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

bitiigindeki salonda Mahkeme Bakanl Omer Diken, Oye Hakimler Ali Efendi Peksak ve Aytekin
Ozanll'dan oluan Mahkeme Heyeti tarafmdan zablt katibi Adem Ceylan da hazlr oldugu halde
CMK'nln 147/1-h ve 219/1 maddeleri geregince sesli ve gorOntOIO kay It yapllmak suretiyle
29.03.2012 gOnO saat 09:53 itibari ile as:lldl. Cumhuriyet Savcllan Sava Klrba ve HOseyin
Kaplan hazlr.

Mahkeme Bakanl: "Tutuklu sanlklardan; BOlent Akalln, Hakan Akkos:, Murat Atas:, Erdins:
Atik, Mehmet Cem t;aglar, Alpay t;akarcan, Cem Aziz t;akmak, Levent t;ehreli, Hakan Ismail
t;elikcan, HOseyin t;mar, Gokhan t;i1oglu, Mehmet Ferhat t;olpan, Haydar MOcahit ilioglu,
Faruk Dogan, Ahmet Necdet Doluel, Tayfun Duman, afak Duruer, Turgay Erdag, Kaslm
Erdem, Mehmet Erkorkmaz, Bahtiyar Ersay, Abdullah Gavremoglu, Burhan Gogce, Orkun
Gokalp, Levent Gorges:, Dursun Tolga Kaplama, Beyazlt Karata, Barbaros Kasar, GOrbOz

..

Kaya, Nedim GOngor Kuruba, Ilkay Nerat, Hasan Nurgoren, Mehmet Otuzbiroglu, Mustafa
Korkut Ozarslan, Nihat Ozkan, Mustafa Erhan Pam uk, Soner Polat, HOseyin Polatsoy, Aydm
Sezenoglu, Sinan Topuz, Onur Uluocak, Nedim Ulusan, Ahmet Zeki Os:ok, Murat OnlO, Ali Sadi
Onsal, Fatih Ulus: Vegin, Fahri Can Vlldmm, Sml Vllmaz, Erdins: VlldlZ, Mehmet Cem Okyay,
Levent Kerim Us:a, Zafer Karata, Mehmet Baybars KOs:Okatay, Sami VOksel, Erhan ensoy,
Levent Ersoz, Recep Rlfkl Durusoy, Dogan Temel, Emin KOs:Okkllls:, Recep VlldlZ, Hasan Hakan
Dereli, Ali Rlza Sozen, Dursun t;is:ek ve Engin Alan dlmdakiler hazlr. Tutuksuz sanlklardan:"

Tutuksuz sanlklar Abdulkadir Eryllmaz, Osman Fevzi GOne."
Mahkeme Bakanl: "Sanlk mOdafilerinden"
Sanlklar Aydin Sezenoglu, Celal Kerem Eren, Haldun Ermin, Aykar Tekin, Mesut Zafer

San, Hasan Ozyurt mOdafii Av. Ali Sezenoglu.
Sanlk Emin Hakan Ozbek mOdafii Av. Omit Karas:avu.
Sanlklar Turgut Atman, Beyazlt Karata, Nedim GOngor Kuruba, Ismail Ta, Mustafa
Erhan Pam uk, Mehmet Eidem, BOlent GOns:al, Mehmet Erkorkmaz, Ahmet Erdem, Korcan

PulatsO, Ziya GOler, RI
Mehmet Cem t;.

Bir kl

yoktum

n UlugOler, Cenk Hatunoglu, Hose'n t;mar, Mustafa Hayba,

e Sefer Kurnaz mOdafii Av. Ali Fahir Kay can.

anlklar mOdafii Av. Ali Fahir Kayacan: "E

dim ben maieretim nedehi i1e

e de gondermitim."

mekuduk."

sanlklar mOdafii Av. Ali Fahir Kayacan: "BLad bad bevanlanm olacakl Ona

IrSanlZ, teekkOr ediyorum."

''-.. .
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Mahkeme Bakanl: "Hazlrlar aylk durumaya balandl. Hazlr olmayan sanlklardan
Dursun <;iyek ve Mehmel Oluzbiroglu'nun 13. Aglr Ceza Mahkemesindeki durumalan sebebi
i1e digerlerinin sagllk sebebi ile gelirilemedigine dair yazllar Mahkememize ulall. Abdurrahman
Babug ne kadar sOrecek?"

Sanlk Abdurrahman Babug: "Cgleye kadar efendim."
Mahkeme Bakanl: "Ogleye kadar, 0 kadar yani."
Sanlk Abdurrahman Babug: "(Mikrofona konuulmadlgl iyin anlallamadl)
Mahkeme Bakanl: "Soru sorma yok 0 aamalan geylik. Sadece 1 saatlik sOreniz var
buyurun."

Soz almadan konuuldu, anlallamadl.
Mahkeme Bakanl: "Buyurun, hazlrlansm 0 arada."
Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Ali Sezenoglu: "Abdurrahman Bey'de 0 zamana haZirlanir.

Saym Bakan ve Degerli Oyeler yargllama sOreci ve bulundugu safha ile ilgili beyanda bulunmak

-

istiyorum. $imdi balyoz 1 davasl gazeleci Mehmel Baransu larafmdan gelirilen bir bavul i1e
baladl."
Mahkeme Bakanl: "Siz yani safahal hakkmda imdi."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Ali Sezenoglu: "Efendim yok onemli yani eger dinlerseniz
sizden rica ediyorum."
Mahkeme Bakanl: "Ne kadar?"
Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Ali Sezenoglu: "Efendim 15-20 dakika."
Mahkeme Bakanl: "HaYlr 0 kadar vakil aYlramaYlz."
Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Ali Sezenoglu: "10 dakika sOremiz var efendim. Yani ey
olarak."

Mahkeme Bakanl: "Bakm ben size soz hakkl verecegim slrasl geldiginde."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Ali Sezenoglu: "Efendim yok onemli ama yani bu yok yok
onemli bir olay."

Mahkeme

Bakanl:

"Yani

muhakkak

her

ey

onemli,

ben

onemsiz

oldugunu

soylemiyorum ki. Bir soz slrasl yani Pazartesi de aynl olay yamdl."
Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Ali Sezenoglu: "$imdi efendim."

Mahkeme Bakanl: "Bir soz SlraSI verilecek. Bir soz slrasl iyerisinde."
Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Ali Sezenoglu: "Gerek Mahkemenin kanaali gerekse bOIOn
...

sanlklar i1e i1gili beyanlm olacak."
Mahkeme Bakanl: "Biz hOkOm vermiyoruz ki u anda kanaatimiz olarak yani mOmkOn
mOdOr?"
Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Ali Sezenoglu: "Efendim yok onemli savunma hakklmlz bu

bizim ama."
Mahkeme Bakanl: "Muhakkak savunma hakkmlzl yani bir IOriO bu savunma hakkl
diyoruz ama boyle arada alman sozler i1e bir IOriO 0 slraya koyamlyoruz savunma hakkmm

gereklirdigi soz Slrasml bir IOriO slraya koyamIYoruz."
Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Ali Sezenoglu: "Efendim 10 dakika dinlerseniz islirham

ediyorum 10 dakika dinlerseniz aylkhga kavuacak her ey. Sizden rica ediyorum."
Mahkeme Bakanl: "Ali Fahir Bey'de aynl ekilde soz isliyor. Yani biz bugOn bu ekilde
yine bir slraya koymadan
dan all nan sozlerle 1 gOn gideCeyani."
Bir klslm sa
Odafii Av. Ali Sezenoglu: "Efendim ok onemli diyorum."

Bir klSI

anlallam
ahke
,...

Iklar mOdafii Av. Ali Fahir Kayacan: "(Mikrofona kj>l1lJ'ulmadlgl lyin

Bakanl: "
Ie ilgili soz hakkl verecegi si¥lere."
liar mOdafii Av. Ali Fahir Kayaca,: (Mikro

-tJz=(

konuulm,!dlgl I iyin
2
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Mahkeme Bakanl: "Evet."

Bir klSlm sanlklar mOdafii Av. Ali Sezenoglu: "Efendim aynl ekilde bizim de oyle. Bilirkii
talebi i1e ilgili beyanda bulunacaglz. Sadece bu gelime olarak soyledim. Ben oyle balamak
istiyorum sozOme eger mOsaade ederseniz, mOsaade ederseniz oyle balamak istiyorum
sozOme; efendim dosya kapsammda birden fazla rapor ahndl. 21/06/2010, 28/12/2010 tarihinde
Emniyet Genel MOdOrlOgOnden alman rapor var. 19/02/2010 i1e 21/06/2010 tarihli TOBITAK
raporlan da dosyada mevcut. 22/02/2010, 26/03/2010, 28/06/2010 tarihli 1. Ordu Komutanhgl
Askeri Savclhgmm raporu dosyada mevcut. 27/12/2010 tarihli Oonanma Komutanllgl Askeri
Savclhgl raporu aynca sivil kurululardan alman Bogazii, ITO, Cyber Oiligence ve en sonunda

Arsenal raporlan dosyada mevcut. Saym Iddia Makaml iddianamesine ve ek deli! klasorlerine

--

referans olarak 21/06/2010 tarihli ve 28/12/2010 tarihli polis tespit tutanaklannl referans olarak
raporlannl referans olarak gosterdi. Askeri bilirkii raporlan ve biz savunma olarak, mOdafiiler
olarak diger sivil kurululardan alman raporlan ve Askeri kurumlardan alman raporlan
savunmaYI tekil ettigini ve manipOlatif oldugunu degerlendirdik. $imdi Saym Bakan oyle bir
mizansen soylemek istiyorum. 10. Aglr Ceza Mahkemesi olarak onOnOze balyoz davasl degil de
ok sanlkh birden fazla bilgisayar ortammda usulsOzlOk, yolsuzluk yaplldlgma dair bir kaaklhk
dosyasl gelse idi, gOmrOk kaaklhgl dosyasl gelse idi Mahkeme olarak bu bilgisayar kaYltlan
Ozerinde siz adli biliim uzmanl tayin eder miydiniz efendim? Resmi bilirkii olarak adli biliim
uzmanl tayin eder miydiniz? Muhtemelen ederdiniz. Bu adli biliim uzmanl her yll adli yargl
komisyonlannca belirlenen bilirkii Iistelerinde olan kiilerdir. Bunlar dOzenlemi olduklan
raporlan tarafslz, yeminli, re'sen, kesin ve ozel yetenekleri olan klslmlar Ozerinde yani Saym
Bakan ve Heyetin anlayamadlgl, ozel nitelik gerektiren, ihtisas gerektiren konular Ozerinde

boyle bir rapor tanzim ederler. Bu dolaylsl i1e gereksizlerin, gerekse bilirkii1erin tarafslz
oldugunu gosterir. Sebebi de? Gerek TOrk Ceza Kanunu gerekse CMK alsmdan gerekse

Hukuk OslUnlOgO Muhakemeleri alsmdan yapml oldugu ilemin hem cezai hem de hukuki
sorumluluklannl bildikleri ve idrak ettikleri iin bu ekilde rapor tanzim etmilerdir. Saym Bakan
9 Ocak'taki oturumdan sonra Mahkeme kaleminden 5 nolu hard diskin sabit diskin 11, 16, 17

nolu CO'nin imajlannl aldlk ve Istanbul, Istanbul demeyeyim de Adalet Bakanhgmm resmi unu

..

da ben Aydm Bey'e vereyim. 2002 ylh bilirkii Iistesinde 278. sayfada kaYlth bulunan Tevfik
Koray Peksever'e mOracaatlm i1e bir bilirkii raporu ahnmasl talebinde bulundum. Bu adliyenin
resmi bilirkiidir. Bu bilirkii 11, 16, 17 nolu CO Ozerinde toplam 23 sayfa, 5 nolu sabit diske
i1ikin ise 38 sayfa olarak rapor tanzim etmitir. Bunlan da Mahkemenize sunacaglm birazdan .

Bu raporun ieriginde nelerden bahsetmi? 1- Imajlarm 5200 Saylh Ceza Muhakemesi Kanunu,
5070 Saylll Elektronik Imza Kanunu ve 1086 Saylh Hukuk OslUnlOgO Muhakemeleri Kanununda
iaret edilen ekilde deli! usullerine uyularak ahndlgma dair herhangi bir somut bilgi olmamasl ve
deli! ahnmasl slrasmda bu saylll yasalann gozardl edildigine i1ikin tespitlerinin oldugunu. 2- Soz
konusu CO imajlannm bilimsellikten son derece uzak ve tanlmh kurallar dlmda oluturulmalan
dolaYlsl ile hukuk alsmdan deli! sayllabileceginin derin Opheye haiz oldugu. 3- 11 numarah
CO'deki 7 adet dosyada tarih degiikligi yaplldlgl Ophesinin tespit edildigi. 4- 11 numarah
CO'deki 47 adet dosyanm atlh su tarihi olan 2002-2003'ten sonra ok sonra piyasaya sOrOlen
Office 2007 ve sonraki sOrOmlerinden biri i1e uyumluluk kipinde oluturulduklan ve
kaydedildikleri. 6- 11 numarah CO'deki 1 adet dosyanln son baskl ahnma tarihinin atlh su tarihi

olan 2002-2003 tarihinden ok sonra olan 2009 yllmda oldugu. 7- 17 numarah CO'deki
dosyalann bir bolO OnOn 11 numarah CO'de yer alan geersizligi tespit edilen dosyalar i1e
birebir aynl oldug . arah sabit disk imajmdaki 3
et dosyanm atlh su
I olan 0022003'ten ok
piyasaya sOrOlen ok onemli. 200 2003'ten sonra ok sonra piya aya
sOrOlen .
n
s V'
.
1m sistemi ve Offi, 2 Tde kullanll aya balanilan C Iibri

yazl tipine
dosyasl

s ar taldlgl. 9- 5 numarah s bit

inin 2008 yllma ait olan bir makbuz

Idu

isk imajm a bulunan Yasemi .ppt
ancak d sya tarihinin J003

arak
3
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gozOktOgO ve dosya sistemi Ozerinde tarih degii}ikligi yaplldlgl. 10- 5 numarall sabit diskte Mayls
2008'den Temmuz 2009'a kadar faaliyetini sOrdOren, kendisini Saym Bai}kan ilk defa burada

soyleniyor. Bu yok onemli bir husus. Saym Iddia Makammm da bu konuda dikkatini yekmek
istiyorum. Bunun aynntlsl raporda mevcut. 5 numarall sabit diskte Mayls 2008'den hatta 11

Mayls 2008'den Temmuz 2009'a kadar faaliyetini sOrdOren, kendisini sOrekli kopyalaylp
sistemde gizleyen ve bilgisayann dli}andan dosya kopyalama dahil her tOrlO kontrolOnO ele
geyiren virOsOn varllgma ii}aret etmii}tir.

12- Bilirkii}i raporu i1e dava konusu dijital delillerin

manipOlatif olarak Oretildigini ii}aret eden biryok farkll teknik bulguyu ortaya koyarak yapllan
sahteciligi gostermii}tir. Yargllamaya konu olan sozde balyoz, suga, oraj, yari}af, sakal ve
benzeri gibi kamuoyunda infial uyandlran biryok dosyanm 2003 yllinda olmayan, varolmayan

teknolojilerin izlerini tai}ldlgml tespit etmii}tir Saym Bai}kan. Bu hususta yine en son Ankara'da
verilen seminerler kapsammda ve daha once 2006 yilmda olan bir klstasa deginmek istiyorum.

Bu Mahkemenin gerek sizlerin gerekse Iddia Makammm temel aldlgl i1kelerdir. $imdi hakimlerin
gorevlerini hangi esaslara gore yapmalan gerektigi konusunda mevzuatlmlzda aylk bir
dOzenleme bulunmamak ile birlikte bu konudaki en onemli uluslararasl metin Birlei}mii} Milletler

Insan Haklan Komisyonunun 23 Nisan 2003 tarihli oturumunda kabul edilmii} olan Bangolar
Yargl Etigi ilkeleridir. Nitekim Hakimler ve Savcllar YOksek Kurulunun 27/06/2006 gOn ve 315
Saylll karan ile Bangolar Yargl Etigi i1kelerinin benimsenmesine karar verilmii} ve bu husus
Adalet Bakanllgl Personel Genel MOdOrlOgOnce tOm hakim ve savcllara genelge i}eklinde
duyurulmui}tur. Bu genelgede 6 temel degerden bahsedilmii} ve bu degerlere i1ii}kin i1keler
tanlmlanmli}tlr. Bunlar; Baglmslzllk, tarafslzllk, dogruluk ve tutarllllk, dOrOstlOk, ei}itlik, ehliyet ve
riyakat olarak saYllmli}tlr. Ben sadece efendim sizden i}unu talep ediyorum. Benim agabeyim
tutuklu ve 6 mOvekkilimden 2 tanesi daha tutuklu. Ei}itlik ilkesinden soyleyip sozlerimi
bitirecegim. Yarglyllk makammm gerektigi performans aylsmdan aS11 olan herkesin mahkemeler
onOnde ei}it muameleye tabi tutulmasml saglamaktlr. Dosya kapsammda mOvekkilierim i1e aYni
saylsal verilerde ismi bulunan ve aYni atlll SUy ile sUylanan bai}ka bazl sanlklarm halen tutuksuz
yargllandlklan zaten mevcuttur ve anlai}llmaktadlr. Bu da ei}itlik i1kesinin gozardl edildigi
anlamma gelmektedir. Efendim sizin takdirlerinize blraklyorum. Eger baglmslz faaliyet olarak
yargl faaliyetini sOrdOrOyoruz, ben sizin tarafslz oldugunuza da bOlOn samimiyetim i1e
inanlyorum. Sizlerin normal bir davada bir bilirkii}iye, tarafslz yeminli bir bilirkii}iyi atadlgmlzl da
biliyorum. Ben bu rapora itibar edilmesini, gerekirse bilirkii}inin Mahkeme huzuruna
yaglrllmaSml, bu rapor Ozerinden izahat allnmasml istiyorum. Buna ilii}kin taleplerimi

sunuyorum. Aynl zamanda bilirkii}inin gorev yaptlgl slra numarasl ile birlikte olan listeyi ben size

takdim ediyorum efendim taleplerim ile birlikte. Aydm Bey bir tanesi Iddia Makamma bir tanesi
Heyete."
Sanlk

Cetin

Dogan:

"(Soz almadan

konui}uldu,

anlai}llamadl.)

Saym

Bai}kan

size

Pazartesi gOnO konui}mamdan sonra tekrar yeni bir beige sunacaglz bugOn avukatlanmm
elinde. Bu beige hard disk, 5 numarall hard diskin analizini iyeriyor. Tek cOmlesini okuyorum, tek
cOmlesini. 8 Nisan 2004 ve oncesinde yani 2003-2002 yillannda yazlldlgl iddia edilen hard
diskte, yazlldlgl iddia edilen, olui}turuldugu iddia edilen belgelerin, belgelerden 120 dosya ve
klasorOn kesin tarihini belirtmii}. Kesin tarihi 15 Temmuz 2009'da olui}turulmui}. Takdirinize
sunuyorum. Eger tarafslzsanlz, bilirkii}iyi getirirseniz ve kElsin tarihi bu biIi rkii}i raporunu . ..,
etlirirsiniz. Donanma."

Soz alm kouldu, anlai}llamadl.

Sanlk <;:'ean: "Aynl. Tarihi, tarihi burada onOOzde. Bunu arz $ldfyorum, tei}ekkOr
ederim."

. f alnlai}llamadl.
me Bai}kanl: "Buyurun."
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Sanlk Abdurrahman Balibu9: "Ben Abdurrahman Balibug. Yaklali1k 1 yllhk sOre zarfmda
bu elde etligimiz daha once kopyalan verilen, IsrarlanmlZ sonucunda imajlan verilen daha

dogrusu

imajlan

tesadOfen

degerlendirmemi sunuyorum.

verilen

19

CD

ile

ilgili

TOBITAK

raporlannm

Bu degerlendirmede tespit etmili oldugum

eli1iginde

hususlarda

klasor

halinde, 2 klasor halinde hem Iddia Makamma hem de Heyetinize sundum. Bu tespitler i1e i1gili
olarak ozellikle TOBiTAK raporlanndaki hata, noksanllk ve yeliliki1er, teslim edilen imaj ve
kopyalann analizini yaptlm. Ozel Yetkili istanbul 10. Aglr Ceza Mahkemesi Balikanhgl tarafmdan
yOrOtiilmekte

olan

2010/283

Esas

saylll

kovuliturmanm

2010/185

Saylll

soruliturmasl

safhasmda Ozel Yetkili Istanbul Cumhuriyet Balisavclligl tarafmdan bir gazeteci tarafmdan
teslim edildigi iddia edilen 19 adet CD'nin incelenmesi maksadl ile 04/02/2010 tarihinde ve

28/05/2010 tarihinde TOBiTAK gorevlilerinden olulian 2 ayn bilirkilii heyeti gorevlendirmesi
yap11mllitlr. 1. TOBITAK heyeti tarafmdan veri len rapor ieriginde ozellikle dikkatinizi ekmek
istiyorum OnkO biraz sonra bunu irdeleyecegiz. Dosyalar oluliturulurken ve CD'ler yazdlrlllrken

...

kullamlan programlann ve Ozerine yazllan CD'lerin dokOmanlann olulituruldugu tarihlere ait
oldugu kanaatine van1mllitlr diye bir kanaat bildirmililer. Aynca CD'lere sonradan ekleme
yapllmadlgl tespit edilmilitir. CD'ler diyor tek oturumda yazllmllitlr. Devam ediyor. CD'leri
yazmada kullamlan programlann versiyonlan incelendiginde, tekrar ediyorum bakm. CD'leri
yazmada kullanllan programlann versiyonu incelendiginde CD'lerin oluliturma tarihleri i1e

programlann versiyonlarmm uyumlu oldugu gozlenmilitir. Ornegin; 10/03/2003 tarihinde yazllan
18 nolu CD'yi olulituran easy cd creator programmm 5.3 105 numarall versiyonudur ki bu

versiyon 99-2002 yilian arasmda gelilitirilmilitir diyor. Sadece ne tespit yapmlli? Ozellikle
bulabildigi CD'leri yazmada kullandlgl program!. TOm CD'ler bir ikinci tespit.

