Ozerideki imzanln bu �ahsa ait oldugu, 1647 nolu belgedeki Bekir Memi� ismi Ozerin

deki imzanm bu �ahsa ait oldugu, 1596 noiu belgedeki Hasan Basri Arslan ismi Ozerindeki

imzanm bu �ahsa ait oldugu, 1384 nolu belgedeki Cetin Dogan ismi Ozerindeki imzanm bu

�ahsa ait oldugu, 1337 noiu 4 Mart 2003 tarihli Izzet Ocak imzall beigenin sag alt ko�esindeki el

yazllarlnln SOha Tanyeri'ye ait oldugu Istanbul Kriminal Polis Laboratuarl taraflndan belirtilmi�tir.

Soz almadan konu�uldu anla�llamadl.

Mahkeme Ba�kanl: " Bunlar kabul edilen belgeler zaten."

Soz almadan konu�uldu anla�llamadl.

Mahkeme Ba�kanl: " Tabi tabi bunlar 1. Ordudan allnml� belgeler oldugu soyieniyor.

Onlar da savunmalarda inkar edilmedi. Evet, Klasor 5: sorgu tutanakiarl, tutuklama mOzekkere

leri, ailelerine haber verme yazllarl var. Klasor 6: MO�teki, bu dava ile ilgili ge�itli ki�ilerin mO�teki

olduguna dair dilekgeler gonderilmi�, oniarln toplandlgl bir klasor. Klasor 7-8-9-10-11-12: Sav

clilk yazl�malarl, talimat evraklarl, gozaltma alma slrasmda allnan doktor raporlarl, tutuklularln

ailelerine bildirim yazllarl bulunuyor. Klasor 13: 1. Ordu, 2, 3, 5, 15. Kolordu, . teleri,

Hava Kuvvetleri Komutanllgl, Deniz Kuvvetleri Komutanllgl, Personel Ii eri yer alma a. 0

donemde 1. r. u ve gil birliklerin de gorevli personelin listeleri etirtilmi�, bu klas' rlere

konulmu�. Kia or enelkurmay Ba�kanllglna yazllan yazllara v rilen cevaplar yer a akta

olup, Dizi 2 'e Kara Kuvvetleri Komutanllgmm 1. Ordu plan s ineri sonug rarrun n gizli

olmasl biyle Mahkemeye gonderilebilecegi yazlsl daha so ra bu yazllar M ke emize
� .----- - .
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gonderilmil}, bunlann tamamlnln Mahkememiz dosyalan icerisinde orneginin bulundugu tuta

naga baglandlktan sonra iade edilmil}tir. Dizi 231'de 2003 ylli Kara Kuwetleri Komutanligl

tatbikatlar programl yer almakta olup, dizi 228'de 1. Ordu plan seminerinin 4-6 Mart 2003 olarak

planlandlgl, plan seminerinin Ertugrul harekat planlnl gelil}tirmek amacli dOzenlendiginin yazlli

oldugu, Dizi 223'te Ilker Bal}bug imzali Ocak 2003 tarihli mesaj formu yer almakta olup, 1. Ordu

plan semineri tatbikat planlama direktifine gore uygun olarak kuvvet yaplsl dikkate allnlp icra

edilmesinin istendigi, teklif edilen senaryonun daha sonra tespit edilecek bir tarihte plan calil}

masl l}eklinde incelenmesi talimatlnl icerdigi, burada tanlk olarak dinlendiginde tartll}llan bir

beige. Dizi 219'da 1. Ordu plan semineri Genelkurmay Bal}kanliglnln 5 sayfadan ibaret gozlemci

raporunun yer aldlgl, raporun Hasan Durak taraflndan hazlrlandlgl, koordinesinin Tuggeneral

Mehmet Plnar'ln yaptigl, evet 0 donemde Daire Bal}kanl olan TOmgeneral Bekir Kanyoncu,

Harekat Bal}kanl Korgeneral Koksal Karabay taraflndan paraf edildigi, donemin Genelkurmay 2.

bal}kanl Yal}ar BOyOkanit taraflndan da uygundur l}erhi ile 26 Mart 2003 tarihinde imzalandlgl,

milli mutabakat hOkOmetinin kurulmasl gerektiginin vurgulandlgl, slklyonetim Ozerinde duruldugu

gorOlmOl}lOr. Dizi 214'de Genelkurmay Bal}kanliglnln Cumhuriyet Bal}savclliglna yazdlgl yazl

cevablnln yer aldlgl, kayttlarda balyoz gOvenlik harekat planlnln yer almadlgl, 1. Ordu plan

seminerinin konusunun 29 Agustos 2000 tarihli Ertugrul harekat planlnln incelenmesi oldugu,

Kara Kuvvetleri Komutanllgl 2 Ocak 2003 tarihli 2003 ylli tatbikatlar programlna gore plan

seminerinin icra edildigi salonda ses ve gorOntO kaydlnln alinmamasl gerektigi dizi 224 de

bulunan Harp Oyunu ve plan tatbikatlan icra esaslan F bendi " ses kaylt sistemleri kullanllma

yacaktlr." l;)eklinde ibare bulunuyor bu talimatta. Deniz Kuwetlerinde suga mayln dokOl}

planlama direktifi ve suga maYIn dokOl} planl isimli dll} tehdide yonelik dokOmanlann mevcut

oldugu bildirilmil}tir. Klasor 15: 1.0rdu Komutanliglndan gelen cevabi yazllann bulundugu, Dizi

174 ve devamlnda 1. Ordu Komutanligl Askeri Savclliglnln yaptlgl sorul}turma evraklannln yer

aldlgl, iddiaya konu balyoz gOvenlik harekat plan Ina ilil}kin belgelere rastlanmadlglnln bildirildigi,

bu konuyla ilgili askeri savclligln ifade orneklerinin bulundugu. Klasor 16: TEM l;)ube MOdOrIO

gOnOn 30 sayfadan ibaret 2 nolu tespit tutanaglnln dizi 414 ve devamlnda yer aldlgl, Dizi 384 ve

devamlnda carl}af ve sakal eylem planlanyla ilgili tespit tutanaklannln yer aldlgl, Dizi 379 ve

devamlnda TEM l;)ube MOdOrlOgOnOn 31 sayfadan ibaret 4 nolu tespit tutanaglnln yer aldlgl, Dizi

348 ve devamlnda Hayrettin Bahl}i, Erdem Alparslan ve Tahsin TOrkgoz'On 5 sayfadan ibaret

bilirkil}i raporunun yer aldlgl, CD'lerdeki dosyalann son kaydetme tarihlerinin 2003 ylli ve once

sine ait olduklan, olul}turma tarihlerinin dogru oldugu, sonradan ekleme yapllmadlglnln bildiril

digi, Dizi 342 ve devamlnda 195 sayfadan ibaret video kaset cozOm tutanaglnln bulundugu,

burada ses kaYltlanni dinlerken takip ettigimiz cozOmlerdi bunlar. Onlann Ozerinde de isim yan

1il}lIklan ve X olarak belirtilen kil}i1erin kim oldugu konusunda notlanmlzl aldlk. Dizi 147 ve

devamlnda Mehmet Baransu'nun teslim ettigi yazlli dokOmanlann incelenmesine ilil}kin TEM

l}ube mOdOrlOgOnOn tespit tutanagl bulunuyor. Klasor 17: Medya inceleme tutanaklannln bulun

dugu, 27 Mayls 1960, 12 Mart 1971, 12 Ey1011980, 28l;)ubat 1997 sOrecleri ile i1gili 0 donemde

baslnda yer alan haberlerin, gazetelerden derlenmil} haberlerin ornekleri yer aliyor. Klasor 18:

Muzaffer Tekin ve Fikret Emek'ten Ergenekon kapsamlnda elde edilen dokOmanlara i1il}kin tespit

tutanaglnln bulundugu dizi 236'da, devamlnda da elde edilen dijital Clktllannln yer aldlgr,

dokOmanlarda Ibrahim Flrtlna, Ozden Ornek ve Cetin Dogan'a ilil}kin oldugu iddia edilen

konul}malann yer aldlgl, bu konul}malarda Ibrahim Flrtlna'nln "hOkOmet yol almakta . e

l}artlannl bulmamlz lazlmdlr. Bu hOkOmetten halkln Omidinin kalmamasl Imdlr." Ozd n

Ornek'in de "B "kOmetin dOl}Onceleri, eski dOl}Oncelerinin devamldlr. lata dayali bir devl t

dOl}Oncesind er devleti ele gecirmek. Her tOrlO sertlikle mOc ele edelim. Taviz ver e-

yelim." Ce an'ln " Bal}bakan ile ozel gorOl}melerde hak t etmek lazlmdlr. Cidd' eti

orta a mesafe koymamlz lazlmdlr. TOrkiye hicbir aman bu kadar kotO du� ma

mem unlara kamtroyundan, baslndan, kuvvet komuta an ile beraber Olti�ton v mek

=\7-�
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laZlmdlr. Basin icinde iyi olanlan kullanmamlz lazlmdlr." �eklide konulan icerdigi, Oizi 213'te

Ergenekon kapsamlnda Mehmet �ener Eruygur'un balikam oldugu Ataturkeu OUliunce Oerne

ginden elde edilen 1 nolu CO'de Ozden Ornek'e ait oldugu iddia edilen 2005 ylhna kadar gun

luklerinin yer aldlgl, 2001-2003 ve 2003-2005 yillanna ait gunluklerin bulundugu, bu gunluklerde

dava konusuyla ilgili tespitlerin de bulundugunun belirtildigi, Oizi 189'da Mustafa Ali Balbay'dan

ele geeirilen bilgisayarda yer alan dava konusuna ililikin bilgilerin yer aldlgl, <;etin Oogan'ln faa

Iiyetlerine ililikin bilgilerin yer aldlgl, 1. Ordu da her lieyin hazlr oldugu, <;etin Oogan'ln da ame

liyat olmaslnln 0 gune haZlrhk oldugunun belirtildigi, Silahh Kuwetler icerisinde askeri darbe

yanhsl bir taklm hareketlerden soz edildigi gorulmektedir. Klasor 19: Emniyetle yapllan yaz1li

malann bulundugu, dizi 88'de Baransu taraflndan teslim edilen belgelerde parmak izi elde edi

lemedigine dair emniyet yazlslmn yer aldlgl, Klasorler 20-21-22-23: TEM liube mudurlugu tara

flndan duzenlenen suea konu iddialarla ilgili tespit tutanaklanmn yer aldlgl, Klasor 24: Oizi 245

ve devamlnda 12 Eylul 1980 donemine ililikin 1. Ordu Komutanl Orgeneral Necdet Orug imzah

16 adet ekten olulian 20 sayfahk belgeye ililikin 63 sayfadan olulian emniyet tespit tutanaglnln

bulundugu, balyoz harekat plam ile bayrak harekat direktifi araslndaki benzerliklerden soz edil

digi, devamlnda 12 Eylul 1980 doneminde yazllan bir taklm yazi fotokopilerine yer verildigi,

Klasor 25: Gazeteei Mehmet Baransu'nun teslim ettigi yazlh dokumanlann incelenmesine ililikin

79 sayfadan ibaret TEM �ubenin tespit tutanaglnln yer aldlgl, Klasor 26: Gazeteci Mehmet

Baransu'nun teslim ettigi yazlh dokumanlann incelenmesine ililikin 81 sayfadan ibaret TEM

�ubenin tespit tutanagl ve eklerinin yer aldlgl, eklerde 1. Ordu plan caillimalanna i1ilikin yazi

ornekleri, Baransu'nun teslim ettigi yazlh dokuman orneklerinin yer aldlgl, Oizi 181 ve deva

mlnda Ordu Komutammn 52. Zlrhh Tumen Komutanhglnda yapaeagl konulima metninin yer

aldlgl, ie tehdide yonelik tespitler icerdigi, Klasor 27: Gazeteci Mehmet Baransu'nun teslim ettigi

yazlll dokumanlann incelenmesine ililikin 64 sayfadan ibaret TEM �ubenin tespit tutanagl ve

eklerinin yer aldlgl, eklerde Baransu'nun teslim ettigi yazlh dokumanlann orneklerinin bulun

dugu, Oizi 1'de samk Oktay Memioglu'nun ajandaslnln 6 Mart 2003 tarihli sayfaslnda el yazisl

ile yazllmlli notlanmn bulundugu gorulmulitur. Klasor 28'de seminere katllan ve konulima yapan

samklar; Ayhan Tali, Ergin Saygun, Engin Alan, �ukru Sanrlilk, Yurdaer Olean, Yuksel Yaleln'ln

konulimalannln CO'lerde geeen yansllar dikkate ahnarak hangi yansl ile elilelitiginin belirlenme

sine i1ilikin TEM �ube ve tespit tutanaklannln yer aldlgl, buna gore Ayhan Tali'ln 15. Kolordu

Komutanhgln balihkh 14. klasorde yer alan yansllan kullandlgl, Ergin Saygun'un 2 nolu CO'de

bulunan 3. Kolordu Komutanhgl balihkh yansllan kullandlgl, Engin Alan'ln 2 nolu CO'de bulunan

durum degerlendirmesi ve tehditler balihkh yansllan kullandlgl, �ukru Sanrlilk'in 10 nolu CO'de

bulunan Ordu plan semineri 2003 Kara Kuwetleri Komutanhglna yapllaeak teklifler balihkh yan

sllan kullandlgl, Yurdaer Olean'ln 2 nolu CO'de bulunan 52. Zlrhh Tumen Komutanhgl balihkh

yansllan kullandlgl, Yuksel Yaleln'ln 14 nolu CO'de bulunan 15. Kolordu Komutanhgl balihkh

yansllan kullandlglnln degerlendirildigi belirtilmilitir. Bunlan burada belirtildi zaten 2-3 gundur.

Kimin hangi yanslyl kullandlgl tereddut olulimadl onlarla ilgili 29 nolu klasorde seminere katllan

ve konulima yapan samklar; Metin Yavuz Yaleln, Emin Kueuklhc, Suat Aytln, Ihsan Balabanh,
Bekir Memili, Nuri Ali Karababa, konulimalanmn CO'lerde geeen yansllar dikkate ahnarak hangi

yansl ile elilelitiginin belirlenmesine i1ilikin TEM �ube tespit tutanaglnln yer aldlgl, bu kapsamda

Metin Yavuz YalCIn'ln 52. Zlrhh Tumen Komutanhgl balihkh 2 nolu CO'deki yansllan kullandlgl,

Emin Kucukklhe'ln 3. Kolordu Komutanhgl Emin Kueukklhe yazlh 2 nolu CO'deki yansllan kul

landlgl, Suat Aytln'ln 2 nolu CO'de bulunan 52. Tumen Komutanhgl balihkll yansllan kullandlgl,

ihsan Balaba 'nln 2 nolu CO'de yer alan 66. Zlrhll Tugay Komutanhgl balihkh n kullan-

dlgl, Bekir M . ,. 14 nolu CO'de bulunan 15. Kolordu Komutanhgl ba yansllan k andlgl

degerlend" llitir. Klasor 30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41 :43-44-45'deTumg neral

Meh sal balikanhglndaki 1. Ordu Askeri Savclhgl tarafl Clan gorevlendirilen ilirkilii

hey' ra un�l, klasor 30 dizi 466'da bilirkiliileri 1. Ordu Komu)anllgl skeri

-���
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Savclhglnca yaptlrllan yeminlerin ve gorevlendirme yazlslnln bulundugu, yeminli olarak dinlen

mi�tir. Incelemenin Mehmet Baransu'nun teslim ettigi 3 adet DVD, 1 adet CD kopyalan

Uzerinden yaplldlglnln anla�lldlgl, aynca Mehmet Baransu'nun teslim ettigi yazlli evrak suretle

rinin de bilirki�ilere verildigi, bilirki�ilerin raporun sonu9 klsmlnda vardlklan sonucu belirttikleri

bunIan da okuyallm sonu9 ve degerlendirme bilirki�i raporunun 59 sayfaslnda ba�hyor. 1. Ordu

Komutanllgl plan semineri 2003 Genelkurmay Ba�kanhglmn 20 Kaslm 2002 tarihinde tatbikatlar

programl 2003-2006 kitabl ve Kara Kuwetleri Komutanhglnln 2 Ocak 2003 tarihli 2003 ylh tat

bikatlar programl geregi 5-7 Mart 2003 tarihlerinde icra edilmi�tir.

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Her iki dokUmanda da seminerin gayesi Kara Kuwetleri

Dumluplnar ve9hesi geregi hazlrlanan Ertugrul harekat plam a91k ismi egemen harekat planlnl

geli�tirmek uygulamaya donUk haZlrllklan gozden ge9irmek mU�terek harekatta gorev alacak ast

birlikler ve karargahlann 9ah�malanna yon vermek ve personelin egitimlerini geli�tirmek, komuta

kontrol sistemlerini gozden ge9irmek olarak belirtilmi�tir. C- 1. Ordu plan semineri 2003'U

uygulama esaslanm ihtiva eden 1. Ordu Komutanhglnln 31 Ocak 2003 gUn ve HRK 1730 03

PLHRKl? ve 75 20958145 saYlh emrinde plan seminerinin maksadl geni�letilmi� olaslhgl en

yUksek tehlikeli senaryoya uygun olarak hazlrlanacak ordu, kolordu alternatif planlanm

incelemek sorun sahalan ile 90zUm tekliflerini ortaya koymak ifadesi Gen Kur Tat Prog 2003

2006 ve Kara Kuvvetleri Tat Prog 2003'te yer alan maksada ilave edilmi�tir. (;- 1. Ordu plan

semineri 2003 ylll i9in hazlrlanan olaslhgl en yUksek tehlikeli senaryonun dayanaglnl 18 Agustos

1998 tarihli milli gUvenlik siyaset belgesi ile buna istinaden hazlrlanan Genelkurmay

Ba�kanhglmn 18 Mart 2000 tarihli TUrkiye'nin milli askeri stratejisi TUmas dokUmamndan aldlgl

jenerik senaryo i�risinde tasavvur edilen olaylann geli�iminin slklyonetim ilanlna kadar

goturecek �ekilde kurgulanmasl ile 1402 Saylh Slklyonetim Kanununun yUrUrlUge girmesi

halinde ahnmasl gereken tedbirler ortaya 91kabilecek sorunlar ve bunlann hal tarzlannln seminer

esnaslnda gorU�Olmesinin beklendigi, planlamalarda MY 124-1 slklyonetim uygulamalan

yonergesinin esas allndlgl yapllan incelemeler esaslnda tespit edilmi�tir. Yapllan incelemeler

esnaslnda tespit edilmi�tir. 0- 1. Ordu Komutanhglnln 12 Arallk 2002 tarihli yazlslmn

ahnmaslna mUteakip Kara Kuvvetleri Komutanhglnln 3 Ocak 2003 gUn ve harekat 1700-03

Egitim ve OK.D TAT.l? Saylh mesaj emri ile 1. Ordu Komutanhglnln 12 Arahk 2002 tarihli yazisl

ile teklif edilen olaslhgl en yOksek tehlikeli senaryonun 1. Ordu Komutanhgl plan seminerinden

sonra Ordu Komutanhglnca tespit edilecek bir tarihte plan 9all�masl �eklinde incelenmesi ve

planlanacak tarihin bildirilmesi 1. Ordu Komutanhglnda emredilmi�tir. Kara Kuwetleri

Komutanllgl Karargahlnda ve 1. Ordu Komutanhgl Karargahlnda yapllan incelemelerde 1. Ordu

Komutanhglnln 31 Ocak 2003 tarihli seminer uygulama emrine nasI I cevap verildigine dair bir

kayda rastlanmaml�tlr. E- 1. Ordu plan semineri uygulama esaslanna yonelik olarak biri 14

Ocak 2003 tarihli, digeri 31 Ocak 2003 tarihli iki seminer uygulama emri haZirlandlgl

gorUlmU�tUr. Yapllan incelemeler sonucunda 31 Ocak 2003 tarihli emrin yaylnlandlgl digerinin

yaYlnlanmadlgl tespit edilmi�tir. F- 1. Ordu plan semineri 2003 doneminde kolordu, tUmen,

tugay, plan tatbikatlan planlanan tarihlerde ve planlandlgl �ekilde icra edilmi�tir. Bu 9ah�malann

2. gonlerine 1. Ordu Komutanl da i�tirak etmi�tir. Kolordu, tUmen, tugay 9ah�malannln 1. gUnO

egemen harekat plam ve ekleri 2. gUnU olasillgl en yUksek tehlikeli senaryoya uygun olarak

haZirlanml� kolordu alternatif planlannln gorU�UldUgU tespit edilmi�tir. G- 1. Ordu plan

seminerinin icrasl esnaslnda 1. Ordu Komutanhglnln 31 Ocak 2003 tarihli emrinin ekinde yer

alan seminer cereyan tarzi planln geli�tirilmi� halinin kullamldlgl tespit edilmi . cak 2003

tarihli emrin . deki miner cereyan tarzi plamnda yazan genet ve ba 919 durumu a gore

ifadesinin r' aSlllgl en yUksek tehlikeli senaryoya gore ifad I yazllml� 5 ilav soru

seminer re n tarzi planIna dahil edilmi�tir. Seminer cereya tarzl planlnda bu ekilde

de-' . ler pasl v�ef esnaslnda dUzeltilmi� cerey tarzi planlnlnjkull Ilmasl

r I�anan bir usuldUr. 31 Ocak 2003 tarihin n seminerin ba:lladlgl 5 Mart
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2003 tarihine kadar geyen sOrede ast birlik komutanhklanmn plan yalu;;malan icra edilmi!},

yah!}malardan bir taklm sonuylar elde edilmi!}, Ordu Karargahl seminer yah!}malanna devam

etmi!} elde edilen bilgi ve tecrObelere alman komutanhk emirlerine ve yapllan degerlendirmelere

uygun olarak 31 Ocak 2003 tarihli emrin ekindeki cereyan tarzi planmda yer alan bazi konular

seminerde gorO!}Olerek gorO!}Olecek konular iyerisinden ylkanlml!} yeni bazi konular yizelgeye

dahil edilmi!}tir. Bu yah!}malar butOn plan semineri, plan yall!}maSI harp oyunu haZlrhklannda

rastlanan ve uygulanan bir durumdur. 1. Ordu plan semineri cereyan tarzl plamnm bu !}ekilde

geli!}tirilmesi ve degi!}tirilmesinin teammOliere uygun olarak yaplldlgl degerlendirilmi!}tir. (j
Genelkurmay Tat Prog 2003-2006 ve Kara Kuwetleri Komutanhgl 2003 ylh tatbikatlar program I

kitabmda 1. Ordu Komutanhgl plan seminerine kimlerin katllacagl belirtilmi!}tir. 1. Ordu

Komutanhgmm 25 Mart 2003 tarihli seminer sonuy raporunda seminere kimlerin katlldlgl detayh

olarak yer alml!}tlr. Buna gore plan seminerine icraci olarak 147 bunun 26 general, 121 subay,

gozlemci olarak 15, 3'0 general ve 12'si subay personel katllml!}tlr. Yapllan incelemede

katllmasl ongorOlen herkesin seminere i!}tirak ettigi ilave olarak katllanlar oldugu 1. Ordu plan

semineri 2003'On smlrh saylda ve seyilmi!} personelin katlhmlyla degil atamah olduklan gorev

yeri geregi veri len emirlere uygun olarak ilgili personelin geni!} katlhmlyla icra edildigi

gorOlmO!}ti.ir. H- 1. Ordu plan semineri 2003 1. Ordu Komutanhgmm 31 Ocak 2003 tarihinde

yaylmlanan emrine uygun olarak olaslhgl en yOksek tehlikeli senaryo esas ahnarak icra

edilmi!}tir. Seminerde geli!}tirilmi!} seminer cereyan tarzi planmda yer alan takdim konulannm

tamaml arz edilmi!}tir. Ses kaYltlanna gore seminerde 3 gOnde toplam 42 takdim yapllml!}tlr. Bu

takdimlerin geli!}tirilmi!} seminer cereyan tarzl plamna uyularak icra edildigi takdimlerin ses

kaYltlan ile uyumlu oldugu tespit edilmi!}tir. 1- Seminerin 3 gOnOnde iy tehdidin olmadlgl Kara

Kuvvetleri stratejik ihtiyatlannm gelmedigi Kuzey Irak'ta gerginligin olmadlgl TOrkiye'nin

diplomatik giri!}imlerine ragmen Yunanistan'm 12 milde Israr ettigini esas alan ozel durum takdim

edilmi!} ve Yunanistan', 12 mil karanndan vazgeyirmeye yonelik egemen harekat plamnm

alternatif planlan gorO!}OlmO!}ti.ir. Alternatif planlar ozel durum dahilinde plan gorevlerine yonelik

olarak egemen harekat plammn degi!}ik harekat tarzlanna gore nasll icra edilebilecegi dikkate

ahnarak hazlrlanml!}tlr. 1- Semineri muteakip 1. Ordu Komutanhglmn 25 Mart 2003 gOn ve

harekat 1700-66-03 PLHRK.$ 165495 Saylh yazisl ile seminere sonuy raporu Kara Kuwetleri

Komutanllgma 2, 3 ve 5 ve 15. Kolordu Komutanhklan ile 52. Zlrhh TOmen Komutanhgma

yaYlmlanml!}tlr. J- 1. Ordu Komutanhgmm 31 Ocak 2003 tarihli emri seminerde kullamlan

cereyan tarzi plam seminer ses kayltlan ve seminer sonuy raporu kar!}lla!}tlnldlgmda hepsinin

birbiri ile uyumlu oldugu farkhhk arz edecek herhangi bir hususun olmadlgl tespit edilmi!}tir. K- 1.