Ben ozellikle

soylOyorum bakm burada aylrmlyor. TOm CD'ler tek oturumda yazllmllitlr ve sonradan ekleme

yapllmadlgl anlalillmllillr. $imdi 2. TOBITAK heyeti 28/05/2010 tarihinde gorevlendirilmili
demilitik. Bu 2. TOBITAK heyeti de genet degerlendirme olarak diyor kendisi. TOBITAK'ta gorevli
Erdem Alparslan, Tahsin TOrkoz ve Doktor Hayrettin Bahlii tarafmdan haZirlanan 19/02/2010
tarihli bilirkilii raporunun ekinde sunulan Ost veri bilgilerinin tutarll oldugu, diyerek geiyor.
Raporuna devam ediyor. Vine bu heyet ozellikle bunu soyleme ihtiyaci hissediyor ki demekki
buraya kadar en azmdan bunu soyleme ihtiyaci zorunlu olmuli. Soz konusu raporda bahsedilen
ekteki bilgiler incelenen CD ve ierisindeki dosyalann Ost verisinden olulimaktadlr. Raporda
bahsedilen kullamcllann gerek kiliiler olduguna dair bir tespit yapllmamllitlr. Gerek kiliiler
...

olduguna dair bir tespiti kim yapmlli? Hala anyoruz. Aynca bir veri incelemesinde bir verinin

gerek kiliiye ait olup olmadlglm tespit iin de diyor liunlar, liunlar, liunlar gerekiyor diyor. 0
CD'nin yazdlnldlgl dosyalama sistemi, ilite binada girili Iklli kayltlan, revizyon sayllan slra ile
saylyor. Bunlar diyor olmadan da diyor bunlar da olmadan bir CD'nin kim tarafmdan yazlldlgma
yonelik gerek kiliiyi tespit etmemiz imkanslz. Yani bunu itibar edilen ashnda belirli bolOmlerine

benim de itibar ettigim bilirkilii raporlan soylOyor. TOBiTAK raporlan. Iddia Makammm bilirkiliileri
soylOyor bunu. $imdi TOBITAK heyetleri tarafmdan 2 raporu da verdim. Aynca dokOmanlar CD
ortamma aktanlmadan once i1gili dosyalann son kuliamcl, dokOmanlann olulituruldugu tarih saat
bilgisi, dokOmanlar Ozerinde ililem yapan son yazar bilgisi, en son kaydedilme zamam, ka ililem
yaplldlgl gibi Ost verilerinde degiliiklik yapmasl teknik olarak da mOmkOndOr diye ozellikle
vurguluyorlar. Bunlar diyor gayet mOmkOndOr. Her liey mOmkOndOr diyor. Yani CD'lerdeki Ost
veri bilgilerinden gerek kiliilere ulalirlamayacagl ve ozel ikle Ost verilerde degiliiklik ya manm
teknik olarak mOmkOn oldugu ozellikle vurgulamyor. Ama una ragmen yine de b
va a1 or,
liu anda da 2
i tut
365 mi 367 mi bilmiyoru
s mk yargllanmak . 365 yazdlm
7

olabilir, bilmiyor
ewel goster'

yazan b

za

r

BITAK gorevlileri dijital dosy
. CD'lere yazan programl bOlOn ince

19'eyetindilerinin marka
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n CD'lere yaz
at

e
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ithal edildikleri, CO'lerin ic;:eriginde bulunan dijital dosyalann Oretildigi, CO'lerin ic;:inde bulunan
dijital dosyalann Oretildigi, dOzenlendigi ve son kaydmm yaplldlgl Office programlan ile bu
programlann sOrOmlerinin neler oldugu, bahse konu 11, 16 ve 17 nolu CO'lerin tamamen
sonradan Oretilip Oretilmemi olup olmadlklan, yeni bir terim ilk defa herkes duyuyor, hic;:bir
raporda yok, ozellikle aC;:lyorum. Slack space durgun boluk. Birazdan inceleyecegiz. Neier
gorecegiz beraber gorecegiz zaten. Slack space degerlerine gore hangi dosyanm hangi iletim
sisteminde oluturulduklan, hangi dosyalann aYni bilgisayar ortammda oluturuldugu konusunda
hic;:bir tespit yapmamllar ve benim zannlmca daha dogrusu bilerek gozardl etmilerdir. Benim
zannlma sebep olan degerlendirme aaglda sunulacaktlr. Aynca TOBITAK heyeli tarafmdan
veri len 1. ve 2. raporlar birc;:ok hata ve c;:eliki banndlrmaktadlr. Bunlar benim 23 Haziran ve 19
Ocak- 23 Haziran 2011 ve 19 Ocak 2012 tarihlerinde yapml oldugum taleplerimde bir klsml dile
getirilmiti. Bunlan klsaca ozetleyecek olursak; TOBITAK 1 raporunda 1377 dijital dosya

-

kaydmm Ost veri bilgisi bulunmasma ragmen, TOBITAK 2 raporunda 1430 Ost veri bilgisi
bulunmaktadlr. $imdi bunu tekrar incelemek istiyorum c;:OnkO TOBITAK heyeti bize ne demiti?
Onlar tutarll, hic;:bir sorun yok, her ey aynl. Her ey aynl ise bu sayllar neden tutmuyor? Oaha
dogrusu kedi buysa et nerede, et buysa kedi nerede? Uyarllydl, tutarllydl. Buyurun tutarllilklanni
gosteren size resmi bir beige. Bunu ben dava dosyanm ic;:erisindeki ozetlerden aldlm. Saym
Savclm, Saym Savcllanm IOtten 0 dava dosyanlza bir daha bakmlz. Ne ile yargllandlglmlzl

gormeniz ic;:in bu gerekli c;:OnkO. TOBITAK 1 raporunda olup TOBITAK 2 raporunda olmayan 145
dosya bu da EK-6 da mevcut. Oetaylanna girmiyorum. Sadece basitc;:e slra ile bu ekilde 145

dosyanm izini orada bulabilirsiniz. TOBITAK 1 'de var, TOBITAK 2'de yok. TOBITAK 2 raporunda
olup TOBITAK 1 raporunda olmayan 198 dosya. Vine aYni ekilde slraladlm. Onlar da mevcut.
Ozellikle bu slraladlklanm bahse konu manipOlatif CO ic;:eriklerindeki bilgiler. Neier var neler.
Zannedersem

buradan

daha

gOzel

gozOkOyor.

Kaymakamlar,

vali

yardlmcllan,

OIileri

Bakanllgl gibi goze batacak dosyalar. CD kopyalan ve imajlan ile TOBITAK 1 ve 2 raporlanndaki
Ost veri bilgilerinin karllatlrmasmda hani onceden sadece kopyalannl bulabilmitik. Oosyanm
bulundugu

klasor bilgisinden

75'inin

buraya

gec;:iyorum.

$u

ekilde soyleyeyim.

Oosyanm

bulundugu klasor bilgisinden 75 demitim. Istanbul Jandarma Bolge Komutanllgl.ptt CD 12'de
bulunuyor. Ne diyor? Temsilciler/Jandarma beige. TOBITAK 2'de dosyanln bulundugu klasor ise
yine temsilciler direkt altmda yani temsilciler jandarma bolge kelimesi TOBITAK 2 raporunda
gozOkmOyor. Bu klasorlerin farkll olmasl normal artlarda mOmkOn degil. Bunun gibi benim tespit

--

ettigim 75 dosya var. EK-8'de detaylan var. BOtOn dosyalann hangilerinin klasor bilgilerinin farkll

oldugu EK-8'de mevcut. Yazar bilgisinden 45'inin bakm dikkat edin yazar bilgisinden 45'inin yani
yine 5 nolu CO'de gozOkOyor, aglrllk merkezi bilmem ne diyor. Son kaydeden burada 79561079

iken TOBITAK 2'de Erdogan olarak gozOkOyor. TOBITAK 2'de son kaydeden ise Tahir Bekiroglu
olarak gozOkOyor. OOzeltiyorum T. Bekiroglu bizim tanldlglmlz ic;:in herhalde ismini soyledik. T.
Bekiroglu olarak gozOkOyor. TOBiTAK 2 ile ikisinin arasmdaki 0 farklardan altmda da zaten

detaylan yazmaktadlr. Yazar bilgisinden 45. OZOr diliyorum yazar bilgisinden evet. Yazar
bilgisinden yine 45 yine aynl dosyanln baka bir eyi. Yineaynl ekilde birinde Erdogan, birinde
Erdogan Vizel, birinde 795 bilmem ne olarak gozOkOyor. Son kaydeden bilgisinden 40. Bu arada
eklerini soylememe gerek yok zannedersem karllannda gozOkOyo. EK-40 son kaydeden bilgisi

EK-10'da. Oosya adl bilgisinden 3. 3 tane dosya adl bilgisi farkll. TUBITAK 1 ve 2'de dosya adl

K.K. MEBS Birliklerinin yeniden tekilatlandlnlmasl uy
klasordekinde K.K MEBS/5 eklinde gozOkmekte.
Orneklerini veriyor m . rlerinin detaylan ekinde me
nolu CD MEB
kanllgl diyor. Aagl iniyoruz bu
gec;:mekte
. et bilgisi de farkll. TOBITAK rap
diyordu b
0
erhalde herkes oyle oku

farkll 01

lanma emri derken 3. iddiana
6.
ket bilgisinden yine ay
ekilde
t. Buradaki kart for
I fiek diyor.
obOrOndeki fa
ozel kalem olar.
I birbirleri ile yumluydu sanki bye
. Oegiiklik s lSI bilgisinde Oc;:On n

aporlann birbirleri ile yumadlgml her de gosterm ktedir. BuraeYda 9' cu
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CD'de AtatOrkOIOk egitimi top.ok.ppt isimli dosya 27111 dOzeltme sOresi gozOkOrken TOslTAK
2'de bu sayl yok. Yani slflr dOzeltme sOresi, degiiklik saYlsl slflr. Yok OnkO silinmi. Aynea
bilirkii raporlarmda CD'lerin tamammm tek oturumda yazdmldlgl alka soyleniyor. Siraz ewer
beraber tetkik ettik, bizzat rapordan gordOk. $imdi buna ragmen 16 nolu CD'nin 2 ayn oturumda
yazdmldlgl, 1. oturumun yazdlrma tarihinin tabi CD'nin ierisindeki veriye gore soylOyorum.

14.10.2003 gOnO saat 11:42. Ikinei oturumun yazdlrma tarihinin aynl gOn saat 12:14 olarak
gozOktOgO. Evet 16 nolu CD. Malum TOslTAK 1'in yapmll? oldugu Anease'nin 4.20 versiyonu i1e
Ikarttlglm sonu. Zannedersem burada gorOIOyor l?U el iaretinde gorebiliyorsanlz bir tanesinde
13,14, 11,41 birinde yine 11,41 olarak iki tane ayn oturum gozOkOyor. Su birinei oturumun
degeri aha l?u da ikinei oturumun degeri. 2003, 10-14, 12-14, 34 herhalde bunu alklamama

gerek yok hangi tarih oldugunu. Hepsi tek oturumda yazllml diyen TOslTAK 1'in ve onu

destekleyen TOsiTAK 2'ye ithaf olunur. Verimi ineelemi yoksa talimat ml 0 yazml belli degil. 1.
ve 2. TOslTAK heyetlerinin raporlan ile 28.05.2010 tarihinde alman imajlar ve 2011/332 Saylh

iddianamenin 26. klasor, 3. dizininde yer alan dijital dosya kayltlan ile Ost veri yollannm

..

ineelemesinde TOslTAK 1 raporunda biraz ewer soylemitik. 1370 dosya Ost veri bilgisi vardl.
TOslTAK 2 raporunda 1430 dosyanm Ost veri bilgisi vardl. 28.05 tarihinde alman CD imajlan
kayltlannda 1572 bu borsa gibi gittike artlyor. Dijital dosya kaydl vardl ve yine 26. klasor, 3.

iddianame, dizin 3'te 1586 dijital dosya kaydl olmak Ozere birbirinden farkll oldugunu, birbirinden
farkll oldugunu gordOgOm, tespit ettigim genel toplamda 1854 dijital dosya kaydl buldum. EK
15'te bunun detaylan meveut. Aarsa gostereeegim. Meveut dosya kaYltlannm saYlsl ile ilgili bu
kanlkllgm sebebinin anlallamlyor yani bunun sebebini ben anlamadlm. Anlayan varsa bana
izah ederse memnun olurum. Soruturma ve Kovuturma Makamlan tarafmdan da bu konu ile
ilgili hibir ahma OnkO bundan ewelki taleplerimde belirtmitim yapllmamltlr. Dosya sayllan
evet alldl EK-15. Saktlglmlz zaman slra ile 1377 dosya gozOkOyor. 11 nolu CD ierigini

degerlendirelim. TOslTAK 1; 297, TOslTAK 2; 282. 3. iddianamenin 26. klasorOnde bu say I
274'e dOOyor. CD kopyalannda, dOzeltiyorum 28.05.2010 tarihinde alman imajlarda 288, genel
toplamda da 311. Digerleri de aynl l?ekilde hepsi meveut. EK-15'te de bu sayllan gorebilirsiniz.

Meveut dosya kayltlannm saYlsl i1e i1gili bu kanl?lkligm sebebini ben anlayamadlm demitim.

TOm tutanaklarda 19 diye belirtilmesine ragmen bu ok ilgin. TOslTAK 1 ve 2 raporlan ile
verilen CD kopyalannda bulunan veriler Ozerinde yapllan ineelemede ashnda CD saylsmm 19
..

degil 20 oldugu. Sunu tekrar ediyorum bundan ewel soylemitim anlallmadl galiba. CD saYlsl
19 degil 20 oldugu, 30.11.2010 dOzeltiyorum ozOr diliyorum 30.01.2010 ve 28.05.2010 tarihinde
alman CD imajlannda 11, 16, 17 nolu CD'lerin de iin bulundugu 12 CD imajmm hash
degerlerinin birbiri ile uyum saglamadlgl, bunu zaten yapmltlm. Surada bir dOzeltme yapmak
istiyorum. 1 nolu CD'ye farkh demil?tik. Sundan ewelki sunumumda 1 nolu CD'ye farkh
demitim. C;OnkO bilgisayar her 1 nolu CD'nin imaj degerindeki, hash degerindeki dordOneO
dOzeltiyorum bel?inei slrada bulunan 1 ile I'yi birbirine kanl?tlrdlgl iin farkh demiti 0 aYnlyml.
13 demitim 12 CD'nin, 12 CD'nin hash degerlerinin farkh oldugu, bu EK-16 da meveut.
TOslTAK 1 ve TOslTAK 2 raporlannda 4 nolu CD'nin ierdigi dosya bilgilerinin hibirinin birbiri

ile uyumadlgl ve TOSITAK 1 raporundaki dijital dosya kayltlannm tamammm 3 nolu CD
ierisinden olutugu, 4'0 yapmamll?'ar. Saka bir deyimle 30.01.2010 tarihinde alman imajlardaki
4 nolu CD ieriginde hangi dijital dosya kaYltlannm oldugu hususu hala belirsizligini koruyor.
Hatta GoleOk'ten Ikan CD'lerden birinin bu CD olabileeegi konusunda da bende ei'
Il?e
uyandlrmltl. De i1mi. Onu daha iyi ineeleyeeegiz 0 C hala kaylp oyle dege
dirmitim ama
o CD'yi de Okor"
alabildik. Onlann derlemesini
ea yapabildim on aa ok yapamadlm
ama yeteri kad
Ilgi elde ettim. Sunlann yanmda CD'I rin gazeteeide eslim ahnmasl i1e 1 v'

2. imaj
yazll

yarglla

Sl

ar I.

lerinde de CD'lerin seri numa nnm yazll

nlarda goz onOne almdlgmda ga

eeinin tes!"

ml olmasl, hahrlarsa

ettigi CD'ler i.lf/ u anda

Ilan rlda bagm koptugu a da kopart Idlgl. Su CD'ler;f1 0 CD'ier

=b(
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olduguna dair herhangi bir dayanagm da kalmadlgl a"lk bir liekilde ortaya "Ikmaktadlr.

Zannedersem bu sayllar onu fazlasl ile gosteriyor. TOBITAK raporlanndaki "eliliki ve hatalar ile
yukanda

bahsedilen

eksikliklerin tespitine yonelik olarak Mahkemeden

defalarca CO'lerin

imajlannrn verilmesi ve yeniden bir bilirkilii "agnlmasl talebi yapmllitlm. Bu talepler hep geri
"evrildi. CO imajlanndan da "OnkO Ocak aymda reddedilmiliti. Hukuki pozisyonumuzu
degilitirmeyecegi gereksi ile ama yine de CD imajlanndan sadece 2. TOBITAK heyetin aldlgl
imajlar 28.05 tarihli olanlar. GolcOk imajl oldugu zanm ile yanillihkla verildi. $u anda elimizde.
Kaldl ki GolcOk'te ele ge"en CO'lerin."
Mahkeme Balikam: "Neyin imajl verildi anlayamadlm."
Sanlk Abdurrahman Balibug: "19 tane CO'nin imajl yanillihkla verildi galiba."

Mahkeme Balikam: "HaYlr yanillillkia verilmedi Ozden Ornek istedi. Biz verdik onlan degil
mi?"

Samk Abdurrahman

Balibug:

"Bundan ewel ara

kararda

hep reddetmilitiniz.

Ocak

aymdaki karanmza bakarsamz gorOrsOnOz."

Mahkeme Balikam: "Hi"bir ey yanhhkla degi!. Mahkeme bakm."
Samk Abdurrahman Babug: "Ocak aymdaki karannlzl inceleyin."

-

Mahkeme Bakam: "Bakm, bakm. Yanillihkla verilmedi. Ozden Ornek burada kalktl. Ben
o iki tarihli biri 30101 daha sonra iki tarihli olan imajlan istiyorum dedi. Bir istediginde yapamadlk.
Daha soma onlan aldlrdlk verdik. Yanhhkla verilen bir ey yok."
Samk Abdurrahman Babug: "Peki yanhhkla verilmemi. Sadece kararda goremedigim

i"in."
Mahkeme Bakam: "Gizlenen bir ey yok. Bakm dava a"lldlktan sonra sizden gizlenen
hi"bir ey yok. Her ey adlm adlm hepsi verildi size."
Sanlk Abdurrahman Babug: "0 zaman 1 nolu imajl istiyorum."
Mahkeme Bakanl: "Hangisini?"
Sanlk Abdurrahman Babug: "Birinci imajl istiyorum. 30.01.2010 tarihinde alman birinci
imajl istiyorum."
Mahkeme Balikanl: "Size imaj verildi."
Samk Abdurrahman Babug: "Hala verilmedi "OnkO."
Mahkeme Bakanl: "CO'lerin kendi imajlan verildi mi?"
Sanlk Abdurrahman Babug: "CO'lerin imajlanndan

"'"

30.01.2010 tarihli

CO'nin

imajl

verilmedi."

Mahkeme Bakanl: "imajm imajml istiyorsunuz. Neticesinde size aS11 CO'lerin imajlan
verildi. Oaha once almml bir imajrn kopyasl da verildi."
Samk Abdurrahman Babug: "Ben tekrar ediyorum. Bu bahsettigim degerlendirme ve

tespitlerin daha saghkh yapllmasl i"in her iki imajmdan karlhkh oturtulup birbirine kltlrllmasl
lazlm. COnkO 4 nolu CD ortada yok. Birinci imajdaki 4 nolu CO'nin hi"bir Ost veri bilgisi ortada
yok hala. Biraz ewel anlatmaya "ahtlglmda oydu."
Salonda soz almadan konuanlar oldu. Anlallamadl.
Mahkeme Bakanl: "Tamam tamam biliyorum. Ben onu diyorum yani onlan bilerek verdik
size, yanllhkla vermedik oyle bir ey yok."
Samk Abdurrahman Babug: "0 zaman birinciyi de bilerek vermediniz. Birinciyi
bekliyorum ben hala."

Mahkeme Bakam: "Bakahm onlara. Buyurun devam edin."

Sanlk A

degerlendiriyoru

yani bizim

9

birde

igi .

urrahman

Babug:

"Ben tahmin

edi

t bu CO'lerin taraflann huzurunda

rum

bulunam

Immasl huk

da CO'nin gelip bizim huzurumuzda,v t aldlk. B

Irma

"1m ki neleri yarglhyorsu u

herkes

cak galiba

en gerekli olan im

dye

lar

CD 0 imaj deyip. 0" nO

an ve 5 nolu hard disk ele alarak ad n Inlan h ricindeki diger t har disk
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ve CD'lerin imajlan bulunmakta dedik. Bu arada dOzeltme yaplyorum. DOnden evvelki gOn 11
nolu CD'nin tOremesi olan, OnkO nasll tOredigini anlatacaglm birazdan. 0 TDK marka CD de
geldi. 10 numarall DVD ya da hard disk dOzeltiyorum CD de geldi. Digerleri hala gelmedi. 9 nolu

CD gelmedi, verilmedi. $imdi bOlOn bunlan bir kenara koyduk. Ben TOBITAK raporlannm neden
gOvenilmedigini herhalde yeterince izah ettim zannediyorum. Bu yOzden de kendim ki zaten

bundan evvel de anlatmll?tlm. Benim gorevim, benim il?im veri analizidir, benim il?im su
analizidir. Benim il?im su aral?tlrmasldlr, suun ierisinde su unsurlannm delillerini suun
ierisinden bulabilmektir. $imdiye kadar bu gorevimi laylklyla yaptlglma inamyorum. Ama ne
yazlk ki l?imdi de susuzlugumu ispatlamak iin yapmak zorunda kaldlm. Bunu yaptlranlar

utansm. TOBITAK raporlanmn durumu ortada iken bu dijital dosya kayltlannm tekrar incelemesi
ihtiyaci kamllmaz hatta elzem bir durum haline gelmil?tir. Ancase 4.20, X-Ways Forensic 15.6
ve Work shear 4,5 inceleme programlan ve Microsoft Excel programmm analiz raporlanndan
istifade ederek yapllan analiz aill?malannda gazeteci taraflndan teslim edildigi iddia olunan 19
CD'ye ait 28.05.2010 tarihinde alman 19 tane CD'nin imajl. 3. iddianame 26. klasor, dizin 3'te
..

yer alan CD kopyalan, 1. TOBITAK heyetinin 19.02.2010 tarihli bilirkil?i raporu ekindeki dijital
dosya Ost veri bilgileri i1e 31.2010 tarihinde alman CD, dOzeltiyorum bunlardan faydalandlm.
Sadece 30.01.2010 tarihinde alman ilk CD imajlan halen verilmediginden, taraflann huzurunda
ailnmasl gereken CD imajlan da halen ailnamamll? oldugundan bunlardan da faydalanamadlm.
Faydalamlan dijital dosya kaydl ve Ost veri bilgilerinin yapllan inceleme ve analizi sonucunda
iinde su unsuru banndlrdlgl iddia edilen 11, 16 ve 17 nolu CD ieriklerinde 365 dijital dosya
kadma ait Ost veri bilgisi bulunmul?tur. Bu saylya imaj alma slraslnda sistem tarafmdan

olul?turulan 5 unolacaydet c1asters benim Ingilizcem biraz zaylftlr mazur gorOn, dosyasl dahil
degildir. EK-18'de bunlar mevcuttur. Bu 370 l?imdi 365'ti 370 dedigimiz 0 dahil olandan dijital

dosya kaydmdan sadece 11 nolu CD ierisinde olan dosyalardan 138 tanesi bu EK-19'da
mevcut. 138'i diger 16 CD ieriginde var olan dosyalardan. 221'si ise bu da EK-20'de mevcut.
Diger 16 CD ierisinde olmayan dosyalardan olul?maktadlr. $oyle gostereyim ki bu dosyalann
altlnda da var. Plan semineri teklif ve bilgi notu diyor. Alklama bolOmOnde yazmll?lm. Orijinal
oldugu degerlendirilen bir dosya. Bu dosya ile aym Ost veri bilgilerine sahip dijital dosyanm
bulunma yeri 3, 4, 11, 15 biri de 11 'de imil? zaten 0 burada. Diger 221'si ise demil?tim hibir
yerde yoktu. Bilgisayar ve kullanici ayarlan ile oynamlarak oIUl?turulmul? Bu burada var bir de
GolcOk'te var demil?im, GolcOk verilerinin ierisinde bulunuyor demil?im. Aynca bu 227 dijital
...

dosya Ost veri bilgilerinden 22 dijital dosya kaydma henOz ulal?amadlm. Ost veri bilgilerinden

yola Ikarak aym Ost veri bilgisine sahip dosyalara gore bir sonu almak zorunda kaldlm. Yine

biraz evvel gostermil?tim hep karl?lmlZa Ikacak. Sira ile 22 tane dosya ierisinde arpici olanlan
soylemil?tim. Valiler, kaymakamlar falan. Bu 227 dijital dosya kaydlmn 164'0 yeni olul?turulmul?,
diger 63'0 ise su unsuru iermeyen CD'lerdeki dosyalardan tOretilmil?tir. Nedir? EK-B kolluk
kuvvetleri ve ozel gOvenlik tel?kilatlan personel.doc demil?im. Yeni yeni olul?turma. Geiyorum
balyoz harekat plam dosyasl. 11 nolu CD'de bulunan ve bu CD'ye 3, 4 ve 15 nolu CD'lerden
kopyalanan, yapllan arzlar ile ilgili ordu komutanmm verdigi direktifler.doc isimli dosyadan
tOretilmil?tir demil?im. 11 ve 11'de bulundugunu oraya not a1mll?lm. Daha sorul?turma
bal?lamadan yapllmasl gereken ve daha onceki bilirkil?iler tarafmdan bir l?ekilde yapllmayan

dijital dosya kaydl ieriklerinin sagilkil incelenebilmesi maksadl ile bir dizi aral?tlrma yap1Imll?tlr.
Yapllan bu aral?tlrmada 27.01.1999 tarihinde piyasaya sOrOlen Microsoft Office
ffice 9
diye de tarvmlamr. 31.05.2001 tarihinde piyasaya sOrOlen
icrosoft 20
Office 1
diye
tammlamr. 17.
bu arada Office 10 diye tammladlgl IZ Offic XP diye de 9 er.

17.10.2003 d'

edin buna OnkO birazdan kUlianacag. B

raporu ya

mll?tl. Bu ozeldir. Bunu kendime saklamll?tl

a

icei Office 11. 30.01.2007 tanh," e

17.1

ra

. 0

u l?im ye kadar hibir bi rkil?i

ce 20 1'yi soy1emil?tim sa ece.
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2007 yani Office 12. Burada baktlglmlz zaman iki tanesi su.;: tarihinden once, iki tanesi su.;:

tarihinden sonraki zaman dilimlerinde piyasaya sOrOlmO!?

Incelemeye esas Microsoft Office

dosyalan EK-24 de ki dosyalann kendisini dijital olarak ben sundum

Mahkeme Heyetine.

I.;:erisinde CD i.;:eriginde mevcut ve Ost veri bilgileri EK-25 de bunlann Ost veri bilgileri ve
Microsoft Office sOrOmlerinin karakteristik ozellikleri ve etiketlerine yonelik yapllan ara!?tlrma ve

incelemeler EK-26'dadlr. 25 de !?oyle basit bir ornek gosterim. Inceleme de bOton hazlrlanan
bunlann ic,:eriklerine i1i!?kin dosya adl Office sOrOm ozellikleri Office 2000 demi!?im. Sadece Office
2000 ile yapllml!? Burada gosteriyor 9.28.12. 9.28.12 Office 2000 versiyonunun burada c,:ok

kullanlldl ';:OnkO niye hep 9.28.12? <;:OnkO bir dosya bir Office programl, eger bir Office programl
kurulduktan sonra Office 9 dedigimiz Office 2000 programl kurulduktan sonra Ozerinde hi.;:bir
gOncelieme yapllmaz ise yani bu dosya Slrf kuruldugu gOn diyelim. <;:OnkO kuruldugu gOn
gOncelieme almaya ba!?lar internetten, hi.;:bir gOncelieme yapllmazsa bu dosyanln versiyon
sOrOm numarasl 9.28.12. Neden oldugunu herkes anladl ml acaba. Niye 28.12? <;:OnkO
kurulmu!?, yazllml!?, kapatllml!? Burada da ba!?ka bir tanesini Office 2007 i1e a.;:ml!?lm. Sonra

-

Office 2000 ile kaydetmi!?im. Ba!?ka bir dosya ornegi bu !?ekilde dosya ornekleri, !?eyleri mevcut.
Burada da ne yapml!?lm? Dosya kay It yolunu ozellikle i!?aretlemi!?im. <;:OnkO Office 2007 dosya
kaylt yolu tutmuyor. Office 2000 tutuyor. 0 yOzden de degi!?iklik saYlsl 4 olmaslna ragmen dosya
kaylt yolu saYlsl 1. Yapllan bu ara!?tlrma ve inceleme sonunda Microsoft Office programlnln
Microsoft Office 2003, 2002 ve 2000 sOrOmlerinin daha .;:ok birbirini gOnceliemesi ve bazl ufak
tefek degi!?iklikler oldugu, bu degi!?ikliklerin en ba!?lnda Microsoft Office 2000 Word sOrOmOnOn
son 10 dosya kaylt yolu ve son kaydeden Office kullanici bilgisini tuttugu. Office 2000 program I
dosya kaylt yolu bilgisini tutuyor. Bir tane degi!?iklik saYlsl var. Dosya kaylt yolu bilgileri dolu.
GordOgOnOz gibi. FarklJ sOrOmlerde olu!?turulmu!? dosyanln Microsoft Office 2000 Word sOrOmO
i1e a';:llarak kaydedilmesi durumunda yani 2002, 2003, 2007 gibi. Dosya degi!?iklik saYlsl
bilgisinin degi!?meden artarak devam ettigi, dosya kaylt yolu ve son kaydeden Office kullanicisl

-

bilgilerinde ilk olarak tutulmaya ba!?landlgl. 2007, 2000 demi!?tim biraz ewel gostermi!?tim.
Degi!?iklik saYlsl 4 gibi gozOkmesine ragmen dosya kaylt yolu saYlsl 1 demi!?tim. Microsoft Office
2002 Word sOrOmOnOn dosya kaylt yolu bilgisini tutmadlgl, sadece son 10 kaydeden Office
kullanicisl bilgisini tutuyor. Hani diyordu ya benimkini silmi!?ler. Yok arkada!?lar silmemi!?ler Office
2002 i1e tOretmi!?ler. 0 yOzden de dosya kaylt yolu bilgisinde Office 2002 programl gordOgOnOz
gibi ne yapml!?? Office 2002 analiz demi!? dosya kaylt yolunda ama dosya kaylt yolu bilgisi yok.
Office 2000'in ozelligidir bu. FarklJ sOrOmlerde olu!?turulmu!? dosyanln Microsoft Office 2002
Word sOrOmO lie a';:llarak kaydedilmesi durumunda da dosya Microsoft 2000 Word sOrOmO i1e
kaydedilmi!? bir dosya ise dosya degi!?iklik saYlsl bilgisi ile son 10 kaydeden kullanici bilgilerinin
de degi!?meden artarak devam ettigi. Fakat dosya kaylt yolu bilgisinin onceki sOrOmle olan
istatistiginin silindigi yani 2000, 2002 evet. Dosya kaylt yolu gordOgOnOz gibi yok. <;:OnkO !?urada
normalde dosya kay It yolu 1 de az ewelki orneginde gosterdigim veri olacaktl. Dosya kaylt yolu
olacaktl onu siliyor. Sildigi gibi sadece Office kullaniclslnl tutuyor. Kendisi de Office kullaniclslnl
ekliyor. Ne diyor? Office 2000 analiz yapml!? Office 2002 analiz yapml!? diyor bunu diyor. Dosya
Microsoft Office 2003 veya 2007 Word sOrOmO ile kaydedilmi!? bir dosya ise sadece son
kaydeden Office kullaniclslnln bilgisinin ilk olarak tutulmaya ba!?landlgl, yani 200Tden

olu!?turulan bir dosya 2002 de kaydedilirse dikkat ediniz. Degi!?iklik saYlsl 3 gozOkmesine
ragmen sadece Office kullanicisl bilgisi dolu, Office 2002 ana z yazlyor. 2003'den de yine
ge.;:tigi zaman . e 200Tdekine benzer bir ozellik ta!?lyor. Elleri
deki 0 sizde herkesin kendisi
i1e ilgili iddia edi n
alan bu !?ekilde tahmin ediyorum ben inc ledim za
onlara ba caklar.
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I
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2007'den 2003'e zaten 2007'i tutmuyordu. 2002'den 2003, 2002 ile alfllml 2003 ile kaydedilmi
bir dosya. GordOgOnOz gibi 2002'dekinde biraz ewel vardl silmil? Office 2002. Aynl zamanda
bunu ne yaplyordu? Siliyordu. Vine Microsoft Office 2003 sOrOmOnOn Microsoft Office
PowerPoint, Microsoft Office Word l?eklinde etiketleme yaptlgl. 2002 ve 2000 sOrOmlerinin ise bu
etiketlemeyi Microsoft PowerPoint, Microsoft Word belgesi l?eklinde yaptlgl. Microsoft Word,
Microsoft

PowerPoint

l?eklinde yaptlgl.

Bu

etiketlemeleri

biraz

sonra

kullanacaglz

lfOnkO.

Microsoft Office 2003, 2002 ve 2000 sOrOmlerinin diger dosya varsayllan Font, bilfim, varsayllan
ayarlann tamamma yakmmm aYni oldugu. Microsoft Office 2007 sOrOmOnOn onceki sOrOmlerden
farkll karakteristik ozellikler tal?ldlgl, l?imdi Office 2007 lfok farklldlr. 0 yOzden de dosya

...

uzantlslnl Excel X yapmltlr. <;:ok l?eyim degil?ti demek istemil?tir. Onlara giriyoruz. Microsoft
Office 2007 sOrOmOnOn onceki sOrOmlerden olan farkhllklannl da slrayla slralayacak olursak.
Microsoft Office 2000, 2002 ve 2003 sOrOmlerinde ewelki sOrOmlerin dosya olul?turma
esnasmda kullandlgl l?ablon, eklenti ve aklill etiketleri dosyanm ilferisinde bulundurdugu. Yani
Office versiyonlan lfOnkO ana temamlz bu. Office versiyonlanndan onceki Office versiyonlan
2007'den farkh olarak bu etiketleri gider kOtophaneden ahr. Oosyanln ilferisine yapll?tlm. 0
etiketleri oradan kullanlr. Microsoft Office 2007 sOrOmOnOn ise daha onceden htm ve html
uzantlll dosyalann olul?turulmasmda kullanlldlgl, xml uzantlh l?ablon, eklenti ve aklill etiketleri
kullanmaya bal?ladl ilk defa. Bu l?ablon eklentileri ve etiketleri dosya ilferisinde bulundurmaylp
kOtophanesinde, kotOphanesinin de adresini oraya blraktlm. Program Files Office 12'nin altmda
o FRO diye gelfer. Office 12 dedigimiz Office 2007 dll dosyasmm ilferisinde bulundugu. Bu
l?ablon, eklenti ve akllh etiketleri de Office dosyasl ilferisine koydugu ve bu xml uzantlh dosyalan
linkleri vasltaslyla lfahl?tlrdlgl. Yani dosyanm kendisini, l?ablonu topyekun getirmiyor. ablonu
topyekun getirmiyor. 0 l?ablon eklentinin klsa yolunu koyuyor. imdi burada zannedersem l?oyle
biraz daha arttlraYlm. Microsoft Office etiketleri Office 2007, 99, Office 9, Office 10, Office 11 ve
2007 gozOkmekte. urada adrese dikkat edin. Http l?emas open xml formats of driwing xml 2006
mail. Bunu ben Arsenal raporu tabi iyeride internetimiz olmadlgl iyin aral?t1ramadlk. Kimseye de
aral?t1rtamadlk. Arsenal Raporu aymll? Kaslm 2006 da Microsoft Office dOzeltiyorum ozOr
diliyorum. 25 Ekim 2005 tarihinden once kaYlth olmayan, 27 Ekim 2005 tarihinden itibaren
domain adresi ve IP adresi tahsis edilen bu internet web adresi gibi gozOkmesine ragmen
aslmda bu kendi iyerisinde bal?vurdugu bir etiketin adresi. Bu adresi bulundurur. Calibri, Cambria

..

imdi onlara geliyoruz. Office 2007 l?u birinci sotun sol taraftaki sotun Office 2007'de olup artr
diye gosterdim burada, digerlerinde eksi gordOgOnOz gibi. Bu sotundakiler 2007'nin, l?U soldaki
sotun yine aYni l?ekilde 2007'nin etiketleri. 2003'On, 2002'nin ve diger etiketler de yine ekimizde
mevcut oradan bakabilirsiniz. Bu l?ablon eklenti ve akllh etiketleri kullanarak ve Office dosyasl
iyerisine de klsa yolunu blrakarak bu xml uzantlll linkler vasltaslyla programl yahl?tlrdl. Bu
sayede de Microsoft 2007 sOrOmOnOn bu kaynak kodlan dosya iyerisinde olul?turdugu linkler
vasltaslyla yahl?tlrmasmdan dolayl aYni bilgileri iyeren ve tOm ozellikleri aynl olan iki ayn
Microsoft Office dokOmanmda Microsoft Office 2007 sOrOmO ile oluturulan dosya boyutunun
digerine nazaran lfok kOyOk oldugu, l?imdi eklentiler aYni zamanda nerede gorOrsOnOz sorusu
Office 2007'nizde aytlglnlz zaman PowerPoint'in, Word'On ve Excel'in eklentilerinde yazar orada
diyor ozel xml verileri, Microsoft comparation dll. diyor. Zaten nerede oldugunu da bu eklentilerin

dosyanm neresinde bulunabilecegini zannedersem gorebilirsiniz. Herkes rahathkla bunu yani
yok ozel bir bilil?imci olmaya gerek yok. Herkesin gozOnOn onOnde olan veriler
lar.
Seyenekler menOsOne girdiginiz zaman bu eklentileri tlkladmlz ml karmlza
veriler ylka
imdi bu ba 11m bu l?ablonlar ile ilgili ornek almll?lm, neymi? 11 nolu CO'd
002-2003 klasor'
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Soylemek zorundaydlm bu gUne beklettim. Ppt 12 evet bunun ierisinde ppt 12, ppt 12'nin ne
oldugunu herhalde artlk herkes biliyor PowerPoint 12 demek, Office 12 demek, Office 2007

demek. iinde duruyor. Ben diyor ppt 12'nin mahylm diyor. Burada buyurun kendiniz de bunu

inceleyip bakabilirsiniz. Bu ekin yan tarafmdaki bilgilerde aynl ekilde bahsettigim Ancase'den
aldlglm Saturn numarasl dahil burada mevcut. Saturn numarasmdan da yola Ikarak herkes bu

verileri rahathkla bulabilir. Burada onlarcasml gostermiim bir tane ornekti. ite nedir, hedef
bOlge krokisi contan typs var. shap xml var, domev xml var. Hedef bolge krokisi neredeymi 17

nolu CD ierisinden aldlglm baka bir ornek. Hani biraz ewel demitim Office belgesi docx
dosyasl doc dosyasmdan farkhdlr. Dosya boyutlannl kUUltur demitim. $imdi uradan slrayla
bakahm. 9.10.10.10 doc'a Iklyor bakm aynl docx dosyasml 2007 ile kaydettigim zaman docx
iken 10 iken, docx iken 10 iken 2007 sUrUmUnde 2000 sUrUmUne geldigi zaman 19.000 byte

Iklveriyor, yani iki katma lkIYOr. iki katma Ikmasmm sebebi de 2007 kadar aklill degiller.

....

Tabiki 2007 daha akllh, yeni Iktlgl iin daha aklill olacak haliyle, bu yUzden de daha az yer
kaphyor. 2000 ppt 12'yi gormeyen var ml bilmiyorum ama ben tekrar gosterebilirim ok ozel bir
etiket. Herhangi bir Office dosyasl alldlgmda 0 dosyayl oluturan, varsayllan sayfa dUzeni, yazl
fontu ve diger ayarlann onceki sUrUmlerden farkhhklar gosterdigi, bunlann en bamda da dosya
verilerinin ieriginde kolayhkla tespit edilebilen yazl fontu ile ilgili olan ayarlann geldigi, Microsoft
Office 2007 sUrUmU ile oluturulan dokUmanm daha sonra Microsoft Office 2000, 2002 ve
2003'te kaydedilmesi durumunda imdi buna biraz sonra bir terim verecegim ama bir dosya

2000, 2003'te allml, 2001'de kaydedilmi. Ya da dUzeltiyorum ozUr diliyorum tam tersi, 2007

ile allml, eski versiyonlarla kaydedilmi. Bu kaynak kodlara ait linkler silinmiyor ve dokUman
bUnyesinde muhafaza ediliyor. Hani xml dediklerim. Bu sayede de dosyanm tekrar Microsoft

Office 2007 sUrUmU ile allmasl durumunda bu kodlar devreye giriyor. Microsoft Office 2007
sUrUmU ile oluturulan dokUmanm farkh kaydet seenegi ile Office 2007 belgesi olarak
kaydedilmesi durumunda da Microsoft Office uyumluluk denetleyicisi devreye girerek onceki
sUrOmlerde desteklenmeyen hususlar konusunda ikaz yaplyor. Diyor ki; Ey kullanici diyor bu

...

sunuda
bulunan
aagldaki
ozellikler
onceki
PowerPoint
sUrUmleri
tarafmdan
desteklenmemektedir. Bu sunuyu onceki bir dosya biiminde kaydederseniz bu ozellikler
kaybolabilir veya dUzeyi, kalitesi dUebilir. Sunuyu yine de kaydetmek iin devaml, tUm ozellikleri
yerinde gorebilmek iin iptali tlklatm diyor. Burada da CD numaralan vermi, bazllannl
degitirebiliyor, donOtUrebiliyor. DonUturemedikleri konusunda da ne yaplyor bize, ikaz veriyor.
Bak diyor bunlan sen kaydediyorsun ama ben diyor bunlan bir dahaki sefer 2000'de aarsan
diyor, ben bun Ian sanaveremeyebilirim. Bu hizmeti sunamam diyor. Kendisi de alk alk ikazlnl
yaplyor. Yukanda detayll olarak izah edilen aratlrmalar 1lgmda yani 2000 Office
versiyonlannm karakteristik ozelliklerine yonelik. En azmdan 0 gUnden soma degimedigi
dUUnUlen, en azmdan 0 gUnden soma degimedigi dUUnUlen ve 28.05.2010 tarihinde alman
CD imajlan iindeki Microsoft Office programl vasltaslyla oluturulmu 1440 dosyanm
incelemesini yaptlm. Sadece Ust veri bilgileri olan 22 dijital dosyanln dosya kaydl olmadlgmdan

yapamadlm. Biraz ewel de anlattlm 0 dosyalan. Bu incelemede 1440 dosyadan sadece 179
adedinin bahse konu Microsoft Office 2003 ve 2007 sOrUmlerinden izler barmdlrdlgl 179, ben 80
dosyaya 2007 demitim hatlrllyorsanlz evet 99 dosya da 2003, onu da u anda ilk defa
alkllyorum kimsenin haberi yok. Sadece Office 2001'yi arat rsmlar yeter dedigim iin buldular,
bulundu zaten de hepsi de geldi bir sorun yok. Bu dosyal m tamammm su unsuru i erdigi
iddiasl olan 22"Z osya arasmdaki dosyalardan olutugu tesp' edilmitir. Tespit
. en 7767
et
tekrar soylUyoru
Sl bu etiketlerin top lam saylsl, buldug m saYlsl 7767 yle ki bu 7761'n

6000 civann

ir dosya..ya ait, biraz ewel demitim 

k ozel bir
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Orel" Igin'
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Microsoft Office 2007, Office 2002 eklentilerine ilikin izelgede 28'de ve 29'da demiim. $imdi
uradan eyin allmasml bekliyorum unku biraz yava alhyor. Buldugum eklentileri bizzat yani
herkesin de gorsel olarak burada Ikartacaglm 1440 dosyadan oyle aagl dogru suzulecegiz.
Office 2007 etiketleri ve 2003-2002 etiketlerinin pe pee dogru dosyalann basite bir gorsel
olarak hangi dosyalara arptlgml rahathkla gorecegiz. Evet, imdi uradan bahyoruz. Ekrana
baktlglmlz zaman en soldaki iki siitun dosya adl ve ozelliklerini anlatlyor. $u anda dosya adma
istenildiginde girecegim. Istedigim kadar buyiitunce gozukuyor bir sorun yok. Ost taraftaki
bOlumde siyah san olanlar Office 2007 etiketlerinde buhmanlar, gri san olanlar Office 2007
etiketi olup da bizim dosyalarda bulunmayanlar. Mavi olanlar Office 2003 oncesi, arada iki tanesi
var Office 2003'un 0 da onemli unku, yeiIIerde her dosyada olan ya da olmayan, ust tarafta da
zaten artl eksilerle hangi surumde var oldugu gozukOyor. $oyle biraz artlrlrsam zannedersem
ornek olarak gostereyim. $urada tarih, Office 2000, 2002, 2003, 2007 urada da formatlar u alt
tarafta eksi artllar da hangisinde var, hangisinde yok sorusuna cevap veriyor. Kolay bir dosya
herkes inceledigi zaman da kendisi gorecek. $imdi bu dosyamn ierigine girecek olursak.
Bakmlz 1'den bahyor, 1 nolu CD'den bahyor. Sol taraftakiler dosya adl CD'lerdeki, ne yaplyor
Office 2007 bolOmObll;:ak gibi kesilmi. Hibir ey yok, devam ediyorum, devam ediyorum,
devam ediyorum. Evet, buradaki klrmlzllarm ii dolu degil onlan farkh noktadan farkh deger
gordugu zaman yaz demitim. Onlar dolu degil urada bahyor zaten oranm da eyi belli, dikkat
ettiniz mi hemen yan tarafta artllar baladl. Kaar tane olduklan daha dogrusu hangi dosyada
ka tane oldugunu anlatlyor bu bolum. $oyle; nedir mesela EK-I lahika-2 doc. Neymi hava oraj
harekat planl Cambria, EK-I Lakiha-5 11 nolu CD 2002-2003 Hava Kuwetleri Komutanhgl oraj
hava harekat plam diyor 1, aagl dogru da 1 'Ier devam ediyor oyle kaar tane oldugunu
gosterdigi iin ben anlatlyorum. Calibri ve Cambria dedim. Calibri ve Cambria Microsoft Office
2007'nin varsayllan font olarak kullandlgl sabit fonttur. $oyle soyleyeyim; bir dosya ierisinde
bakarsmlz

hi

Cambria

kaydedilmise bu
banndlrlr,

veya

Calibri

bulmasamz da 0

sa bit olarak

tutar.