Ordu plan semineri 2003'On icraslm muteakip harekat planIan ve eklerinin seminerde elde edilen

neticeler 1!}lglnda gOncellenmesi konusunda egemen harekat plam ve eklerinde toplam 16 adet

degi!}iklik yapllml!} veya eksik olan ekler tamamlanml!}. Muteakip yillarda icra edilen plan

seminerlerinden elde edilen sonuylarda dikkate ahnarak egemen harekat plam yeniden

hazlrlanml!} 2000 tarihli egemen harekat plam yOrOrlOkten kaldlnlml!}. Kolordulann EMASYA

planlan gOncellenmi!} veya yeniden haZirlanml!}tlr. 1 ya da J- balyoz gOvenlik harekat plam

olarak adlandlrllan dokOmanm iyerik ve format olarak incelenmesi sonucunda 1- Bahse konu

dokOmamn askeri yazl!}ma teknik ve usulleri yonOnden biryok noksanhk ve hatayl ihtiva ettigi. 2

Durum maddesinde yer alan geli!}melerin pek yogunun 2003 Yilim takip eden yillarda durum

maddesinde yer alan geli!}melerin pek yogunun 2003 ylh muteakip eden yillarda ya!}anan

geli!}meler oldugu. DokOmanm en son kaydetme tarihi olarak gorOlen 02. arihinden

sonraki tarihlerde olu!}turulan belgelerden takdimlerden ve konu!}ma etinlerinden hntllann

dbkOmamn met iyerisinde yer aldlg!. 2006 ylhnda kurulan bir siv' opium kurulu!}unu admm

dokOman met . ytigi bu hali ile teknolojinin sagladlgl imk lardan istifade ile d syalann

yaratma tari son kaydetme tarih' Ozerinde oynanarak esk' tarihli dosyalann q!U!} ruldugu.

Yapllan II�rihl" ate ahndlgmda balyoz gOvenl harekat planl adil 'kOmamn
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2007 ylhndan sonra hazlrlandlgl ve gerc;:ek olmadlgl yonOnde ciddi �Opheler olu�tugu. 3- Bahse

konu dokOman metninde c;:ok saylda beige ve dokOmandan kes yapl�tlr yontemiyle pek c;:ok

ahntmm yapllml� olmaslmn hazlrlayan ki�ilerin planlama ve planlama usul ve tekniklerine ve

askeri literature yeterince hakim olmadlklanm kolayclhga kac;:arak kendi maksatlanna hizmet

edecek bir dokOman olu�turma yoluna gittiklerini gosterdigi. 4- Yapllan bu tespitler 1�lglnda

balyoz gOvenlik harekat plam olarak adlandlnlan dokOmanm resmi, askeri beige ozelliklerini

ta�lmadlgl art niyetli ki�ilerce maksath olarak hazlrlanml� bir beige olabilecegi sonucuna

ula�llml�tlr. M- Milli mutabakat hOkOmeti programl olarak adlandlnlan dokOmamn ic;:erigi ve

format olarak incelenmesi sonucunda 1- Bahse konu dokOmamn askeri yazl�ma usul ve

teknikleri dikkate ahnmadan dOz yazi formatmda ve ozensiz bir �ekilde hazlrlandlgl, birc;:ok

noksanhk ve hatayl ihtiva ettigi. 2- DokOmamn en son kaylt etme tarihi olarak gorOlen

03.03.2003 tarihinden soma Prof. Doktor Haydar Ba� tarafmdan 27 Kaslm 2005 tarihinde

yapllan bir konu�madan ahntllann birebir ve geni� �ekilde dokOman metni ic;:erisinde yer

almasmln dokOmanm 2005 yllmdan soma olu�turuldugunu gosterdigi. 3- BOlent Ulus hOkOmeti

programmdan 5 paragraf, 55. hOkOmet, Mesut Yllmaz hOkOmeti programmdan 16 paragraf, 57.

hOkOmet BOlent Ecevit hOkOmeti programmdan 2 paragraf, Prof Doktor Haydar Ba�'m

uluslararasl milli ekonomi modeli kongresi kapam� konu�masl, 27 Kaslm 2005'ten 25 paragraf,

kes yapl�tlr yontemiyle milli mutabakat hOkOmeti programl metni programa dahil edilmi�tir. Bu

durumun hazlrlayan ki�ilerin planlama usul ve tekniklerine yeterince hakim olmadlklan,

kolayclhga kac;:arak kendi maksatlanna hizmet edecek bir dokOman olu�turma yoluna gittikleri. 4

Milli mutabakat hOkOmeti programl adh dokOmamn resmi, askeri beige niteligi ta�lmadlgl, art

niyetli ki�ilerce maksath olarak hazlrlanml� hic;:bir gerc;:ekligi olmayan bir beige olabilecegi

sonucuna ula�llml�tlr. N- Eylem planlan olarak adlandlnlan diger belgeler ile bunlann ekleri ve

lahikalan Ozerinde yapllan incelemeler detayh olarak 2. ve 8. soru kapsammda incelenmi� ve

ula�llan sonuc;:lar 2. ve 8. sorulann cevap klasorleri ic;:erisinde sunulmu�tur. Yapllan incelemeler

sonucunda bunlann resmi, askeri beige niteligi ta�lmadlgl, askeri yazl�ma kurallanna uygun

olamadlgl harekat plan ve eklerinin hazlrlanmasl usul ve esaslanna uymadlgl, hem format

olarak hem de ic;:erik olarak pek c;:ok hata ve noksanhklan bulundugu tespit edilmi�tir. 0- 1. Ordu

plan semineri 2003'On planlama ve hazlrllk c;:ah�malan kapsammda hazlrlanan senaryo ozel

durum, durum muhakemeleri harekat plan ve ekleri takdim metni ve yansllan Ozerinde yapllan

incelemelerde bahse konu eylem planlan ve eklerine atlf yapllmadlgl, bunlann isimlerinin

herhangi bir �ekilde bu dokOman ic;:erisinde yer almadlgl gorOlmO�tur. 0- Kolordu, tumen ve

tugay komutanhklannm kendi eylem c;:ah�malanna yonelik yaptlklan haZlrhklar kapsammda da

soz konusu eylem planlanna atlf yapllmadlgl, bunlann isimlerinin dahi gec;:medigi tespit

edilmi�tir. P- 1. Ordu plan semineri 2003'On icrasl esnaslnda kullamlan seminer cereyan tarzl

plamnda da bahse konu eylem planlanna yonelik bir ifade gec;:memekte bu eylem planIan ile ilgili

soru ve takdim yer almamaktadlr. R- 1. Ordu plan semineri 2003 ses kaYltlannm ve bunlara ait

c;:ozOm metinlerinin incelenmesine de eylem planlanna atlf yapllmadlgl bunlann isimlerinin hic;:bir

�ekilde konu�malarda gec;:medigi tespit edilmi�tir. S- Ek'te klasorler ic;:erisinde her biri ayn ayn

detayll olarak incelenen ve resmi, askeri beige niteligi ta�lmadlklan degerlendirilen bahse konu

eylem planlan ve eklerinde yer alan. Bazi ifadeler 1. Ordu plan semineri-2003 ic;:in hazlrlanm

takdim metni ve yansllarda ordu karargahmda yapllan ayllk koordinasyon toplantlslnln ses kaydl

c;:ozOm metninde 1. Ordu seminerinin icrasl esnasmda kaydedilen konu�malarda ve bu

konu�malann c;:ozOm metinlerinde yer almaktadlr. OrtO�en bu ifadelerin bir kls rebir a Idlr.

Ses kaYltl nda gec;:en ifadelerin 19 ifadenin balyoz gOvenlik hareka am adll do 'man

metninde.2 . nin milli mutabakat hOkOmet programl adll dokOman tninde, 3 ifadeni suga

adh do . an metninde, 3 ifadenin oraj adll dokOman metninde ullamldlgl tespit e ilmi�tir.

Inc kapsammda an diger tespitlerle birlikte motal edildiginde ses a Itlannda
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Yapllan incelemelerin lillgmda seminerin planlama ve icrasma yonelik yaylmlanan emir, talimat

ve yapllan hazlrhklarda eylem plam olarak adlandlrllan dokClmanlara atlf yapllmadlgl, seminer

faaliyetlerine iliilkin resmi, askeri beige niteligindeki dokClmanlar ile bahse konu eylem planlanmn

yer aldlgl dokClmanlar arasmda herhangi bir baglantmm olmadlgl, komutanhk emirlerinin

eklerinde ya da ic;:eriklerinde soz konusu eylem planlanna balyoz, c;:a�af, sakal, oraj , suga atlf

yapllmadlgl tespit edilmiiltir. T-) Soz konusu eylem planlanmn C1zerinde yazlh tarihlerde degil 1.

Ordu plan seminerini takip eden yillarda oluilturuldugunu teyit edecek yondeki tespitlerde dikkate

ahndlgmda eylem planlanyla seminer takdim metni yansllan ve konuilma kaYltlannln birbiri ile

ortClilmesinin eylem planlanm hazlrlayanlann seminerle ilgili hazlrhklardan ve kaYltlardan istifade

ettikleri yonClnde ciddi ilClpheler oluilturdugu gorCllmCliltCIr. U-) Seminer ses kayltlan ve bunlann

c;:ozClm metinlerini ihtiva eden dosyamn teknik incelemesinde ses kayltlan c;:ozClm metninin son

kaydedilme tarihinin 13 Arahk 2007 oldugu, ses kayltlanna iliilkin MP3 dosyasmm dClzenleme

tarihi ise 25 Ekim 14/15 Kaslm 2009 oldugu gorCllmCliltCIr. Bu durumun bahse konu eylem

planlan ve eklerinin 2007 ylhnda sonra oluilturuldugu yonClndeki ilClpheleri kuvvetlendirdigi

degerlendirilmiiltir. 0-) 1. Ordu Askeri Savclhglnca bilirkiili heyetine teslim edilen 3 adet DVD ve

1 adet CD C1zerinde yapllan inceleme de toplam 1439 adet Office belgesi, Word, Excel,

Powerpoint oldugu, Office belgelerinin bailhk bilgileri meta data C1zerinde yapllan incelemeye

gore bunlardan 734 adedinin oluilturulma tarihi veya son kaydedilme tarihlerinden once

C;:lktllanmn ahndlgl, 736 beige iyerisinden 212 adedinin C;:lktllanmn belgelerin oluilturma

tarihinden once ahndlgl tespit edilmiiltir. 736 adet belgenin en son C;:lktl allnan hali ile ilu an DVD,

CD'de olan halinin aym olup olmadlgl konusunda teknik olarak bir iley soylemenin mClmkCln

olmadlgmm sonucuna ulaililmliltir. Ve harekat bailkanhgl koordinatorlClgClnde yClrCltCllen 1. ordu

plan semineri 2003 ve bu kapsamda farkh yillarda yapllan benzer c;:ahilmalann oncesi ve

sonrasmda evrak ve bilgi gClvenligi ihlali aC;:lsmdan istismara aC;:lk bir ortam bulundugu yonClnde

bir kanaat oluilmuiltUr. Yo) Yapllan incelemelerde muhafaza kontrol, ariliv faaliyetleri ile ilgili

olarak hangi personelin hangi eylemleri ile soz konusu dokClmanlann karargah dlilma

C;:lkanlmaslna sebebiyet verdigi ise tespit edilememiiltir. Z-) Yapllan incelemeler sonucunda DVD

ve CD'ler ic;:erisinde yer alan resmi askeri belgelerin art niyetli kiililer tarafmdan ele gec;:irilmesine

mClteakip eylem plam ve ekleri olarak adlandlnlan dokClmanlann resmi askeri belgelere uyum

arz edecek ilekilde sahte olarak C1retilmiil olabilecekleri yonClnde kuvvetli bulgulann mevcut

oldugu kanaatine ulaililmliltlr."

Mahkeme Bailkam: "TeilekkClr ederim. Evet Askeri Bilirkiili Raporu TClmgeneral Daysan bailkan

hgmdaki Askeri Bilirkiili Raporunun sonuc;: klsmml okuduk. Devam ediyoruz 46. Klasorden, dizi

322 ve devammda 1. Ordu Komutanhgl Askeri Savclhgmca gorevlendirilen Kurmay Binbaill

Ahmet Erdogan'm 15 sayfa ve eklerinden oluilan raporunun bulundugu, bu raporda sonuc;: olarak

Kara Kuvvetleri Komutanhgmm Olaslhgl en yClksek tehlikeli senaryosunun seminerde kullaml

mamasl emrine ragmen seminerde kullamldlglmn, Kara Kuvvetleri Komutanhgmdan gizledigi,

seminerin Kara Kuvvetleri Komutanlnm emrine muhalif olarak hazlrlanan ve yaymlanan uygu

lama emrine gore yaplldlgl, alternatif hareket planlanmn gorClilCllmesi esnasmda yapllan bir

takdimde dClilman durumunun arzl esnasmda bazl siyasetc;:ilerin fotograflanmn kullamlmasl,

seminer ses kaYltlannda Silahh Kuvvetlerin yetki alam d1ilma C;:lkan konuilmalara rastlamlmasl

nedeniyle alternatif harekat planlanmn balyoz gClvenlik harekat planmm slmrh detayl iyerecek

ilekilde dolayh olarak denenmesi ic;:in kullamlmlil olabilecegi, plamn if� olmayacak seviyede

gorClilCllmClil olabilecegi, balyoz gClvenlik harekat plammn slklyonetim uygulama n ote

sinde tedbirleri ve hClkCl ti devirip devlete el koymayl ongoren bir plan 0 u, Devlet y neti

mine ongoren ir R oldugu, olasrhgl en yClksek tehlikeli senaryonun yoz planlna ben edigi

belirlenmiiltir. . iili yemin tutanagl 1. Ordu Komutanhgmdan etirilerek dosya ic;: risine

konulmu /Dizi 290 ve devamlnd .. BITAK bilirkiili heyetinin 19 2.2010 tarihlit"

an Cetin Doga ." In Bailkan bu Ahmet Erdogan'm r oru faraziyeye d a1Yor."

=ty--( \ I. . "
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Mahkeme Ba�kanl: "Evet faraziye tabi kabul edilmesi halinde diyor i�inde ger�kse diyor.

Evet. Tarihli raporunun sonu� klsmmm bulundugu, sonu� klsmlnln daha once ozetlendigi

gorOlmO�tilr. Klasor 47 de TOBITAK bilirki�i heyetinin 19.02.2010 tarihli raporunun eklerinin

bulundugu, Klasor 48 de dizi 537'de 1. Ordu Komutanhgl Askeri Savclhgmm bilirki�i Birol

c;elik'in gorevlendirilmesine i1i�kin tutanak ve bilirki�i beyanlannl i�rdigi, bilirki�inin dokOmanlan

nasll olu�turmu� olabilecegi, olu�ma tarihlerinin nasll belirlenebilecegi yonOnde gorO�lerini bil

dirdigi, dizi 528 ve devammda bilirki�i Yavuz Fildi�'in raporunun yer aldlgl, sonu� olarak bilirki

�inin raporunun yer aldlgl, harekat planlannln ger�ek olmadlgl yonOnde kanaat bildirdigi, dizi

521'de bilirki�i Yavuz Fildi�'in yemin tutanagmm bulundugu, dizi 481 ve devammda TOBITAK
bilirki�i heyetinin 19.02.2010 tarihli rapor ve eklerinin devammm yer aldlgl gorOlmO�tilr. Klasor

49, bilirki�iler Cengiz Ko�ak, Bekir Peker, Isa AkyOz'On gorevlendirme ve yemin tutanaklan ile

dOzenledikleri rapor ve eklerinin yer aldlgl, raporun sonu� klsmmda 11 nolu CD'deki dosyalann

olu�turulma tarihleri ve en son degi�iklik tarihlerinin CD olu�ma tarihi ile uyumlu oldugu, 1,6, 19

nolu CD'ler dl�mdakilerin 11 nolu CD'nin olu�turuldugu program ile olu�turulduklannln, 11 nolu

CD'nin tek oturumda olu�turuldugunun belirlendigi belirtilmi�tir. 50-51-52 nolu klasorlerde yuka

nda belirtilen bilirki�ilerin raporunun ekleri yer almaktadlr."

Sanlk c;etin Dogan: "Saym Ba�kan Hakan Erdogan'm yalnlz orada ge�miyor malum yok."

Mahkeme Ba�kanl: "0 duru�mada tartl�lldl, duru�mada tartl�lldl ve okundu. Okundu

okundu. Yani Hakan Erdogan'm raporu duru�mada getirildi ve burada sanlklarca da okundu

sonu� klsml, biz de getirdigimiz belirttik onu. Klasor 52, dizi 264'de bilirki�iler Burak Bayoglu,

Onal Tatar ve Yllmaz c;ankaya'n1n 28.05.2010 tarihli gorevlendirme ve yemin tutanagmm

bulundugu, bilirki�ilerin TUBITAK tarafmdan isimlerinin 20.05. 2010 tarihli yazl ile Cumhuriyet

Ba�savclhgma bildirildigi,

dizi 257 ve devammda bu bilirki�ilerce hazlrlanan raporun yer aldlgl, bilirki�ileri daha onceki

raporlarda mevcut oldugu ileri sOrOlen �eli�kilerle ilgili sorular soruldugu, bilirki�ilerin bu sorulara

verdigi cevaplann yer aldlgl, netice olarak Ost veri bilgilerinin tutarh oldugu, sahtecilik bulgusu

olmadlgl sonucuna vanldlglnm belirtildigi, Klasor 53 de dizi 368 ve devammda c;etin Dogan'dan

elde edilen dijitallerin incelenmesine ili�kin raporun bulundugu, yine aynl klasorde sanlklar Izzet

Ocak, Kubilay Akta�, Erdal Akyazan, GOIIO Salkaya, Tuncay c;akan, Mehmet Uluta�, SOha Tan

yeri'nden elde edilen dijital materyallerin incelenmesine ili�kin emniyet tespit tutanaklarmln yer

aldlgl, Klasor 54 de sanlklar MOmtaz Can, �OkrO San�lk, Halil Kalkanh, Faruk Oktay Memioglu,

Mustafa Kemal Tutkun'dan elde edilen dijitallerin incelenmesi ili�kin raporlann yer aldlgl,

Klasorler 55-56-57-58-59-60 da 11 nolu CD �Iktllan isimler kapatllarak yer ahyor. Biz emanetten

getirdigimizde onu aynntlh okuduk. 61-177 arasmdaki klasorler ise �ahls klasorleri dosyaya

konmu� olan dijital �Iktllar buraya da her sanlk baklmmda slnlflandlnlarak konulmu� aynca 0

sanrga ili�kin elde edilen diger bilgi ve belgelerde az once belirttigimiz klasorler i�ine ahnarak

ikinci bir suret olarak sanlk klasorlerinde yer almakta. lIave bir beige yer almamaktadlr bu kla

sorlerde 0 yOzden onlan ge�iyoruz. GolcOk Donanma Komutanhgmda yapllan arama sonrasmda

Cumhuriyet Ba�savclhglna gonderilen 43 klasor, bunlar daha sonra dava klasorleri ile bize

birebir gonderildikleri i�in buradan okuyup digerlerinden esas dava dosyalannda okumayacaglz.

Klasor 1, dizi 215 ve devammda TEM �ube MOdOrlOgOnOn 43 sayfadan ibaret tespit tutanaglnln

bulundugu, dizi 162'de ilk kez GolcOk'te ele ge�en Saym Komutana arz belgesi yer almakta

olup, duru�malarda defeatle yanslda gosterilmi� ve i�erigi hakkmda sanlklar bilgi sahibi

olmu�tur. Yani dijitalden �Ikan bir beige. dizi 99'da Hava Harp Akademisi mutanhgma

yazllml� HAK ozel direktifi ba�hkh Ibrahim Flrtma adma imzaya a�llmlJ Ocak 2003 arihli oraj

hava harekat olu�turulmasl amacml i�eren 3 sayfadan ibaret ""Ital �Iktl, dizi 9 'da Ocak

2003 tarihl" orcan PulatsO adlna imzaya a�llml�, harp akad ileri komutanhgm hitaben

yazllm i 99'da .. n 'yazlnln cevabi niteliginde i�erigi b nan Ziya Toker koo dinatorlO-

gO arekat planmln hazlrhklanna ba�landlglna d r dijital yazl veya �jit I �Iktl, dizi
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95'de Ekim 2003 tarihli Ozden Ornek adma imzaya aCllml� Istanbul-GolcOk arasmda kurye

hizmetlerinde gorevlendirilmek Ozere personel belirlendigine dair dijital Clktl, dizi 94'de notlar-k

omutana arz ba�hkh dijital Clktl, dizi 93'te 21 $ubat 2003 tarihli Ozden Ornek adlna imzaya

aCllml� yeniden yapllandlrma faaliyetleri ba�hkh dijital Clktl, dizi 50'de jandarma Genel Komu

tanhgmda gorevli 28 generalin plana destek durumlanm iyeren dijital Clktl, dizi 29'da Kadir

SagdlC adma imzaya aCllml� Arahk 2002 tarihli on koordinasyon toplantlsl konulu bilgi notu ba�

hkh dijital Clktl, dizi 28'de Arahk 2002 tarihli Kadir SagdlC adma imzaya aCllml� iC tehditlere

yonelik icrasl planlanan faaliyetler konulu bilgi notu ba�hkh dijital Clktl yer almaktadlr. Klasor 2

de balyoz darbe plam ve oraj hava harekat plam ba�hkh TEM $ube MOdOrlOgOnOn 43 sayfadan

ibaret tespit tutanagl, dizi 67'de $ubat 2003 tarihli Ziya GOler adma imzaya aCllml� oraj hava

harekat plan I hazlrhklan konulu, Hava Harp Akademisine hitaben yazllml� hava Kuvvetleri

Istihbarat Ba�kanhgmda gerekli cah�malann yaplldlglm bildiren dijital Clktl, dizi 66'da Mustafa

Ilhan adma imzaya aCllml� Hava Kuvvetleri Istihbarat Ba�kanhgmm te�kilat yaplsml gosterir EK

C Lahika-7 Cetvel-A isimli dijital Clktl, dizi 65'te Atilla Ozier adlna imzaya aCllml� oraj Hava

harekat plam Istihbarat Daire Ba�kanhgl ile ilgili hususlar ba�hkh Hava Orgenaral Cumhur

Asparuk'un emniyet altma ahnmasl konusunu icerir EK-C Lahika-7 Cetvel-B ba�hkll dijital Clktl.

dizi 54'de Ali Tank Akya adma imzaya aCllml� oraj hava harekat planl istihbarat degerlendirme

ve analiz faaliyetleriyle ilgili hususlar ba�hkh EK-C Lahika-7 Cetvel-C �eklinde dijital Clktl, dizi

63'de c;etin Can adma imzaya aCllml� oraj hava harekat plam istihbarat koordinasyon faaliyetleri

i1e ilgili hususlar ba�hkh EK-C Lahika-7 Cetvel-c; �eklinde dijital Clktl. dizi 62'de oraj hava

harekat plam komutana kar�1 yapllacak psikolojik harekat ve komutana destek verebilecek per

sonele uygulanacak usuller ba�hkh A. Bertan Nogaylaroglu adma imzaya aCllml� EK-G Lahika-1

�eklinde dijital Clktl, dizi 60'da Valcm ErgOI adma imzaya aCllml� oraj hava harekat plam bOyOk

ah�veri� merkezlerinin kontrolO ve denetimi ba�hkh EK-G Lahika-4 �eklinde dijital Clktl, dizi

59'da Namlk Sevinc adlna imzaya aCllml� oraj hava harekat planl Istanbul 1. bolge ah�veri�

merkezlerinin durumu ba�hkll EK-G Lahika-4 Cetvel-A �eklinde dijital Clktl, dizi 58'de GOrkan

VlldlZ adma imzaya acllml� oraj hava harekat planmm Istanbul 2. bolge ah�veri� merkezlerinin

durumu ba�hkh EK-G Lahika-4 Cetvel-B �eklinde dijital Clktl, dizi 57'de Tunc Sozen adma

imzaya aCllml� oraj hava harekat plammn Istanbul 3. bolgesi ah�veri� merkezlerinin durumu

ba�hkh EK-G Lahika-4 Cetvel-C �eklinde dijital Clktl, dizi 52'de Rasim Arslan adlna imzaya
aCllml� Hava Harp Akademisi Komutanhgma hitaben yazllml� oraj hava harekat plam ba�hkh

$ubat 2003 tarihli dijital Clktl, dizi 51'de Ayhan GOmO� adma imzaya aCllml� oraj hava harekat

plam Hava Kuvvetleri komutanllgl Ankara lojistik te�kilatl ba�hkh EK-G Lahika-3 Cetvel-A �ek

linde dijital Clktl, dizi 50'de Kubilay Baloglu adma imzaya aCllml� oraj hava harekat plam Istanbul

deniz otobOsleri durumu ba�hkh EK-G Lahika-6 Cetvel-A �eklinde dijital Clktl, dizi 49'da Ismet

c;mkl adma imzaya aCllml� oraj hava harekat palm IMKB durumu ba�hkh EK-G Lahika-6 Cetvel

E �eklinde dijital Clktl, dizi 48'de HOseyin Dilaver adma imzaya aCllml� oraj hava harekat plam

hasar kontrol faaliyetleri ba�hkll EK-G Lahika-10 Cetvel-B �eklinde dijital Clktl, dizi 47'de $enol
BOyOkcaklr adma imzaya aCllml� oraj hava harekat plam basm ve halkla i1i�kiler eki ba�hkh

$ubat 2003 tarihli EK-I �eklinde dijital Clktl, dizi 43'de Volkan VOcel adma imzaya aCllml� oraj

hava harekat planl hava savunma plan I ba�hkh $ubat 2003 tarihli EK-K Lahika-2 �eklinde dijital

Clktl, dizi 40'da Osman Ba�lbOyOk adma imzaya aCllml� oraj hava harekat plam slklyonetim

taktik harekat merkezi hava klsml ba�hkh EK-K Lahika-8 �eklinde dijital Clktl, dizi 39'da Cenk

Hatunoglu adma imzaya aCllml� oraj hava harekat plam azmhklar ve patrikh . trolO ile

ilgili hususlar ba�hkh EK-K Lahika-7 Cetvel-B �eklinde dijital Clktl, dizi (Ie Namlk r�uncu

adlna imzaya II raj hava harekat plam Fenerbahye stadyumu il gili hususlar ba�1 kh EK-

K Lahika-9 C -B �eklinde dijital Clktl, dizi 34'de Sefer Kurnaz ad a imzaya aCllml� or j hava

hareka :atih Oniv�onelik plan ba�hkll EK-K Lahi a-10 Cetvel-c;�eklind dijital
91 . 3 �onmez adlna imzaya a911ml� oraj hava arekat plam yl IZ tek ik Oni-

, I .