Yani

izi

bulamayabilirsiniz

ama

eger

Office

2007

i1e

bunyesinde etiketinde banndlrlr Calibri ve Cambria'YI
dosyanm

ierisinde

hi

Calibri,

Cambria

gozuk,

tabiki

gozukmez zaten Office 2007'nin ozelligi oldugu iin Office 2007 onu kutiiphanesinde tutuyor,
dosyanm ierisine de Iinkini atlyor. Evet, imdi 0 sayfalar dikkat ederseniz hemen bizim 16 nolu
CD devreye giriyor 17 nolu CD devreye giriyor digerlerinde yok hibirinde yok, hibirinde yok. Bu

...

EK-27'de zaten bunu fazlaslyla goreceksiniz. $imdi bunun, buldugum etiketlerin bahse konu 227
dosya Ozerinde tek tek gostermek istemiyorum ama burada sadece yine ustiinden yuzeysel
olarak geecegiz, herkesin gorebilmesi iin dosyaya daha ekinde var izlerini gorecegiz. Birazdan

alhrsa, alldl. $imdi Word etiketleri dedim, u sanyla iaretlediklerim ben oyle soyleyeyim san
ile iaretlenenler bahse konu eyler unku aagldaki etiketler birebir buna uydugu iin. Ne
yapml? 2003 ile oluturulmu 2000 ile kaydedilmi. 2007 ile oluturulmu 2007 ile kaydedilmi
dosyalar san i1e iaretledim unku unku bu etiketlerin tlpa tiP aymsl bakmlz burasl bo, urada
3 tane u bolumu doldurmu sadece, sadece 2003 ile oluturulup 2000 ile kaydedildigi zaman
u goruntii ele geiyor. 2007 ile oluturulup kaydedilirse biraz ewel bahsettigimiz Calibri,
Cambria fontlan devreye giriyor. Tek farkl bu, hepsi aym dosya farkh farkh uretilmi dosyalar
slrayla Wordlerimize giriyoruz, ite geiyoruz. Ben hlzh hlzh devam edecegim oyle. Burada da
Excel dosyasl iki tane Excel dosyasl tespit ettim ha bu arada da ikisi de Office 2007 ile

duzenlenmemi, biri 2007 ile duzenlenmi digeri 2007 ile duzenlenmi bir dosyadan veri
kopyalamasl
Ilml nasll oldugunu ileride gorecegiz. Bu da da gordugu"
.. u da
PowerPoint. H i biraz ewel bahsetmitim Karadeniz dos Sl ok Oze
ok farkh diy . 0

Karadeniz do

2006 tar" .
kadar

baktl- ml

Sl hep kendi.ni gosteriyor zaten. 2228 te

1.'

tiket, 22

etiket, 2210 etik t 0

-u say I 10 tane PowerPoint 12 eti eti in bul dugu saYI da yine y teri
I bun un . oyle klsaca geeyim. Dig rl nde e aym ekilde. Qosy ara

anelde camilerimizi bombalaya a

rdl d dikleri krokiler. Hflni i erisi
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200Tnin belediye planlanm banndlrdlgl krokiler burada da karlmlZa kabak gibi ylklYOr. Ben de
2007 ile Oretildim. Tabiki iyerisinde 200Tnin belediye meclis karanna gore oluturulmu bir
krokiyi bulunduracak, neyi bulunduracak. CD iyeriklerinde yukanda detayh olarak izah edilen
aratlrmalar 1lgmda yapllan hani biraz ewel dosya kaylt yollarmdan bahsetmitim, yapllan
analiz sonucunda bu dosyalardan 68'i biraz ewel de soyledim 80 tane Calibri izi var fakat

....

bunlardan sadece 68 tanesi Office 2007 ile Oretilmi, EK-30'da bunlann ornekleri mevcut, oyle
tertiplenme plam diyor 11 nolu CD iyerisinde, orada da gostermi zaten. Hatta iyinden de
eylerini aldlm ikiz kenar Oygen Contan tYPs'1 aldlm. Shap xml aldlm. 12'sine yine 31.2007
tarihinde piyasaya sOrOlen Microsoft Office 2007 program I ile Oretilen dosyalardan veri
kopyalamasl yaplldlgl, bu dosyalann tamammda Microsoft Office 2007 etiketlerinin bulundugu,
ornek bu dosyanm adl neymi? MOzahir xis. Zannedersem herkes gorOyor. Bu dosyada u
klrmlzl ile klrmlzl i1e aaglda iaretlediklerim Microsoft Office 2007 ile oluturulmu bir Excel
dosyasmdan sayfanm bOlOnO, sayfanm bOlOnO bu dosyaya tammasl sureti i1e oluturulmu.
Nasll oluturuluyor? 0 sayfamn OstOne saga tlkhyorsunuz, ta1 veya kopyala ylklyor, ta1 veya
kopyalaya tlklaymca da bu sayfalarm nereye tamacagml Ost taraftan seyiyorsunuz. MOzahir xis
ta1 dediniz mi bu dosya mOzahir xls'ye geyiyor. Office 2007 ile oluturulmu bu 3 tane dosyanm
iyerigi, diger iki tane san ile olan dosyada daha farkh. Bu sayfalar Microsoft Office 2007 i1e
oluturulmu bir Excel dosyasl iyerisinden ilgill liste kopyalanmasl suretiyle oluturulmu. Hani
hepsi 2007 degil, 12 tanesi bu ekilde Office 2007 i1e oluturulan bir yerden veri almml, bu onu
anlatlyor. 12 tanesinden bir tanesini ornek olarak sundum. MOzahir xis iyerisinde tabi yok i1giny

detaylar var. 121'i de buna benzer Ost veri degerlerine sahip olup dijital dosyanm ashnm
bulunmadlgl dijital 22 dosya da bunun iyerisindedir. Ashnda 99 dur ama 0 22 dosyayl diger
benzeenlerle birletirmek zorunda kaldlm. 17.10.2003 tarihinde piyasaya sOrOlen Microsoft
Office 2003 yani Office 11 programl ile Oretilmi. Bu dosyalardan Microsoft Word i1e
oluturulanlann son birkay kaydl, son birkay kaydl Office 2000 yani yine Office 9'un, 9.28.12
sOrOmO ile yapllmltlr. Bu dosyalann tamammda Microsoft Office 2007 etiketleri izine
rastlanmltlr. Diger 25'inin ise sadece Microsoft Office 2000, 25 tane dosya sadece Microsoft

Office 2000 sOrOmO i1e yazlldlgl ve kaydedildigi, bir dijital dosyanm da 0 da not defteri
uygulamasl oldugu iyin herhangi bir ey olmadlgl tespit edilmi toplam 227. Buradan dikkatinize
sunuyorum 25 dosyada bu izleri ben bulamadlm, ha yok demek olmadl demek degil ama ben
bulamadlm. Oldugunu da zannetmiyorum. Ha bulamadlm derken bu arada onun iyerisinde de

-

4x4 araylar var 2005 senesinde Izmir'den Bursa'ya transfer olan 4x4 araylar da onun iyinde.
Onlann manipOlatif olmadlgml demek istemiyorum ama bu izler yok diyorum. TOm 19 CD

incelemesinde 1. Ordu Komutanligl bOnyesinde Microsoft Office 2000 programmm 9.27.12 1078
lanesi, 9.44.02164 tanesi, 9.27.20 11 tanesi eklinde 13 tane eklinde farkh farkh sOrOmler var.
Yani bir baktlgmlz zaman zaten 1. Ordu komutanllgl alml ama onlann bile programlannm
sOrOmleri farkh farkh, yeit yeit. Sadece manipOlatif dosyalar 9.28.12 ozel. Microsoft Office
2000 programmm 9.28 sOrOmO program bilgisayara ilk kuruldugunda olan sOrOm numarasldlr.
Yani gOncelieme yapllmayan, bu sOrOm numarasl Microsoft Office 2000 programl kendini her
gOnceliediginde degimektedir yukanda anlattlm. Nitekim yukanda anlatllan 9'dan sonra gelen
numaralar bu sOrOmOn say I numaralandlr. SUy unsuru iyerdigi iddia edilen Microsoft Office
dosyalanmn tamammm hangi Microsoft Office sOrOmO ile oluturulmu ya da dOzenlenmi
olursa olsun mutlak ve sadece Microsoft Office 2000 programl m bilgisayara ilk kuruldugunda
oluan sOrOmO ile 28.12 olacak 0 27 .12 yanh, ozOr diliyo m bu kadar
ahk
yde
gozOmden kay . SOrOmO i1e son kaYltlannm yaplldlgl te pit edilmi '. Microsoft 0 Ice
sOrOmlerinin k
ristik ozellikleri dogrullusunda dOSY
Ylt yol
ve degiiklik sa lSI
bilgilerini'
enmesi sonucunda biraz ewel de ornekleri i erdi
ek-24'On lahikasmd bu
dosya
oft dosyalannm ylplak halleri var. Isteyen h kist (jigi her yerde in eleye ilir,

incele

Closyalar(jaki karakteristik ozelliklerden yola I rak. Microsoft Offic.28.1 i1e

=/JG
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dOzenlenmi olmasl durumunda dosya kaylt yolu ve degiiklik saYlsl bilgilerini soylOyorum.
DOzenlenmi olmasl durumunda dosya kaylt yolu ve degiiklik saYlsl bilgilerini soylOyorum.
DOzenlenmi olmasl durumunda 10 olmasl gereken dosya kaylt yolu bilgisi dosya Microsoft
Office 2003 ya da 2007 sOrOmleri dOzenlenmi olmasmdan dolayl 110 dosya, tekrar soylOyorum
110 dosya yani yukandaki 2007, 2003 izini burada da rahathkla bulabilesiniz diye soylOyorum.
Dosyanm dijital dosya kaylt yolu bilgisi slflrlanml, dosyanm son birkac;: kaydl Microsoft Office
2000'de yaplldlgmdan dolaYI da yeni dosyaya kaylt yolu bilgisi olumutur. 58, meseta burada
ne diyor gozaltlna almacak siyasi parti Oyeleri, Bursa Bolge gozaltma ahnacaklar, jandarma
Bursa, bu dosyada 2 tane dosya kaylt yolu bilgisi var 23. 23 tane degiiklik saYlsl var. Bu
dosyanm zaten biraz ewer de bahsetligim Calibri ozellikleri de var. Bu u demektir, ben 2007 ile

Oretildim. Son 2 kaydlm 2003'te, 2000'le yaplldl. Iki kaydl, diger bOlOn kayltlan 2007, 21 tane

,.

kaydl 2007 ile Oretimdir. Bu zaten kendisini burada fazlaslyla gostermektedir. Dosya kaylt yolu
bilgisiyle oynamamllar, Office'lerin ozelligi imdi anlalldl ml bilmiyorum. Dosyanm degiiklik
saYlsl bilgisinin en az dosya kaylt yolu bilgisi kadar olmasl gerektigi halde dosya degiiklik saYlsl
bilgisinin, dosya kaylt yolu bilgisi saYlsl kadar olmasl gerektigi halde dosyanm degiiklik saYlsl
bilgisi elle degitirilmek suretiyle, elle degitirilenler burada ite ve muhtemelen dosyanm
Microsoft Office 2003 ya da 2007 sOrOmleri ile dOzenlendigi bilgilerinin gizlenmesi maksadlyla 40
dosya, dijital dosya kaydmm degiiklik saYlsl bilgisi elle degitirilmi. Bu yOzden de, bu yOzden
de bu dOzenleme slrasmda arkadalar degitirmi de bu dOzenleme slrasmda bu degerlerin
dosya kaylt yolu bilgisiyle ay", olmasl, en azmdan ay", olmasl gerektigi hususu unutulmu, Yani
10 tane dosya kaylt yolu bilgisi var gordOgOmOz gibi 10 tanesi de dolu. En fazla 10 tutuyor ama
degiiklik saylsma bakar mlsmlZ, ben degitirildim diyor baglnyor, ben bir ey demiyorum 0
baglnyor. Dosyalann oluturulmasmdan ya da eski dosyalann aC;:llmasmdan sonra tek seferde
bir kopyalama yapllarak tespit edilmeyen bir saylda kaydedilmi ve mOteakibinde de hic;:bir veri
degiikligine gidilmeden

Microsoft Office 2000 sOrOmO ile farkll sayllarda kaydetme ilemi

yapllml. Bazllan", bulabiliyoruz kac;: tane oldugunu ama bazllannda kac;: tane oldugu 0 ic;:erideki

istatistik bilgilerinden C;:lkmlyor. $imdi Microsoft sOrOmlerinden dosya kaydl slrasmda otomatik
olarak tutulan Ost veri bilgileri bulunmakta olup bahsi gec;:en 227 dosyanm bu Ost verilerin
analizinde 5'inin uygulama adl

bilgisi dosya ozellikleri menOsOnden el

ile silinmitir.

Evet

uygulama adl, Bursa bOlgesinde yer alan kiliseler, dosya bic;:imi belirsiz, programm sOrOmO

-

belirsiz. Yani temizligi yapml da geri eye dondOrememi arkadalar. Bunu 2000 olsun sen
2000'din aslmda diyememiler. C;:OnkO temizlik nereden veriyor cod patch belirsiz. Yani orada
TR yazmasl lazlm TR bilmem ne. Biraz sonra 0 konuya girecegiz. Localite nifir silinmi, Ne

kalml? Yazar son kaydeden. Onemli c;:OnkO onlar ismi belirtiyor. Son eriimi yapan yok, belirsiz.
Bahk silinmi. Bu dosyanm Ost veri bilgisi bir ozellikle Windows Tde de bu c;:ok kolay yaplhyor
saga tlkhyorsunuz ozelliklerin hepsini temizle dediniz mi bunlan siliyor atlyor. Bu ekilde silinmi.
Bunun gibi 5 tane dosya var. Bir tane dosyanm son kaydeden bilgisi dosyasl ozellikleri
menOsOnden elle silinmi. Tabi bu arada ek'te hepsinin aC;:lhmlan da var. Neymi? EK-B 3. Kor.
doc, dosyasmm son kaydedeni yok. Yani herhalde melekler yazml onlar da iz blrakmaml. 73
tanesinin irket bilgisi dosya ozellikleri menOsOnden elle silinmi, 73 tanesinin irket bolOmO bo.
Nedir? YarglC;: ve Savcllar. Evet yarglC;: ve savcllan kim yazml, nasll yazml belli degil ama c;:ok
gOze!. Bunun aynca 2007 ile zaten Oretilmi oldugunu uradan manipOlatif 4 c;:arpisl var. 0 51.
ek'te goreceksiniz 4 c;:arpl olanlar 2007. Ne diyor? Office 2007 v siyonu ile olu
osyanm

28 degiiklik k
kaydeden jale bil

dosya ozelli
olmasl
Yarg

bilgi . d

c

ndan tespit edilebilen son 10 kaydl Office 2 00 ile ya
I. Yazar j
,son
manipOlatif olup 19 CD'nin hic;:birinde yok Ost v
bilgilerinde irket ilgisi

den silinmi. Bu dijital dosya kaydl bu tai't

'hinin de manipOlatif olarak degitiril Iii
mlZI' 'Ieri filemi eve!. Ama inallah
u

I leri menOsOnden elle silinmi, 2 sini

A

c=? '7

r?i/

_4f..-

i

b

saatle yaplldl, dzenl

i

aten gostermektedlr dem Im.
bulacaglz. 54 tanesinin b hk

elM!irilmi. Bahk I/Ilgisi t krar
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soylOyorum 54 tanesi silinmill, 2 tanesi ozellikle degilltirilmill, ellenmill. On un da izleri zaten var.
Bu da ekimizde mevcut, ilgili ekimizde mevcut. 4'iiniin son kaylt tarihi bilgisi el i1e degilltirilmill,
4'iiniin son kaylt tarihi bilgisi el i1e degilltirilmill. oyle; kilit gorevlere atanacak personel listesi,
Bursa'nln bolgenin. Hani benim de ismimin oldugu iddia edilen beige. 3 giin eksi, 3 giin 20 saat

37 dakika 12 saniye TOBITAK 1 raporuyla, haylr TOBITAK 1 raporuyla TOBITAK 2 raporu
araslndaki tarih degerlerinde fark var. Bu da llu demektir, TOBITAK 1 Word lloyle yapmlll,
TOBITAK 2 muhtemelen wineksle yapmlll. Bundan dolayl da ikisi farkll yerlerden bilgi ektigi iin
dosya iersinde iki tane tarih banndmyor. Son kaydetme tarihi olarak bir tanesi gerek yani en

aZlndan elle degilltirilmemill tarih, bir tanesi elle degilltirilmill tarih. Iki tane tarih banndlnyor,

.....

buyurun bunun gibi ka dosya demilltim ben, 4 tanesi demilltim. 4 tane dosya da Ek-39'da
mevcut. 48 tanesinin cod patch bilgisi yani 1254 Tiirke dil kodu verine 65000 001UTF8 boyle
bir dil kodu var ama illietim sistemini kurarken olmuyor, dil kodunu iermektedir. Bu dijital dosya
kayltlan incelendiginde bunlann illietim sisteminin Tiirke olmayan bir illietim sistemi oldugu,
Tiirke olmayan kendini, Tiirkiye'de zannetmeyen veya belki Tiirk zannetmeyen veya gerekten
Tiirkiye'de olmayan onu birazdan inceleyecegiz. Olmayan bir illietim sistemine Tiirke bir
Microsoft Office kurularak yap1lm1lltlr. Aynca 5'inin de cod patch bilgisi komple biraz ewel
bahsettigim llekilde silinmill. imdi bu 48 dosyanln dikkatimi eken bir ozelligi de tamamlnln

Istanbul bolge dive bahsedilen klasor altlndaki dosyalardan olmasl. 5 tanesi hari 0 dosyalann

iinde 5 tanesi tamaml 48'in tamaml 53 dosyadan 48'i boyle tek bir verde yap1lmlll belli.
Tiirkiye'de yapllmamlll veya kendisini Tiirkiye'de zannetmeyen bir bilgisayar taraflndan iiretilmill
bir dosya blogu. Bunlarda apayn yerini koruyor. Bunlarda manipiilatif 3 demillim bu dosyaya
mesela. Bu llu demek Office 2003'ten sonra 2000 versiyonuna gemill. Veri iist, veri iist
bilgilerinde bunan Office kullanici adl, llirket ve Windows kullanici adl gibi bilgileri degilltirmek

her zaman miimkiindiir. Bunu zaten ben soylemiyorum TOBITAK'r;:llar da soyliiyor. Buna yonelik
olarak TOBITAK raporlannda tespitler mevcuttur. Bir bilgisayarda kullanici izlerine yonelik olarak
Office kullanici adl ve llirket ismi kiiiik ve basit bir regedit yamasl ile Windows kullanici adl,
denetim

masaslnda

bulunan

kullanici

hesaplan

meniisiinden

dosya

kaylt

yolu

bilgisinde

goziiken dosya kaylt yolu ieriginde bulunan C documents and settings kesmeden sonraki
kullanici adl dive burada r;:iinkii 0 llekilde r;:ogusu yargllanlyor. Son kaydeden Windows kullanici
klasorii bilgisi de aYni klasor iinde allacak herhangi birisindeki klasore kullanici adl klasoriiniin

,.

talllnmaSI ile degillebilmektedir. Ne diyorsun llimdi dediniz. Evet biraz kanlltl bu. oyle anlataylm
bu bir yama, ben kendim yaptlm r;:ok bas it bir yama. Yani boyle ozel bir bilgisayar bilgisine gerek
yok regedit yamasl. Windows registe editor diyor bakln versiyon ve 5.0. Kullanici adlannln
degilltirilmesine yonelik yama. Nedir? Company yiiriiyen kurbanlara kurumu, user name yiiriiyen

kurban, klsa yolda Y.K. Ikincisi company yani llirket, yiizen kurbanlar kurumu, user name yiizen
kurban lleklinde tlklarsanlz bu regedit dosyasl yamasl aYni zamanda EK-41 Lahika 1'de var.
A1n tlklayln kendiniz gozlerinizle goriin. Tlkladlglnlz an bilgisayannlz biranda llirketini, kullanici
ad,nl degilltirecek. Tek tlklama 1 saniye. Bu birinci idi regedit yamaslnda bu degilliyordu. 2.)

Kullanici adlan meniisiine giriyoruz, denetim masaslna girdik, denetim masaslna tlkladlk. Orada
diyor ki; adlnl degilltir. Tlkllyorsunuz oraya hemen yazlyorsunuz oraya yiiriiyen kurban. Devam
ediyorsunuz document and settings'in altlna girdiniz. Yeni klasor olulltur, olullturdugunuz klasore
de yiiriiyen kurban dive yazdlnlz. 1, 2, 3'iincii adlm. Bir adlm daha kaldl toplaml 1 dakika
siirmiiyor bir adlm daha. Mevcut gerek administrator diyelim
rada var.
Inistra
un
ierisinden do a IZIn varsayllan belgelerim klasoriinii talll bunu I iine a
dediniz bitti. 0
bilgisayann her
esine bakarsanlz bakln artlk 0 yiirii
kur ndlr. Halbuki b n
administrator" . Hibir verde ismini bulamazslnlz. Illte b
iizd
onlar manipiilati Ir,

degilltir'
10

llekil

I

or
1 dakika siirmiiyor. Ben size lloyle soyl
i
. "atifiiretirim hepsinin kullanici adl, h p . i

e Windows'unu da degilltiririm lleyi de. 1 saat i

=

saat ierisinde ben s' e
llirket bilgisi farkll ola ak

ride 100 tane dosyJ ben ize
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i.iretirim bOyle. Yapacaglm tek l}ey biraz ewel de anlatmllitlm. Dosya ayillyor, yan taraftan bilgi
kopyalantp yapilitlrlilyor, kaydediliyor. Tlk, tlk, tlk, lIk ka kaylt isteniyorsa 0 kadar enter'a
basillyor ili bitiyor bu kadar. 1 saatte ben size 100 tane dosya Ikartlrlm. Zannedersem bu konu
anlalil1dl. <;:i.inki.i liu anda 0 konuya gelecegiz. Bu sebeple bahsi geen 227 dijital dosyadan
87'sinin tekrar sOyli.iyorum 87, yani arkadalilar benim yapttglm 0 1 dakikallk di.izenlemeyi yapma
ihtiyaci hissetmemili, kullanici adml degilitir devam et demili de 0 yi.izden diyorum. 87 tanesinin
son kaydeden bilgisi dosya kaylt yolunda saved by olarak gOzi.iken son kaydeden Office
kuliamcisl bilgisi ile dosya kaylt yolu ieriginde bulunan ve C document and settings klasOr
yolunun devammda gOzi.iken son kaydeden Windows kuliamci klasOri.i bilgisi birbiri ile
uyulimamaktadlr. Ka tanesinde? 87 tanesinde. Nedir bu? EK-C gOrevlendirme izelgesi.

Istanbul bOlge planlar arliaf eylem plamnm ierisindeymili. Son kaydeden Hi.iseyin Ozoban

gOzi.iki.iyor fark ettiniz mi bilmiyorum. Hi.iseyin Ozoban, kullamct adl administrator. Yani bari

.....

adml da degilitir de bu ili tam olsun biz bulamayallm, biz bOyle hata bulduk demeyelim. <;:ok
bariz, ok ne bir liekilde gOzi.iki.iyor zaten. Yani bu dijital dosya kaYltlanndaki dosya kaylt yolu,
dosya kaylt yolu, son kaydeden Windows kuliamci bilgilerindeki farkllilklar tek bir kullanici ile
allan ve yukanda bahse konu uygulamalar yani ayarlamalar yapllarak birok kuliamci varmlli
gibi gOsterilmili oldugunu ortaya Ikarmaktadlr. <;:i.inki.i yapllan ayarlamalarda bazl adlmlar
unutuldugundan bOyle bir garip sonu ortaya Ikmllitlr. $imdi slack space konusuna geliyorum.
Bunu da liimdiye kadar hi kimse hibir yerden duymamllitL Bililiim dallndaki ogu kiliinin de bu
konuda ok becerikli oldugunu zannetmiyorum. Cezaevinde toparladlglm bilgiler itibari ile
sOyli.iyorum. Durgun bOliluk. Dosya format sistemi tarafmdan veri depolama alam formatlamrken
bu bi.iyi.ikli.igi.i Onceden belirlenmili 512 byte, 1024 byte, 2048 byte, 4096 bu katlan lieklinde
artarak gider. SektOriere yazmaktadlr ve her sektOr yalmzca ve her sektOr yalmzca bir dosya
tarafmdan kullamlabilmektedir. Veri depolama alanmda depolanan bir dosya bi.iyi.ikli.igi.ine gOre
bu sektOrlerin yi.izlerce hatta binlercesini kaplamaktadlr. Dosyanm bi.iyi.ikli.igi.ine kapall
sektorlerden en sonuncusunun ogunlukla bir klsmml doldurur. 0 sektOri.in diger bOIi.imleri bOli

kallr. il}te bu bOIi.im slack space'dir. $Oyle basite, klsaca bir gOsteri vereyim. Siyah alan slack
space. Yani nedir? Balyoz harekat planmda liu kadar bOIi.im slack space. Dosya normalde

liurada bitmesine ragmen liu siyah alanm sonuna kadar da bu yukandaki sektOri.in parasl

..

oldugu iin orasl slack space alan!. Burasl slflr ile doldurmuli birazdan ona da girecegiz zaten.
ilite bu alan slack space. Slack space dedigimiz adla adlandlrmadan bu alii bOIi.im atll bOli.imdi.ir
kullamlmaz. 0 veri depolama alanmda ililem gOrmi.ili dosyalann izi de bulunabilmektedir. Yani 0
slack space'in bize can ailci bir Ozelligi var. 0 dosya hangi bilgisayarda il}lem gOrmi.ilise 0

bilgisayardaki herhangi balika bir dosyanm, bir programmda olabilir izini talilyabilmektedir. llite 0

yi.izden bizim iin burada degerli. Bios ililetim sistemi bu alam slflr degerleri ile dolduruyor biraz
ewel gOstermilitim. $u Linux'ta yapllmlli bir dosyanm uzantlsldlr. SlfIrlar ile doldurur, siler yani.

Orada veri varsa slflr ile siler. Yani bOlialtmaz slflr i1e doldurur. Istenirse bu alanm iindeki atll

veriler bazl programlar vasltasl ile silinebilmektedir. Evet Wineks bunun bal}mda geliyor. Bunun
gibi daha ok dosya burayl siliyor. Bimep gibi bazl programlar da bu alam kullanarak veri
saklaya bilmektedir. Yani bu alant slack space alam dolduruyor, benim verim var, benim verimi
istedigim gibi kullamyorum ama dosyamn hibir dosya kaylt yolunda, hibir yerde adl, kaydl,
sanl bulunmuyor. Slack space'in bOyle bir Ozelligi var. Bahse konu CD imajlannda tarafl
teslim edilenlerin slack space durgun bOliluk dedigimiz bOIi.imi.indeki verileri incelen OV' (Ie ise
evet buraya dikkat edin. 22 dijital dosya kaydl sadece iinde bul ndugu CD ier' . de bulunan,
iinde bulundugu
i
. inde bulunan su unsuru ierdigi iddi edilen dijital osya kayltlannm

izlerini talilmakt
sonuta bun I
Ornekler"

veri .

a

I

aSII? $imdi burada niye bu saylyl to teriyorsun C1!yorsunuz. Eben
iddia ediliyorum da 0 yi.izden. Hepsi bOyl
erak et eym. 22 tanesmden
1. Bursa B.Q!gesinde yer alan kiliseler v
dresleri, Itmdaki s!ack space

. KacaetitIZn1Tt mesai saatlerinde namaz klla

=

zb. Meh

t Kurugul/Sonra 5.
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Kor. 23. bilmem ne dive devam ediyor. GordOnOz mO? Gorebildi mi artlraylm ml biraz daha?
GorOIOyor degil mi? $oyle yapaYlm slack space bolugunda oyle bakahm. Mehmet KurugOI

biraz ewel Kocaeli/lzmit dedik. Mesai saatlerinde, bunun imdi verisini bulmamlz lazlm. Hangi
dosya bu acaba? Oyle ya bu 0 dosya ile aym verde Oretilmi Mehmet KurugOI. Oevam edelim
aaa bu dosya iliigi kesilmesi teklif edilen personel listesiymi. Bunu kimin yaptlgl, kim yazdlgl

iddia ediliyordu bu dosyayi? Iliigi kesilmesi."

Salonda soz almadan konuanlar oldu, anlallamadl.
Samk Abdurrahman Babug: "Son kaydeden kimdi? Bu dosyayl yapan kii demiyorum

bilgisayarla aynl bilgisayarda Oretilmi. Niye eOnkO ne yazlyor? Mehmet KurugOI P. YOzba1. Ost
tarafta Mehmet KurugOI'den onceki ey ne idi metin eyi? Kocaeli/lzmit mesai saatlerinde namaz
kllar, buyurun."

Samk Izzet Ocak: "Okuyorum EK-Q iliigi kesilmesi teklif edilen."
Sanlk Abdurrahman Babug: "Siz sadece bana eyini soyleyin kuliamclslm."

Samk Izzet Ocak: "Melek Oetepe. Son kaydeden harekat bakanl."
'

Sanlk Abdurrahman Babug: "Harekat bakam evet harekat bakam. Yani Bursa'mn
eylerinde demek ki harekat bakam yapml. Bu durumda oyle e1klyor. QOnkO Bursa'nm bu
dosyasl aynl bilgisayarda ilem gormO. Slack space'in anlaml bu ite. Bunun gibi 22 tane
dosya var. Merak etmeyin hepsi birbirine orOmcek agl gibi baglamverdi zaten buradan. 22
dosyayl incelerseniz daha detaylanm gorOrsOnOz. Ekimizde soylemitik herhalde EK-43
demitim. Hem 11 nolu CO'de, hem de 17 nolu CO'de bulunan dijital dosya kayltlanndan
12'sinin ki bunlar 24 tane kaylt ediyor 12 orada 12 orada birbirinin aymsl. Slack space verileri
birbirileri ile uyum saglamlyor. Yani diyor ki ben diyor bu dosya diyor baka bilgisayardan
kopyalandl, bu dosya baka bilgisayardan kopyalandl. Tarihlerine baklyoruz. 2 CO farkh
bilgisayarlarda
bilgisayarlarda
earaf eylem
noktalardan ve

Oretilmi. Tarihlerine gore ikisinin arasmda 1 gOn var ama 2 CD tamamen farkh
Oretilmi. Onun sebebini anlatacaglm. $oyle gostereyim 11 nolu CO'de EK-A
plan I hedef analizi altmdaki slack space verisi bOyle karmalk, anlamslz
bazl Euro'ya benzeyen harflerden oluuyor. Bu da 17 nolu CO'deki earaf eylem

planl hedef analizi. lei ordOgOnOz gibi bo. Ne demitim Linux bun Ian siler demitim gordOnOz
mO? Bu u demek. Slack space durum bilgisi birazdan onun sebebine gerecegim. $unlan bir
toplayaylm, ne demek oldugunu. Slack space boluk bilgisi olmayan 49 dosya. Windows boyle

eylerde temiz bir har diskte eahlyorsamz, dosyamz orada eahmlsamz bu dosyalar Ozerinde
kaydetseniz de slack space boluk bilgisi olmaz. QOnkO yok, vine temiz hard disk. Boyle 49
dosya var. $u ekilde slack durgun boluk alam yok. EK-B tertiplenme alam. Zaten 17 nolu
CO'nin eogu oyle demitim. Ourgun boluk bilgisi 2048 byte'dan az yani slflr. 2048 byte'dan az
slflr degerinden oluuyor 14,1024 byte'dan az 22,103 dOzeltiyorum 512 byte'dan aagl da 103.
Yani bunlann hepsi diyor hepsi ashnda tek bir verden bakabiliriz. Bilgisayarda oluturmadan
daha ziyade bir CO'de, bir CD ile bir bilgisayara aktanldlgl zaman CD 2048 byte'lik bolOmlere
parealar sektorlerini. Bilgisayanmlz 4096. 2048'den alt oldugunu degerlendirirsek CO'den 0
bilgisayara yapltlnlml sonra bu olmayan 49 dijital dosya kaydmm CO'ye yazdmlan ve hard
disk alanmdaki tom bo alanlann temiz oldugu bir bilgisayarda dOzenlenerek ilgili CO'ye

aktanlml olabilecegi, slflr olan 54 dijital dosya kaydmm slack space durgun boluk bilgisinin
slflr ile dolduran Linux iletim sisteminde oluturmu olabilecegi, slflr degeri boyutunun 2048
byte'dan kOeOk olmasl da bu dijital dosya kaydmln CD vasltasl ile once bir bilgisayara s
da
bu bilgisayarda hi 'r dOzenleme yapllmadan ilgili CO'ye aktanlml oldugunu goste ektedir.
ve 17 nolu CO'ler
an dosyalann slack space degerlerine 9 're bu CO'ier a Linux ileti
sistemi ile olut
ular ya da bu profesyonel bir ortamda silin
lerdir. He
i hal tarzmda d

bu CO'ier

eriler ne 11 nolu CO'nin ne de 16 nolu CO'nin iz nldlglo mda YaZdmlma

edils . u da bu dosyalann farkh kuwetlere bagh kiiler ta fl dan olu turuldugu ism an
ve 0

.

.

.

gormemitir. Yani farkh farkh her ne

=

a

r aym

erden Oretil Igi id ia
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ziyade hani yukanda dedim ya birbirine yapllyorlar diye. Bilakis aym ahls larafmdan lek
bilgisayarda oluluruldugunu ortaya koymakladlr. imdi 24 lanesi demilim burada anlallyorum

onu ey de. Tespil edilebilen slack space boluk degerlerine gore de su unsuru ierdigi iddia
edilen dijilal dosya kayillannm aym bilgisayarda Orelildiklerini gostermekle dedik. Yukanda
anlalilan Office programlanndaki ozelliklere gore analiz haricinde bu Office analizi haricinde
lespil edilen diger farkhhklara bakllglmlzda 11, 16, 17'nci CD'lerin Ost verilerindeki yazar, son
kaydeden bilgilerinin iriklerinin incelemesinde 41 yazar son kaydeden ismi 11, 16 ve 17 nolu
CD'lerdeki manipOlalif dosyalar halindeki bir hibir dosya kaydmda bulunmamakladlr. Bunlar
slack space'lerin ornekleriydi. Evel burada 41 dosya bulunmakla, 41 isim. 9 lane, ozOr diliyorum
bu eyde. 41 lane, urada 3 lane silinik orijinal elinizdeki kayillarda dOzgOn olam var 41 lane. 12
lanesinde de irkel ismi lamamen buraya mahsus, ozel ve manipOlalif. 90k manipOlalif bilgilerin

lamammda bu isimler var. Isimleri okumama gerek yok. Zalen burada hepsi yargllamyor. irkel

.....

bilgilerinin ierikleri incelemesinde 12 irkel isminin de yine aym ekilde manipOlalif oldugu,
Microsoft Office, PowerPoinl ve Excel dosyalannm Osl veri bilgilerinde dosyaya sona erien
bilgisayar kullamcllann kaydl lululmakladlr. Bu arada biraz ewe I slack space konusunu lekrar
ey yapmadan aktaraylm. Bir dosya dOOnOn bir larafta 6 slack space farkh obOr tarafta farkh.

Bu u demeklir. Ikisi farkh ortamlardan CD'ye yazdlrllml demektir. Aym ortamdan CD'ye
yazdmldlgml iddia etmeyi blrakm bunu olabilir mi acaba bile demek mOmkOn degil. Biraz soma

o konuya biraz delayh girecegim. Bahse konu 227 dijital dosya irisinde bulunan 16 Microsoft
Office, PowerPoint ve Excel dosyasmdan hibirinde son kaydedenden baka, son kaydedenden

baka OnkO her ne kadar TOBITAK'llanmlz bu konuyu incelemese de ben inceleme ihtiyaci
hissettim. Ost veri bilgilerinde dosyaya son erien bilgisayar kullamcllann da kaydl lutuluyor
OnkO.

Bunlardan 16 lanesi ozellikle Office, PowerPoint ve Excel dosyalan. Buradaki 16
Microsoft Office ve PowerPoint dosyasl loplam 16 lane. Hibirine son kaydedenden baka
dosya, ya bu dosyada ne olmu, ne yazml. Dur Bursa istedigim yazlyl gondermi mi, dogru
evrak ml, dogru ekleri mi islemiiz bakmaml. Eger baksaydl 0 izler de buraya dOerdi. Tabi

zaten manipOlalif olunca bakmayla gerek yok. Mesela birazdan giriyoruz. Ote yandan 3.

--

iddianamenin 26. klasor, dizin 3'te yer alan dijital dosya kayltlan i1e Osl veri yollannm
incelenmesinde ise EK-49'da var. 87 dijital dosya kaydmm son erien bilgisinde tOm CD'lerin
hibir kuliamci adlyla ortOmeyen adalet, evet bu adalet zannedersem Mahkemenizin olsa
gerek. Kuliamcisl var Saym Bakan. Adalel isimli kullanici 87 lane dijilal dosya kaydmm, 87 tane
dijital dosya kaydmm son erien bilgisinde ada let isimli kullanlcl. 5 tanesinde de Mural Katmer
103372 isimli kullanlclmn ismi bulunuyor. Nerede? 3. iddianame, 26. klasor, 3. dizinde bulunan
CD kopyalannda. Hani bir kopya i1e imaj arasmda ne fark vardlr ite bu fark vardlr. Murat
Katmer kim bilmiyorum ama tahmin ediyorum 0 da."
Mahkeme Bakam: "Murat Katmer bilgisayar teknisyenimiz. Bunlann kopyalanm almakla
kullandlglmlz bilirkii."

Samk Abdurrahman Babug: "Iini ama gorevi de var mlydl?"
Mahkeme Bakam: "Yetki verildi kendisine."

Samk Abdurrahman Babug: "Iini aabilir, gorebilir yani dosyamn. 5 tanesini gormO 0
zaman digerlerine bakmaml. Yani 0 gorevi veridiyseniz yine gorevini eksik yapml."
Mahkeme Bakam: "Gerekli gordOgO eyleri yaptl yani. Ol"\unla i1gili kopya Ikarttl, imaj
aldl."

Samk Abdurr hman Babug: "Ite ama TOBITAK'llar bu

i1gin degil mi? Ya'
k basit hemen goze de arpIYor."
Mahke
akam: "Bakm orada yanh eylere yoneltiy,
Sa
A urrahbug: "Yok ben sadece onu soyI'
am: "Murat Katmer 0 dosyayl Mahke
alarda sizin imaj istediginiz, kopya istediginiz

aydl neden

nuz."

'rum..

ize edigi gOn ama
alar a peyderpey
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ailndl bunlar, gerekli tutanaklan tutuldu, yeminleri yaptlrlldl. Emniyetten gelen 2 bilirkilili yine

Murat Katmer i1e 3 bilirkililiye tevdi edildi ve onlar Mahkeme gozetiminde bu ilil1emleri yaptllar."
Sanlk Abdurrahman Balilbu9: "Sorun degil. Elinizdeki, iddianamenizdeki evraklardan
Ikarttlm. Ben bir yerden uydurmadan. Oradan bulabilirsiniz, kendiniz de gorebilirsiniz. Yani

hangi ve elilitli verilerin nasll tuttugunu gorebilirsiniz diye soylOyorum. 1. TOBITAK raporunda
Erdem isimli kullanlcmm 110 dijital dosya kaydmda kullanici adl bulunmakta olup bunun,
mOdahalenin Erdem'e de herhalde yetki verildi sebebini ben hala anlamllil degilim. Dava
dosyasmda bulunan ve taraflmlza teslim edilen imajlardan GolcOk'te ele geen 5 nolu hard disk
olarak adlandlrllan hard disk ve Eskililehir'de ele geen flash disk imajlannda bu kapsamda
genilil apll bir inceleme yapamadlm. 90nkO 5 nolu hard disk geri geldi ve bunu zaten liley yoktu
ama bunun yanmda bir on inceme yaptlm ne var acaba bizim torbada diye. Bunlar da
kendilerine has ok bariz lileyler banndlrlyor. Nedir? $oyle gelelim. Evet GolcOk 5. hard diskin

incelemesi. $imdi biraz bOyotecegim OnkO daha iyi gorOIOr. IKK isimli dosya adl da var
manipOlatif belgeler, bu klasorde var. KlasorOn olulilturulma tarihi 06.05.2008, 11: 18. KlasorOn
.....

liloyle mode fight diyor. Degililtirme tarihi 08.04.2004,19:36. Dikkat ediniz manipOlatiflerin tamaml

IKK, Gen.Kur takdim, seimler, 2009 seim gibi olan dosyalann ilk Oretme yani ilk olulilturma

tarihi klasorOn 2009, dizayn/dOzenlenme tarihi 2004. Bunu rahatilkla ben gormenizi istiyorum.

2008'de olulilturulan klasor 2004'e gitmilil. Bunu aslmda liloyle diyelim. 3. iddianamede
zannedersem gOnceliemeden bahsediyordu. Hatta bazl gozO kor, kulagl saglr medya da kalbi
mOhurlenmilil medya da gOnceliemililler diyordu. Ben de dOzeltiyorum hukuk terimine TOrkye
yeni bir isim kazandlracaglm, yeni bir terim kazandlracaglm. GOncelieme degil bunlar
dOncelieme. Yani gOnceliemenin tersi oluyor. $imdi gOncelieme mantlk olarak insanm beyni
oturuyor. 90nkO dOn vardl bugOn onu bug One uyarladlm. Ama bugOn vardl dOne uyarladlk ml
adl dOncelieme oluyor. Pozitif bilimde yeri yok ama hukukumuzda artlk yeri var. Evet bunda yine
5 nolu hard disk imajlannm ierisinden, 5 nolu hard disk imajlannm ierisinden balilka bir 0

klasorleri incelemililtim. Kisaca gostermililtim OnkO ellemeye bile gerek yok bunu. Vine IKK 2004
yedek alililma bilgi notlan bilmem ne diyor. Dosyaya baklyoruz olulilturma tarihi 08.04.2004

.....

mode fight goremiyorsunuz? Arttlnyorum, dosya ismini liloyle klsaca gostereyim 0 zaman. Yavalil
yavalil geeyim i1ki olulilturma tarihi, ikincisi de mode fight tarihi. Yani 18.08.2004 08:01,
19.02.2003 18:54. DOncelieme, dOncelienmilil veriler. Devam ediyor. Burada mesela Yasemin
ppt isimli bir dosyamlz var. Bu dosya da 2008 ylilnda olulilturulmuliltu. 2003 yllmda yapllm1lil
gosteriyor. Oyle yazlyor ben demiyorum. Biz 0 yOzden buradaylz. Bu dosyanln ierigine
baktlglmlz zaman da 18.08.2008, 16:30 dekont ailndl belgesi Anadolu Hayat Emeklilik. 2003

yllmdaydl az ewel gostermililtik. Isterseniz ben tekrar gosterebilirim. Bu da iinde bir liley
olmam1lil ama evrakm olulilturma tarihi duncellenmilil. $imdi Eskililehir'den ornek vereyim. Burada
tara 59 jpeg formatl. Bunu zannedersem alkladllardl ama ben burada bir botOnlOk olsun diye

soylOyorum. 19.04.2007 ylilnda olulilturulmulil, 18:58'de gordOgOnOz gibi. Iinde ne varmllil? 12
Mayls 2009 Cumhuriyet gazetesinin bir haberi dOncelienmilil. Yani dijital dosya dOncelienmilil.
Evrak normal evrak evrakta bir sorun yok. Evrak dOncelienmilil. Evet lilimdi tekrar devam

ediyoruz ve ne yazlktlr ki bu dijital dosya kaYltlanni olulilturmada kullanllan Microsoft Office
sOrOmOnOn de yine tom manipOlatif dijital dosya kayltlannda kullanllan sOrOm olan 9.28.12
sOrOmOne sahip oldugu. Hani kurulup hi gOnceliemeden dosya alililmasma balillanan Office

2000. Hatta GolcOk'te Ikan bu CD'lerden en az birinin alman TOBITAK Heyetinin analizini
yapmadlgl 4 nolu CD'nin olabilecegini diyorum. Hala tabi esrannl koruyor. 90nkO ilk
..
alamadlk ilk r
rlan. Bunu veri depolannda bulunan ve 2003'ten onraki yillara . su unsur

iermeyen ge

dijital dosya kaYltlanna da Microsoft OI 2007. etik

bulunmadl-

ibirinde 0

harek

'da bu programlannAgOnOmOz itibari ile dahi Uti nm

ne ge

.