40

...

....



-.,

,.,

T.c.IsTANBUL 10.AGIR CEZA MAHKEMESI ( CMK 250 MADDESI iLE YETKILI ) CELSE TARIHi
09.03.2012 ESAS NO: 20101283 CELSE NO:94 Sayfa:41

versitesine yonelik plan ba�hkh EK-K Lahika -10 Cetvel-I �eklinde dijital Clktl, dizi 32'de Rldvan

UlugOler adma imzaya aCllml� $ubat 2003 tarihli Hava Harp Akademisi Komutanhgma hitaben

yazllml� ozel filo personeli ile ilgili hususlar ba�hkh dijital Clktl, dizi 31'de Erden Olgen adlna
imzaya aCllml� $ubat 2003 tarihli hava harp akademisi komutanhgma hitaben yazllml� harekat

plam hazlrhklan konulu dijital Clktl, dizi 30'da Bilgin Balanh adlna imzaya aCllml� $ubat 2003

tarihli harp akademileri komutanhgma hitaben yazlh ihtimalat plam konulu dijital Clktl, dizi 29'da

GolcOk'ten elde edilen delilerin 2010/185 saylh soru�turmadaki delillerle kar�lla�tmlmasl konulu

28 sayfadan ibaret TEM $ube tespit tutanagl, Klasor 3, dizi 272'de Deniz Kuwetleri icerisindeki

unsurlann balyoz harekat planl kapsammda yaptlklan cah�malar ba�hkh 104 sayfadan ibaret

tespit tutanagl, dizi 149'da Cern Aziz C;akmak adlna imzaya aCllml� operasyonel faaliyetleri

yOrOtecek personeller Iistesi. Dizi 51'de Caner Bener adma imzaya aCllml� Arahk 2002 tarihli

Semih C;etin'e hitaben yazllml� mOzahir personel listesi ba�hkh ekinde EK-A mOzahir personel

listesi bulunan yazl, Dizi 49'da Nuri Alacah adma imzaya aCllml� 13 Arahk 2002 tarihli yeniden

yapllandlrma faaliyetleri konulu bilgi notu ba�hkh dijital Clktl, Dizi 34'de Bayram C;aklr adma

imzaya aCllml� 3 Arahk 2002 tarihli yeniden yapllandlrma faaliyetleri konulu bilgi notu ba�hkh

dijital Clktl, Dizi 25'de Utku Arslan adlna imzaya aCllml� yeniden yapllandlrma faaliyetlere konulu

Arahk 2002 tarihli dijital Clktl, Dizi 15'de Kaslmpa�ahlar isimli dijital Clktl, Dizi 3'de Seyfettin

Alevcan adma imzaya aCllml� Deniz Hava Os Komutanhgl mOzahir subay astsubay listesi ba�

hkh dijital Clktl yer almakta. Klasor 4'de Dizi 156'da Okan Klrcicek adlna imzaya aCllml� TSK'dan

i1i�igi kesilecek ve/veya gorev yeri degi�tirilecek Deniz Kuwetleri Komutanhgl personel listesi

ba�hkh 2 sayfadan ibaret dijital Clktl. Dizi 153'de Ozden Ornek adlna imzaya aCllml� suga

harekat plam icrasl konulu Ocak 2003 tarihli komuta kademesi tarafmdan gosterilecek reaksi

yonlann engellenmesi amaclyla tevkif veya yetki devri amach subay gorevlendirilmesi, silah

tahsis edilen konulu Cern GOrdeniz tarafmdan haZirlandlgl iddia edilen yazl, Dizi 151'de Cern

GOrdeniz adma imzaya aCllml� hassas personel listesi ba�hkh bir onceki yazlmn EK-A'sl olan

Cern GOrdeniz tarafmdan hazlrlandlgl iddia edilen darbeye kar�1 oldugu belirtilen 16 amiral rOt

besindeki personel listesi, Dizi 149'da Feyyaz OgOtcO adma imzaya aCllml� suga harekat

plamnm icrasl konulu 21 Ocak 2003 tarihli dizi 153'deki yazlya dayall olarak personel gorevlen

dirildigin belirten dizi 147'de Sinan Ertugrul adma imzaya aCllml� gorevlendirilen personel listesi

EK-A'sl bulunan hassas personelleri kontrol altma alacak personel isimlerinin belirtildigi, Hannan

$ayan'm hazlrlandlgl iddia edilen dijital Clktllar, Dizi 144'de HOseyin Ho�git adlna imzaya aCllml�

21 Ocak 2003 tarihli suga harekat plammn icrasl konulu HOseyin Ho�git tarafmdan haZirlandlgl

iddia edilen personel gorevlendirmeye i1i�kin ekinde hassas personeli kontrol altma alacak per

sonel isimlerinin yer aldlgl, A�km Oredi adlna imzaya aCllml� ve bu ki�i tarafmdan hazlrlandlgl

iddia edilen gorevli personel listesi ba�hkh EK-A'sl bulunun dijital Clktllar, Dizi 140'da F. Can

Ylldmm adlna imzaya aCllml� Ocak 2003 tarihli suga harekat plam icrasl konulu hassas perso

nelin tevkif edilmesi amach personel gorevlendirilmesi ieerikli, aym ki�iler adlna hazlrlandlgl

iddia edilen ve Tayfun Duman adma imzaya aCllml� ve bu ki�i tarafmdan hazlrlandlgl iddia

edilen personel listesi ba�llkll gorevlendirilen personeli gosterir EK-A'sl bulunan dijital Clktl, Dizi

136'da Abdullah Gavremoglu adma imzaya aCllml� 10 Ocak 2003 tarihli suga harekat plan I

icrasl konulu hassas personelin tevkifi amach personel gorevlendirmesini ieeren Sonay Polat

tarafmdan hazlrlandlgl iddia edilen ekinde Sonay Polat adlna imzaya aCllml� gorevli personel

listesi ba�hkll EK-A'sl bulunan ve aym ki�i tarafmdan hazlrlandlgl iddia edilen dijital Clktl, Dizi

132'de Omit Metin adma imzaya aCllml� Kaslm 2002 tarihli yeniden yapllandlr . tleri

ba�hkh Tugamiral Ahmet Aksoy'un Ekim 2002 de izlenmesi ieerikli dijital Clk, izi 130'da mit

Metin adln im aCllml� Kaslm 2002 tarihli yeniden yapllandlr faaliyetleri ba Ikh

Tugamiral Aksoy'un Kaslm 2002 de izlenmesi icerikli dijital Clkt erker Emre Tok t ra-

fmda Zl ndlgl iddia edilmektedir, Dizi 128'de Cern Klzil adma i zaya aCllml� AJahk 002

t . iT' Ahmet $enol'uJlKaslm aymda izlenmesi icerikli, a m ki�i taraflndali hazl lan-
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dlgl iddia edilen dijital e;lktl, Dizi 126'da Hasan Ozyurt adlna imzaya ae;llmli;! Arahk 2002 tarihli

yeniden yapllandlrma faaliyetleri konulu Mugla bolgesinde gorevli subay/astbaylann Kaslm

aylnda kontrol edilmesi maksadlyla evlerinde inceleme yaplldlgl ae;lklamaSInI ic;erir, bu maksatla

gorevlendirilen personellin Kenan VOce, Canatan Turgut ve Tuncay KOe;Ok oldugunu belirten

aym kii;!i taraflndan haZirlanmli;! dijital e;lktl, Dizi 124'de Devrim Rehber adlna imzaya ae;llmli;!

Ocak 2003 tarihli bilgi sistem denetlemesi konulu Ankara bolgesindeki personelin Kaslm-Arahk

aylannda e-mail kaYltlanmn ve Murat Bilgel'in e-mail kaYltlannln incelenmesi ie;erikli, aym kii;!i

taraflndan hazlrlandlgl iddia edilen dijital yazi e;lktlsl, Dizi 122'de GOven Erta!} adlna imzaya

ae;llml!} Kaslm 2002 tarihli yeniden yapllandlrma faaliyetleri konulu gorevli personel Adem

Ceylan, Ilker Yunus, Cafer Uyar, BOlent Akalln ve Murat DOlek taraflndan Ekim aYI ie;erisinde

Donanma Komutanllgl'nda gorevli astsubaylann izlenmesi ie;erikli, aym kii;!inin hazlrlandlgl iddia

edilen dijital e;lktl, Dizi 120'de Kadir Sagdle; adlna imzaya ae;llml!} Arahk 2002 tarihli ie; tehditlere

yonelik planlanan faaliyetler konulu Istanbul- Adalar bolgesinde yai;!ayan gayri MOslimlere

yonelik provakatif eylemlerin planlanmasl, ie; tehdit kapsamlndaki hassasiyetlerin arttlrllmasl,

radikal dini guruplann eylemler dOzenlemesi ie;erikli, Cem Okyay taraflndan dOzenlendigi iddia

edilen dijital e;lktl, Dizi 118'de Z. Erdim Inal taraflndan hazlrlandlgl iddia edilen Kaslm 2002 tarihli

e;ahi;!ma gurubu konulu Harp Akademilerinden Haldun Ermin, Mehmet AygOn, Kerem Eren,

Aydin Sezenoglu, Zafer San, GOrsel Cayplnar, Yavuz Klhe; ve Erdine; Altlner'in suga herekat

plam haZlrhk faaliyetlerinde gorevlendirildigi ic;erikli, aym kii;!i taraflndan hazlrlandlgl iddia edilen

dijital e;lktl, Dizi 11Tde Ozden Ornek adlna imzaya ae;llmli;! Ekim 2003 tarihli plan erahi;!malan
personel gorevlendirmesi konulu Cem GOrdeniz, Sinan Topuz ve Bora Ogurlu'nun koordinator

ve ozel kurye olarak gorevlendirilmelerine ilii;!kin Sinan Topuz taraflndan hazlrlandlgl iddia edilen

dijital e;lktl, Dizi 115'de Kadir Sagdle; adlna imzaya ae;llmli;! Arahk 2002 tarihli on koordinasyon

toplantlsl konulu, Haluk Baybai;! taraflndan hazlrlandlgl iddia edilen Genelkurmay Ba!}kanhglnda

EGAYDAAK'lara, ie; tehdide yonelik 20 Arahk 2002 tarihinde toplantl yaplldlglm ve e;ahi;!ma

gurubu olui;!turuldugu ie;erikli ekinde Haluk Bayba!} adlna imzaya ae;llmli;!, e;ahi;!ma gurubu gorev

lendirme listesi bai;!hkh, aym kii;!i taraflndan hazlrlandlgl iddia edilen EK-A'sl bulunan dijital e;lktl,

Dizi 111 'de Kadir Sagdle; adlna imzaya ae;llml!}, 17 Arahk 2002 tarihli e;ahi;!ma grubu te!}kili

konulu dli;! ve ie; tehdide yonelik suga kapsamlnda faaliyette bulunacak e;alli;!ma gurubu hazlr

landlgl ie;erikli Enver Aksoy taraflndan hazlrlandlgl iddia edilen ekinde vine aym kii;!i taraflndan

hazlrlandlgl iddia edilen ve imzaslna ae;llml!} e;ahi;!ma gurubu Iistesi bai;!llkh EK-A'sl bulunan

dijital e;lktl, Dizi 10Tde Can Erenoglu adlna imzaya ae;llmli;! Ocak 2003 tarihli teklifler konulu

suga herekat plam kapsamlnda personel atanmasl, harekat ortamlnln i;!ekillendirilmesi ve eylem

safhalannl ie;erir Okan Klre;ic;ek taraflndan hazlrlandlgl iddia edilen dijital e;lktl, Dizi 105'de

Osman Kayalar adlna imzaya ae;llmli;!, Ocak 2003 tarihli malzeme tedarikli konulu Ali Gozlek

taraflndan hazlrlandlgl iddia edilen ve ekinde aym kii;!i adIna imzaya ae;llmli;! ve aym kii;!i

taraflndan hazlrlandlgl iddia edilen malzeme listesi bai;!hkll EK-A'sl bulunan dijital e;lktl, Dizi

101'de Z. Erdim Inal adlna imzaya ae;llmli;!, Ocak 2003 tarihli e;ahi;!ma grubu konulu Aydin

Sezenoglu taraflndan haZirlandlgl iddia edilen, ekinde Erdine; Altlner adlna imzaya ae;llmli;! irtibat

subayl gorevlendirilmesi ie;erikli EK-A'sl bulunan dijital e;lktllar, Dizi 9Tde Cengiz :;lirin adlna

imzaya ae;llmli;! Ocak 2003 tarihli slklyonetim i1am konulu, aym kii;!i taraflndan haZirlandlgl iddia

edilen radyo ve televizyonlann diger iletii;!im arae;lanmn kontrolO ie;erikli, Vine deniz trafiginin

kontrolO ic;erikli dijital e;lktl, Dizi 95'de Onur Uluocak adlna imzaya ae;1 1m Ii;!, Ocak 2003 tarihli

Istanbul slklyonetim Mahkemesinin kurulmasl ic;erikli, aynl kii;!i taraflndan dO n I I ' dia

edilen dijital e;lktl, Dizi 93'de GOrkan Koldai;! adlna imzaya ae;llmli;! Kaslm 2 tarihli malz e

talebi konulu, m" araflndan haZirlandlgl iddia edilen dijital e;lktl, D' i 91'de Ali Tavla an

taraflndan hazlr. Igi iddia edilen Arahk 2002 tarihli Odenekler konulu enelkurmay Bai;!ka hgl

Terorle Moo Ie odeneginden tr 4'apllmasl ie;erikli A. Karaah t taraflndan haZ;lrla dlgl

iddia n jital I , 'I 9'da Murat Ozenalp adlna imzaya ae;11 I!} Arahk 2002 tirihli ar-
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baros planlama direktifi konulu suga harekat plam kapsammda Barbaros planma ilaveler yapll

masl iyerikli, aym ki�i tarafmdan hazlrlandlgl iddia edilen dijital ylktl, Dizi 87'de Selyuk GOneri

adma imzaya ayllml� Ocak 2003 tarihli slklyonetim ilam konulu, slklyonetim komutanlJgmm

kurulmasl iyerikli, aym ki�i tarafmdan haZirlandlgl iddia edilen dijital ylktl, Dizi 85'de Erdim Inal

adma imzaya ayllml� Kaslm 2002 tarihli plan yah�maSI teklifleri konulu suga harekat planmm

icrasmda olu�acak hukuki problemler, gerginligin kontrolO tlrmandlrilabilmesi maksatlJ

ahnabilecek tedbirler, angajman kurallannm belirlenmesi iyerikli, Zafer San tarafmdan hazlrlan

dlgl iddia edilen dijital ylktl, Dizi 83'de Mustafa Karasabun adma imzaya ayllml� 3 Ocak 2003

tarihli TSK Milli Angajman Kurallan Yonergesinin gOncelle�tirilmesi ve yah�malannda personel

gorevlendirmesi iyerikli Derya GOnergin tarafmdan haZirlandlgl iddia edilen, ekinde aym ki�i

tarafmdan hazlrlandlgl iddia edilen ve aym ki�inin imzasma ayllml�, bu amayla olu�turulan

yah�ma grubunda gorevli personelin isimlerinin yer aldlgl EK-A'sl bulunan dijital ylktllar, Dizi

79'da Mustafa Karasabun adma imzaya ayllml� 10 Ocak 2003 tarihli Milli Angajman Kurallan

Yonergesinin olu�turulmasl iyerikli Murat OnlO tarafmdan hazlrlandlgl iddia edilen ekinde Murat

OnlO adma imzaya ayllml� angajman kurallan listesi iyerikli EK-A'sl bulunan dijital, Dizi 75'de

MOcahit $i�lioglu adma imzaya ayllml�, Ocak 2003 tarihli Angajman Kurallan yah�ma grubu lis

tesinde Koray Ozyurt, Alpay <;:akarcan, Ozdem KOyer, BOlent Olcay, HOseyin <;:mar'm bulundu

gunu belirten BOlent Olcay tarafmdan haZirlandlgl iddia edilen dijital ylktl, Dizi 73'de MOcahit

$i�lioglu adma imzaya ayllml�, Ocak 2003 tarihli TSK Milli Angajman Kurallan Yonergesindeki

degi�iklik yah�malannm devam ettigi iyerikli Ozdem KOyer tarafmdan hazlrladlgl iddia edilen

dijital ylktl, Dizi 71'de Kamuran Goksel adma imzaya ayllml� Kaslm 2002 tarihli Yasslada ve

Imrah Adasl on ke�fi konulu adalardaki helipetlerin tespiti iyerikli Uluy Yegin tarafmdan hazlr

landlgl iddia edilen dijitaller, Dizi 59'da Barbaros BOyOksagnak, Sinan Ertugrul, Deniz Cora

adlna imzaya ayllml� Yasslada ve Imrah Ada on ke�fi konulu kontrol altma ahnacak harekata

kar�1 personelin bu adalara sevki amayh yah�ma yapllmasma ili�kin Barbaros BOyOksagnak

tarafmdan hazlrlandlgl iddia edilen mesaj formu, Dizi 57'de Dora Sungunay, Fikret GOne� ve

Ozden Ornek adma imzaya ayllml� kontrol altma ahnacak ki�ilerin Yasslada ve Imrah Ada da

tutulmasl iyerikli Dora Sungunay tarafmdan haZirlandlgl iddia edilen mesaj formu, Dizi 55'de

Koray Erya�a adlna imzaya ayllml� Kaslm 2002 tarihli Imrah Ada ve Mudanya'mn gozetim altma

ahnacak �ahlslann transferinde kullamlacak iskelelerin ke�fi iyerikli Klvany Kirmaci tarafmdan

hazlrlandlgl iddia edilen dijital ylktl, Dizi 53'de Mustafa Kayah ve Fevzi GOne� adma imzaya

ayllml� Kaslm 2002 tarihli Yasslada ve Imrah Ada da hOcumbotlarca on ke�if yapllmasl konulu

Mustafa Kayah tarafmdan haZirlandlgl iddia edilen dijital ylktl, Dizi 51'de Cem Aziz <;:akmak

adma imzaya ayllml� Arallk 2002 tarihli Yasslada destek faaliyetleri konulu Onder <;:elebi tara

fmdan hazlrlandlgl iddia edilen, ekinde Deniz Harp Okulu ve Deniz Lisesinde gorevli mOzahir

subay ve astsubay Iistesi ba�hkh Onder <;:elebi adlna imzaya ayllml� 44 personelin isminin yazlh

oldugu EK-A'SI, Deniz Hap Okulu mOzahir ogrenci listesi ba�hkh 70 ogrenci admm yazlh oldugu

Onder <;:elebi adma imzaya ayllml� ve Taylan <;:aklr tarafmdan hazlrlandlgl iddia edilen EK-B'si

bulunan dijital ylktllar, Dizi 52'de Ozden Ornek adma imzaya ayllml� 21 $ubat 2003 tarihli

yeniden yapllandlrma faaliyetleri kapsammda yah�ma gruplan olu�turuldugu bu kapsamda slkl

yonetim i1amna mOteakip Olke genelinde kamu gorevlerini devralacak personel listeleri olu�tu

rulmasl, TSK'dan atllacak veya gorev yeri degi�tirilecek personelin tespit edilmesi, eylem

planlannm hazlrlanmasl, mOzahir personellistelerinin olu�turulmasl iyerikli Cem G"" " tara

fmdan hazlrlandlgl iddia edilen dijital ylktl, Dizi 50'de Ozdem KOyer adma i a ayllml� ahk

2002 tarihli 2003 ylh genel atama yah�malan konulu, aym ki�i tarafl an hazlrlandlgl . dia

edilen, ekinde Ip arcan adlna imzaya ayllml� ve aym ki�i ta mdan hazlrlandlgl ddia

edilen kilit pe lerin erteleme teklif Iistesi ba�hkh EK-A'ian bulu an dijital ylktllar, Dizi 3'de

Feyyaz cO adma imzaY�I� 19 Kaslm 2002 tarihli EGA DAAK'lara ili�kin/lorot lecek

faa!" ma Q.[LIlalerr1<6nulu, Ismail Taylan adma imzaya a Iml� yah�ma gruWu 01 ak Ost
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degerlendirme grubu, Aydin alt yah�ma grubu, Burak alt yah�ma grubu, Cemal alt yah�ma grubu

listelerinin yer aldlgl EK-A'sl bulunan dijitaller, Dizi 3B'de Kadir Sagdly adlna imzaya ayllml�

Arallk 2002 tarihli EGAYDAAK'lara istinaden faaliyetler yOrOtecek yah�ma gruplan konulu Fatih

IIgar adIna imzaya ayllml� EGAYDAAK'lara istianeden yOrOtlilecek faaliyetlere i1i�kin teklifler

ba�hkh EK-A'sl bulunan Okan Klryiyek taraflndan haZiflandlklan iddia edilen dijital ylktllar, Dizi

34'de Can Erenoglu adlna imzaya ayllml� EGAYDAAK'lara ili�kin Arahk 2002 toplantlslnda

gorO�Olmek Ozere teklifler iyerikli ekinde Murat Saka adlna imzaya ayllml� EGAYDAAK'lara

istinaden yOrotOlecek faaliyetlere yonelik teklifler ba�hkh EK-A'sl bulunan Murat Saka taraflndan

olu�turulduklan iddia edilen dijital ylktllar, Dizi 29'da Feyyaz Ogotco adIna imzaya ayllml� 2

Ocak 2003 tarihli EGAYDAAK'lara yonelik alt yah�ma grubu Ocak 2003 toplantl sonuy raporu

iyerikli toplantl tutanagl ba�hkh, toplantlya Gokhan Rahtuvan, Yasin TOrker, Cenk Dalkanat,

Barbaros BOyOksagnak, Serdar Gokgoz, Selyuk GOneri, Aziz C;akmak ve Sinan Ertugrul'un

katlldlglnl belirtir EK-A'sl bulunan Selyuk GOneri taraflndan hazlrlandlklan iddia edilen dijital

ylktllar, Dizi 24'de HOseyin Ho�git adlna imzaya ayllml�, Derya On taraflndan hazlrlandlgl iddia

edilen Arallk 2002 tarihli EGAYDAAK'lara ili�kin Ege Bolgesinde olu�turulan yah�ma grubu iye

rikli A�kln Oredi adlna imzaya ayllml�, vine Derya On taraflndan hazlrlandlgl iddia edelin

yah�ma grubu ba�hkh EK-A'sl bulunan dijital ylktllar, Dizi 20'de 3 Ocak 2003 tarihinde Aksaz

Deniz Os Komutanhglnda EGAYDAAK'lara istinaden yOrOtlilecek faaliyetler konulu toplantl

yaplldlglna ve toplantlya Erhan $ensoy, Faruk Dogan, Omit Metin, Nuri OstOner, ErgOn Balaban,

Can Ylldlrlm, Derya On ve $afak YOrekli'nin katlldlglnl belirtir, Erhan $ensoy taraflndan haZlf

landlgl iddia edilen toplantl tutanagl. Ekinde egitim sahalanna i1i�kin Erhan $ensoy adlna

imzaya ayllml�, Faruk Dogan taraflndan haZiflandlgl iddia edilen EK-A'sl bulunan dijital ylktl,

Dizi 15'de Deniz C;ora adlna imzaya ayllml� Arahk 2002 tarihli EGAYDAAK'lara i1i�kin alt

yah�ma grubunun 2002 toplantlsl sonuy raporu iyerikli Yasin TOrker taraflndan hazlrlandlgl iddia

edilen ve toplantl tutanaglna ili�kin toplantlya Gokhan Rahtuvan, Yasin TOrker, Cenk Dalkanat,

Barbaros BOyOksagnak, Serdar Gokgoz, Aziz C;akmak, Sinan Ertugrul'un katlldlglm belirtir.