.. bulunamaz. Gerek dosya dOnc

mem1lil

polannm ilerinde banndlrdlgl su uns r ir

rinin hibirin

sya da OfficeO7

en gerek bilgiler en

a balillanma1.

lum
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geenlerde ki tanlklara sormul}tum 2007 kullanlyor musunuz diye. Yok hala kullanmlyoruz dedi.
Hala yok. GOlcOk'ten ele getigi iddia olunan TDK marka CD i1e l}imdi bu CD maalesef 2 gOn
Once alabildik. 2 gOn once alabildigim iin de sadece 11 nolu CD i1e bir l}Oyle bir kardel}lik
yapabildim. Kolay olmadlgml tahmin edersiniz ama yapabildigim OIOde yaptlm ve sonu da
geldi zaten. Oradan l}unlan anlataylm. GolcOk'ten ele geen TDK marka CD ile gazetecinin
teslim ettigi 11 nolu CD'nin bu 2 CD'nin aYni bilgisayarda olmadlklan, aYni bilgisayardan CD'ye
kaydedilmedikleri, 11 nolu CD'de olan, ha bu arada hani ok Ozel bir dosya demil}tim
hatlrhyorsanlz Karadeniz tehdit degerlendirmesini. C;OnkO ierisinde 6000'in Ozerinde Office
2007 etiketi banndlnyordu. 11 nolu CD'de olan Karadeniz tehdit degerlendirmesi ppt isimli

..

sadece bu ve artl 2 tane dosya silmil}ler yanma 2 tane l}ey OksOz kalmasm diye de 2 tane
manipOlatif ama su unsuru iermeyen dosya silmil}ler bununla beraber. Ieriginde 6911 Office
2007 etiketi banndlrmasmdan dolayl TDK marka CD'nin iene konulmadlgl, bu da bu TDK
marka CD'nin muhtemelen bu bilirkil}i incelemelerinden sonra olul}turularak bulundugu yere
kondugu kanaatini dogurmul}tur. Bilirkil}i incelemeleri diyorum tabi bu bilirkil}i incelemelerinde biz
bunu gOremedik. C;OnkO sadece bilirkil}i incelemelerinde bu Ost veri bilgilerine baktlk diyecek .
Bunlan da muhtemelen bunda bir sorun var dediler hemen onu kapak altl yapmll}lar GOlcOk'te
yok. Yani bunun Oretim tarihi benim tahmin ediyorum Agustos'tan sonra bulunmadan hemen

onceki 3 ayhk bir zaman diliminde TDK Oretilmil}. Kim tarafmdan? Vine 0 TDK hani 11 nolu
CD'de TDK idi. Vine 11 nolu CD'yi Oretenler tarafmdan ama aynl bilgisayarda degil. C;OnkO slack

space degerlerinin hepsi birbirinden farkll bu biro Iki; l}imdi onun l}eylerine girecegim, degerlerine
girecegim. Bunu nereden biliriz? Bir klasor l}imdi dosyada bir CD'yi aldmlz, ierisinde klasOrlerin
altmda dosyalar var. Bu dosyalan herhangi bal}ka bir ortama kopyaladlgmlz zaman yani bir
f1ashtan bilgisayara kopyaladlglnlz, dosyalar kopyalanlr. BlJnda bir l}ey yok herkes biliyor zaten.

Klasorler kopyalanmaz. KlasOr bilgisayann il}letim sisteminin bir parasldlr, agatlr, agacm bir

ucudur. KlasOr agacm dahdlr. iindeki dosya 0 agacm ucundaki meyvedir. Agacm dah oldugu
iin kendisi 0 bilgisayarda yeniden olul}ur. TDK marka CD'nin ierisine baklyorum. Irisindeki
batOn klasOrler gOncel. Bu arada onu gorOnce de benim kafamda."
Salonda soz almadan konul}anlar oldu, anlal}llamadl.

Sanlk Abdurrahman Bal}bug: "$oyle soyleyeyim. TDK marka CD'nin ierisindeki,
ierisindeki l}u anda alldl birazdan gelecegim. TDK marka CD'nin irisindeki dosyalardan
klasOr yaplsl bunlann hepsinin gOncel. Tarihini de verecegim hata yapmak istemiyorum.
...

13.03.2003 diyor hepsi, bOton klasOrler. 11
kardel}iydi. 11

nolu CD'ye baklyorsunuz. 11

nolu CD bunun

nolu CD'ye baklyorsunuz. Hepsi karmal}lk tarihlere sahip. Yani bir bilgisayara

gelmil} aktanlmll}, aktanlmll}, aktanlmll} 0 bilgisayarda ahl}llmll}. Zaten biraz ewel anlattlklanm
da onu destekliyor. C;ahl}llmll} soma CD'ye aktanlmll}. CD'ye aktanldlgl iinde dosyalann
tarihleri karmal}lk. Bu CD de 13'Onde, 13'Onde saat 11 :00 slralannda 5 dakika ierisinde bu
veriler atllmll}. 15:00 gibi de bu veriler, atllan veriler bir CD'ye aktanlmll}. Yani bizim

bahsettigimiz 11 nolu CD i1e aynl bilgisayardan atllmamll}. Daha dogrusu 11 nolu CD'yi Oretenler
11 nolu CD'yi Orettikleri bilgisayarda imha etmil}ler muhtemelen ki yeni bir bilgisayara eklemil}ler,
yOklemil}ler. Muhtemelen de 0 bilgisayarda yine atmll}lardlr. Bu CD ile 0 CD'nin arasmda aYni
yerden kopyalanmadlgmm bir klasor dizin tarihleri, gOncelieme tarihleri belli etmektedir. Bu
arada bu klasOr gOncelieme tarihlerini gorOnce bir analizi, yapmam gereken bir analizi
yapmadlglml hatlrladlm. 0 da klasorlere gOre dosyalar. Ben kl ca burada 11 nolu CD ile
TDK'nm tOm an . degerleri var. Ierisinde hangi dosya var, nere en ahnmll}, Karade .
it
degerlendirmesi
iki dosya gitmil}, 11 nolu CD'nin hepsi ieride, rtl diger CD'le
n devl}irme,

diger CD'lerde
daha bab
tarihler""

yi

0

vl}irme su unsuru iermeyen dosyalar ter, 11 nolu C ' e katllmll}. Yani

rsun diye galiba. Onun ierisine katllmll},
iu da geiyorum. En son analize gel

ahsediyoruz. Balyoz gOvenlik harekat planl

I

turulmu. $imdi gOncelieme
im. $ adan oncelikl mesel

lSI 17 nolu CD'de del 11 no
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CD'de de aym tarih. KlasorOn olu!;)turma tarihi veya dOzenleme tarihi. Car!;)af eylem plam,
Karadeniz bolge mOkerrer olanlan ylkartabildim ki hani ikisi de bakm farkh degil aym diyebilmek
iyin. Aynl olan 17 nolu, 11 nolu CD'de aym olan klasor gOncelieme tarihi bir anda TDK'da
degi!;)iveriyor. $imdi !;)urada yok onemli bazl !;)eyler var, 0 da !;)u. Hani klasorleri hiy
incelememi!;)tim ben oradan slrayla anlataylm. Balyoz harekat plamnm bulundugu dosya
dOzeltiyorum, oZOr diliyorum klasor. 11 nolu CD'ye gore son gOncelieme tarihi 02.02.2002, !;)ey
dOzeltiyorum 02.12.2002. Bunu unutmaym 02.12.2002. Vani bu klasor diyor ki benim iyerigimde

en son bu tarihte diyor i!;)lem yaplldl. i!;)lem yaplldlkya 0 kendisini dOzeltir yOnkO. Ne zaman
yapllml!;)? Bu dolaylslyla bu klasorOn iyerisinde 02.12.2002'den soma Oretilen hiybir dosya

olamaz. COnkO 0 CD'nin iyerisine, 0 klasorOn iyerisine ben bir dosya kopyalarsam, iyerisinde bir
dosya ile yah!;)lp kaydedersem otomatik olarak klasor de kendisini gOncelier. Ne demi!;)tik

bilgisayann bir paryasl ashnda o. iyerdeki dizinin veya bilgisayardaki dosya yapllanmasmm bir
paryasl. Ne yapml!;)tlk? Bunun Oretim tarihi 02.02.2012 idi gOncelieme tarihi bu klasorO."
Salonda soz almadan konu!;)anlar oldu, anla!;)llamadl.
....

Sanlk Abdurrahman Ba!;)bug: "OzOr diliyorum 02.12.2002 idi. Iyerisine baklyoruz. Sadece
bir tanesi 02.12.2002 onu kapslyor.

16:14 zaten dikkat ederseniz.

16:14:42 dikkat ediyor

musunuz aynl. COnkO en son bununla yah!;)llml!;) bu onu anlatlr. 0 klasorde hangisiyle en son
yah!;)lldlgml

buradan en azmdan gorebilirsiniz.

Bundan

bGtOn diger dosyalann tamammm,

tamammm Oretim, son kaylt tarihinin bu tarihten once olmasl gerekirdi. Bilakis baklyoruz a hepsi
soma, hepsi. Bir dane bile degil. Vani be Allah'm adam I bari bunu dogru yapsaydm. Bunu da 101
goremedin. Koca balyoz davasmm klasorO bozuk. Bu yOzden imajlar bize yok onemliydi. 0

yOzden herhalde gey aldlk. Cok net, yok net olarak !;)imdi devam ediyorum. Bursa'nm ve

Istanbul'un bir klasorO var, !;)ey klasorleri var. Dosyalann Bursa Jandarma Bolge Komutanllgmda
hazlrladlgl iddiasl dogrultusunda bu kaYltlann 27.02.2003 tarihindeki 1. Ordu Komutanhgmdaki
bilgisayara kopyalandlgml varsayabiliriz.

Niye? COnkO !;)uraya baktlglmlz zaman klasorlerin

aktarma tarihleri 27.02.2012. $ey dOzeltiyorum, ozOr diliyorum 27.02.2003 yok net. Vani bu diyor

ki bu bilgisayara diyor bu tarihte diyor kopyalandl bu veriler. COnkO 0 veriler degi!;)memi!;).

Ozerinde diyor hiybir i!;)lem yapllmadl burada duruyor bir dosya hariy. Tabi bir dosya olunca
otomatik olarak onun Ost dosyasl da boyle olmasl lazlm oldugu iyin neymi!;)? Arama ve el

koyma. Iyinde 27.02.2003 isimli klasorOn iyinde 20.02.2003. $imdi diyeceksiniz ya olabilir,

-

olamaz. Bursa'dan gelmi!;)se bu CD olamaz. Bu CD Bursa'dan gelmeseydi bu da 20.02.2003
olacaktl. Ama Bursa'dan gelmedigi iyin bu CD olamaz. Bu ne anlam ta!;)lr? 0 bilgisayarda
27'sinde kopyalandlktan soma a burada bazl !;)eyleri unutmu!;)uz biz hem en bir tane daha

olu!;)turahm 20 tarihli olsun. Tlkla i!;)te bu sonuy ylkar. ManipOiatizenin !;)eyi budur. Burada en son

dokunulan klasor, dosya budur. Bu onu anlatlr. Bunun gibi Istanbul'unkiler dahi bir fecaat.

GOnleri kan!;)tlrml!;)lar, aylan kan!;)tlrml!;)lar, hepsi birbirinin iyerisine girmi!;). $imdi bunun
iyerisinde, yine bu ekin iyerisinde fazlaslyla ekin iyerisinde hangi dosyanm, hangi dosyaya ne
i!;)lem yaplldlgl. Kimi dosyalar var 0 bilgisayarda yah!;)llml!;) sadece. Kimi dosyalar var dl!;)andan
aktanlml!;), hemen aktanlml!;) gibi 0 Oretim yazlm tarihlerine de baktlm kar!;)llannda hepsinin notu
var. ManipOlatif dosyalan ozelikle yapabildim yOnkO dOn aldlm. Hepsini yapmak isterdim ama
zaman yetmiyordu. Ancak bu kadanm ylkartabildim bu dosyalardan. Bunlara baktlgmlz zaman

da ashnda bunlann bir yerden ta!;)mmadlglm, birileri tarafmdan getirilip kaydedilmedigini bizzat
bir bilgisayar Ozerinde, ozellikle bir bilgisayar Ozerinde Oretildigi i net olarak gosterme
.
7
bir kenara, bu ayn bir kenara, dosya yollan ayn bir kenara, slac space apayn bir
an. BOW
bunlarm hari
de ba!;)ka tespitler de fazlaslyla var. In!;)alla bu tespitlerle e kime dogr
gidecegiz, k'
ml!;) sorusunu bulacaglz. Zamam gelin e onlar da 0
a konacak. H a
TOBITAK
orlarma, hala TOBiTAK raporlanna kendi iyl rinde dah' birbirleriyle uyu lu
diyebil
var
'fmiyorum ama herhalde yUkalda rap ria a Igil! an .ttlklanm ha.tr dlr ve
go
r. (1m
geler. Bunlar benim delillerim. TUBITA
g' vhlennc mcelenmesl OZ rdl
J\

A
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edilen,

neden

incelenmedigini

ben

Karadeniz

lehdil: dosyaslnm

0

CD'lerin

icerisinde

bulunmasrna baghyorum. yUnkU GolcUk'le yok 0 dosY1a. Dosyalann oluluruldugu ilelim
sislemleri ve Office programlannm karaklerislik ozelliklerine gore Office dosyalannm Office
sUrUmleri incelenmemi ve analize tabi lululmamli;llardlr. Yani benim delilim, benim lehime olan
delil yok edilmi. BalanglC bolUmUnde de aClklandlgl Uzere incelenen dosyalann tamammda
dosyalann oluluruldugu Office programmm adl ve sUrUmU belli olmasma ragmen, belli gayel
belli hep beraber gordUk zaten. Bilirkii;li raporunda da bu programlar ve sUrUmlerinin neden
belirtilmediklerinin yaprlabilecek bir mantlkll aClklamasl ancak bu verilerin mantlksal ve zaman
ayan aClsma gore hata banndlrdlgmm gizlenmesi olmahdlt. Bai;lka bir ekilde bir izahl mUmkUn
degil cUnkU. Analiz bolUmUnde yapllan analizlerden de gorUlecegi Uzere gazeteci larafmdan
leslim edilen 19 adet CD'nin 28.05.2011, ozUr diliyorum 2010 arasl. 28.05.2010 larihinde alman
imajlannm tum laleplerimizi ragmen ancak 02.2003 larihinde leslim edilen yani 0 tarihte

verilebildi. Bu yUzden ite istiyordum ben. Incelemesinde sadece 11 ve 17 nolu iceriginde
bulunan 68 dijilal dosya kaydl 30.01.2007 larihinde piyasaya sUrUien Microsoft Office 2007
...

sUrUmU ile Uretilmilerdir. Burada lanrga sormulum hallrh}ior musunuz bilmiyorum. Demitim ki;

siz dedim 2003 ylhnda acaba 2007 ylhnrn verilerinden fayd!llanarak dosyanrzl dedim olui;lturmui;l

olabilir misiniz? ilk bala anlamadl soma ya bu ne biCini soru dedi. Hakh bu ne biCim soru.
Bilmiyor ki dGncelieme diye bir lerim var. DUncelieme diye bir lerimden haberi olsaydl derdi ki
12'si biraz ewel
gosterdim nasll, hangi ekilde aklanm yaplldlgml. 12'sine 30.01.2007 tarihinde piyasaya sUrUlen
Microsoft 2007 programl ile Urelilen dosyalardan veri kopyalamasl yapllml. 121 'i de 17.10.2003
tarihinde piyasa sUrUlen Office 2003, evel zannedersem blJ konuda herhangi bir cahma yapan
dUnceliedik evet derdi. GUnceliemedik ama dUnceliedik derdi. 68 tanesi.

olmadl. ii;lte soylUyorum Office 2003 programl ile UreUlmii;llerdir. Bunlarm lislesi EK-32'de
mevcuttur.

Bu dosyalar olui;lturulmalannda ya da eski dosyalann aCllmalanndan soma lek

seferde bir kopyalama yapllarak tespit edilemeyen saylda kaydedilmilerdir. Yani icerisinde bir

kopyalama biraz ewel bahsettim. Bir kopyalamanm izi 0 icerideki yapllanmadan Clkar. Hasan
Albay'm da zannedersem lek harekeli oldugunu bundan ewel bir eyde anlatmli;lli. Ha olomalik
demii;lti. Olomalik degil ama lek kopyalama hareketi var, bai;lka harekel yok. MUleakibinde de
hicbir veri degiikligine gidilmeden, hicbir veri degiikligine gidilmeden Microsoft Office 2000 yine
9.28.12 sUrUmUyle farkh sayllarda kaydelme ii;llemi yapllmll}tlr."
Mahkeme Bakanl: "Hlzlanln da bir 5-10 dakikamlz kaldl bitirelim. Yani 1 saat dedik ama
...

ogleye denk geliyor."

Sanrk Abdurrahman Bai;lbug: "ii;lte sonuca geliyorum ben."
Mahkeme Bakanl: "NasI I?"
Sanlk Abdurrahman Bai;lbug: "$u anda sonuC boIUmundeyim."
Mahkeme Bakanl: "Evet yani burada sayfa saYlsl vr biraz hlzlanallm, bitirelim."
Sanlk Abdurrahman Babug: "Bu dosyalar olutUirmalarmda ya da eski dosyalannm

aCllmalanndan soma tek seferde bir kopyalama yaparak demii;llim ozUr diliyorum. TUm 19
CD'nin incelemesinde

1. Ordu

Komulanllgl

bUnyesinde Microsoft Office 2000 programmm

9.27.20, 38.21, 44.02 bunlar 1. Ordu Komulanhgmm !?eyindeki yani normalde bunlardan

olmallydl eger gercekten 0 larihle Uretilmiseydi. GozUkmelsine ragmen Eskiehir, GolcUk'te ele
gecenlerde dahil tum manipGlatif dijilal dosyalardan tek bir sUrUmUn kullanrlml olmasl da bu
tespiti destekler mahiyettedir. Tanrklann dinlenmesi aamasmda 27. 2.2012 tarihinde di

tanrklardan Mele
.. ctepe ile Sevilay Erkani Bulut sorulara verdik ri bayanlann
1. Ordu
Komutanhgl Micros
ffice 2007 program I kullanrmma GnUmU
hi ilibari il gecilmedigini
bile hatlrlaml
. ObUrU de yok hala kullanmlyoruz dedi. MSB' e Ian hal amadlgl soyledi,
tam be
edi. Yani TSK gUnUmUzde dahi Microsoft
ice 2 Tyi kullanamlyor.
Kulla
m
.
.. dosya ozelligi veya karak:terisli
iger
D'ierdeki dosylCllarl

brtU

16 ve 17 nolu CD'lerde bulunan 227 dijilal do y

-tJ

m

ayali olarak yaiar so
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kaydeden ve irket isimleri girilerek oluturuldugu, dijital dosyalann Microsoft Office sOrOm
bilgilerine ilk etapta dikkat edilmezken daha sonra fark edilerek seminer kayltlannda da olan tek
sOrOm ve sOrOmOn gOnceliemesiz hali ile yani Microsoft 2000 son birka kaydmm yapllarak

dOnceliendigi, diger su unsuru iermeyen CO'lerden kopyalanan 63 dijital dosyanm Ozerinde
degiiklik yapllarak ve 138'i oldugu gibi 11 nolu CO'ye kopyalanarak bu CO'ier arasmda bir bag
varml alglsl oluturulmaya altlldlgl, dosya kaylt yolu, kaydeden, bahk, degiiklik saylsl,
dOzenleme sOresi bilgilerinin degitirildigi ve daha soma yeniden oluturuldugu, bazllannda ise
yeni degerlerin girilmesinin unutuldugu, dosyalar arasmda iIIiyet baglantlsl ve tek maksada
hizmet ediyor gorOntosOnOn yazar, son kaydeden ve irket bilgileri, irket bilgileri ve su unsuru
iermeyen dijital dosyalann ierikleri degitirilerek Oretilen 63 dijital dosya Ozerinden kurulmaya
aharak dijital dosyalann 1. Ordu Komutanhgmda iledigi alglslmn yaratllmaya ahlldlgl
gorOlmektedir. Bu dosyalarm farkll zamanlarda ya da farkh birimler ya da kiiler tarafmdan farkh
bilgisayarlarda oluturularak kaydedildigi ve su unsuru ierdigi iddia edilen 227 dijital dosyanm
su unsuru iermeyen seminer CO'leri 11, 16, 17 hari digerleri ile aym ortamda bulunmasmm

-

aym maksatlar iin aym zaman dilimlerinde ve aym kiiler tarafmdan oluturulmasma yonelik
hibir

tespit

bulunmamaktadlr.

Aynca

06

Mart

2012

tarihinde

seminer

ses

kasetlerinin

dinlenmesi slrasmda, seminere katllan kii1erin ses kaYltlannm dinlenmesi esnasmda
konumacllann olasl bir seferberlik durumunda geri bolge emniyetinin saglanmasl maksadlyla
yapllacak planlarda ellerinde potansiyel tehlike oluturacak ahlslann tespitine yonelik herhangi
bir bilgi bulunmadlgl, bu bilgilin poliste mevcut oldugu ve boyle bir durumda da onlardan istifade
edilebilecek. Bunu zannedersem kim soylemiti tam hatlrlamlyorum ama komutanlardan biri
soylemiti. Bazl kritik tesis, medya kurululan ve buna benzer istatistiki bilgilerin polisten
ahndlgl, jandarmanln seferdeki gorevinin bantaki gorevi ile aynl oldugu ve mevcudunun bu
gorevleri karllamaya ancak yettigi bilgilerine yer verilmitir. Yani CO'lerde oldugu iddia edilen ve
jandarma gorevlileri tarafmdan oluturuldugu iddia edilen dijital dosya kay,tlanmn seminerden
once hazlrlanarak seminerde tartlllmasl maksadlyla 1. Ordu Komutanhgma gonderildigi iddiasl
da zaten kendiliginden dayanakslz kalmaktadlr. Nitekim CO yazma programlan, tamk beyanlan

-

ve seminer ses kasetlerindeki konuma kayltlanndan 06 Mart 2012 tarihinde seminer ses
kasetlerinin dinlenmesi slrasmda, seminere katllan kiilerin ses kayltlanmn dinlenmesi slrasmda
konumacllarm CO'de var oldugu iddia edilen dijital dosya kaYltlannm ashnda 0 tarihte hi
olmadlgml, 11 ve 17 nolu CO'lerde bulunan dijital dosya ad ve ieriklerinin de bu seminer
konuma kaYltlanna gore manipOlatif olarak oluturuldugu. Yani orada diyor ki; buralan diyor kilit

personel yapahm. Hemen kilit personel gorevlendirmesi. Ite bir Milli Mutabakat HOkOmeti

oluturulmasl lazlm deniyor. Hemen oraya bir Milli Mutabakat HOkOmeti program!. Hemen buna
benzer dosyalarm isimlerini hani bu yaratlclhk neredeh geliyor? Seminer ses kasetlerini
dinlemiler orad an geliyor, onu gordOm. Microsoft Office 2007 sOrOmOyle Oretilen dijital dosya
kayltlannm ieriklerine goz atlldlgmda bu kayltlann ozellikle iinde ok sonraki yillara ait bilgileri
barmdlrdlgl belgelenen dijital dosyalardan olutugu gorQlmektedir. Bunlardan bazllanna goz
attlglmlzda da bu dosyanm ozellikle kamuoyunda infial yaratabilecek dosyalar olan ve jandarma
gorevlilerinin hazlrladlgl iddia edilen, fileme olarak adlandlnlan dijital dosya kaYltlannm tamaml
camii keif krokilerinin bulundugu krokilerinin dosyalanmh tamaml balyoz harekat plam, Milli
Mutabakat HOkOmeti, ekonomi programl, birinci smlf kamu gorevl'leri ve destek durumlan,
faydalamlacak medya mensuplan, gozaltma ahnacak medya men uplan, yargl ve sa
r,

Yargltay Oyeleri gibi dijital dosyalar oldugu gorOlmektedir. Yukanda I ah edilen te
programlarmm

lIikle 2007 sOrOmO ile onceki sOrOmleri farkhllklar

I bilen he

. eri, Offi

angi bir bilirkii,

herhangi bir ya
al zekaya sahip ortalama degerlerderh ngi bir Ilgisayaria ilgili bir
bilirkii bulur.
. iiye bile gerek yok neredeyse. Ki bu dosyala In aten 0 aman Olmayaklar
ortalama

dur

da [

m

da

anlayacagl

seviyededir.