Gokhan Rahtuvan taraflndan hazlrlandlgl iddia edilen EK-A'sl bulunan dijitaller, Dizi 9'da

MOcahit Erakyol adlna imzaya ayllml� Ocak 2003 tarihli EGAYDAAK'lara ili�kin Amfibi ozel

gorev timi te�kili iyerikli Yusuf Afat taraflndan haZifladlgl iddia edilen dijital ylktllar, Dizi B'de Omit

Metin adIna imzaya ayllml� Ocak 2003 tarihli EGAYDAAK'lar civannda suga kapsamlnda yOrO

tOlecek faaliyetler konulu Baybars KOyOkatay taraflndan olu�turuldugu iddia edilen dijital ylktl,

Dizi 6'da Kerem Eren adlna imzaya ayllml� Ocak 2003 tarihli EGAYDAAK askeri cografya etlidO

konulu aym ki�i taraflndan olu�turuldugu iddia edilen dijital ylktl, Dizi 4'de Erdim Inal adlna

imzaya ayllml� Ocak 2003 tarihli EGAYDAAK'lara i1i�kin amfibi ozel gorev timimin gorevlendi

rilmesi iyerikli dijital ylktl, Dizi 2'de Erdim Inal adIna imzaya ayllml�, Ocak 2003 tarihli EGAY

DAAK'lara istinaden yapllacak faaliyetlerde, olu�turulacak gorev birlikleri ile ilgili Mehmet AygOn

taraflndan haZiflandlgl iddia edilen dijital ylktl bulunmakta. Klasor 5'de Dizi 131 ve devamlnda

sakal, yar�af eylem planlan ba�hkh TEM $ube gorevlilerince hazlrlanml� 41 sayfadan ibaret

tespit tutanagl, Dizi BB'de HOseyin OZyoban adlna imzaya ayllml� gorevlendirme yizelgesi, Dizi

B7'de sakal eylem plam harekat emri HOseyin OZyoban adIna imzaya ayllml�, Dizi 7B'de yar�af

eylem plam harekat emri HOseyin Topuz adlna imzaya ayllml� ve ekinde EK-A'sl hedef analizi,

EK-C'si gorevlendirme yizelgeleri, Dizi 67'de Oguz TOrksoyu ve Aziz Yllmaz adIna imzaya

ayllml� Beyazlt Camii gozlem formlan, Dizi 57'de Yusuf Kelleli adlna imzaya ayllml� Beyazlt

Camii ke�if sonuy raporu, Dizi 51'de HOseyin OZyoban adIna imzaya ayllml� Beyazlt Camiine

ili�kin tamamlanan gozlem faaliyetleri sonuy ve teklifler konulu 3 sayfadan . yazl, izi 4B'de

HOseyin OZy ban a imzaya ayllml� Beyazlt Camii hedef ana Ii . onulu yazl, Di . 46'da

Erdiny Atik v Or Ecevit Ta�yl adlna imzaya ayllml� Fatih Cami' . e i1gili 3 adet gozle form-

Ian ve mi e i1i�kin aym ki�iler taraflndan hazlrlandlgl idd' edilen ve bunlann im aSlna

ayl 0, Dizi 35'de OzgOr Ecevit Ta�yl ve Erdiny tik adlna imzaYJl ayllml Fatih
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Camiine i1i�kin 8 sayfadan ibaret ke�if sonu9 raporu, Dizi 27'de HOseyin Topuz adlna imzaya

a911mJ� Fatih Camiine i1i�kin tamamlanan g6zlem faaliyetlerine bagh sonu9 ve teklifler konulu 4

sayfadan ibaret yazl, Dizi 23'de Mustafa K09 adIna imzaya a911ml� EyOp Camii g6zlem formu,

Dizi 21'de Nail Ilbey adlna imzaya a911mJ� EyOp Camii ke�if formu, Dizi 18'de Naillibey ardlna

imzaya a911ml� 5 sayfadan ibaret EyOp Cami ke�if sonu9 raporu, Dizi 13'de Kahraman Dikmen

ve COneyt KOsmez ardlna imzaya a911ml� 2 sayfadan ibaret Ismailaga Cami sonu9 raporu, Dizi

11'de Ali Demir adlna imzaya a911ml� Ismailaga Cami ke�if raporu, Dizi 8'de Ali Demir adlna

imzaya a911ml� Ismailaga Camii ke�if sonu9 raporu, Dizi 5'de Ahmet Hacloglu adlna imzaya

a911ml� 3 sayfadan ibaret Ismail Aga Camii degerlendirme raporu, Dizi 2'de Erhan Kubat adIna

imzaya a911ml� Beyazlt, Fatih, EyOp, Ismailaga Camilerine yanelik degerlendirme raporu yer

almaktadlr. Klas6r 6'da Dizi 222 ve devamlnda 54 sayfadan ibaret Jandarma Istihbarat faaliyet

leri ba�llkll TEM 1?ube MOdOrlOgO tespit tutanagJ bulunmaktadlr. Vine ilk kez G6lcOk'te ortaya

91kan jandarma belgeleri ile ilgili olarak da �unlar ileri sOrOlmekte bunlarl. Dizi 154'de Edirne

i1inde arama yapllacak 12 yeri gasterir Omer Mimiroglu adlna imza a911ml� dijital 9lktl, Dizi

153'de Kocaeli Hinde arama yapllacak 23 yeri gasteren Mehmet Uluta� adlna imzaya a911ml�

dijital 9lktJ, Dizi 151 'de Tekirdag ilinde arama yapllacak 35 yeri g6sterir Cemal Temiz6z adIna

imzaya a911ml� dijital 9lktl, Dizi 149'da Istanbul i1inde arama yapllacak 159 yeri g6sterir dijital

9Jktl, Dizi 139'da DOzce i1inde arama yapilacak 8 yeri gasterir dijital 9lktl, Dizi 133'de Sakarya

ilinde arama yapllacak 105 yeri gasterir Kubilay Akta� adlna imzaya a911ml� dijital 9lktl, Dizi

127'de Omer Mimiroglu adlna imzaya a911ml� Edirne i1inde ili�igi kesilecek b610cO garO�IO Oni

versite ogrencileri ba�hkh 61 ki�iyi kapsayan Iiste, Dizi 123'de Mehmet Uluta� adIna imzaya

a911ml� Kocaeli i1inde i1i�igi kesilecek bolOcO gorO�IO Oniversite agrencileri ba�hkh 94 ki�iyi kap

sayan liste, Dizi 63'de Omer Mimiroglu adlna imzaya a911ml� Edirne i1inde ili�igi kesilecek sag

gorO�1U Oniversite ogrencileri ba�hkh 20 ki�iyi kapsayan liste, Dizi 61'de Mehmet Uluta� adIna

imzaya a911ml� Kocaeli i1inde i1i�igi kesilecek sag garO�IO Oniversite ogrencileri ba�hkll 19 ki�iyi

kapsayan Iiste, Dizi 52'de Omer Mimiroglu adlna imzaya a911ml� Edirne ilinde i1i�igi kesilecek sol

gorO�1U Oniversite agrencileri ba�llkh 20 ki�iyi kapsayan Iiste, Dizi 50'de Mehmet Uluta� adlna

imzaya a911ml� Kocaeli i1inde ili�igi kesilecek sol gerO�IO Oniversite ogrenciJeri ba�hkh 37 ki�iyi

kapsayan liste, Dizi 30'da Omer Mimiroglu adIna imzaya a911ml� Edirne i1inde ili�igi kesilecek

irticai gorO�1U Oniversite ogrencileri ba�hkh 20 ki�iyi kapsayan liste, Dizi 29'da Mehmet Uluta�

adIna imzaya a911ml� Kocaeli i1inde ili�igi kesilecek irticai garO�IO Oniversite ogrencileri ba�hkh

33 ki�iyi kapsayan Iiste, Dizi 15'de Omer Mimiroglu adlna imzaya a9lJml� Edirne ilinde bulunan

irticai orgut mensuplarl ba�hkll 276 ki�iyi kapsayan Iiste, Dizi 6'da Mehmet Uluta� adlna imzaya

a911ml� Kocaeli i1inde bulunan irticai argOt mensuplarl ba�hk" 148 ki�iyi kapsayan liste yer

almaktadlr. Klasar 7'de Dizi 271'de Cemal Temizoz adlna imzaya a911mJ� Tekirdag ilinde

bulunan irticai orgOt mensuplan ba�hkh 182 ki�iyi kapsayan liste, Dizi 222'de Mehmet Uluta�

adlna imzaya a911ml� Kocaeli ilinde gozaltlna ahnacak irticai faaliyette bulunan ki�i1er ba�hkh 4

ki�iyi kapsayan Iiste, Dizi 181'de Omer Mimiroglu adIna imzaya a911ml� Edirne ilinde harekatln

ba�langlclnda tutuklanacak irticai ergot Iiderleri ba�hkh 1 ki�iyi kapsayan liste, Dizi 180'de

Mehmet Uluta� adIna imzaya a9Jlml� Kocaeli ilinde harekatln ba�langlclnda tutuklanacak irticai

argOt liderleri ba�hk" 8 ki�iyi kapsayan liste, Dizi 179'da Cemal Temizaz adIna imzaya a911ml�

Tekirdag i1inde harekatln ba�langlclnda tutuklanacak irticai orgOt liderleri ba�hkh 5 ki�iyi

kapsayan liste, Dizi 172'de Omer Mimiroglu adlna imzaya a911ml� Edirne i1ind nacak

AKP Oyeleri ba�hkh 4 ki�iyi kapsayan Iiste, Dizi 171'de Mehmet Uluta� a imzaya a Iml�

Kocaeli i1inde harekatln ba�langlclnda tutuklanacak irticai argOt r rleri ba�hkh 16 i�iyi

kapsayan liste Di . da Cemal Temizaz adlna imzaya a9lJml� T irdag i1inde harekatl ba�-

langlclnda t nacak irticai argOt liderleri ba�hkh 16 ki�iyi kap yan liste, Dizi 160'da hmet

Uluta� mzaya a911ml� Kocaeli i1inde gazaltlna ahnacak si si parti Oyeleri b_a}'lkh ki�iyi

ka s Izi 159'daCemal Temizez adlna imzaya a911 I� Tekirdag i1indjlfoza Ina ah-
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nacak siyasi parti uyeleri ba!1hkh 108 ki!1iyi kapsayan liste, Dizi 128'de Omer Mimiroglu adma

imzaya a911ml!1 Edirne i1inde gozaltma almacak kamu gorevlileri ba!1hkh 9 ki!1iyi kapsayan Iiste,

Dizi 12Tde Cemal Temizoz adma imzaya a911ml!1 Tekirdag ilinde gozaltma ahnacak kamu

gorevlileri ba!1hkh 2 ki!1iyi kapsayan Iiste, Dizi 120'de Omer Mimiroglu adma imzaya a911ml!1

Edirne ilinde gorevde kalmasl sakmcah oldugu degerlendirilen kamu personeli ba!1llkh 7 ki!1iyi

kapsayan liste, Dizi 119'da Cemal Temizoz adma imzaya a911ml!1 Tekirdag ilinde gorevde kal

masl sakmcah oldugu degerlendirilen kamu personeli ba!1hkh 2 ki!1iyi kapsayan liste, Dizi 109'da

Omer Mimiroglu adlna imzaya a911ml!1 Edirne i1inde gorevlendirilecek personel listesi ba!1hkh 7

ki!1iyi kapsayan liste, Dizi 108'de Mehmet Uluta!1 adma imzaya a911ml!1 Kocaeli i1inde gorevlendi

rilecek personellistesi ba!1hkh 8 ki!1iyi kapsayan Iiste, Dizi 10Tde Cemal Temizoz adma imzaya

a911ml!1 Tekirdag ilinde gorevlendirilecek personel listesi ba!1hkh 11 ki!1iyi kapsayan liste, Dizi

94'de Omer Mimiroglu adma imzaya a911ml!1 Edirne ilinde bulunan birinci slnlf kamu gorevlileri

ve destek durumlan ba!1hkh 13 ki!1iyi kapsayan liste, Dizi 92'de Mehmet Uluta!1 adma imzaya

a911ml!1 Kocaeli ilinde bulunan birinci slnlf kamu gorevlileri ve destek durumlan ba!1hkh 13 ki!1iyi

kapsayan liste, Dizi 91'de Cemal Temizoz adma imzaya a911ml!1 Tekirdag ilinde bulunan birinci

slnlf kamu gorevlileri ve destek durumlan ba!1hkh 14 ki!1iyi kapsayan Iiste, Dizi 79'da Bursa,

Yalova ve Bahkesir illerindeki kritik tesis ve kurumlar ba!1hkh EK-A listesi, Dizi 72'de Bursa,

Yalova, Bahkesir illerindeki kolluk kuvvetleri ve ozel guvenlik te!1kilatlan personel durumu ba!1hkh

EK-B Iistesinin oldugu gorulmu!1tur. Klasor 8 ve 43 arasmda ise iddianameye konu sanlklar

hakkmda yani 1. iddianameye konu sanlklar hakkmda Golcuk'ten elde edilen belgelerle ilgili

tespit tutanaklan bulunmaktadlr. 2. iddianame klasorleri; 2011/142 Esastan birle!1en dava,

Klasor 1: Dizi 26Tde 13 sayfadan ibaret Erdin9 Ylldlz'a ait 3 adet diske ili!1kin TEM �ube tara

fmdan hazlrlanml!1 inceleme ve analiz raporu, Dizi 254'de 45 sayfadan ibaret Kemalettin Yakar'a

ait 5 adet diske ili!1kin TEM �ube tarafmdan haZirlanml!1 inceleme ve analiz raporu, birtaklm

askeri personelin gizli olarak takibine i1i!1kin 2006 ylhna ait fotograflar, Nuh Gonulta!1 isimli gaze

teciye ait !1ahsi bilgileri igeren veriler, ozel haber elamanl kimlikleri ve bunlara verilen kod isim

leri, haber elemanlannm vasltaslyla Golcuk'teki Yuzba!1llar Camii hoparlorunden dini yaym

yapllmasl saglanmasl ve bunun ihbar edilmesine konulu tutanaklar yer almaktadlr. Dizi 171'de

TEM �ube tarafmdan haZirlanan Golcuk'ten elde edilen dokumanlann incelenmesine i1i!1kin 19

sayfadan ibaret tutanak ve Golcuk'ten elde edilen torbalardaki e!1yalann listesi, Dizi 13Tde

06.10.2012 tarihli Golcuk'te yapllan arama oncesi emniyete gonderilen e-posta ihbar tutanagl

oldugu gorulmu!1tiir. Klasor 2, Dizi 15Tde sanlk Hakan Buyuk'un Eski!1ehir'deki arama yapllan

adresine daha onceden hlrslz girdigine dair Eski!1ehir Emniyet Mudurlugune herhangi bir ihbar

yapllmadlgma dair Eski!1ehir Emniyet Mudurlugu yazl, Dizi 6Tde Istanbul 12. Aglr Ceza Mah

kemesi'nin Eski!1ehir'de Hakan Buyuk'e ait adreste arama, el koyma ve inceleme yapllmasma

ili!1kin 20.02.2011 tarih 20111783 Teknik Takip Saylh Karan, Dizi 55'te sanlk Hakan Buyuk ile

ilgili olarak Emniyet TEM �ubece haZirlanml!1 5 sayfadan ibaret tespit tutanagl, Dizi 48'de Hakan

Buyuk'un evinde yapllan arama oncesi 19.02.2011 tarihli e-posta ihbar tutanagl, Dizi 45-46'da

Kadir Pazarhk ogretmenle ilgili irticai faaliyetlerde bulunmasma ili!1kin ihbar mektubu ve bu mek

tuba istinaden 1. Taktik Hava Kuvveti Komutanhglnca yazllan Hava Pilot Tumgeneral Necat

Bilgin imzah sanlk Hakan Buyuk'un de parafl bulunan 3 Arahk 2003 tarihli yazl, Dizi 44'de ve

devammda sanlk Hakan Buyuk tarafmdan da imzalanml!1 4 sayfadan ibaret Sarar Anadolu

imam-Hatip ve Imam-Hatip Lisesi'ne ili!1kin rapor, Dizi 39-40'da Hakan Buyuk tarafmdan da

paraflanml!11. Hava Kuvveti Komutanhgl ozel formu ba!1hkh Ogretmen Kadir Pa . ilgili 07

Mayls 2004 tarihli yazl, Dizi 38'de 22 Ocak 2004 tarihli Basri Torama rafmdan 1. Hava

Kuvvet Kom nh yazllml!1 Kadir Parazhk'ia ilgili yazl, Dizi 3 - 2'de Basri To aman

tarafmdan imz ml!1 06 Nisan 2004 tahrili 1. Hava Kuvveti Komu nhgma hitaben Og tmen

Kadir Par ile ilgili yazl, �e Semih Birdogan tarafmdan mzalanml!1 Hava Ku vetleri

Kom aZlllllla"i'laVa Muhendis Yarbay Nuri Gultekin ile i iii istihbarat rapofiJ Ii yazl,

. tJ::C"==>
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Dizi 24'de Semih Birdogan imzali turbanh/tesetturlu klyafet giyenlerle ilgili Hava Kuvvetleri

Komutanhgma yazllan yazl, Dizi 23'de Semih Birdogan tarafmdan imzalanml� personelin evle

rine yapllan ziyaretlerle ilgili irticai faaliyet takibine ili�kin 1. Hava Jet as Komutanhgma yazllml�
yazl, Dizi 22'de Semih Birdogan tarafmdan 1. Hava Ikmal Baklm Merkezi Komutanhgma Hasan

Klmkak isimli �ahsm e�inin giyim tarzmm takibi ile ilgili yazllan yazl, Dizi 20'de Guray Uluta�

imzah hastaneye c;:agda� olmayan klyafetlerle gelen ki�ilerle i1gili yazl ve ekinde bu ki�ilere i1i�kin

liste, Dizi 19 ve devammda Hakan Buyuk tarafmdan olu�turuldugu iddia edilen takip ve kontrol

altmdayken re'sen emekli edilen personel listesi, Dizi Tde Sanlk Hakan Buyuk'un diger sanlk

lardan Cengiz Koylu iii arasmdaki konu�malara ili�kin tespit tutanaklannln mevcuttur. Klasor

3'de Dizi 73 ve devamlnda 3 sayfadan ibaret 21.02.2011 gunu Eski�ehir'de sanlk Hakan

Buyuk'On evinde yapllan arama ve flash bellegin ele gec;:irilmesine ili�kin el yazlsl ile yazllml� ev

arama, el koyma, imaj alma ve teslim tutanagl, Dizi 33 ve devammda 6 sayfadan ibaret iddiaya

konu suc;:a ili�kin dijital verilerin bulundugu SANDlsK marka 2 GB flash Bellek'in on inceleme

sine dair TEM $ube tutanagl, Dizi 6'da Hakan BOyuk ile ilgili ihbar e-postasmm gonderildigi

Beyoglu'ndaki internet cafe sahibi Sava� Kumanh'nm ihban gonderen ki�inin tespiti konulu ifade

tutanagl. Onu da kameralar anzah oldugu ic;:in veya daha dogrusu zamam gec;:tigi ic;:in yanh�

hatlrlamlyorsam tespit edilemedigine dair beyan ic;:eriyor. Klasor 4'de Hakan Buyuk'On

adresinden elde edilen SANDISK marka 2 GB'hk flash bellekle ilgili 117 sayfadan ibaret TEM

$ube ineeleme tutanagl, Klasor 5'de Hakan BOyuk'ten elde edilen SANDISK marka flash diskte

Deniz Kuvvetleri unsurlanyla ilgili elde edilen bilgilere ili�kin 36 sayfadan ibaret TEM $ube tespit

tutanagl, Bu Flash Bellek'te Denizci samklarla ilgili elde edilen dijitaller oldugu belirtiliyor bunlar

da �oyle. Dizi 121'de Dizi 121'de OZden Ornek adma imzaya aC;:llml� Nisan 2003 tarihli Deniz

Kuvvetleri Komutanhgl yeniden yapllandlrma c;:ah�malan konulu, koruyucu gOvenlik onlemleri

ic;:erikli dijital C;:lktl, Dizi 115'de Ozden Ornek adma imzaya aC;:llml� Mart 2003 tarihli onleyici

hukuk tedbirleri konulu Cengiz $irin, Cumhur EryOksel, Tanju anal, TOlay Deliba� ve Dogan

Uysal'dan olu�n mevzuat c;:ah�ma gurubu kurulduguna dair dijital C;:lktl, Dizi 112'de Cengiz $irin

adma imzaya aC;:llml� Nisan 2003 tarihli aC;:llacak soru�turmalarda ki�ilerin korunmasl ic;:erikli

kanun tasan taslaklan ekli, EK-A'smda Tanju anal adma imzaya aC;:llml� 926 Saylh TSK

Personel Kanunu taslagl bulunan dijital C;:lktl, Dizi 7Tde Ozden Ornek adlna imzaya aC;:llml�

Kaslm 2002 tarihli koruyucu guvenlik onlemleri konulu ekinde gOvenlik brifingi oldugu belirtilen

dijital C;:lktl, Dizi 71 ve devammda yansllar, 43 ve devammda yazlh metni bulunan Albay Nejat

Akguner ismi yer alan koruyucu gOvenlik onlemleri brifingi, Dizi 30'da Ozden Ornek adma

imzaya aC;:llml�, Ocak 2003 tarihli personel gorevlendirme konulu kurye hizmetlerine yonelik

Ahmet Dikmen, Rafet Oktar, Sinan Ertugrul, Cem GOrdeniz'in gorevlendirildigine ili�kin dijital

C;:lktl, Dizi 24'de Mehmet Orgen adma imza aC;:llml� 17 adet Ali TOrk�en'in talep ettigi Glock

marka tabancalann temin edildigine dair dijital C;:lktl, Dizi 18'de Servet Bilgin adlna imzaya

aC;:llml� 27 Arahk 2002 tarihli gozetim altma ahnacak samklann Yasslada ve Imrah Ada'da

tutulmasma iIi�kin teklif konulu dijital C;:lktl, Dizi 12'de Cem GOrdeniz adma imzaya aC;:llml� oraj

hava harekat plam Hava Kuvvetleri ile ilgili yapllacak mu�terek egitimlerle ilgili dijital C;:lktl, Dizi

6'da Feyyaz Ogutco adlna imzaya aC;:llml� 04 Mart 2003 tarihli Hava Kuvvetleri i1e koordine edi

leeek hususlar konulu EGAYDAAK'lara iIi�kin dijital C;:lktl bulunmaktadlr. Klasor 6'da Hakan

BOyuk'ten elde edilen flash bellek'te Hava Kuvvetleri ile ilgili 22 sayfahk TEM $ube tespit tuta

nagl bulunmakta. Devammda da Dizi 21'de Bilgin Balanh adma imzaya aC;:llml� $ubat 2003

tarihli Harp Akademileri Komutanhgma hitaben yazllml�, ihtimalat plam asma yonelik

planlama gurubu olu�turuldugunu ic;:erir dijital C;:lktl, Dizi 20'de Bulen ocababuc;: Ina imzaya

aC;:llml� MOl Ii Bilgin Balanh'ya hitaben yazllml� ihtimalat ani ile i1gili aim ak onlem-

leri ic;:erir" C;:lktl, Dizi 19'da Ahmet Erdem adlna imzaya Ilml� Mart 2003 t rihli Bilgin

Ba v � yazllml�11skeri Hakim durumlan konulu dijit C;:lktl, Dizi 18'de Tu gut Atman

a�n Balanh'mn/sOZd� e�rine da�ah 01 ugu belirtilenrtima at plam He
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ilgili dijital �Iktl, Dizi 17'de Zeki O�ok adlna imzaya a�llmll}, Mart 2003 tarihli hukuki onlemler

konulu dijital �Iktl, Dizi 16'da Beyazlt Karatal} adlna imzaya a�llmll}, Turgut Atman'a hitaben

yazllmll} Mart 2003 tarihli ihtimalat plan! ile ilgili yapllan �hl}malan i�erir dijital �Iktl, Dizi 15'de

Bulent Gun�al adIna imzaya a�llmll}, Bilgin Balanh'ya hitaben yazllmll} Mart 2003 tarihli hukuki

sure� ve ahnacak tedbirler konulu dijital �Iktl, Dizi 14'de Hakan Ozbek adlna imzaya a�llmll}

Mart 2003 tarihli, Bulent Gun�al'a hitaben yazllmll} ihtimalat plan! hukuki tedbirler konulu dijital

�Iktl, Dizi 13'de Mehmet Erkorkmaz adlna imzaya a�llmll}, ihtimalat plan! konulu dijital �Iktl, Dizi

12'de Erhan Pamuk adlna imzaya a�llmll}, ihtimalat plan! konulu dijital �Iktl, Dizi 11'de Ismail

Tal} adlna imzaya a�llmll}, Bilgin Balanh'ya hitaben yazllmll} Mart 2003 tarihli ihtimalat plan! ozel

filo konulu dijital �Iktl, Dizi 10'da Mehmet Eidem adIna imzaya a�llmll}, Mart 2003 tarihli Ismail

Tal}'a hitaben yazllmll} Ozel Filo Komutanhglnln yedeklenmesi konulu dijital �Iktl, Dizi 9'da

Gungor Kurubal} adlna imzaya a�llmll} Kaslm 2003 tarihli Bilgin Balanh'ya hitaben yazllmll}

ihtimalat plan!na ilil}kin dosyalann Beyazlt Karatal}'tan teslim ahndlgl i�rikli dijital �Iktl bulun

maktadlr. Bir 5 dakika ara verelim sonra devam edecegiz."

Duru,maya klsa bir ara verildi.

Duru,maya kaldlgl verden devam olundu.

Mahkeme Bal}kan!: "48'de Necat Bilgin adIna imzaya a�llmll}, daha dogrusu imzalanmll}

Hava Kuvvetleri Komutanllglna hitaben yazllmll} Astsubay Servet Gulhan TumaY'ln irticai

faaliyetler doiayisl ile takibine ilil}kin Hakan Buyuk'un de parafl bulunan 22 Temmuz 2004 tarihli

yazl. Dizi 47'de Necat Bilgin imzah, Hakan Buyuk'un de parafl bulunan 14 Ocak 2004 tarihli

Astsubay Hanifi $enbaY'1n el}inin �agdal} olmayan klyafet giydigi konulu Hava Lojistik

Komutanhglna yazllan yazl. Dizi 46'da Necat Bilgin imzall, Astsubay Mehmet Iffet Tore'nin irticai

faaliyetler nedeniyle takibine ilil}kin 30 Temmuz 2004 tarihli 1. Ana Jet Os Komutanhglna yazllan

yazl ve ekinde Hakan Buyuk imzall rapor. Dizi 43'te Hindal yeki� imzah, Genelkurmay

Bal}kanhglna hitaben yazllmll} 6 Eylul 2001 tarihli yazl. Dizi 42-41'de Hakan Buyuk imzah

inceleme raporlan, dizi 40'da Nejat Bilgin imzall, Hava Kuvvetleri Komutanhglna hitaben

yazllmll}, 19 Arahk 2003 tarihli Hakan Buyuk'un de parafl bulunan Sangazi Sultanlar Camii

imam I konulu yazl. Dizi 38'de Necat Bilgin imzah, Anamur 1l}lk Dershanesi ile ilgili 17 Eylul2003

tarihli Hakan Buyuk'un de parafl bulunan Hava Kuvvetleri Komutanhglna hitaben yazllmll} yazl.

Dizi 37'de Bertan Nogaylaroglu imzah Hava Kuvvetleri Komutanhglna hitaben yazllan 17 EylUl

2004 tarihli NT Klrtasiye Bandlrma $ubesinin a�lhl}lna ilil}kin Hakan Buyuk'un de parafl bulunan

ve ekinde de raporu olan yazl. Dizi 35'de Necat Bilgin imzah �el}itli birliklere hitaben yazllmll} 22

Ocak 2004 tarihli Eskil}ehir'deki NT Klrtasiyenin takibine ili,kin Hakan Buyuk'un de parafl

bulunan yazl. Dizi 34'de Necat Bilgin imzall Hava Kuvvetleri Komutanhglna hitaben yazllmll} 7

Ocak 2004 tarihli NT Klrtasiyenin takibine ilil}kin Hakan Buyuk parafh ve ekinde EK-A, EK-C

raporlan bulunan yazl. Dizi 31'de Fikret Erbilgin imzah, yerel gazetelerin takibine i1il}kin Hakan

Buyuk'un parafl da bulunan 15 Eylul 2006 tarihli yazl. Dizi 29-30'da Necat Bilgin imzah Hava

Kuvvetleri Komutanllglna hitaben yazllmll}, Kaslm 2002 tarihli se�im sonu�lan ile ilgili yazl. Dizi

24-23'de Necat Bilgin imzah Hava Kuvvetleri Komutanhglna hitaben yazllmll} Mart 2004 tarihli

se�im sonu�lan He ilgili yazl. Dizi 22'de Hakan Buyuk adIna imzaya a�llmll}, Eskil}ehir iii,

Sivrihisar il�esi, Al}aglkepen Koyundeki faaliyetler konulu rapor. Dizi 18'de Necat Bilgin imzah,

Hava Kuvvetleri Komutanhglna hitaben yazllmll} Hakan Buyuk'un de parafl bulunan 24 Ekim

2003 tarihli Bilvanis yiftligi konulu yazl. Dizi 16'da Bertan Nogaylaroglu im Eyl 2004

tarihli II Jandarma Komutanhglna hitaben yazllmll}, Hakan Buyuk'un pa I bulunan ya I. Dizi

14'de Fikret Erbilgin imzall, Bilvanis yiftligi ile ilgili Temmuz 2006 tari mesaj formu. D zi 8'de

Bilgin Bala h adlna imzaya a�llmll} Hava Kuvvetleri Komutanhglna aben yazllmll} $u at 2007

tarihli Bilv i igi konulu yazl bulunmakta. Klasor 8'de Haka Buyuk'ten elde edil igi iddia

edilen fl bellekle ilgili TEM $ube gorevlilerinin 12. Aglr eza Mahkemesini karanna

isti .. dikleri 258 sayfadan ibaret teknik inceleme ra oru bulunmaktli. Kia rler 9-10-

..
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11-12-13'de santklarla ilgili ifade, sorgu tutanaklan, doktor raporlan yukanda belirtilen ve

Cumhuriyet Ba�savclhgmca delil olarak sunulan belgelerin her santkla ilgili olanlann

slntflandlrllml� hali bulunmaktadlr. Klasorler 14-15-16-17-18-19-20-21 'de Golcuk'te yapllan

aramada 06.12.2010 tarihinde elde edilen dijitallerin 13. Aglr Ceza Mahkemesinin 06.12.2010

tarihli karanna istinaden incelenmesine ili�kin Emniyet Genel Mudurlugu bilirki�ilerinin raporu

bulunmaktadlr. Klasor 23'de dizi 181'de Golcuk Yuzba�llar Camiinde hoparlorden dini igerikli

vaaz yaplldlgma yonelik Santk Astsubay IIker Yunus'un yaptlgl ihbar, konu ile ilgili de TEM

$ubenin degerlendirme raporu. Dizi 176'da Tamer Zorluba� imzah, Nisan 2006 tarihli haber

elemant kullantlmasma ili�kin yazl. Dizi 173'de toplantl gundemi igerikli yazl. Dizi 173'de ve

devammda Golcuk Yuzba�llar Camiinde hoparlorden dini yaym yapllmasma ili�kin soru�turma

evraklan yer almaktadlr. Dizi 116'da Bertan Nogaylaroglu imzah Hava Kuwetleri Komutanhgma

hitaben yazllml� 9 Temmuz 2005 tarihli Bandlrmaya atanan bir ogretim uyesinin irticai

faaliyetleri ile ilgili olarak atama yerinin degi�tirilmesi konulu yazl. Dizi 106'da Ibrahim Flrtma

imzah, Eski�ehir Valiligine hitaben yazllml� bir ogretmenin irticai faaliyetleri ile ilgili yazl. Dizi

104'de Yllmaz 0ger imzah 23 Nisan 2000 tarihli Hava Kuwetleri Komutanhgma hitaben yazllml�

bir ogretmenin irticai faaliyetleri ile ilgili yazl. Dizi 99'da Yllmaz 09ler imzah 28 $ubat 2001 tarihli

Hava Kuwetleri Komutanhgma hitaben yazllml� bir ogretmenin irticai faaliyetleri ile ilgili yazl.

Dizi 93'de Yllmaz 0ger imzah 9 Kaslm 2003 tarihli Hava Kuvvetleri Komutanhgma hitaben

yazllml� yine bir ogretmenin irticai faaliyetleri ile ilgili yazl. Dizi 95'de yukandaki yazllarda

belirtilen evraklardaki ogretmen Cengiz Ozdemir ile ilgili Ankara Devlet Guvenlik Mahkemesi

Cumhuriyet Ba�savclhgmm takipsizlik karan. Dizi 32'de Himdal Ceki9 imzah bu yazllar

sonrasmda Ankara DGM Eski�ehir'in bagh oldugu Ankara Devlet Guvenlik Mahkemesinin

Cumhuriyet Ba�savclhgl Savclhk soru�turma a9ml� neticede somut beige ve deliIe

dayanmayan, sadece ihbar raporlanna, istihbari raporlara dayah diye takipsizlik karan vermi�.

Dizi 32'de Himdal Ceki9 imzah irticai faaliyeti yuruten okul, yurt, dershane ve vaklf listeleri

konulu Korfez Hava Radar Mevzi Komutanhglna hitaben yazllml� yazl, ekinde Kocaeli'de irticai

faaliyet yuruten okul, yurt, dershane ve vaklflarla ilgili 41 okul, yurt ve dernegin bulundugu liste.

Dizi 27'de Yavuz Dursun imzah Hava Kuvvetleri Komutanllglna hitaben yazllml�, Kocaeli Korfez

ilgesinde irticai ve a�1rI sol faaliyeti yuruten dernek, yurtlarla ilgili liste ve EK-A'sl. Dizi 22'de Ziya

Guier imzah Korfez Hava Radar Mevzi Komutanhgma hitaben yazllml� irticai faaliyetler ile ilgili

yazl. Dizi 8'de Erol Ozgur imzah, 23 Mart 2004 tarihli se9im analiz tablosu yer almakta. 24'te

Golcuk belgeleri klasOrierinde yer alan denizci santklara ili�kin Donanma Komutanhgmdan elde

edilen dijital 91ktllar yer almakta bunlar daha once 43 klasor i�risinde okundu. Vine 25-26'da

Golcukte ele gecen Balyoz harekat planma ili�kin belgeler yer almakta. 11 nolu CD'dekilerin

kar�lhgl oradaki 5 nolu hard diskte de 91ktlgl belirtiliyordu. Onlann dokumu de bu klasorlere

konmu� ba�llgl itibari ile daha once okunmu�tu. Vine 27-28'de de Golcukte ele gegen

jandarmanm faaliyetlerine ili�kin dijital 91ktllar var onlarda yine 11 nolu CD i�risinde yer almakta

idi. Klasor 29'da da Golcuk'te ele gegen Hava Kuvvetleri personeline ili�kin belgeler var onlan da

az once okumu�tuk digerinde de 30'da aynl �ekilde jandarmaya ili�kin dijital 91ktllar yer almakta.

Klasor 31'de Cumhuriyet Savclhgmca atanan bilirki�iler Huseyin K0ger ve Muharrem Bagdat'm

Hakan Buyuk'ten elde edildigi iddia edilen Flash Bellek'ie ilgili 108 sayfadan ibaret inceleme

raporu, Bilirki�iler sonu9 olarak meta data bolumlerinde yer alan ba�hk, konu, yazan, son

kaydeden, a9lklamalar, olu�turma tarihi, son kaydetme tarihi, son on yazan bilgilerinde degi�iklik

yaptlglna dair bulguya rastlanmadlglnt belirtiyorlar. Bu 2011/195 Esastan birl ile ilgili

klasorlerde lasor 1- izi 474 ve devamlnda Hava Kuvvetleri Komu Igi Askeri S vClhgl

1987-19 III uksek Askeri $ura Karan ve TSK'dan iIi�igi ke' n Engin Ocak91, Adem

Cevizli, H zdemir, Mustafa Haclmustafaoglu, Halil Yllmaz'ln rdOkleri koto muam lelerle

ilgili Savclhga yaptlgl muracaat uzerine yapllan soru rma belgeleri. Dizi 29 ve

a ki��'de Ilakan Buyuk'e ait evde yapllan ar aya iIi�kin 3 sjyfada ibaret

=ty=----�
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tutanak bulunmakta, tutanak igeriginde aramamn dayanaglnln Istanbul 12. Aglr Ceza

Mahkemesinin 20.02.2011 tarihli 783 Teknik Takip Saylh Karan oldugu, bu karara istinaden

Eski�ehir iii Yenibaglar Mahallesi, Bolaylr sokak, Bora apartmam, 6/5'te 08:50'de evin kaplslna

gelindigi, kaplnln Hakan BOyOk taraflndan a91ldlgl, arama karannln gosterilmesine mOteakiben

evin arandlgl, aramada Eski�ehir ve Istanbul TEM $ube gorevlileriyle Yenibaglar Mahallesi

muhtannln hazlr bulundugu, samglnda hazlr oldugu, 2 nolu oda i�risinde bulunan komidinin

Ozerindeki karton siyah 9anta i�risinde Sandisk marka Flash Bellek'in ele ge9irildigi, tutanagln

samk ve muhtar ile TEM $ube gorevlilerince imzalandlgl gorOlmektedir. Klasor 1-B'de 369'da

Cumhuriyet Ba�savclllglnca Genelkurmay Ba�kanhglna yazllan 28.09.2011 tarihli yazlslna

verilen cevabln bulundugu, cevabln EK-A'slnda Kara Kuvvetlerinin mesaj emrinde soz konusu

seminerin Kara Kuvvetleri tatbikat programl 2003 dokOmamna uygun olarak icra edilmesinin

istendigi, bununla birlikte 1. Ordu Komutanhgl plan semineri 2003 sonu9 raporunun

incelenmesinde seminerin olaslhgl en yOksek tehlikeli senaryonun gorO�Olerek yaplldlglnln

anla�lldlgl, seminer uygulama emri ile sonu9 raporunun uyumlu olup olmadlgl yonOnde 12 Aralik

2002-31 Ocak 2003 tarihli dokOmanlann incelenemediginden kanaat olu�turulamadlgl, seminer

sonucunda egemen harekat planlmn seminer sonrasl degi�iklik yapllip yapllmadlglnln, belgeler

imha edildiginden anla�llamadlglnln bildirildigi. Yazi ekinde Ilker Ba�bug imzall Ocak 2003 tarihli

1. Ordu Komutanligrna gonderilen mesaj formunun aslina uygun onayli orneginin ve 2003 ylli

Kara Kuvvetleri Komutanligl tatbikatlar programlnln da aslina uygun orneginin gonderildigi

gorOlmO�tOr. Dizi 293 ve devamlnda Tugamiral Sinan Azmi Tosun ba�kanliglndaki Donanma

Komutanligl Askeri Savclliglnln belirledigi askeri bilirki�ilerce dOzenlenen 30 sayfalik bilirki�i

raporunun bulundugu, raporun sonu9 bolOmOnde belgelerin hangi tarihte, hangi bilgisayarda, ne

maksatla olu�turuldugunun incelendigi, 5 numarali hard diskin en son 29 Temmuz 2009'dan

sonraki bir tarihte sistem saati degi�tirilmi� ba�ka bir bilgisayardan aktanlarak kayIt yaplldlgl,

dosya ve klasorlerin manipOlatif oldugu, ancak hangi bilgisayarda, kimler taraflndan, ne

maksatla olu�turulduklanna dair bir sonuca vanlamadlgl bildirilmektedir. Raporun tamamlnln

ashna uygun ornegi klasor 209'da sanlk mOdafilerince ibraz edilmi� sonu9 klsml da

Mahkememiz taraflndan getirtilmi�tir. Dizi 163'de 1. Ordu Komutanhgl Askeri Savclsl BOlent

MOnger'in internette yaylnlanan ses kayltlanyla ilgili olarak tamk slfatlyla Istanbul Cumhuriyet

Ba�savclhglnca allnan ifadesinin yer aldlgl, ifade igeriginde mesai ba�langlclnda Askeri

Mahkemede gorevli Askeri Savcllann 9ay muhabbeti �eklinde konu�malann oldugu,

konu�malann kanuna aykln olarak kaydedildigi, konu�malann 9arpltlldlgl, kesme ve eklemeler

yaplldlgl, bazl sozlerin kendisine ait olmadlgr halde BOIent MOnger ismi ile yaylnlandlglnln

belirttigi gorOlmektedir ifadesinde. Dizi 224 ve devamlnda 245 sayfadan ibaret 1. Ordu

Komutanhgl Askeri Savclhglmn yargllamaya konu balyoz harekat plam ile ilgili olarak

07.10.2011 tarihli kovu�turmaya yer olmadlgl karan bulunmakta. Dizi 93 ve devamlnda Ankara

Cumhuriyet Ba�savclhglnln 2009/538 soru�turma numaraslna konu KaradenizlEregli ilgesinde

organize su9 orgOtOne yonelik yapllan soru�turma da Belediye Ba�kanl Murat Sesli'nin evinde

yapllan aramada ele ge9irilen Deniz Kuvvetleri Komutanhgl Karadeniz Bolge Komutanhgl antetli

belgelerin bulundugu, belgelerin imzaslz oldugu, beige igeriklerinde ilge de bulunan dershane,

okul, ogrenci yurtlanna yonelik degerlendirmelerin bulundugu, bir klslm ozel okul ve yurtlann

��itli cemaatlerle ili�kilendirildigi, belgelerin Istihbarat Istihbarata Kar�r Koyma ve GOvenlik

$ube MOdOrO Deniz Binba�1 Ismail TOmer adlna imzaya a91ldlgl, yine aym belgeler i�risinde

camilere ili�kin degerlendirmelerin de bulundugu, Karadeniz Bolge Komutam Deniz Kutluk adlna

imzaya a911ml� aynl nitelikte belgelerin de bulundugu, bu belgelerin Ma ,ay 2003

tarihlerine ai ugu izi 68'de eski Genelkurmay Ba�kam 1�lk Ko�ane' ait oldugu iddia e ilen

ve internette anan ses kayltlanmn 90z0m tutanaglnln bulund u, ses kaYltlannln h kuki

yollardan edildigine dair herhangi bir bulgunun dosyada yer madlgl. Klasorler 3-4-5 6-7-

8'de klasorleri ol'!@k belirtilen 43 klasorOn igerisinde r alan 06.12.2010 tari inde
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Golcuk'te yapllan arama neticesinde elde edilen dijital C;:lktllan yer almakta bunIan da 0 43

klasorluk belgeler ic;:inde okumu�tuk. Diger klasorlerde samklann ifade tutanaklan, doktor

raporlan, �ahls klasorleri yer almakta daha once 43 klasorde ve burada okudugumuz belgelerin

samklarla i1gili klslmlan tekrar c;:ogaltllarak buralara konmu�tur. Vine bu klasorun ic;:erisinde

Tubitak bilirki�i1eri Hayrettin Bah�i ve digerlerince hazlrlanan raporlarda yer almakta. 51 ve 58

klasorler arasmda Istanbul 13. Aglr Ceza Mahkemesinin 06.12.2010 tarihli teknik takip saylli

karanna istinaden bilirki�iler; Bekir Peker, Isa Akyuz, Muhammed Bagdat, Huseyin Koc;:er, Kemal

Gokba� ve Cengiz Koc;:ak tarafmdan hazlrlanan Golcuk'te elde edilen dijitallere ili�kin bilirki�i

raporu yer almakta ve raporda dijital verilerin veri yollan gosterilmektedir. Klasorler 62 ve 67

arasmda Hava Kuwetleri Askeri Savclhglmn bir taklm askeri personele irticai faaliyetlere

dolaylslyla i�kence yapllmasma i1i�kin �ikayetlerine bagli soru�turma evraklanmn yer aldlgl.

Klasor 70'de iddianamenin 148-149-150-151-152. sayfalannda aynntlli olarak belirtilen kuliamci

yollanna i1i�kin evraklann bulundugu. Bunlan okumu�uz daha once benzer kuliamci yollan

�eklinde aC;:lklamalar var orada. Klasor 71 'de 15. Kolordu Komutanligmm 25 Aralik 2002 tarihli

Kurmay Ba�kam Turgay Tekmen imzali, Milli Guvenlik dersleri ogretmenleri i1e ilgili yazlsl ve

dosyada bazl tanlklar ile ilgili bilgi alma tutanaklan yer almakta onlarda bu duru�ma esnasmda

dinlenen tamklarla ilgili olanlar okunmu�tur tamklann dinlenmesi a�amasmda. Bugun verilen

dilekc;:elerin ba�liklan itibari ile belirtelim taleplere ili�kin. Evet bugun dilekc;:e verenler onlan

belirtiyorum. Fahri Can Ylldtrlm ara�t1rIlmasml istedigi hususlarla i1gili dilekc;:e vermi�. Ali Sadi

Onsal mudafii yine ara�ttrllmasml istedigi hususlarla ilgili dilekc;:esi mevcut. Ramazan Kamuran

Goksel mOdafiinin de yine ara�tlnlmasml istedigi hususlarla ilgili dilekc;:esi, Ali Sadi Onsal'ln

tahliye talepli dilekc;:esi, mOdafiince verilmi�. Erhan Kubat mOdafii Av. Salim �en yine taleplerine

ili�kin dilekc;:e sunmu�. Qetin Dogan, SOha Tanyeri, Hakan BOyuk, Ahmet Zeki Oc;:ok, Nedim

Ulusan mudafii Av. HOseyin Ersoz ara�ttrllmasml istedigi hususlarla ilgili talep dilekc;:esi sunmu�.