Mahke

athkla yapacak hatta bunun iin de ben 

=tp

e

u

arafm an

gorevlendi Ime

oyleye' ; bu dava

Orecii
4
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uzatmak degil, ben aylardlr istiyorum. Ashnda dava sOreeini klsaltmak herkesin suysuzlugu
aylga ylkmea kimsenin oturup da dava sOreei ile ilgili fazla konuaeagl bir ey kalmaz zaten.
Geryekler aylga ylkarsa kimse hiybir eye yonelmez. Geryekler zaten gOne gibi aylga ylkaeak
elbette ama bu bilirkiinin gelmemesi bu sOreei hep ve hep uzatmakta, uzatmakta, uzatmakta.
Bu sOrey ashnda ta aylar once biterdi. Yukanda anlatllan bilgiler 1lgmda dijital dosyalann 3
aamada hazlrlandlklan, birinei aamada; 16, 17 nolu CO'ier ile 16, 17 nolu CO'ier ile bu
CO'lerin harieinde 11 nolu CO'ye kaynak tekil eden en az bir CO'nin yani iki de olabilir Oy de
olabilir. En az bir CO'nin Oretildigi ki 08.05.2010 gOnO alman imajlann iyeriginde bulunan 1.

TOBITAK raporunda bulunmayan 4 nolu CO iyeriginde hangi dijital dosya kayltlan oldugunun

-

aylkhga ylkanlamaml olmasl da bu gazeteeilerin teslim alman CO'lerin saYlslnm ashnda 20
olduguna yonelik diger tespitler vardl fotograflardan ylkanlar, 9 nolu CO'ye ithamda bulananlar
hala esrannl korumakta. 11 nolu CO'ye kaynak tekil eden en az bir CO'nin muhtemelen zaman
hiyerarisinde daha bariz, daha net hatalar banndlrmasmdan dolayl da teslim edilmedigi. Ikinei
aamada 16 ve 17 nolu CO'ier ile imdilik ortada olmayan ve 11 nolu CO'ye kaynak tekil eden
en az bir CD ile seminer kaYltlanna ait CO'lerden ve u anda 11 nolu CD iyinde olan dijital
dosyalann bir bilgisayara aktanmmm yaplldlgl. Oaha sonra bu bilgisayarda manipOlatif dijital
dosya Oretiminin yaplldlgl. Burada Iisteler var zaten onlan soylemitik. Muhtemelen bazl dijital
dosya kaYltlanna yeni bazl dosya ekleme ve dosya iyeriklerinde gOneelieme yoluna gidilerek.
Hani biraz ewel dedim ya hepsi atllml bunu arkadalar unutmu dedigim, tekrar dOneellemi
dediklerim SUy isnat edileeekier ile diger magdur Iisteletinin gOneeliemesi gibi yahmalannl
tamamladlklan. Yaptlklan bu manipOlaze edilmi CO'leri ellerinde bulunan seminer kaYltlan ile
birlikte servis ettikleri degerlendirilmitir. BOlOn bu sebeplerden dolayl bu manipOlatif dijital
dosyalann u anda yargllanan 250'si tutuklu 360 kOsOr masum insan tarafmdan degil, maalesef
devletimizin

istihbarat

bilgilerini

herhangi

bir

ekilde

elinde

bulunduran

TSK

bOnyesinde

hazlrlanml bilgi ve belgelere ulaml bu topraklar Ozerinde farkh emelleri ve bu yeryevede de
gOysOZ TOrk Ordusu hayalinde olan, bu hayallerini perdelemek iyin de TSK mensubu bazl

ahlslann meveut siyasal iktidara yonelik eylem haZlrhgl iyerisinde oldugu yonOnde ozel
kurgulamalar yapan, imdi bu dosya ozel kurgulamalar diyorum. Siyasal iktidan veya ona benzer
yevreyi nasll etkilediklerini yok gOzel bir ey Karadeniz tehdit degerlendirmesi diye bahsettigim,
2007'den her tarafmdan 2007 flklran dosya. Aeaba ne olmutur dedim bu dosyaya, ne
eklemilerdir, dosya orijinal midir, orijinal kokOnde yaniorijinallikte olabilir onun Ozeride mi

-

ekleme yapmllardlr ona bakaylm dedim ve geryekten yok yarplel bir sonuea ulatlm. $imdi
buradan elimde eyle gidemedigim iyin ."
Salonda soz almadan konuanlar oldu, anlallamadl.
Sanlk Abdurrahman Babug: "Yok oyle ayaYlm da buradan daha kolay giderim ben.
$imdi burada sonuy ve degerlendirme bolOmO gayet gOzel bir ekilde hep Karadeniz'i anlallyor.

Karadeniz, Karadeniz, Karadeniz hep Karadeniz'i anlatlyor. Oikkat edin Karadeniz bamdan
sonuna kadar ve iyine baktlgmlz zaman yani bir konu degerlendirmesi, gizli bir degerlendirme
olabilir de olmayabilir de kim in yaptlgml bilmiyorum. $imdi sonuy ve degerlendirme bu
kapsamda Trabzon da etkin faaliyet gosteren Santa Maria Kilisesi diyor, bilmem ne diyor.
Oevam ediyor eylemler dOzenlettirebileeegi hep KaradE!niz bakm. Bir anda Karadeniz'den
ylklyoruz, Karadenizliye geldik. Reeep Tayyip Erdogan'mRizeli olmasl sebebiyle ilan edileeek

slkl yonetime Karadenizlilerin direin gosterebileeegi, hani bu 2 07 flklran d
. im
dosya. Bu nedenle gOneelieneeek EMASYA planlannda nedense b km bir a
seminere atl
bulunuyor. Ba
seminerle alakah hiybir slay! yok. GOnce Ie eeek
ASYA planlannd
Karadenizliler'
ogun yaadlklan beige, Karadeniz degil bakm
rade' liIerin yogun yaadlg
bolge. Ik'

Kar

arasmda bir ma

...

. ir

arkl var. Biri Karadeniz'dir K

eniz' edir, biri Karadenizlidirl

e edir? Istanbul da. Nereye atlfta b u uyor?

alyoz darbe klanm.,.

baka bir konu. Hiy alakasl yok yine Karad ni . Bir tane

=1c5G
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var. 52. yasl siyasal iktidar muhtemelen bazi bilirkii bilgi notular. Biz de bilgi notu sonradan
girdi biliyorsunuz. Bilgi notular onceden 95'lerden beri vardl. Bazl bilgi notular herhalde bu
dosyayl gostermitir. Dosyamn onu ile sonu arkasmda baglantl kuracak normal bir insan bunun
buraya yamama oldugunu fazlaslyla goruyor zaten benim gostermeme bile gerek yok. $imdi bu
dosya uzerinden de siyasal iktidan daha dogrusu mevcut siyasal iktidara yonelik aS11 hayalleri

neydi? Gusuz Turk Ordusu bu topraklar uzerinde emeli var. Bu hayalini gerekletirmek iin
gusuz Turk Ordusuna ihtiyaci var. Bunun iin de ite bu hayallerini perdelemek iin siyasal
iktidara yonelik eylem haZlrllgl ierisinde oldugu yonunde ozel kurgulamalar yapan, bu
dogrultuda her eit manipulatif delil ureten profesyonel ve ok tekilath organizasyonlar
tarafmdan uretilmi ve servis edilmi olduklan teknik olarak ve itirazl mumkun olmayacak ekilde
ortaya Ikmaktadlr. Davanm gelinen aamasmda dahi tum taleplere ragmen bahse konu
tespitleri incelemek uzere en aZlndan uana kadar herhangi bir bilirkii gorevlendirmesine
gedilmemi. Ben bir uzman istedim bilirkii de degil. Buraya gelecekti burada kendisine verdigim
zaman 10 dakika ierisinde evet diyecekti. Baka bir ey de demesine gerekte yoktu zaten. Bu

.....

dava surecini uzatmak olarak algllanmasl uzuyor insanl tabi. Bunlann tartlllmasma musaade
edilmemi. Bunlann tartlllmasl inisiyatifi anlamslz bir ekilde Duruma Savclsma blrakllmltlr.
Burada unu soyleyeyim. Hani savunma hakkl diyoruz avukatlanmlz soyluyor da, avukatlanmlz
savunma hakkml her halde anlatamadllar ya da anlallmadl. Savunma hakkl demek buraya
Iklp konumak, baglrmak, aglrmak degil. Savunma hakkl demek benim taleplerimin
karllanmasl demek. Savunma hakkl eger ben bu bilirkiinin gelmesini Israrla istiyorsam,
sebeplerim varsa buyurun delillerim. Sebeplerim varsa savunma hakkl 0 bilirkiiyi buraya
getirmek demek. 0 bilirkii buraya gelmedigi surece ben burada isterse aylarca konuaYlm
savunma hakkl yapml olmuyorum ki konumu oluyorum, herkes konuuyor. Konumak onemli
degil. Savunma hakkl benim savunma hakklmdlr. Benim savunma hakklm benim sunacaglm
delilerin arat1nlmasldlr. Benim savunma hakklm benim gosterecegim tanlklarm buraya
gelmesidir. Ama bunlan tartlamadlk galiba. Bu durumdan da Duruma Savclsl istemedigi
surece bu gerekler gun yuzune Ikamayacak ve Mahkeme eksik yargllama ile hukme gidecek
anlaml ortaya Ikmaktadlr. Sonu olarak biitun bu sebeplerden do lay I 30.01.2010 tarihinde
ahnml ilk imajlan istiyorum. 19 tane CD'nin huzurumuzda imajmm ahnmasml istiyorum. 1. ve 2.

TOBITAK raporlanm hazlrlayan TOBITAK gorevlilerinin neden CD yazma programmm biitun
ozelliklerinde yazmasma

ragmen

iindeki su

aratlrmaya gitmediklerini ogrenmek iin
.....

1

unsuru

banndlran dosyalann

ve 2. TOslTAK raporlanm

programlanm

hazlrlayan heyeti

istiyorum. Yeniden tarafh da olsa olur vazgetim tarafslzhgmdan vazgetim. Yeter ki bilim adaml
olsun yeter. Yeter ki bilim adaml olsun tarafslzhgmdan da vazgetim bir bilirkii istiyorum.
Golcuk'tekilerden hale 9 nolu TDK ve birka CD ve hard diskin imajl hala yok onlan istiyorum ve
daha dogrusu tek bir ey istiyorum ben. $uana kadar da goremedim unku adalet istiyorum.
Soyleyeceklerim bundan ibaret."

Mahkeme Bakam:" Peki ogle arasl verelim. Devam edecegiz daha sonra."
Durufmaya ogle arasl verildi.

Duru,maya kaldlgl yerden devam olundu.
Mahkeme Bakam: "13.47 itibariyle bugunku durumanm ogleden sonraki bOlumune
bahyoruz. Bir klslm sanlklar mudafii Av. Yasin Turhan, tutuklu samklardan Engin Alan, Recep
YlldlZ, Ali Rlza Sozen, tutuksuz samklardan Musa Fanz'm durumaya katlldlgl bildirildi. Bir
onceki periyotun bitimi de CMK'nm 216. maddesi geregince degEtlendirme yapmasl,
..

tevsi tahkikat talebi 1
Evet bu konuda Iddi
Cumhur"

yargllama
yapllan d'.'

Sl

bildirmesini Iddia Makamma soz vermi, endileri de temilerdi.
ammda goruleri soruldu."

avclsl Sava Klrba: "Samk savunm

orta a konan del iller, tamk beyanllirl, biliri raporlan, ses fay,t''ln,
re kar1 herhangi bir diyecegimiz bJiunH1a
...
01
...
•

=trG
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COneyt Sankaya, <;etin Can, Davut Ismet <;mkl, Deniz Cora, Derya GOnergin, Derya On, Devrim

Rehber, Ender Kahya, Ender GOngor, Engin KIII, Enver Aksoy, Erdal Ylldlrlm, Erdem Caner

Bener, Erden Olgen, Erdin YlldlZ, Erdin AlMer, Erdogan Kooglu, Erhan $ensoy, Erhan

Kubat, Eyup Aktalji, Fahri Can Yrldlnm, Fahri Yavuz Uras, Fikret GOnelji, GOIIO Salkaya, GOrkan
Yrldlz, GOrkan Koldalji, GOrsel <;aypmar, Hakan IlIea, Hakan Mehmet KoktOrk, Haldun Ermin,

Hannan $ayan, Hasan Ozyurt, Haydar MOeahit $iljilioglu, HOseyin <;mar, HOseyin Dilaver,
Ibrahim Ozdem Koer, IIker Yunus, Ismail Taylan, Kadri Sonay Akpolat, Kemalettin Yakar,

Kenan YOee, Korean PulatsO, Kubilay Baloglu, KOrljiad GOven Ertalji, Levent ErgOn, Levent
Kerim Ua, Mehmet AygOn, Mehmet Baybars KOOkatay, Mehmet Cern Okyay, Mehmet Cern
KIZII, Mehmet Cern <;aglar, Mehmet Cenk Dalkanat, Mehl!llet Koray Eryaljia, Mehmet Seyfettin

Alevean, Mesut lafer San, Mete Demirgil, Muharrem Seluk Onal, Murat DOlek, Murat OnIO,
Murat Ozenalp, Murat Saka, Murat Bektaljioglu, Mustafa Ilhan, Mustafa Haluk Baybalji, Nadir
Hakan Eraydm, Nail II bey, Namlk Sevin, Needet Tun Sozen, Nuri OstOner, Nuri Seluk
GOneri, Oguz TOrksoyu, Osman BaljilbOyOk, Osman Kayalar, Osman Fevzi GOnelji, Okkelji Alp

-

Klnkkanat, Orner Faruk Aga Yarman, Onder <;elebi, OzgOr Eeevit Taljiel, Ramazan KamOran

Goksel, Rasim Arslan, Reeep Yavuz, Rldvan UlugOler, Sami YOksel, Sefer Kurnaz, Seneer
Baljiat, Serdar Okan Klriek, Serhat Dizdaroglu, Suat Donmez, SOha Civan, SOleyman Namlk
Kurljiuneu, $afak YOrekli, $enol BOyOkaklr, Tevfik OZklll, Tuneay KOOk, Turgay Yama,
Turgay BOlent GokWrk, Turgut Ketken, Ugur Uzal, Omit Metin, Yalm ErgOI, Yaljiar Dilber, Yavuz
KIII, Yusuf Afat, Yusuf Volkan YOeel, YOksel Gamslz, lafer Erdim Inal, liya GOler, Ahmet
Erdem, Ahmet Dikmen, Ahmet Sinan Ertugrul, Ahmet leki Ook, Ali Cengiz $irin, Ayhan Ostbalji,
Beyazlt Karatalji, Bilgin Balanll, BOlent GOnal, BOlent Koeababu, Cumhur EryOksel, Dogan

Uysal, Emin Hakan Ozbek, Hakan BOyOk, Halit Nejat Al<gOner, Ismail Talji, Mehmet Orgen,
Mehmet Erkorkmaz, Mehmet Eidem, Mustafa Erhan Pam uk, Nedim GOngor Kurubalji, Onur

Uluoeak, Rafet Oktar, Refik Levent Tezean, Servet Bilgin, $inan Topuz, Turgut Atman Ve TOlay
Delibalji haklannda TOrkiye Cumhuriyeti HOkOmetini Cebren Iskat veya Vazife Gormekten Men
Etmeye TeljiebbOs Etmek suundan yapllan yargllamada; samk savunmalan, tamk beyanlan,

dokOman ve beige ineeleme tutanaklan, bilirkiljii raporlan, tespit tutanaklan, dijital ineeleme

raporlan, ses kaylt ozOmleri, arama tutanaklan ve tOm dosya kapsammm degerlendirilmesi

sonueunda; Olkemizde yaymlanmakta olan Taraf Gazetesinin 20.01.2010 tarihli ve devam eden

-

gOnlerdeki nOshalannda yaymlanan balyoz darbe plam isimli haberlerin ieriginde "AKP'nin 2002
yllinda hOkOmet kurmasmdan rahatslz olan bir grup Ost rOtbeli subaym balyoz harekatl adl
altmda ok ayrmtlll bir darbe planl hazlrladlgl, bu plamn her aljiamaslm anlatan dijital, sesli ve
yazlll belgelerin bulundugu, amaem TOrkiye apmda slklyonetim i1am, ardmdan da hOkOmetin
devrilmesi oldugu."
Samk <;etin Dogan: "(bir kelime anlaljillamadl) Katllmlyorum."
Mahkeme Baljikam: " Sizin katllmlyorum demeye hakkmlz 194. maddeye gore Ikmamzl
engelleyebilirim."

Samk <;etin Dogan: "Hastaylm, hastaylm"
Mahkeme Baljikam: " 0 zaman doktor raporunuzu getirin."
Samk <;etin Dogan: "(birka kelime anlaljillamadl)
Mahkeme Baljikanl: " Bakm Ikam gotOrOrseniz doktor raporu istiyorum. Buyurun devam
edin Savel Bey."
Salondan alkllji se

eri duyuldu

Mahkem B
m: " Seyireilerin de eger bir daha tekrJIrImrsa dlljism Ikartllmasma k,arar
vereeegim biri . ar. Dinleyeeeksiniz yani Savel Bey delillE{ri rtlljilyor
Soz

adan konuljia

me

m:"

. oldu anlaljillamadl

Biz

dinleyeeegiz

""S''':bi

Savel

ilmivoruz
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Cumhuriyet Savclsl Sava Klrba: "Ardmdan da hOkOmetin devrilmesi oldugu, bu planm
12 EylOI'O model aldlgl, TOrkiye'de slklyonetim ortamml yaratmayl ama"layan birtaklm planlann
da haZirlandlgl eklinde ozetlenebilecek ekilde bilgilere yer verildigi gorOlmOtOr. Istanbul
Cumhuriyet Basavclligl Basm BOrosunun yazllan ve bir klslm vatandalann dilek"e ile ihbarda
bulunmalan ile konu ile i1gili olarak soruturma balatllmltr. Soruturmaya konu olan belgelerin
yer aldlgl 4 DVD 21.01.2010 tarihinde Taraf Gazetesi Muhabiri Mehmet Baransu tarafmdan

Istanbul C.Basavclligma teslim edilmilir. Soruturma konusu belgelerin orijinalleri ise ismini

bilmedigi haber kaynagl tarafmdan Taraf gazetesi muhabiri Mehmel Baransu'ya ulatlktan

soma,
29.01.2010 tarihinde Mehmet Baransu tarafmdan Istanbul C.Basavclligma teslim
edilmitir.
Mehmet Baransu tarafmdan teslim edilen
FAITH
ibareli valiz Istanbul
C.BasavcllIgmm 208 nolu duruma salonunda

usulUne uygun olarak a"llml, valizden

gorevliler tarafmdan numaralandlrllan toplam 2229 sayfa dbkOman, 19 adet CD ve 10 adet teyp
kaseti "Iktlgl tespit edilerek teknik cihazlar ile kaylt altma allnml ve valiz i"erisinde oldugu tespit

..

edilen dokOman, CD ve kasetler Ozerinde Kimlik Tespit ve Olay Veri Inceleme $ube MOdOrlOgO
gorevlilerince ilk inceleme yapllml ve bu malzemelere el konulmutur. Istanbul 11. Aglr Ceza
Mahkemesinin 30.01.2010 tarih, 2010/185 soruturma ve 2010/212 saylh Teknik Takip nolu EI

Koymanm Onanmasl ve Inceleme Karanna istinaden $1 koyma ilemi onanml ve bOlOn

malzemelerin incelenmesine karar verilmitir. Elde edilen dijital veriler i"erisinde; Balyoz
Slklyonetim Komutanl Orgeneral <;etin DOGAN ismine imzaya a"llml, "ok gizli gizlilik dereceli,
021000

B

ARA02

(02

ARALIK

2002

saat:10:00)

tarihli,

Balyoz

Slklyonetim

Komutanllgl/lSTANBUL ibareli, 14(on dOrt) adet EK'ten oluan, 5(be) ana balIkll toplam 11 (on
bir) sayfadan ibaret ve 7(yedi) kopya halinde haZirlandlgl anlallan Balyoz GOvenlik Harekill

Planl isimli bir belgenin yer aldlgl gorOlmOtor. Balyoz Harekat planmda; Kimlerin gozaltma

allnacagl, tutuklanacagl, emekliye sevk edilecegi, hang I Oniversite ogrencilerinin i1iiklerinin

kesilecegi, hangi kamu gorevlilerinin ilerine son verilecegi, hangi basm yaym organlannm
yaymmm durdurulacagl, nelere el konulacagl ve nerelerin aranacagmm tek tek, isim isim ve yer
yer belirlendigi, bu belirlemelerde insanlann siyasi, ideolojik ve dini gorOlerine gore, kurumlann
da benzer ekillerde filendikleri, plana destek vermeyeceklerin gorevlerinden almacaklar
arasmda oldugu, destek verecegi belirlenen ahlslann ise yeni yapllanma i1e birlikte gorevlerine

devam edecekleri veya daha Ost konumlarda gorevlendirilmek Ozere yeni gorev yerleri de

..

belirtilmek suretiyle tespit edildigi anlallmaktadlr. Plana destek veren kiiler i1e i1gili olarak da
bilgi notlannm oldugu ve bunlann genel itibariyle; "Mason, A ... Verilen her gorevi yapar, Bilgi
Almada Kullanlyoruz, Destekler, Gorevli, ROvet"i, Kadm DOkOnO, Alkol Baglmllsl,

Yolsuzluklan Var, Destekleyelim, Solcu, Uyum I"inde <;alllr,

GOvenilir, Personel Konusunda

Yardimci Oluyor, Hassas Gorevlerde Durmall vb." ekillerde oldugu gorOlmektedir. Filenen
ahlslardan olan bir kii hakkmda "Solcu, Dik Durulu ve Adil, gOvenilmez" degerlendirmelerinin
yer aldlgl anlallmltlr. Aynca Balyoz Harekatmm ardmdan hOkOmetin devrilecek olmasl

sebebiyle goreve getirilmesi planlanan yeni kabinenin de oluturuldugu, kimin babakan kimlerin
bakan olacagmm da belirlendigi gorOimektedir. Balyoz Harekat Planl kapsammda
kara/denizlhava/jandarma birliklerinde gorevli Oyelerince planda ongorOldOgO ekliyle; oncelikle
slklyonetim ilanlnm saglanmasl, bunun ardmdan hOkOmetin gorevden uzaklatlrmasmm
ama"landlgl ve bu ama"la Slklyonetim sonrasmda yapll!lcak ilerin planlanlp belirlendigi, bu
kapsamda harekillla bizzat gorev alacak gorevli personelin hangi timlerde ola
,har at
timlerinde, gozaltl timlerinde, hasar tespit timlerinde, ka u kurum v
kurululann a
gorevlendiril
k
rsonelin kimler olacagl. Harekiltla birlik e ontrol alII
ahnacak hass s
tesislerin,
gorevlerinin ve ozel teebbOslerin, kilit n talarm
ereler ve burala a
gorevlen
cek askeri v
rsonelin kimler olacagl. I
kaps
mda Ost dOzey k
u

gorev'

k

den ki

n ve hangi kurumlann plana deslte

"nlallan, Kadife Eldiven balIgl i1e belirle

=tr=G

n

receg'. Toplumsal e.,,1eml rde

nivers te ogrencileri Ie i1ti akll
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kiilerin kimler oldugu. Harekatta ihtiya duyulaeak olan eezaevleri, hastaneler, ila ve glda
depolan vb. lojistik destek saglanaeak yerlerin ve buralarda goreviendirileeek personelin kimler
olaeagl. Kimlerin gozaltlna allnaeagl, tutuklanaeagl, emekliye sevk edileeegi, hangi Oniversite
ogreneilerinin iliiklerinin kesileeegi, hangi kamu gorevlilerinin ilerine son verileeegi, hangi basin
yay In organlanmn yaYlnln1n durdurulaeagl, nelere el konulaeagl ve nerelerin aranaeaglnln tek
tek, isim isim ve yer yer belirlendigi, bu belirlemelerde insanlann siyasi, ideolojik ve dini
gorOlerine gore, kurumlann da benzer ekillerde filendikleri. Plana destek vermeyeeekierin
gorevlerinden allnaeaklar araslnda oldugu, destek vereeegi belirlenen ahlslann ise yeni
yapllanma ile birlikte gorevlerine devam edeeekieri veya daha Ost konumlarda gorevlendirilmek
Ozere yeni gorev yerleri de belirtilmek suretiyle tespit ediligi. Plana destek veren kii1erle i1gili

olarak da bilgi notlannln oldugu. Balyoz Harekat Planlnln' olaslllgi en yOksek tehlikeli senaryo

ismi ile jenerik bir senaryo eklinde ozel seilmi slmrll saylda personelin katillmi ile iera
edileeek gizli gizlilik dereeesinde bir plan seminerinde bu planda gorevli olanlar taraflndan

denenerek mOzakere edileeegi belirtilmitir. Ilk olarak Kara Kuwetleri Komutanllgl 06 Agustos
...