Hakan BOyuk'On de taleplerine ili�kin aynntlli olarak 43 sayfadan ibaret dilekc;:esi var. Huseyin

Qmar'm taleplerine ili�kin yine Murat Onlu'nun taleplerine ili�kin dilekc;:eleri, Cem GOrdeniz'in

taleplerine ili�kin dilekc;:esi, Kadir Sagdlc;:'m taleplerine ili�kin dilekc;:esi, Soner Polat'ln taleplerine

ili�kin dilekc;:esi, Fatih i1gar'ln taleplerine ili�kin dilekc;:esi, Cem Aziz Qakmak'm taleplerine ili�kin
dilekc;:esi, Abdullah Gavremoglu'nun taleplerine ili�kin dilekc;:esi, Ahmet TOrkmen'in yine

taleplerine ili�kin dilekc;:esi, Semih Qetin'in taleplerine ili�kin dilekc;:esi, samklar Ali Semih Qetin,

Ramazan Cem Gurdeniz, Cem Aziz Qakmak, Soner Polat, Taner GOI, Bora Serdar, Ya�ar

Barbaros Buyuksagnak, Mustafa Yuvanc;:, Utku Arslan, Faruk Dogan, Klvanc;: Klrmacl, Fatih Uluc;:

Yegin, Ercan I renc;:in , Harun Ozdemir, Hasan Gulkaya, Gokhan Rahtuvan mOdafii Av. �ule

Nazlioglu Erol'un taleplerine ili�kin dilekc;:esi, Nadir Hakan Eraydln'm taleplerine i1i�kin dilekc;:esi,

Erdem Caner Bener'in taleplerine i1i�kin dilekc;:esi, Turgay Erdag, MOcahit Erakyol, ErgOn

Balaban, Cemalettin Bozdag, Levent Qehreli, Onur Uluocak, Servet Bilgin, Refik Levent Tezcan,

Mehmet Orgen, Ayhan Ostba�, Rafet Oktar, Serdar Okan KlrC;:ic;:ek, Murat Saka, Kadri Sonay
Akpolat, Bahadlr Mustafa Kayali, Derya On, Kemalettin Yakar, Ender GOngor, Bulent Akalin,

Ibrahim Ozden Koc;:er, TOrker Koc;:pmar, Cumhur EryOksel mOdafii Av. Ihsan Nuri Tezel'in

taleplerine ili�kin dilekc;:esi, Nihat Altunbulak, Osman Kayalar, Alpar Karaahmet mOdafii Av.

Kemal Yener Sarac;:oglu'nun taleplerine ili�kin dilekc;:esi, Aydm Sezenoglu, Celal Kerem Eren,

Hasan Ozyurt, Aykar Tekin, Haldun Ermin, Mesut Zafer San mOdafii Ali Sezenoglu'nun

taleplerine i1i�kin dilekc;:esi, yine aym samklardan Aydin Sezenoglu ve Ce em Eren

yonunden mudafiinin tamk dinlenmesine i1i�kin dilekc;:esi, sanlklar Ad Ceylan, anatan

Turgut, Mur Ole enan VOce mOdafii Aykanat Kac;:maz'm taleple . e ili�kin dilekc;: si, aym

sanlklar yon'" yine ba�ka bir talep dilekc;:esi var avukatlnm. uri Ali Karababa' m tum

duru�ma aklanmn, yok ses kaYltlannln kendisine verilmesi in talepli dilekc;:esi ar. Bu

dos CI am koyduk. Verilmedi mi daha once size? Yani bugO dinledigimiz dosyad ba�tan

ri 0 . 8JrnaElIAIl: dalJa once, Nasll?"
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Salonda soz almadan konu!}anlar oldu. Anla!}llamadl.

Mahkeme Ba!}kanl: "Duzeltmeleri !}eyde yaptlk yani dosya uzerinde el yazlsl ile yaptlk.

Evet, Hasan Nurgoren'in taleplerine ili!}kin dilekyesi, Ozden Ornek'in taleplerine ili!}kin mudafii

araclhgl ile verdigi dilekyesi, Hasan Nurgoren'in talepleri ile ilgili dilekyesi, Mehmet Kemal

Gonulda!}'1n tahliye talepli dilekyesi, <;:etin Dogan, Suha Tanyeri, Hakan Buyuk, Dursun <;:iyek,

Kadir Sagdly, Mehmet Fatih Iigar, Nedim Ulusan, Ahmet Zeki Oyok mudafii Av. Huseyin

Ersoz'un tahliye talepli dilekyesi, Halil Kalkanh ve Emin Kuyukklhy mudafilerinin tahliye talepli

dilekyesi, Harun Ozdemir kimdi? Siz de yok mu !}eyler, bu CD'ler yok mu?"

Sanlk Harun Ozdemir: "Bunlann bir klsml vardl. Cezaevi bilgisayarlanna taktlglmlzda

virus vardl."

Mahkeme Ba!}kanl: "Tamam, evet Bilgin Balanh'nln taleplerine ili!}kin dilekyesi mevcut."

Sanlk <;:etin Dogan: "SaYln Ba!}kan son bir klsa bir !}ey soyleyecegim. 15 saniyelik

musaade ederseniz."

Mahkeme Ba!}kanl: "Evraklar gelene kadar vaktimiz var buyurun."

Sanlk <;:etin Dogan: "Evet Sayln Ba!}kan !}imdi mu!}terek taleplerin hepsini de sanlyorum

bu Savclhgln iddianamesinde yer alan bilirki!}iler araslndaki yeli!}me soz konusu bu yeli!}kinin

giderilmesi iyin bUlun sanlklann ortak talebi, bilirki!}i heyetinin 5 onemli one ylkan universiteden

tespiti. Eger bunu siz re'sen tespit edecekseniz tabi bizim sorulanmlz olacak burada tartl!}llmaSI

lazlm. Eger bunu re'sen tespit etmeyecekseniz biz bunu sanlklar olarak kendimiz ilgili

universitelerin en onde gelen ki!}ilerini buraya, huzura davet edip. Mevcut !}imdiye kadarki ortaya

konan bilirki!}i raporlannln burada irdelenmesini ve yeli!}kileri gidermesini bunlann yasal delil

olup olmadlglnl dijital belgelerin ortaya konmaslnl ve bu suretle de maddi geryegin sizin

taraflnlzdan ortaya ylkanlmaSlnl saglamak uzere bir yol haritasl belirlemek istiyoruz. Re'sen

tespit edecekseniz ona gore biz bilelim. Re'sen tespit etmeyecekseniz biz sanlklar olarak

sanlyorum. 1. Ergenekon davaslnda da sanlklar bilirki!}i olarak kendilerinin tespit ettikleri

Mahkeme kabul etti. Aynl tarzda bizim universitelerden tespit edecegimiz yine bilirki!}i heyetinin

sizin taraflnlzdan kabul edilmesini, yol haritaslnln buna gore veya dijital verilerin incelenmesinin

saglanmaslnl arz ve talep ediyoruz, te!}ekkur ederim."

Mahkeme Ba!}kanl: "Evet degerlendirecegiz."

Sanlk Omer Faruk Aga Yarman mudafii Av. Mehmet Oral: "SaYIn Ba!}kan Sayln <;:etin

Dogan'ln bu istegi bizim iyin yani Omer Faruk Aga Yarman baklmlndan bir zaruret halinde yunku

TOBITAK bilirki!}i incelemesinde savunma sanayi dosyaslnl inceleme dl!}lnda tutmu!}tur.

TOBITAK raporlanna baktlglnlzda inceledigi dosyalann listesini yapml!}tlr. Orada bizim

muvekkilim Omer Faruk Aga Yarman'ln yargllandlgl savunma sanayi dosyasl inceleme

dl!}lndadlr, Iiste dl!}lndadlr. Dolaylslyla bizim aylmlzdan boyle bir zarurette vardlr. Talebi boyle

degerlendirmenizi arz ederiz efendim."

Mahkeme Ba!}kanl: "$imdi herkes soz alacaksa buna vaktimiz yok. Yani biz belgeleri

okuyacaglz."

Salonda soz almadan konu!}anlar oldu. Anla!}llamadl."

Mahkeme Ba!}kanl: "0 yuzden bekliyoruz zaten bir klslm dilekyeler gelmedi Avukat Bey

onlan okuyacaglm !}U anda. Soyleyin birkay kelime Avukat Bey. Ayahm i1kay Beyin

mikrofonunu."

Bir klslm sanlklar mudafii Av. Ilkay Sezer: "SaYIn Ba!}kan geyen hafta tanlklar dinlendi. Bu

hafta ses kaYltlan dinlendi ve biraz once de siz kendi degerlendirmeniz 0 I diana eden

aldlglnlz 50-55 yfa larak ifade ettiniz. Bir klslm delil olabilecek hususlar oylediniz. $im i biz

bunlann CM' bu a!}amalann her birinden sonra s nma tarafl larak

soyleyebilec erimizin hiybirini bugune kadar soyleyebilmi!} duru da degiliz. Bu h usun

tutana - ymesini ve bu kon a soyleyeceklerimizin oldugun siz de buna geryi vurgu

ya be I de !}eyler soylediniz ancak aylk olara CMK'da bu a�amal ria ilgili
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olarak bize tanmml!? olan haklann hi�birisine !?U saate kadar kullanabilmi!? deQiliz. Bunlarla ilgili

olarak bize."

Mahkeme Ba!?kanl: "Kullanaeaksmlz. Kullanacaksmlz."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. IIkay Sezer: "Zaman verilmesi ger�kten �OnkO �ok onemli."

Mahkeme Ba!?kanl: "0 konuda uygun zaman verilecek size."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. IIkay Sezer: "Peki."

Mahkeme Ba!?kanl: "Gokhan 9iloglu tahliye talepli, yine Abdurrahman Ba!?bug'un tahliye

talepli, Avukat Atakay Bala'nm mOvekkili Taner GOI adma tahliye talepli ve aynca ara!?tlrllmasml

istedigi bilirki!?i incelemesine ili!?kin talebi, Barbaros Kasar mOdafiinin tahliye talepli, Ayhan Ta!?,

Memi!? YOksel Yal�ln, Nejat Bek, Salim Erkal Bekta!?, Nurettin 1!?lk, Hasan Nurgoren, Beh�t

Alper GOney, Osman Fevzi Gone!?, YOksel Gamslz mOdafii Av. IIkay Sezer'in savunma ve

tahliye taleplerini i�erir dilek�esi, Levent Kerim U�a mOdafiinin mOvekkilinin rahatslzhgl ile ilgili

ve genel anlamda da tahliye talepli dilek�si, Ayhan Gedik, �afak Duruer, Mehmet Ferhat

9olpan, Omit Ozcan, Hakan Ismail gelikcan, Ahmet Necdet Doluel, Levent Kerim U�a yine

Omer Faruk Aga Yarman mOdafii Hakan Tun�kol'un tahliye talepli dilek�esi, Hakan Ismail

gelikcan'm tahliye talepli dilek�esi, Ozden Ko�er'in tahliye talepli dilek�esi, Ali Aydm'm tahliye

talepli dilek�esi, Mustafa Kemal Tutkun'un tahliye talepli, Hasan Ho!?git, Hoseyin Ho!?git mOdafii

Hakan 9o!?kuner'in tahliye talepli dilek�leri, sanlklar; Ahmet Sinan Ertugrul, Fahri Can Ylldlrlm,

Nuri Sel�uk GOneri, Mehmet Cem Okyay, BOlent Olcay, Onder Celebi, Zafer Erdim Inal, Berker

Emre Tok mOdafii Av. GOnizi Dizdar'm tahliye talepli dilek�esi, Vine Ahmet Sinan Ertugrul adma

aynl mOdafiinin savunma ve tahliye i�rikli dilek�si, Ertugrul U�r mOdafiinin Av. Ahmet �OkrO

Eymirlioglu'nun tahliye talepli dilek�si, Kemal Din�er'in tahliye talepli dilek�esi, Hasan

Nurgoren'in tahliye talepli dilek�esi, Levent Erkek mOdafii Av. Dogukan OnOvar'm tahliye talepli

dilek�esi, Ali Deniz Kutluk mOdafii Av. Ay!?e GOI Hanyaloglu'nun tahliye talepli dilek�si, yine

diger mOvekkilieri Mustafa Aydm GOrOI yonOnden de tahliye talepli dilek�esi, Aytekin

Candemir'in tahliye talepli dilek�esi, Namlk Ko� mOdafii Erhan Tokath'n1n tahliye talepli

dilek�esi, sanlklar; Aydin Sezenoglu, Celal Kerem Eren, Hasan Ozyurt mOdafii Av. Ali

Sezenoglu'nun tahliye talepli dilek�si, sanlklar; Turgay Erdag, MOcahit Erakyol, ErgOn Balaban,

Cemalettin Bozdag, Levent gehreli, Onur Uluocak, Servet Bilgin, Refik Levent Tezcan, Mehme!

Orgen, Ayhan Ostba!?, Rafe! Oktar, Serdar Okan Klr�i�ek, Murat Saka, Kadri Sonay Akpolat,
Bahadlr Mustafa Kayah, Derya On, Kemalettin Yakar, Ender GOngor, BOlent Akalln, Ibrahim

Ozden Ko�r mOdafii Ihsan Nuri Tezel'in tahliye talepli dilek�si, Cemal Temizoz'in tahliye talepli

dilek�esi, Ahmet TOrkmen mOdafii Av. Naim Karakaya'n1n tahliye talepli dilek�si, Murat

Ozenalp mOdafii Av. Irfan SOtlOoglu'nun tahliye talepli dilek�si, Yunus Nadi Erkut mOdafii Av.

Ahmet Keskin'in tahliye talepli dilek�esi, sanlklar; Turgut Atman, Beyazlt Karata!?, Nedim GOngor

Kuruba!?, Ismail Ta!?, Mustafa Erhan Pamuk, Mehmet Eidem, BOlent GOncal, Mehmet

Erkorkmaz, Ahmet Erdem, Korean PulatsO, Ziya GOler, Rldvan UlugOler, Cenk Hatunoglu,

HOseyin 9lnar, Mustafa Haluk Bayba!? mOdafii Av. Ali Fahir Kayacan'm tahliye talepli dilek�esi,

HOseyin Polatsoy'un tahliye talepli dilek�esi, Erdin� Altmer, Yavuz Klh� mOdafii Av. Nevzat

GOle!?en'in kendi imkanlanyla bilgi edinme kanunu kapsammda getirdikleri belgelerin

Mahkemeye sunulmasma ili!?kin dilek�e ve ekinde belgeler, yine aynl mOdafiinin MOcahit

�i!?lioglu yonOnden tahliye talepli ve ekinde belgelerin sunmasma ili!?kin dilek�si, kendi

imkanlanyla getirttikleri. Sanlklar; Ahmet Dikmen, Fikret GOne!?, Hasan Ho!?git, H "cahit

�i!?lioglu, HOseyin Ho!?git, Ismail Taylan, Mehmet Baybars KO�Okatay, M zenalp, ur

Uluoeak mO fii Av. vzat GOle!?en'in tahliye talepli dilek�esi, �OkrO 1I!?lk mOdafii Os an

Top�u'nun t r alepli dilek�si, sanlklar; Omit Metin, Hasan Bas' Arslan, Meftun Hlr ca,

Abdullah emoglu, Deniz Cora JnOdafii Av. Naim Karakaya'n tahliye talepli dilek� leri

bugO ememize�mayan var ml? Siz vermi!? miy iniz?"
madan konu!?uldu, anla!?llamadl.

53



..,

..,

T.C. iSTANBUL 10.AGIR CEZA MAHKEMESi (CMK 250 MADDESi ILE YETKiLI) CELSE TARiHI
09.03.2012 ESAS NO: 2010/283 CELSE NO:94 Sayfa:54

Mahkeme Bal?kanl: "Siz evet, buyurun."

Sanlk Ozden Ornek: "Bu okudugunuz 50 sayfahk l?eyden fotokopi alabilir miyiz?"

Mahkeme Bal?kanl: "0 l?ey yani benim okuyacaglm l?ekilde yazlll, bir beige l?eklinde

yazllmadl. Tutanakta, tutanaga ger;:ti."

Sanlk Ozden Ornek: "Anladlm, peki."

Mahkeme Bal?kanl: "Bazl yerlerini dikkat ederseniz Hakim Bey ben yoruldum, okuyaylm

dedi. C;:unku bazl cumleleri ben orada katip yanhl? yazmll? durdum, degil?tirdim. Yani 0 yuzden

beige olarak duzenlemedim onu."

Sanlk Ozden Ornek: "Yani tutanaklarda gorecegiz."

Mahkeme Bal?kanl: "Tutanaklarda gorulecek onlar."

Sanlk Ozden Ornek: "Oldu tel?ekkur ederim."

Mahkeme Bal?kanl: "l?imdi, buyurun."

Sanlk Engin Alan mudafii Av. Ayhan Nacak: "Eski dilekr;:elerimizi aynen tekrar ederek

tahliye talebinde bulunuyoruz. Inl?allah bu akl?am toplu halde butun sanlklar tahliye olur

temennisi ile efendim."

Mahkeme Bal?kanl: "Evet."

Bir klslm sanlklar mudafii Av. Ozen Kaya: "Bizde sabahtan bir dilekr;:e vermil?tik okunmadl

efendim Avukat Haluk Pekl?en adlna. Resmi kurumlardan gelen delillerimiz."

Mahkeme Bal?kanl: "Evet, onlar ile ilgili temin edilen belgeleri havale ettim."

Bir klslm sanlklar mudafii Av. Ozen Kaya: "Tamam, tamam efendim zaten sabahta ben

soylemil?tim."

Mahkeme Bal?kanl: "Havale ettim hatlrhyorum 0 dilekr;:eyi."

Bir klslm sanlklar mudafii Av. Ozen Kaya: "Tamam, tamam tel?ekkurler."

Mahkeme Bal?kanl: "Buyurun."

Bir klslm sanlklar mudafii Av. Naim Karakaya: "C;:ok klsa bir ar;:lklama yapacaglm. l?imdi

Saym Bal?kan delillerin hepsini bir defada okudunuz. Burada bir iki kur;:uk sorunu hatlrlatmak

istiyorum. Bu yani dijital veriler hepsinin ayn ayn okunmasl gerekirdi. Zira 215. madde her bir

belgenin her bir delilin ortaya konmasmdan soma tum sujelere soz verilmesi gerektigini ifade

ediyor. Bunlann bir torba halinde hepsinin bir defada okunmasml efendim bu yargllamanm

kapsaml l?eklinde ar;:lkladmlz. Yani bu dosyanln kapsammm bOyOk olmasll?eklinde ar;:lkladmlz."

Mahkeme Bal?kanl: "Evet."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Naim Karakaya: "Ama usul kurallan bu."

Mahkeme Bal?kanl: "Usul kurallan maddi gerr;:egin ortaya r;:lkanlmasl amaci ile konulmul?

kurallard Ir."

Bir klslm sanlklar mudafii Av. Naim Karakaya: "Evet ama adil."

Mahkeme Bal?kanl: "Buna hizmet ettigi mOddetr;:e nasll yaplldlgmln onemi yok."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Naim Karakaya: "Yok, l?oyle 160. maddenin 2. flkrasl derki

hem Sorul?turmanln hem kovul?turmaya da klyasladlglmlz zaman derki; maddi gerr;:egin

aral?tlnlmasl ve adil bir yargllamanm saglanabilmesi der ve ikisini birbirinden aylrmaz. 0

nedenle maddi gerr;:ege nasll ulal?tlglmlz r;:ok onemli. Adil yargllama kriterleri ile ulal?mak

durumundaylz biz. Zira biz Mahkemeyiz eger maddi gerr;:ek sadece amar;: olsaydl 0 zaman bunu

zaten."

Mahkeme Bal?kanl: "Avukat Bey size soz slrasl geldiginde mOvekkilinizi ilgilendiren

belgeler ile ilgili zaten savunma al?amasmda yapmll?tmlz. Onunla bir ar;:1 ada bu rsunuz."

Bir klSlm sanlk r mudafii Av. Naim Karakaya: "l?imdi bir cOml aha soyleyece m."

Mahke l?kanl: "Ar;:lklamada bulunursunuz. Buyurun."

Bir sanlklar mOdafii Av. Naim Karakaya: "l?imdi ,t5"urada dijital verileri ikudunuz,

ir;:erisi i ani bunlara da -diyerek okuduk. l?imdi ama �II bunlann tepesindeki "
eme n1: "Ash bu dijital veri."
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Bir klSlm sanlklar mCldafii Av. Naim Karakaya: "DVD'leri atladlk. ASII DVD'lerin ilferisinde

bunlar. 0 DVD'leri tartllimaya ac;:mamlz lazlm."

Mahkeme Balikanl: "Hangi DVD'leri?"

Bir klslm sanlklar mCldafii Av. Naim Karakaya: "Efendim bu."

Mahkeme Balikanl: "Baransu'nun teslim ettiklerini mi diyorsunuz?"

Bir klslm sanlklar mCldafii Av. Naim Karakaya: "Efendim bunun evet ic;:erisinde bu yani

SIZln okudugunuz lieylerin, dijital verinin ic;:erisinde oldugu DVD'ler. ASII bunlan tartllimaya

ac;:mamlz lazlm."

Mahkeme Balikanl: "CD'ler, CD'ler."

Bir klslm sanlklar mCldafii Av. Naim Karakaya: "CD'ler DVD'ler. $imdi."

Mahkeme Balikanl: "Zaten 1 Ylldlr bunlan tartllilyoruz sClrekli."

Bir klslm sanlklar mCldafii Av. Naim Karakaya: "HaYlr, haylr bunu aynca liu anda siz

sonuc;:ta 215. madde geregince liuan tart1limaya aC;:lyorsunuz. 0 nedenle bunlann hepsinin toplu

olarak tartllimaya aC;:llmasl dogru degil. QClnkCl her sanlgln ayn ayn soylemesi gereken lieyler

var. Her sanlk ic;:in ayn dijital veri ilgili. Bunlann hepsine bir defada soz verilmesi hepsi ic;:in bir

defada soz verilmesi dogru degil ve bu yonCl ile bize bu aliamadan sonra ne yapacaglnlzl

aC;:lklamanlzl istirham ediyoruz. Yani nasll bir yol izleyeceksiniz. Bunlann hepsi ic;:in tek bir soz

mCl vereceksiniz yoksa biz bunlann parc;:a parc;:a, tek tek ortaya konmaslnl istiyoruz. Bir de liimdi

bugCln tutukluluk konusunda bir karar vermenizi istiyoruz. Sonuc;:ta 1 haftalik bir ara giriyor yani

durulima kesiliyor, kesintiye ugradlglna gore bu da sanlgln hakkl. 0 nedenle bugCln tutukluluk

konusunda bir karar vermenizi rica ediyoruz."

Mahkeme Balikanl: "Haftaya Cuma sCIre bitiyor zaten yani 0 konu var."

Bir klslm sanlklar mCldafii Av. Naim Karakaya: "Bu kadar."

Mahkeme Balikanl: "Inceleme sClresi bitiyor. Ali Fahir Bey. $imdi klsa klsa bakln bir liey

kalmasln diye bitirecegim de hani soyleyecek bir liey kalmasln diye klsa klsa gec;:elim."

Bir klslm sanlklar mCldafii Av. Ali Fahir Kayacan: "Ben yargllamanln geldigi safha itibari

ile. Ceza yargllamaslndaki amac;: nedir? Maddi gerc;:ek. $imdi hep bilirkilii raporlanndan

bahsediliyor, bir kere liunu hemen ifade edelim. Ben 2. iddianame ve 3. iddianamede yargllanan

sanlklann mCldafiiyim. Bizimle bize atfedilen delil olarak atfedilen dijital verilerin benim

mClvekkilierime aidiyetine ililikin dava dosyaslna girmili aleyhe olabilecek hic;:bir bilirkilii raporu bir

kere mevcut degil. Yani 0 CD'lerle ilgili TOBITAK incelemeleri falan bizim mClvekkilierimizi hic;:bir

liekilde ilgilendirmiyor. Yani dolayh olarak belki ilgilendirir. Ceza yargllamaslnda amac;: maddi

gerc;:ek olduguna gore tarafslz bir hakim bClton bu maddi gerc;:ege ulalimaya yardimci olacak

vasltalan da yine tarafslz bir gozle aralitlnp bunun maddi gerc;:egin Clzerinde hic;:bir liClphe ve

tereddClt yer almayacak bic;:imde ortaya C;:lkmaslnl saglamak ile yClkClmlCldClr. DolaYlsl ile ben

UYAP'tan 23 $ubat'ta bu konu ile ilgili aynntlh ve hatta bu 5 nolu hard disk ic;:erisinde hangi tor

incelemeler yapllmasl gerektigini de 18 madde halinde slralamak sureti ile teknik yardlm aldlm

kUlikusuz ki bu konuda balikalanndan. Bunu bu talebimi yapmllitlm. Daha sonrada 27 $ubat'ta

bunu Sayln Mahkemeye dileklfe i1e takdim ettim. Ikinci bir nokta. Hep Sayln Iddia Makaml

soruliturma aliamaslnda Savcllanmlz bu Donanma ile ilgili bulunan bulgulann zulali yerde tabiri

kullanlhyordu. Sayln Oye Hakimlerimiz sorular sordular, Iddia Makaml sorular sordu. Qok basittir

ashnda bunun sonucu. Zulah mldlr degil midir, ozel mi yapllmllitlr, bu konuda da talepte

bulundum. Keliif yapllmasl. Naip Hakim vasltasl ile de yapllabilir bu keliif. Yargllamayl aksatmaz

c;:ClnkCl. Bu Mahkemenin, Heyetin daha dogrusu bir fazladan hakim Sayln Hakimi var. SayIn

Balikan, Sayln Oyel yargllama hlzlandl, bu olumludur ashnda adaletin te Sl ic;:in. ncak bu

hlzlanman a I liekilde yClrClmesi lazlm. Ben bClton mCldafii arkada r burada har disk ile

ilgili Sayln In Dogan da ifade etti, bizler yaptlrahm. Asllnda bizler ptlrmak zorund degiliz.

Biz bili k zorunda degiliz. Hatta talepte bulunmak bile runda degiliz. Cez Hakimi

re' unda. Sahtelik iddiasl varsa Ceza Hakim' balika hic;:bir lieXe d lemeye
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bile gerek yok kendisi, 0 nedenle bu yargllamada bir an once ve ge�n celse ki ara karannlzm

15. maddesi bir sonraki durul1mada dedi, karar boyle. 0 nedenle bu durul1ma hitammda bu fazla

bir mOzakere zamanlnl falan alacak bir durum degil, yani ae;:lk konul1mak lazlm. Dava

dosyasmda ele gee;:en dijital bulgulann yer aldlgl 5 nolu hard disk, il1te Hakan BOyOk'teki flash

bellek Ozerinde ve il1te diger 3 CD ile ilgili olarak sahtelik iddialan yonOnden bilirkil1i incelemesi

yaptlr1lmasma, bilirkil1i incelemesinin bilirkil1i olarak tayin edilecek kil1ilerin celse arasmda

tayinine. Bunlar hep yargllama makamlanna i1il1kin mahkeme kararlannda gordOgOmOz l1eyler.

Yani zaman alacak bir konu degil bu. Bunun Ozerinde Heyetin e;:ok uzun boylu mOzakere

etmesini gerektirecek hie;:bir durum oldugunu ben kusura bakmaym sanmlyorum. Eger bu

talepler geri e;:evrilirse yine ae;:lk soylGyorum hie;: kusura bakmaym 0 zaman bu Mahkemenin

tarafslzhgl konusunda artlk bu Mahkeme tarafslz denilemez. Kimse kusura bakmasm. Bu

taleplerin kulak ardl edilmemesi lazlm, tel1ekkOr ediyorum."

Mahkeme Bal1kanl: "Buyurun Hakan Bey."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Hakan Tune;:kol: "$imdi savunma hakkl ve adil yargllanma

hakkmm oncesinde ve otesinde yal1am hakkl gelir. Levent Kerim Ue;:a'nln yal1am hakkl l1uan

tehlikededir. Adli tiP raporu gelmemil1tir ve ne zaman gelecegi de bilinmemektedir."

Mahkeme Bal1kanl: "Muayenesi yapllmll1, gelir herhalde yakmda."

Bir klSlm sanlklar mOdafii Av. Hakan Tune;:kol: "Yakmda gelebilir ama yal1ammm tehlikeye

girmesi beklenmemelidir. Dolaylsl ile ben Degerli Mahkemenin yal1am hakkma duydugu

saygldan dolay I bu raporu beklemeden dosyadaki, GATA'daki 3 ay zaten il1 goremez raporu

vardlr, bu raporu dikkate alarak bu konuda karar vermesini talep ediyorum efendim."

Mahkeme Bal1kanl: "Toparlayahm yani yazlh olarak aldlk talepleri, ara verelim. Buyurun

KOrl1ad Bey."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. KOrl1ad Veli Eren: "Ben ara karar vermeyeceginiz izlenimini

edindigim ie;:in yazlh istemde bulunmadlm. Sanki oyle gibi geldi bana. Eger ara karar

verecekseniz 7 tutuklu mOvekkilim var, Tsinin birden tahliyesini talep ediyorum. Ara karar

vermeyecekseniz de 0 istemimi bir dahaki durul1maya kadar geri e;:ekiyorum. Yalnlz l1unu arz

etmek istiyorum. Bu dava e;:ok kritik bir evreye geldi. Ya sizi de e;:ok zorlayacak duruma geldi, bizi

de e;:ok zorlayacak duruma geldi. $imdiye kadar biz zorlandlk, bundan sonra siz zorlanlrsmlz.

Yani bu ae;:lkllk ile ifade etmem gerekir. Yani Aytae;: Yalman konusunda bir bilirkil1i incelemesi

konusunda e;:ok zorlanacaksmlz. Ya bunu hukuken soylOyorum tabi yani zorlanacaksmlz derken

yani. COnkO sozcOklerden bal1ka anlamlar e;:lkanyorsunuz, gere;:ekten e;:ok ciddi evredeyiz. Yani

bu evreyi al1mak ie;:in bence davayl rahatlatmanlzda yarar oldugunu dOl1OnOyorum. Yani tahliye

kararlan ile yarar oldugunu dOl1OnOyorum, tel1ekkOr ediyorum."

Mahkeme Bal1kanl: "Size sonra, buyurun en sondaki Avukat Beyin mikrofonunu ae;:ahm."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Sedat KOe;:Okyllmaz: "Saym Yargle;:lar dOn itibari ile."

Mahkeme Bal1kanl: "Isim belirtir misiniz Avukat Bey ben hatlrlayamadlm isminizi?"

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Sedat KOe;:Okyllmaz: "Sedat KOe;:Okyllmaz."

Mahkeme Bal1kanl: "Sedat KOe;:Okyllmaz evet, Sedat Bey tamam."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Sedat KOe;:Okyllmaz: "DOn itibari ile mOvekkil Ergin Saygun

ile ilgili Adli Tip Kurulu raporu gelmil1."

Mahkeme Bal1kanl: "Geldi."

Bir klSlm sanlklar mOdafii Av. Sedat KOe;:Okyllmaz: "Onu dOn akl1am aid

bolOmOnde derki; diyeti, tedavisi ve poliklinik kontrollerinin saglanara cezaevi l1 lannda

infazma devam edilebilecegi diye bir ibare var. $imdi mOvekkilin rah Izhklanna dai 26 ayn

GATA rap6qJ�ndi gozlemlerini ie;:eren 10 sayfahk bir rapor var. Imdi hangi ceza i, boyle
bir cezaf»kJfifr mldlr? Diyeti, tedavisi."

�l1kanl: "A vukat Bey Adli Tip oyle dtlr. Ben 0 il1in uzma�1 degilim,
I i � a hepsi akademisyen unvanl olan adli tiP uzmanl, k1diYOI<1ji uzmanl
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orada hatlrladlglm kadan i1e. Yani konunun uzmanl kardiyolog da ahyorlar. Adli Tip zaten bir

konu hakklnda rapor veriyorsa onun uzmanlnl muhakkak ahyor akademisyen olarak heyete.

BOyle bir �ey demi�."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Sedat KOt;Okyllmaz: "Ahyor da �imdi yani mOvekkilimin

durumu t;ok ciddi."

Mahkeme Ba�kanl: "Bu konularda da son mercii 0, 3. Ihtisas Kurulu."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Sedat KOt;Okyllmaz: "Bu 3. Ihtisas Kurulundan genel kurul

nezdinde."

Mahkeme Ba�kanl: "Yani 3. ihtisas kurulunun raporu slklntlya sokar birt;ok �eyi."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Sedat KOt;Okyllmaz: "HaYlr �imdi genel kurul Adli Tip Genel

Kurulu nezdinde itiraz edecegim ben 0 rapora."

Mahkeme Ba�kanl: "Adli Tip Genel Kuruluna raporlann ne �ekilde gidecegi belli. $artlan

varsa gOtorebilirsiniz."

Bir klSlm sanlklar mOdafii Av. Sedat KOt;Okyllmaz: "Yani onun hazlrhgl it;erisindeyim

ama."

Mahkeme Ba�kanl: "Bu Adli Tip Yasaslnda var. Adli Tip Genel Kuruluna hangi hallerde

gidilecegi. "

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Sedat KOt;Okyllmaz: "$imdi zaten anla�lldl efendim 0

yOzden hit;bir talebim yok Mahkemenizden."

Mahkeme Ba�kanl: "Peki. Buyurun Avukat Bey. Arkadaki Avukat Bey daha soma Kemal

Beyin mikrofonunu at;ahm. Avukat Bey �eyi at;tlnlz ml?"

Sanlklar Faruk Oktay Memioglu, Mehmet Kemal GOnOlda�, Mehmet Yoleri mOdafii Av.

Eyyup Sabri GOrsoy: "Ben her Ot; mOvekkilimin de tahliyesini talep ediyorum."

Mahkeme Ba�kanl: "Peki, Avukat Bey mikrofonunuzu at;tlnlz ml? At;mlyor mu?"

Sanlk Oguz TOrksoyu mOdafii Av. Osman Oguzhan: "SaYIn Ba�kanlm bende bugOn ara

karan vereceginizi dO�Onmedigimiz it;in yazlh olarak �eyde de bulunmadlk. Aynca bu ceza

yargllamasl sOziO usule de bagh oldugu it;in Ozellikle mOvekkilim hakklndaki tahliye talebi,

mOvekkilim Oguz TOrksoyu hakklndaki tahliye talebini arz ediyorum. MOvekkilin hukuki durumu,

sut;un vasflnln degi�me durumu ve dinlenen tanlklar ve yapllan sorgulamalar sonucunda vanIan

a�amada mOvekkilin beraat etme ihtimalinin de oldugunu veya sut;un vasflnln degi�me

ihtimalinin bulundugunu dO�OnOyorum. Bu nedenle de mOvekkilim Oguz TOrksoyu'nun tahliyesini

talep ediyorum."

Mahkeme Ba�kanl: "Kemal Bey, son olarak Kemal Bey'e oradan sOZ verelim."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Kemal Yener Sarat;oglu: "SayIn Ba�kanlm biz Sayln Heyetin

yapacagl degerlendirmeye imkan saglamak at;lslndan yazlh olarak 5 Mart'ta ve ilaveten 9 Mart

2012 tarihinde yazlh taleplerimizde bulunduk. Bu taleplerimizde Ozellikle belirttigimiz konulardan

biri ve 9 Mart tarihli dilekt;emizin ekinde sundugumuz belgeden de anla�llacagl Ozere bu sOzde

darbe planlannda get;en olaylann 0 tarihli ki�i ve olaylarla ili�kilendirilip ili�kilendirilemeyecegi

konusunda yani maddi olaylar konusunda da teknik bilirki�i incelemesinden ayn bir bilirki�i

incelemesi yapllmaslnl talep ediyoruz. QOnkO bugOn sundugum dilekt;ede de, ekinde sundugum

belgede Genelkurmay Ba�kanllgl bu dijital kaYltlardan birinde olan Odenekler ile ilgili bir konunun

orada belirtilen ifadenin ve analizlerin 2007 ylhndan soma yapllmaya ba�landlglnl, bununla ilgili

mevzuatln 2007 ylhndan soma dOzenlendigini at;lkt;a bildirmi�tir. Bu diger r ulama

a�amaslnda da sundugumuz Ozere bu dijital kayltlann 2002-2003 degil t;O omaki tari rde,

Ozellikle 200 'den saki tarihlerde hazlrlandlglnln aynca bir ispat r. Bu nedenle t krar

ediyorum. Ma d' aylara i1i�kin de bir bilirki�i incelemesinin yapllm Ini talep ediyorum. iger

okudugunu elgeler, tanlklar ve diger konulardaki beyan ha anmlZI sakh tutuyoru ve

mOvek . in tahliyesine yOnelik taleplerimi yeniliyorum arz ed im."

Ba�run Ayhan Bey."
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Samk Ayhan Ta�: "Efendim ak�amln bu saatinde sizler iyin 1-2 satlr �ey yazdlm. LOtten

kabul edin size hitap ediyorum. SayIn Ba�kan, SaYIn Heyet. Var olacak sizlerle adalet.

Unutmayln biteeek bir gOn bu sadaret. Dogru kararlannlzla gelecek size saadet. Dinlediniz tOm

tanlklann sesini. Dinlettiniz seminerin tOm kasetini. $a�lrmadan tamdlnlz komutanlanmzln

sesini. Herkes diyor ki; bir �anh ordu var dO�mam ile harp eden. Yok, kimsenin haberi

dO�mammln uydurdugu darbeden. Bu dava hukuk iyin de bir eerahat. TOm Heyetten talebimiz

asil bir beraat. Te�ekkOr ederim."

Mahkeme Ba�kam: "Yani ara vereeegiz duru�maya vakit yok ilerliyor."

Samk Engin Baykal: "Efendim dilekyemin UYAP Ozerinden gelmesi lazlm aneak takip

edemiyorum UYAP Ozerinden gelen dilekyeleri. Ben de tahliyemi talep ediyorum evet."

Mahkeme Ba�kam: "Peki Kadir Bey'e verelim mikrofonu. Varsa sizin bir talebiniz Kadir

Sagdly."

Samk Kadir Sagdly: "yok klsa SaYln Ba�kan. Biz �u ana kadar ba�langlyta delil

bOtonlOgO olmayan tespit tutanaklan hatta iftiralar iyeren, hukuken geyerli olmayan tespitlere

dayah emniyet tespit tutanaklan, ardlndan bundan hazlrlanml� balyoz 1, balyoz 2, balyoz 3'de 3

tane tutarslzhgl olan aleyhte deliller vine iyermedigini haftalarea burada kamtladlglmlz

iddianamelerden dolayl tutukluyduk. Ama biz bunlan ilk aylarda a�tlk. MOteakip a�amada hele

heIe bugOn itibari ile gelinen durum itibari ile delillerin toplanmasl sOreci de a�llml� durumda

SaYIn Ba�kan. Bizim tutuklulugumuz ne Olke iyi, ne Olke dl�1 konjonktor ne de iddianameler veya

tutarslz tespit tutanaklan degil artlk sadeee Mahkemenizin hukuk anlaYI�lndan kaynaklanlyor.

Topluea adalet ve hukuk istiyoruz."

Mahkeme Ba�kam: "Peki."

Sanlk Behzat Balta: "SaYln Ba�kan ben 2010'da da yani yakla�lk 2 YII once de

tutukluydum. Avukatlm 0 tarihte bu tahliye talebinde bulunmadlgl iyin herkes tahliye olmu�tu, biz

birkay gOn daha yatml�tlk. BugOn de avukatlm yok. $imdi baklyorum herkes tahliye talebinde

bulunuyor. Eger boyle bir �ey olursa biz de aym talepte bulunuyoruz arz ediyorum."

Mahkeme Ba�kanl: "Yani talepler ahndl. Kisa klsa bitirelim. Yani soz aldlkya almak

isteyen uzuyor keseeegim."

Samk Dursun yiyek: "SaYln Heyet tabi 15 $ubat'ta tutukluluk durumu degerlendirildigi iyin

bugOn 15 Mart oneesi tutukluluk durumunun tekrar degerlendirilmesi lazlm CMK geregi. Benim

Ozerinde duraeaglm 2 husus var. Bunlardan birincisi iddianamede seminer ile ilgili birtaklm sUy

isnatlan vardl. Birebir ses kayltlan dinlendi, hep beraber dinledik 4 gOndOr. Hiybir sUy unsurunun

olmadlgl kulaklanmlz ile duyduk. Ikinei isnat dijital veriler ile ilgiliydi. 5 nolu hard disk veya 11

nolu CD ile ilgiliydi. Bunlann da CMK 134'de dijital verilerin, dijital delillerin nasll elde edilecegi

esaslanna, ilkelerine ayklrl olarak elde edildigi iyin bunlann yasal deli I niteligi yoktur. DolaYlsl ile

Heyet taraflndan ba�tan reddedilmesi lazlm veya bu konudaki �Ophelerin kaldlrllmasl lazlm.

Ba�tan da bOton samklan ilgilendiren bu konuya oneelik verilmesini talep ettik ama once ses

kayltlanm dinlediniz. Dolaylsl ile dijital veriler ile ilgili �Opheleri ortadan kaldlraeak bilirki�i

incelemesine bu celsede, onOmOzdeki saatlerde karar vermenizi ve masum samklann

tahliyesine karar vermenizi talep ediyorum."

Samk Ali Demir: "SaYIn Ba�kamm ben 15 Oeak'ta bir soz istemi�tim talep daha sonra

vereeeginizi belirtmi�tiniz. 15 Oeak'ta bir oneeki eelsede. Vine zaman kalmadl en arkada

oturuyoruz. yok klsaea arz edeeegim. Benim degineeegim konular biraz farkh. $imdi dijital

veriler ile ilgili. Bu dijital verilerin Ost verilerinde olu�turuldugu iddia edilen bilgisayarlar var olup

olmadlglnl bilmiyoruz. Daha dogrusu bu konuda siz 20 Oeak'ta bi ranmzda 24.

maddesind G Ikurmay Ba�kanhglndan 2001-2009 yilian a Inda sam ara tahsisli

bilgisayar v se bunlann bilgisayar kuliamci isimlerini istediniz. alum bu konu Mahkeme

Heyeti' bir �ophe so�u oldugu iyin boyle bir talept ulundunuz. Blci ital verilerin

sa a ��urabilmek iyin Ost verilerinde belirtil n bilgisayar kulla ICI ismi yazan
___ I •
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bilgisayarlann var olup olmadlgl, bu dijital verilerin 0 bilgisayarlarda uretilip uretilmedikleri ya da

o bilgisayar kullanici ismi verilen bilgisayarlann sanlklara aidiyetleri hususunda dosyada sabit bir

tespit ya da delil bulunmamaktadlr. Benim birinci deginecegim konu buydu. Ikincisi malum

kanunluk ilkesi geregince 765 Saylh Turk Ceza Kanununun 147. maddesindeki cebir fiille

zorlama ki 61. maddesindeki icrai el verilili hareketlere dogrudan dogruya balilanllmasl ve icrai

hareketlerin failin istemi d1limda ve istemine ters olarak engellenmesi gibi sU9un maddi

unsurlannln kovuliturma dosyasmda mevcut olup olmadlglnm Iddia Makammln fiil

nitelendirmesinden baglmslz olarak Mahkeme Heyetince yeniden degerlendirilmesini muteakip

atlh sU91amanm 5271 saylh CMK'nm 100/3. flkrasmdaki katalog su9 listesine uygunlugunun bir

kez daha ozellikle Mahkeme Heyetince bir kez daha degerlendirilmesini talep ediyorum. 2.

talebim Balikanlm biz malum 13 aydlr tutukluyuz. $imdi tekrar delil degerlendirmesini ilite

kurumlara yazarak veya bilirkilii isteyerek lieklinde degil ben tespit edilecek olan bilirkiliilerin

Mahkeme huzurunda burada sanlklann sorulan ile ya da Iddia Makamlnln iddialan ile gerek

muzakere gerekse sure verilmek sureti ile klsa surede gorulilerinin belirtilmesi yonOnde olmaslnl

dUliunuyorum. C;unku omegin 11 nolu CD'nin 05 Mart 2003 tarihinde yazdlrlldlgl iddia ediliyor.

Bizim argumanlanmlz, ka�1 tezlerimiz sebebi ile 0 bilirkilii heyetleri bu CD'nin 05 Mart 2003

tarihinde yazdtrlhp yazdtrllmadlgl hususunda goruli belirtirse malum bugun okudunuz uzun uzun

o igerisindeki verilerin incelenmeyecegine gerek duyulmayacaglnl dUliunuyorum, sagolun."

Mahkeme Balikanl: "Buyurun."

Sanlk Ozer Karabulut: "Bugun itibariyle yaklali1k olarak 14 aydlr tutukluyum. Ni9in

tutukluyum? 19inde 9ahntl bilgiler olan ve 1570 defa yanhlihgl ispatlanmlli olan bir CD'de adlm

ge9iyor diye. Isnat edilen su9 Turkiye Cumhuriyeti YOrutme Organml cebren Iskat ile

sU9lanlyorum. Fakat maalesef manliet degil 90k iyi bir liekilde Sayln Cumhurbalikanl da farklnda

degil bu olayln. Balibakanlar bilmiyorlar. Bakanlar Kurulundan 3 Bakanln bu konuda hakklnda

bilgisi olmadlgl hakklnda beyanlan var. 31 tane kamu liahidi, tanlgl bilmedigini ifade etti. MIT

bilmiyor, polis bilmiyor, Kara Kuwetleri, jandarma, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri yok diyor.

Biz de yok diyoruz. Kim var diyor? Sadece SayIn Savcllar Baransu'nun verdigi kadar biliyorlar.

Lutten herkes de biliyorsa ortaya koysun bu ilii bir an once bitirelim diyorum Sayln Balikanlm,

teliekkur ederim."

Mahkeme Balikanl: "Cemal Temizoz'e ya da tamam gelir size slra ile onden arkaya

dogru."

Sanlk Caner Bener: "C;ok klsa bir liey soyleyecegim. $imdi bu zabltlarla, delil oldugu iddia

edilen belgeler ile ilgili olarak uzun bir a91klama yaptlnlz 1. iddianame, 2. iddianame. Fakat 3.

iddianameye geldiginizde biraz tabi zaman ge9ti, yoruldunuz klsa kesmek zorunda kaldlnlz .

Orada da daha soma."

Mahkeme Balikanl: "Klsa kesmedim 0 belgelerin tamaml Golcuk'ten gelen 43 klasor ve 2.

dava klasorlerinde vardl okumadlm tekrar."

Sanlk Caner Bener: "Var ama bazl ince detaylar var. Onlann sizin taraflnlzdan

degerlendirilip degerlendirilmedigini ben anlayamadlm yani benim kendim ile ilgili olan bir beige

dolaylsl ile."

Mahkeme Balikanl: "Evet biliyoruz."

Sanlk Caner Bener: "Daha soma da onu dagltmayacaglnlzl zabltlardan daha soma

okursunuz dediniz. Yani zabltlann i9inde daha soma durulima tutanaklannm icind� bunlann

aynntlsl yaylnlanacak ml? Yaylnlanmayacaksa bunlara mutlaka ihtiyaclmlz

Mahkeme Bani: "Aynntlsl dosyada var zaten. A91P hepjmiiin yani burada thurun
sanlklarm ayabilecek egitimleri var zaten. Tartllilhr burada;

S aner Bener: "0 zaman liunu anhyoruz. DosyadqKi butun her lieyin taraf

edildigine inaRlvoruz."
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Mahkeme Ba�kanl: "$imdi iddianameler gok aynntlh yazlldlgl igin ben delil igeriklerine

gok aynntlll girmedim. Bunlar iddianamede aynntlll var bunlar."

Sanlk Caner Bener: "Ama 0 �ekilde biz kabul etmiyoruz ama Mahkeme Heyeti tarafmdan

boyle bir."

Mahkeme Ba�kanl: "Biz sadece onlan ba�hk olarak belirttik. Iddianamede aynntlh olarak

oldugu igin �eyine girmedik tam birgok aynntlsma girmedik. lieride delillere kar�1 beyanlannlzl

siz kendinizi zaten savunmalannlzda kendinizi i1gilendiren verileri agtlnlz burada."

Sanlk Caner Bener: "Mutlaka."

Mahkeme Ba�kanl: "Tek tek Ozerinde konu�tunuz."

Sanlk Caner Bener: "Mutlaka tabi 1. ve 2. iddianameyi gok detayh olarak aglkladlgmlzl

Igm 3. iddianamede tabi zamana bagll olarak 0 aglklamayl yapmadlnlz. Hep 1. ve 2.'ye

atfettiniz."

Mahkeme Ba�kanl: "Oraya atlfta bulundum."

Sanlk Caner Bener: "DolaYlsl ile yani orada bir kafa kan�lkhgl oldu."

Mahkeme Ba�kanl: "Yok yok bir �ey olmaz."

Sanlk Caner Bener: "Onu bir soraylm dedim, anla�lldl."

Mahkeme Ba�kanl: "Size gelecek daha sonra."

Sanlk Hakan BOyOk: "Saym Ba�kan deliller ile ilgili okudugunuz evraklardan bir tanesi ile

ilgili talebim var gok klsa. Ev arama tutanagl ile ilgili okudugunuz �eyde kaplnln benim

taraflmdan aglldlgml."

Mahkeme Ba�kanl: "Oyle yazlyor evet."

Sanlk Hakan BOyOk: "Evet Saym Ba�kanlm bu ev arama, el koyma, imaj alma teslim

tutanaQml."

Mahkeme Ba�kanl: "Siz de oyle olmadlglnl soylediniz savunmanlzda."

Sanlk Hakan BOyOk: "Burada da bu �ekilde yazlyor. Bunun tekrar okunmaslnl talep

ediyorum SaYln Ba�kanlm. yOnkO bunu yazan polise orada da itiraz etmi�tim. Masanln OstOnde

degil a�agldaki madde 1 diyor a�aglsml maddeliyor. DolaYlsl ile nerede oldugu bir Ost tarafta

kalml� oluyor. Bu nedenle tekrar incelenmesini talep ediyorum. ikincisi flash bellegin gantada,

siyah gantada diye �ey yok. Ben savunmamda da verdim. $ifoniyerin alttan ikinci gekmecesinde

glktl. 0 yOzden arama gorOntolerini talep ediyorum, te�ekkOr ederim."

Sanlk Cemal Temizoz: "Saym Ba�kanlm ben Mahkeme Heyetinin ve Iddia Makamlnln

sanlklara sorgulamalannda katlldlglm bir nokta var. Donanma Komutanhgmda GolcOk'te glkan

belgeler ile ilgili gerek sizler gerekse Iddia Makamlnln hakh sordugu bir soru vardl. 0 da �uydu.

Ama bu belgeler sizden glktl, Donanma Komutanhglndan glktl diye. $imdi biz de Donanma

Komutanhgmdan glkan belgeler ile suglanlyoruz. DolaYlsl ile bu Donanma Komutanhglndan

glkan belgeleri oraya kimin koydugunun, bazl materyalleri ortaya glkanlmasl gerekiyor. Ben bu

konu ile ilgili sordugum sorularla da dikkatinizi gekmi�tir. Bazl yapacaglmlz gah�malarda bunun

ortaya glkanlabilecegini tahmin ediyorum, degerlendiriyorum. $oyle ki; buradaki tanlk olarak

dinlediklerinizde ve sanlk olarak dinlediklerinizde ifadelerde geli�kiler var. Oncelikli olarak

Kemalettin Yakar ile Erding Ylldlz'a ilave soru sorulmasml burada, huzurunuzda talep ediyorum.

yOnkO $eytan ayrmtlda gizlidir derler. Bazl ifade edilmeyen �eylerin burada ortaya glkabilecegini

dO�OnOyorum. Saym Ba�kanlm bunun yanmda ele gegirilen dokOman ve materyaller ile ilgili

olarak parmak izi incelemesi ile ilgili gelen ekspertiz raporunu okudunuz. Burada kimlerin veri

bankasmda izleri var, Polisteki veri bankaslnda onIan bilmiyoruz. Biliyor muyuz efendim? Onun

igin Behget nta� Cem yaglar, Kemalettin Yakar, Mustafa OZdemir,' n, Birol

Berber, Salih az, Mehmet Emin Bayrak, Erding YlldlZ, Adil y" k, Muhabere Binba�1

Ibrahim 0 ve Muhabere Astsubay Hakan Mete'nin parmak . erinin almarak, y sa veri

bank ilipmateryallerde bu �ekilde incelen sini bunlann parma izlerinin

netice . esini talep ediyorum. Artl Kaslm ve A hk 10'a kadar yirld bi az once
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saydlglm personelin telefon detaylanm ve HTS raporlannm dokOmOnOn ahnmasml talep

ediyorum. Saym Ba�kamm �ayet siz Heyet olarak bize Donanma Komutanhgmda 0 malzemeleri

oraya koyanlar bizi ilgilendirmiyor derseniz, diyorsamz talebimi geri allyorum. Onlar bizi

ilgilendiriyor diyorsanlz 0 zaman maddi gergege ula�mak i9in bu talebimin kar�llanmaslm talep

ediyorum, arz ederim."

Mahkeme Ba�kam: "Buyurun."

Samk Kubilay Akta�: "Saym Ba�kan 2,5 gOndOr sablrla burada 5-7 Mart'ta i�lenen

semineri izledik. Iddiaya gore bu seminerde darbe, sozde darbe plam gorO�OlmO�to. Oysa

gordOk ki darbenin D'sinden bahsedilmemi�. C;ar�afm C;'sinden bahsedilmemi�. Sakahn

S'sinden bahsedilmemi�. Herkes burada neyin gorO�OldOgOnO gordOler. Benim hakklmda 34

tane 9izelge hazlrladlglma dair iddia var. Bu 9izelgelerin hi9biri burada gorO�Olmedi. Hi9 daha

dogrusu hi9 bahsedilmedi bu 9izelgelerden. Benim beige komutamm bu seminere katlldl, sunurn

yaptl. Ikimiz de HOkOmeti devirmeye, 9ah�amaz duruma getirmeye, i�te engellenmek sU9uyla,
iddiaslyla yargllanlyoruz. Benim i9in tutuklama kriterlerinin ne oldugunu, neden benim

tutuklandlglmm bana bildirilmesini istiyorum."

Mahkeme Ba�kam: "Buyurun Abdullah Bey."

Samk Abdullah Can Erenoglu: "5 Mart Pazartesi gOnO yakla�lk 15:45 civannda bu a�ama

delillerin ortaya konulmasl a�amasmdaYlz diye belirtmi�tiniz. Ben hakikatken merak ediyorum

bundan sonraki a�ama ile ilgili klsa bir bilgi verebilir misiniz? Benim talebim 0, bir de tamamen

emin oldugum i9in beraatlml talep ediyorum."

Mahkeme Ba�kanl: "Buyurun."

Sanlk Ahmet Hacloglu: "Saym Ba�kanlm bilirki�i raporlan gOndeme geldi. GolcOk'te ele

ge9iri1en bu hard diskler ve CD'ler ile ilgili Donanma Komutanhgl ve Hava Kuwetleri Komutanhgl

kendi personelleri ile ilgili oldugu gerekgesi ile bilirki�i raporlan hazlrladllar. Fakat GolcOk'te ele

ge9irilen 9, 10 ve 11 nolu CD'lerle ilgili Jandarma Personelini i1gilendiriyor diye gerek96si ile

herhalde herhangi bir bilirki�i raporu yok bunlarla ilgili. 2 hafta once de Avukatlanmlz vasltaslyla

bununla ilgili talepte bulunduk. Bu ihtiyaci aynl zaman da Saym C;etin Dogan'm talebinin de

bizim ihtiyaclmlzl ka�llayacagml degerlendiriyorum. Aym zaman da mOmkOnse �ayet beraat,ml

talep ediyorum."

Mahkeme Ba�kam: "Peki buyurun."

Sanlk Ali Sadi Onsal: "Benim 90k klsa, Cemal Albaym galiba Donanmada bulunan

materyallere ili�kin parmak izi ile ilgili bir talepleri oldu. $imdi ben daha onceki birka9

konu�mamda da bunu vurguladlm. Burada en onemli husus bilinmeyenler. Donanma

Komutanhgl MEBS Ba�kanl1gmdaki gorevli tom personelinin ve Istihbarat $ubede gorevli tOm

personelin parmak izi bilgilerinin ahnarak ve orada bulunan materyallerdeki parmak izleri ile

kar�lla�tlrarak en azmdan bir on bilginin bu gOne kadar ortaya 91kmasl gerekirdi. Bu ne i�tir ki

Istanbul Emniyet MOdOrlOgOnden 15 ay sonra parmak izi ile ilgili benim hayal kmkhgma

ugradlglm bir sizin gegen hafta okudugunuz raporu ben bugOn gordOm ama bunun bizim pusuya

dO�tOgOmOzO gosterecek i9inde hi9bir bilgi yok 90nkO bir90k parmak izi degerlendirmesi

yapllmaml� durumda. Ozellikle MEBS Ba�kanhgl ve Istihbarat $ubedeki tom personelin parmak

izi de ahndlktan sonra her bir materyal Ozerindeki parmak izi bilgilerinin analiz edilmesi

zorunludur. Bizim bu konuda oraya �u anda bu belgeleri 9akan insanlar gete Oyeleri dl�anda,

bizler tutukluyuz. Mahkemenizin ve Iddia Makamlnm bu konudaki hassasiyeti gostermesini

bekliyoruz. Bir de Mahkeme Oyelerinize, Mahkeme Heyetine ve Iddia Makamm a bir

hususu belirtmek isterim. Bazl bilgiler bize ge9 geliyor ama tabi gaz erden oku arak

ula�abiliyor m adil yargllama ilkesi 90k klsa uzatmayacaglm. ahkemeye de lIerle

sonuca ul a gorevi vermektedir. Aynca toplanan delillerin hu a uygunlugu tlaka

sorgul zehirli ag�eyvesi de zehirlidir ilkesi geregin yasak delillerde uzak

du zeA-ttOKuk devleti ilkesi 1�lgmda del iller ile ul �llan sonu9 viltda Imlzda
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sorgulama yapmamlza neden olabilir. Ancak hic;:bir zaman hukuk devleti ilkesinden Mun

veremeyiz. Mahkemenin mantlksal C;:lkanmlarla ortada delil olmadan orgot suc;:undan

mahkumiyet hukmu vererek hukuk devleti ilkesi yok sayllamaz. Mahkeme Heyeti ve Iddia

Makamlna bu okudugum cumlelerin 14. Aglr Ceza Mahkemesinin Hrant Dink davasl ile ilgili

gerekc;:eli karanndan aldlglml belirtmek istiyorum. Ve !?unu ifade ediyorum. Buradaki insanlar

Turk Silahh Kuwetlerine bunca yllhk emek vermi!? bu insanlar bu Mahkemede Hrant Dink'in

oldurulmesi ile ilgili sanlklara gosterdigi hassasiyeti sizlerden de bekliyoruz. Buna hakklmlz var."

Sanlk getin Dogan: "SaYIn Ba!?kan c;:ok klsa (Mikrofona konu!?ulmadlgl ic;:in

anla!?llamadl)."

Mahkeme Ba!?kanl: "Peki siz c;:ok kullandlnlz, son olarak Avukat Bey'in mikrofonunu

ac;:ahm mikrofon gelene kadar Avukat Beyler bir !?ey demek istiyor. Bekleyin getin Dogan."

Sanlk Taylan 9aklr mudafii Av. Hasan Adil Atabay: "SaYIn Ba!?kan ben tahliye dilekc;:emi

dun vermi!?tim ancak onceki celse 13 �ubat tarihinde !?ahslm, 15 �ubat tarihinde de muvekkilim

bilirki!?i incelemesi ile ilgili taleplerde bulunmu!?tu bunu tekrar hatlrlatmak istedim te!?ekkur

ediyorum saygllanmla."

Sanlk getin Dogan: "SaYIn Ba!?kan son olarak soyleyecegim dijital belgelerin incelenmesi

ile ilgili bilirki!?i raporu incelemesi ile ilgili bir konuyu daha sonra da huzurunuza getirecegiz.

Bunun onemini vurgulamak ic;:in soyleyeyim, !?imdi TOBITAK raporlannda Office i!?te Windows

2003 i!?letme sistemine gore yaplldlgl soyleniyor. Haylr, Abdurrahman burada soyledi ama biz

bunu ba!?ka versiyonlanyla bu ortaya konan dijital belgelerin bir klsmlnln e-mail vasltaslyla

gonderildigini, e-maille gonderildigi ic;:in de, elektronik posta ile gonderildigi ic;:in de bunlann 2007

versiyonunda gonderildigini tespit etmi!? durumdaylz. 0 yuzden lutfen hani bunu ben soylemi!?

oluyorum. Bu c;:ok hayati bir konu. 2007 i!?letim sistemi Windows'un Office programl ile

gonderilmi!? 2007 versiyonu ki daha sonra 2007'de kullanllan versiyon, 2009, 2008 yani 2010'a

kadar devam eden bir versiyon. Bunun 2003'te olmasl soz konusu degil. Ve bu raporlann, bu

dijital belgelerin deniza!?1rI otesinden zaman farklan da ondan kaynaklandlglnl, gece yanslnda

bu son kaydeden diye tespit edildigini ve bunun e-maillerden kaynaklandlglnl, bunun hic;:bir

!?ekilde TOBITAK'1n inceledigi tarzda bir incelemeyle bulunamayacaglnl, bunu ba!?ka bir

yontemle bulunmaslnln mumkun oldugunu arz ediyorum ve 0 yuzden bunun onemini tekrar

vurguluyorum. Maddi gerc;:egi ortaya C;:lkarmak istiyorsanlz birinci oncelikle ewela bulUn

belgelerin toplandlgl 11 CD'de bunun verilerin gerc;:ekligini, yasal gerc;:ekligini ortaya koyun. Biz

bununla ilgili bilirki!?i raporunu da haZlrlatml!? durumdaylz, arz ederim."

Mahkeme Ba!?kanl: "Peki son olarak Avukat Bey'in mikrofonunu ac;:ahm."

Sanlk Ali Yasin Turker mudafii Av. Burc;:in Hekimoglu: "Yazlh talebim yoktu. 0 yuzden

muvekkilimin tahliyesini talep ediyorum. Aynca daha once sanlklar, sanlk mudafileri bahsetmi!?ti

ama ben onemle tekrar talebi yenilemek istiyorum. Aytac;: Yalman ve Hilmi Ozkok'un tanlk olarak

dinlenmesi konusunda ozellikle Aytac;: Yalman'ln sizin delilleri okurken de delillerden

bahsederken de sozu gec;:ti. Darbe gunlukleri konusunda Aytac;: Yalman'ln da Savclhkta ifade

vermi!? oldugunu da du!?unecek olursak demek ki bu davayla kesinlikle ilgisi vardlr. Aytac;:

Yalman'ln tanlk olarak dinlenmesini talep ediyorum. Aynca Hilmi Ozkok'un de tabi."

Mahkeme Ba!?kanl: "Peki !?imdi bu a!?amaya kadar tabi, buyurun."

Sanlk Bulent Tunc;:ay mudafii Av. Cengiz Erdogan: "SaYIn Ba!?kanlm biz dilek izi dun

arz etmi!?tik Yuksek Makamlnlza. Fakat dunku beyanlnlzda tahliyeye ili!?kin Iniz. Ta

ili!?kin dilekc;:emiz taleplerimiz vardl. Bununla beraber dosyadaki bu bilirki!?i rap

c;:eli!?kilerin gi ilmesi ic;:in behemehal dosyanln bilirki!?iye havalesi ko sunda taleplerimi

Bu hususu hatl la ic;:in arz ediyoruz."

Mah a!?kanl: "Bu dun soylemi!? miydim, 1 nolu TDKNe 10 nolu CD'lerin d
daha 0 emden alml!?tlnlZ . hard diske atlldl. Onlan alabilifsiniz."

adan u anla!?llamadl
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Mahkeme Ba�kanl: "Yok siz istemi�tiniz 5 nolu hard diski ge�en duru�ma a�amasmda

alml�tlk imajml dOn tekrar 0 3 tane CD'nin imajml da attlk 0 hard diskin i�risine."

Sanlk l;etin Dogan: "Hard diski almadlk efendi daha. Hard diskin imajml yeni aldlk."

Mahkeme Ba�kanl: ":?imdi onun 0 hard diskten sonra 3 tane CD'nin imajml da attlk 0

�eyin i�risine, bir imaj CD hard diskimiz var onun i�erisinden alabilirler avukatlar. Buyurun

Mahir Bey."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Mahir 1�lkay: "Efendim almasml soylemi�tiniz ama biz bu

konuda tahliye talepleri ile ilgili dilek�elerimizi ayn ayn verdik. Bunun haricinde bu dijitallerin

tamaml maalesef bize verilmedi. BugOn itibariyle ogleden sonra da baktlrdlk ama halihaZirda

Goleuk'te �Ikanlar da elimize ge�mi� degil. Kalemde bize sadeee bu kadar verildi dendigi i�in 0

kadannl alabildik. Zannediyorum klslm klslm geldigi i�in imajlar bize teslim edildi."

Mahkeme Ba�kanl: "Dun tamamlandl digeri."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Mahir 1�lkay: "Bu gOn itibariyle alamadlk efendim. BugOn

ogleden sonra itibariyle alamadlk."

Mahkeme Ba�kanl: "DOn atllml�tl, var yani onlar atrldl. Peki, �imdi �uana kadar ne

istiyorlar CMK 215'e kadar, 15. maddeye gore sizin 1- Sanlklarm, diger sanlklann

savunmalanna kar�1 beyanlanna bulunma haklan. 2- Tanlk beyanlanna ka�r beyanda bulunma

haklan. 3- Boyle bizim tartl�madlglmlz Alaaddin Kaya ve Mesut Gogebakan isimli iki tane ki�inin

mOdahale talebi var. Bu konuyu da tartl�maya a�llaeak. Vine bu okunan belgeler, taraflann

savunmalan a�amasmda ortaya koyduklan belgeler. Bunlara kar�1 beyanlar. Yani taraflann

duru�ma a�amasma getirildigi deliller. Vine duru�ma a�amasmda Mahkemenin getirdigi, burada

ozetledigi deliller konusunda taraflara soz hakkl verileeek. Tabi �u anda bir delillerin ortaya

konulmasl a�amasl bitti mi, bitmedi mi Mahkemenin once 0 tevsi tahkikat taleplerinin ara�tlrmasl

ile ilgili hususlar var bunlar konusunda bir karar vermesi gerekeeek. Ondan sonra da 215.

madde anlammda taraflara imkan tanmacak. Onlan Mahkeme mOzakere edeeek �imdi hangi

a�amaya ge�ileeegi konusunda. Evet, Iddia Makamlndan dO�Oncesi soruldu."

Mikrofona konu�ulmadlgl i�in anla�llamadl.

Mahkeme Ba�kanl: "Yani isterseniz tutukluluk durumu var, delillerin tartl�llmasl

anlammda oraya ge�ip ge�meme konusunda dO�Oneenizi de belirtebilirsiniz tevsi tahkikat

talepleri konusunda buyurun."

Cumhuriyet Savelsl Sava� Klrba�: "Evet dinlenen tanlk beyanlan, ses kayltlan, gelen

mOzekkere cevaplan, yargllama a�amasmda taraflarea ortaya konan deliller ve savunmalar,

iddianamede ortaya konan deliller ile ilgili beyanda bulunmak Ozere. Aynea tevsi tahkikat

talebimiz olmadlgl takdirde yasa hakklndaki motalaamlzl sunmak Ozere taraflmlza sure

verilmesi, su�tan zarar gorme ihtimaline binaen katllma talebinde bulunanlann taleplerinin

kabulOne karar verilmesi, atlll su�un vaslf mahiyeti, meveut delil durumu, CMK'n1n 100.

maddesindeki ko�ullannln devam ediyor olu�u goz onOne ahnarak tutuklu sanlklann tutukluluk

hallerinin devamma karar verilmesi kamu adma talep ve motalaa olunur."

Mahkeme Ba�kanl: "Peki duru�maya ara veriyoruz."

Duruomaya klsa bir ara verildi

Duruomaya kahndlgl yerden devam olundu.

Mahkeme Ba�kanl: "Evet bu periyot sonueunda Mahkememizin aldlgl arLkararlan

Mahkememizin Hakimi Murat OrOndO tarafmdan okunaeaktlr.

Oye Hakim Murat OrOndO: "Ara Karan;

1- Id' makamrnm; sanlk savunmalan, dinlenen tanlk be nlan, okunan�eliller,
yargllama SIr. s dinlenen ses kayltlan, sanlklarea getirilen ve ahkememizee eel edilen

del iller kon a beyanda bUlunma� �e varsa tevsii tah�ikat talep ri�i bild�rmeleri aksi a�dird.e
esas h nda mOtal�recekJenni beyan etmelen nedenl e Isteml� olduklatl surenln

veril " )J \ (
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2- 4 Mart 2003 tarihli, hazlrlayanl A. Zafer Ansoy olan, Izzet Ocak adlna imzaya ayllan

karargah iyi mOtalaa kagldl ile ekinde bulunan 24-30 Ocak ve 31 Ocak-20 $ubat tarihli durum

degerlendirme raporlannln aSlllannm bulunup bulunmadlgmm 1. Ordu Komutanhgmdan

sorulmasma, mevcut ise onayh orneklerinin istenilmesi iyin yazllan mOzekkere cevabmm

beklenilmesine,

3- Beynindeki kist nedeniyle ameliyat oldugu belirtilen tutuklu sanlk Levent Kerim Uya'n1n

bu rahatslzhgl nedeniyle ceza infaz kurumunda kalmasmm hayatl baklmmdan kesin bir tehlike

te�kil edip etmedigi hususunda Adli Tip Kurumunun raporun beklenilmesine,

4- 21.02.2012 tarihli parmak izi incelemesi konulu cevabi yazl suretleri de eklenerek

Istanbul Emniyet MOdOrlOgOne yazi yazllarak; 06.12.2010 tarihinde GolcOk Donanma

Komutanhgl Istihbarat klsmmda yapllan aramada elde edilen materyallerden 5 adet hard disk ile

1 ve 10 nolu ve 1 nolu TDK marka CD'lerde parmak izi elde edilip edilmediginin aynntlh olarak

belirtilmesinin istenmesine,

5- Sanlk Ergin Saygun hakkmdaki Istanbul Adli Tip Kurumu 3. ihtisas Kurulu'nun 01

$ubat 2012 tarih 1143 karar saylh raporunun onayh bir suretinin Gata Haydarpa�a Egitim ve

Ara�tlrma Hastanesi Ba�hekimligine ve CMK. 250. Maddesi ile Gorevli Cumhuriyet

Ba�savclhgma gonderilerek gereginin takdir ve ifasmm istenilmesine,

6- Ba�ka suytan tutuklu sanlk Levent Ersoz hakkmda Mehmet Akif Ersoy Egitim ve

Ara�tlrma Hastanesine yazllan mOzekkerenin tekidine, cevap vermeyen ilgililer hakkmda Suy

duyurusunda bulunulacagmm ihtar edilmesine,

7- Klasor 170 Dizi 115-117'de bulunan HRK1700-42-03PL.HRK.$(100)(308) sayth mesaj

formunun var olmasl halinde tasdikli bir suretinin Mahkememize gonderilmesi iyin 1. Ordu

Komutanllglna mOzekkere yazllmasma,

8- 20.01.2012 tarihli 24 ve 26 nolu ara karar cevaplannln beklenilmesine,

9- Bilirki�i incelemesi, tanlk dinletme talepleri, katllma talepleri ve diger tOm talepler

konusunda iddia makamlnm gorO�O ahndlktan sonra Mahkememizce degerlendirme

yapllmasma,

10- Sanlklar ERGIN SAYGUN, AHMET GOKHAN RAHTUVAN VE ALI GOZNEK

hakkmda ylkanlan yakalama emrinin infazlnln beklenilmesine, yakalama emri ylkanlmasl

sebeplerinde bir degi�iklik bulunmamasl nedeniyle sanlklar mOdafilerinin yakalamanln

kaldlnlmasl taleplerinin reddine, yakalama emirlerinin aklbetinin sorulmasl iyin Istanbul

Cumhuriyet Ba�savclhgl'na (CMK. 250. Maddesi i1e Gorevli) mOzekkere yazllmasma,

11- Tutuklu sanlklann Ozerlerine atlh suyun vaslf ve mahiyeti, sanlklarla i1gili dosyadaki

mevcut delillere gore kuvvetli Suy �Ophesini gosteren olgulann devam etmekte olu�u atlh suyun

CMK'nm 100/3. maddesinde belirtilen katalog sUylardan olmasl, belirtilen bu sebeplerle sanlklar

hakkmda adli kontrol hOkOmlerinin uygulanmaslnln yetersiz kalacagl dikkate ahnarak tutuklu

sanlklar ve mOdafilerinin TAHLlYE TALEPLERININ REDDI ile, TOM TUTUKLU SANIKLARIN

TUTUKLULUK HALLERININ DEVAMINA, Tutuklu sanlklann duru�ma gOn ve saatinde

bulunduklan cezaevinden Mahkememizde ham bulundurulmalan iyin Istanbul Cumhuriyet

Ba�savclllgl'na (CMK. 250. Maddesi i1e Gorevli) mOzekkere yazllmasma,

12- Bu nedenle duru�manm 26-27, 29-30 Mart 02-03, 05-06 Nisan 2012 tarihlerinde saat

09:30'da slLlvRI CEZA iNFAZ KURUMLARI BITI$IGINDE BULUNAN DURU$MA

SALONUNDA yapllmasma,

13- Yakalama ve tutukluluk hallerinin devamma i1i�kin karara te . den itibare� 7 gOn
iyerisinde Mahkem ye verecekleri bir dilekye veya Mahkeme katibin a da ceza infaz urumu

memuruna uda beyanda bulunup tutanak tutturmak sure' Ie Istanbul 11. Ag r Ceza
Mahkeme' (CMK. 250. Maddesi i1e Gorevli) itiraz haklannl bulundugunun bildir Imesine

oybirligi . a�03.2012 I
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