2002 tarihli 2003 ylll Tatbikat Planlama Faaliyetleri emrinin ilgili Komutanllklara gonderildigi. Bu

emre istinaden 1 'nei Ordu Komutanllglnln 14 Kaslm 2002 tarihinde kendine bagll birliklere
gonderdigi mesaj emrinde 4-6 Mart 2003 tarihlerinde plan semineri iera edileeegini, harp
oyunlan iera edilmeyeeegini ve 1
Oeak-15 $ubat 2003 tarihleri araslnda Kolordu
Komutanllklannln
plan semineri tatbikatlm
yapmalan
gerektiginin
belirtildigi.
Kolordu
Komutanllklannln plan seminerini ne zaman yapaeaklannl belirleyip 1'nei Orduya bildirmelerinin
ardlndan 1 'nei Ordunun bu tarihleri tekrar dOzenlendigi. 16 Arallk 2002 tarihinde saat:1 O.OO'da
1 'nei Ordu Harekat Bakanllglnda yapllan toplantlda, toplantlya katllan Kor.Hrk.ve Egitim $ube
MOdOrlOklerine, 12 Arallk 2002 tarihli Ordu, kolordu, tugay Plan yallmasl Uygulama Esaslan

konulu allmalanna esas tekil edeeek uygulama emrlnin ve olaslllgi en yOksek tehlikeli
senaryonun elden teslim edildigi. Adl geen emirlere ve senaryoya gore tespit edilen tarihlerde

kolordu komutanllklanmn plan semineri tatbikatl yaptlklan. 1'nei Ordu Komutanllglnln 31 Oeak
2003 tarihli 1 'nei Ordu plan semineri-2003 konulu yazlsl i1e de plan semineri ile ilgili genel

esaslar dOzenlenerek seminere iIikin geni planlama bagll komutanllklara bildirildigi. 21 $ubat
2003 tarihli emre istinaden ise seminerin tarihi 5-7 Mart 2003 olarak degitirildigi ve seminerin
belirlendigi Kara Kuwetleri Komutanllglnln emirlerine aykm olarak bu seminerin bu tarihte 162

...

kiinin katillmi ile gerekletirildigi. Vine 5-7 Mart 2003 tarihlerinde iera edilen plan seminerine
ait ses kaYltlannln balyoz harekat plam kapsamlnda degerlendirilmesi netieesinde harekatta
belirtilen birok hususun aynl veya benzer kelimeler kullamlarak gorOOldOgO ve mOtalaa

edildigi. yetin DOGAN'1n konumalan esnaslnda bu seminerin bir jenerik oldugunu belirttigi

gorOlmekte. Balyoz Harekat Planlnln yer aldlgl belgenin oluturma tarihinin 13.11.2002, son
kaydetme tarihinin 02.12.2002 ve beige Ozerinde yer alan tarihin de 02.12.2002 olmasl da
dikkate allndlglnda 05-07 Mart 2003 tarihinde 1 'nei ,Ordu Komutanllglnda gizli gizlilik

dereeesinde sadeee 162 kiinin katillmi ile jenerik ekilde gerekleen seminerin balyoz harekat
planlnda ongorOlen ve bir nevi darbenin tatbikat olan semirler oldugu buradan hareketle olaslllgi
en yOksek tehlikeli senaryonun verildigi ve seminere katilip bu plandan oneeden haberdar olan

kiileree planln jenerik olarak gorOOldOgO sonueuna ulallmltlr. Balyoz gOvenlik harekat plam
ile ilgili olarak Istanbul Cumhuriyet Basavelllginea yOrOtolen 2010/185 saylll s
turma
kapsamlnda dOzenlenen 2010/564 Esas, 2010/420 iddianame o'lu 06.07.
tarih' 196
sanlkll iddianamenin Istanbul 10.Aglr Ceza Mahkemesinee kabul'" On ardln n, 16 Arallk 010

tarihi itibariyle a Iklar n yargllamalanna balanmltlr. Istan u Cumh yet Basavelll Inca
yOrOtolen ve ka
yunda Fuhu-Casusluk soruturmasl
I ak bir en 2010/1003 aylll
soruturma
minda, 06.12.2010 gOnO GoleOk Donan a Kom tanllgl Istihbarat :;lube
MOdOrIO-"
apllan ar
, zemine gizlenmi vaziyette 0 sayld dijital delil velJo Oman

elde e 1

•

r. B

er ineelendiginde yine Istanbul Cum
.....

i7

ri et Ba avelllginea yilm"' en ve
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kamuoyunda Ergenekon teror orgotii soruturmaSI, Amirallere Suikast soruturmasl ve Balyoz
Darbe Plam soruturmasl olarak bilinen soruturmalar ile ilgili delillerin de yer aldlgl goriilmiitiir.
Balyoz giivenlik harekat plam kapsammda yer alan belgeler ile ilgili 2010/332 saylll
soruturmaya kayden soruturma ilemleri balalllmltlr. Goleiik Donanma Komutanllgl

Istihbarat

$ube

Miidiirliigiinde

elde

edilen

del iller

dogrultusunda

Istanbul

Cumhuriyet

Basavelligmea 143 samk hakkmda diizenlenen 11.11.2011 tarihli, 2011/554 iddianame ve

2011/332

soruturma

Mahkemesine

no'lu

gonderilmi,

iddianame,

birletirme

iddianamenin

talepli

Mahkemeee

2011/195 Esasma kaydedilen dosya ile 24 Arallk 2011

olarak

kabuliiniin

Istanbul
ardmdan

10.Aglr

Ceza

Mahkemenin

tarihinde samklarm yargllamasma

balanmltlr. Bu dava ilk allan 2010/283 Esas dava ile birletirilmitir. Davanm goriilmesine

devam edildigi esnada, 19.02.2011 tarihinde Istanbul Emniyet Miidiirliigii Muhabere Elektronik
$ube Miidiirliigiine gelen 2515 sayllr bir e-mail ihban iizerine yiiriitiilen soruturma kapsammda,

Emekli Istihbarat Albay Hakan Biiyiik' iin Eskiehir ilinde bulunan ikametinde 21.02.2011

-

tarihinde arama yapllml ve oneeki soruturmalarda elde edilmemi olup dava dosyasmda
meveut deliller ile ilikili yeni del iller elde edilmitir. Hakan Biiyiik' ten elde edilen deliller, Goleiik
Donanma Komutanllgmda yapllan aramada elde edilen balyoz giivenlik harekat plam
kapsammda bulunan deliller ve 2010/1439 saylll soruturmalara birletirilerek ilemler 2010/332
soruturma numarasl iizerinden yiiriitiilmiitiir. Hakan Biiyiik isimli ahlstan elde edilen deliller

dogrultusunda Istanbul Cumhuriyet Basavellrgl'nea 28 samk hakkmda diizenlenen 16.06.2011

tarihli, 2011/288 iddianame ve 2011/1222 soruturma no'lu iddianame, birletirme talepli olarak

Istanbul

ardmdan

10.Aglr Ceza
20111142

Mahkemesine

Esas

ile

15

gonderilmi,

Agustos

2011

iddianamenin
tarihinde

Mahkemeee

samklann

kabuliiniin

yargllanmalanna

balamlmltlr. Bu davada ilk allan 2010/283 Esas saylll dava ile birletirilmitir."

Cumhuriyet Savelsl

Hiiseyin

Kaplan:

"Saym

Bakan size takdim

etmi

oldugumuz

motalaada bundan sonraki klslmda yargllamaya konu olan belgeleri teferruatll olarak belirttik.
Akabinde bu belgeler ile ilgili bilirkii raporlan ve bilirkii raporlannda miitalaamlza hangilerine
esas aldlglmlzl aynntlll olarak belirttik aynea yargllamada dinlenen tamklar ve talep edilip de
dinlenilmeyen tanlklarla ilgili motalaamlzl esas klslmlan aynntlll olarak belirttik bundan sonraki
klslmda samklar ile ilgili iddianame ile balayan siirete yapllan yargllamada geerli olaylan ve
delilleri aynntlll olarak degerlendirdik. Bu kapsamda olarak devam ediyorum. 03 Kaslm 2002
seimlerinde Meeliste ogunlugu saglayan ve hiikiimeti kuran partinin kimligi, kadrolan ve

-

yonetim tarzmdan rahatslzllk duyan denemin 1. Ordu Komutanl <;etin DOGAN tarafmdan 28
$ubat siireeinde elde edilen kazammlardan istifade edilememesi ve 2002 seimlerinde AKP'nin
tek parti olarak iktidara gelmesi ile beraber, iilkede hlzll bir zemin kaymasl yaanmasl nedeniyle

Tiirkiye Cumhuriyeti Devletinin laiklik karltl ve irtieai unsurlann etkisine girmeye baladlgl ve bu

nedenle Balyoz Komutanlrgmm I Hizmet Kanununun kendisine verdigi Tiirkiye Cumhuriyetini

kollama ve koruma gorevinin geregi olarak bu harekat plamm hazlrlaylp kurulan hiikiimetin bir
darbeyle Ylkllmasl ve yerine Milli Mutabakat Hiikiimeti adl altmda yeni bir hiikiimetin kurulmasl
yoniinde alrma balatlldlgl, oneelikle 1. Ordu Komutanllgl biinyesinde gorev yapan bazl
general ve iist diizey subaylarla goriiiilerek bu hususta anlamaya vanldlgl, 1. Ordu sorum lui uk

sahasl iinde bulunan Harp Akademileri Komutanl Ibrahim FIRTINA ve Donanma Komutam

Ozden ORNEK ile temas kuruldugu ve ardmdan anlama saglandlgl, yine aym saha'
.. e
bulunan Istanbul ve Bursa Jandarma Bolge Komutanlanyla da temas ve anlam
saglandl I,
eldeki meveut del'
e gore donemin Genelkurmay Bakanl ve Kuwet Ko utanlannm da il
olmadlklan anla11
mklann ordu biinyesindeki askeri hiy rari dl
da bu amala
ir
yapllanma olu
klan, kurulan bu su orgiitiiniin darbe yapa k Hii . meti ylkmaya yon ik,

oneelikle

plan h
Hii ..

Giivenlik

Plam adl altmda demota k yol rdan i bama ge

i

I, bu planda Hiikiimet ile ibirligi ierisinde I gu urgusu yaPllante i ieai
1

yollarla yonetimden uzaklatlrma am e

=ty[

la  k kapsamll ve a nntl I bir
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olarak nitelenen gruplann da tek ferdi kalmayaeak ekilde ortadan kaldlrllmaslnln hedeflendigi.
Planlar bir arada degerlendirildiginde; eylemlerin balyoz gOvenlik harekat plammn uygulanmasl
i9in gerekli ortam ekillendirmesini oluturmak amaelyla, balyoz harekat plam kapsamlnda
balyoz komutanilgl olarak nitelenen gruba bagil olarak 9ailan deniz, hava, jandarma personeli
taraflndan hazlrlandlglnln anlalldlgl. Balyoz harekat plllni kapsamlnda kara, deniz, hava,

jandarma birliklerinde gorevlileree

planda ongorOldOgO ekliyle, oneelikle slklyonetim i1anlnln

saglanmasl, bun un ardlndan darbe yapllmaslnln ama91andlgl ve bu ama91a slklyonetim ve
darbe sonraslnda yapllaeak ilerin planlamp belirlendigi. Bu kapsamda harekatta bizzat gorev
alaeak gorevli personelin hangi timlerde olaeagl, darbe harekatl timlerinde, gozaltl timlerinde,
hasar tespit timlerinde, defin ekibinde, kamu kurum ve kurululannda goreviendirileeek
personelin kimler olaeagl, harekatla birlikte kontrol altlna allnaeak hassas tesislerin, kamu
gorevlerinin ve ozel teebbOslerin, kilit noktalann nereler: oldugu, buralarda goreviendirileeek

askeri ve sivil personelin kimler olaeagl, plan kapsamlnda Ost dOzey kamu gorevlilerinden
..

kimlerin ve hangi kurumlann vaklf, dernek ve benzeri plana destek vereeegi, toplumsal
eylemlerde kullamlaeagl anlallan, Kadife Eldiven bai1gl ile belirlenen Oniversite ogreneileri ve
i1tisakil kiilerin kimler oldugu, harekatta ihtiya9 duyulaeak olan eezaevleri, hastaneler, i1a9 ve
glda depolan ve benzeri lojistik destek saglanaeak yerlerin ve buralarda goreviendirileeek
personelin kimler olaeagl, kimlerin gozaltlna allnaeagl, tutuklanaeagl, emekliye sevk edileeegi,
hangi Oniversite ogreneilerinin ilikilerinin kesileeegi, hangi kamu gorevlilerinin ilerine son

verileeegi, hangi basin yayln organlannln yaylnlnln durdurulaeagl, nelere el konulaeagl ve

nerelerin aranaeaglnln tek tek, isim isim ve yer yer belirlendigi, bu belirlemelerde insanlann
siyasi, ideolojik ve dini gorOlerine gore, kurumlann da benzer ekillerde hukuka aykln olarak
kaylt altlna ailndlklan filendikleri, plana destek vermeyeeekierin gorevlerinden ailnaeaklar
araslnda oldugu, destek vereeegi belirlenen ahlslann ise yeni yapllanma ile birlikte gorevlerine
devam edeeekieri veya daha Ost konumlarda gorevlendirilmek Ozere yeni gorev yerleri de
belirtilmek suretiyle tespit edildigi sonueuna ulallmltlr. Aynea Balyoz Harekatlnln ardlndan
I
hOkOmetin devrileeek olmasl sebebiyle goreve getirilmesi plan Ian an yeni kabinenin de
oluturuldugu, kimin Babakan kimlerin Bakan olaeaglnln da belirlendigi gorlilmekte, sanlk C;:etin

DOGAN taraflndan darbe sonrasl

..

"Milli Mutabakat Hliklimeti" adl altlnda kurulaeak hliklimetin

ilanlna yonelik konumanln bile hazlrlandlgl anlallmaktadlr. Balyoz glivenlik harekat planlnln
olaslllgi en yliksek tehlikeli senaryo ismi ile jenerik bir senaryo eklinde ozel se9i1mi slnlrll
saylda personelin katlilml ile iera edileeek gizli gizlilik dereeesinde bir plan seminerinde
denenerek mlizakere edileeegi belirtilmitir. Seminere glden sore9te yapllan yazlmalar ve
gonderilen mesaj emirleri 1lglnda bakllaeak olursa; ilk olarak Kara Kuvvelleri Komutanilgl 06
Agustos 2002 tarihli 2003 ylil tatbikat plan lama faaliyetleri emrinin i1gili komutanilklara
gonderildigi, bu emre istinaden 1. Ordu Komutanilglnln 14 Kaslm 2002 tarihinde kendine bagll
birliklere gonderdigi mesaj emrinde 4-6 Mart 2003 tarihlerinde plan semineri iera edileeegini,
harp oyunlan iera edilmeyeeegini ve 1 Oeak, 15 $ubat 2003 tarihleri araslnda Kolordu

Komutanllklannln plan semineri tatbikatlm yapmalan gerektiginin belirtildigi, Kolordu
Komutanllklannln plan seminerini ne zaman yapaeaklan1 belirleyip 1. Orduya bildirmelerinin
ardlndan 1. Ordunun bu tarihleri tekrar dlizenledigi, 16 Arailk 2002 tarihinde saat: 1 O.OO'da 1.
Ordu Harekat Bakanilglnda yapllan toplantlda toplantlya katllan Kor. Hrk.ve E- i .
$ube
MOdOrlliklerine, 12 Arailk 2002 tarihli Ordu Kor. Tug. plan 9ailma I uygulam
asian k ulu
9ailmalanna esas te '1 edeeek uygulama emrinin ve olaslilgl e yliksek
likeli senaryo un
elden teslim edildigi, dl
n emirlere ve senaryoya gore te pit edil n tarihlerde Kol rdu

Komutanilklannln pi
1.

Ordu

Plan S
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tarihli

n

Ineri tatbikatl yaptlkln, 1. ordu:mu . nll1 . n 31 .<?eak 2003 t rihli
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belirlendigi bu tarihte 162 kiinin katillmi ile ger<:ekletirildigi sabittir. Balyoz glivenlik harekat
planl bir anda yapllml bir plan degildir. AKP'nin hliklimeti kurmaslndan sonra <:allmalann yonli
degitirilmi, once olaslllgl en yliksek tehlikeli senaryo oluturulmu, akabinde bu senaryonun
ylirlirllige konmasl i<:in <:allmalar balamltlr. Bu <:allmalar ineelendiginde; oneelikle askeri
mlidahaleye gotlireeek ortam lizerinde duruldugu, bunun i<:in neler yapilmasl gerektiginin
belirlendigi, akabinde de lilkenin yonetiminin ele alinmaslnln planlandlgl anlallmaktadlr. Balyoz
Glivenlik Harekat Planl, 1. Ordunun bolgesinde yer alan Deniz Kuwetlerine bagll birligin yapml
oldugu suga planl, Hava Kuwetlerinin 1. Ordu bolgesinde yer alan birliginin yapml oldugu oraj
plan I ve 1. Ordu bolgesinde yer alan jandarma birliklerinin yapml olduklan sakal ve <:araf
planlan bu mahiyette planlardlr. Bunlar askeri mlidahalenin yapllmasl i<:in gerekli ortamln
hazlrlanmasl ve akabinde lilkenin yonetiminin ele allnmasl i<:in yapllan eylemlerin son

aamalardlr. 8 Mart 2003 tarihinde 1. Ordu'dan bagll birliklere mesaj <:ekilmitir. yekilen bu
mesaj emrinde Ordu Plan Seminerinin 5-7 Mart 2003 talrihleri araslnda yaplldlgl belirtilerek,

seminerle i1gili haZlrllklann arivlenmek lizere CO'lere kydedilip kozmik odada saklanmasl,
....

aynea sonueun 14 Mart'a kadar bildirilmesi istenmitir. Mesajda koordine eden olarak sanlk

Sliha TANYERI yer almaktadlr. Yukanda klsmen izah edilen 1. Ordunun <:ekmi oldugu bu
mesajlar gerek tarih gerek i<:erik itibariyle ineelediginde 2002 ylll sonlanna dogru, her yll yapllan
plan tatbikatlan kapsamlnda 1. Ordu Karargahlnda rutin bir seminer planlandlgl, aneak AKP'nin
se<:imi kazanlp, tek balna iktidara gelmesinden sonra ise rutin seminerden vazge<:i1ip olaslllgi
en yliksek tehlikeli senaryo kapsamlnda i<: tehdit diye adlandlrllan Hliklimete yonelik bir plan

yapllmasl

gerektigi

sonueuna

vanldlgl,

plan

seminerinin

bu

maksada

yonlendirildigi,

bu

baglamda, 1. Orduya bag II kolordulardan ve tugaylardan hazlrllklann buna gore yapllmaslnln

istendigi anlallmaktadlr. Plan seminerinde bu baglamda deQiiklik yaplldlgl da mesajlarda a<:lk
olarak belirtilmitir. 5-7 Mart 2003 tarihlerinde iera edilen plan seminerine ait ses kayltlannln
balyoz harekat planl kapsamlnda degerlendirilmesi netieesinde; Harekatta belirtilen bir<:ok
hususun aynl veya benzer kelimeler kullanllarak masaya yatlnldlgl ve mlitalaa edildigi, yetin

Oogan'ln konumalan esnaslnda bu seminerin bir jenerik oldugunu belirttigi gorlilmektedir.
Balyoz harekat planlnln yer aldlgl belgenin oluturma tarihinin 13.11.2002, son kaydetme
tarihinin 02.12.2002 ve beige lizerinde yer alan tarihin de 02.12.2002 olmasl da dikkate
allndlglnda, 05-07 Mart 2003 tarihinde 1.0rdu Komutanllg!lnda gizli gizlilik dereeesinde sadeee

...

162 kiinin katillmi i1e jenerik ekilde ger<:ekleen seminerln balyoz harekat planlnda ongorlilen
ve bir nevi darbenin tatbikatl olan seminer oldugu, snlklann seminer gorlintlisli altlnda,
seminerin bazl oturumlannda yapml olduklan yasa dl1 !<:allmalann mlizakeresini yaptlklan,
buradan hareketle olaslllgi en yliksek tehlikeli senaryorilun verildigi ve bu senaryoya gore
seminer <:allmasl yapmasl istenen kolordulann da balyoz harekatlnln tatbikatlnl kendileri
a<:lslndan, seminere gelmeden yaptlklan ve seminere darbe planlnl gorlimek lizere hazlrllkll
geldikleri anlallmaktadlr. 1. Ordu Komutanllgl Askeri Savelllgi taraflndan atanan bilirkiinin
meveut OVO ve CO'leri inceledikten sonra 22 $ubat 2010 tarihinde dlizenledigi raporda, taraflna
teslim edilen doklimanlann 05-07 Mart 2003 tarihleri araslnda 1. Ordu Komutanllglnda iera
edilen plan semineri oneesinde, ieraslnda ve sonraslnda kaleme allnan evrakln ger<:ek nlishalan
i1e aYnisl oldugu faraziyesine dayanarak hazlrlandlgl belirtildikten sonra klsaea; balyoz
slklyonetim komutanllgl taraflndan hazlrlandlgl anlallan balyoz glivenlik hareka
anlnln

slklyCinetim uygulama esaslannln otesinde tedbirleri ve faaliyetleri i<:eren,
devlet idaresine
I koymayl ongoren bir plan oldugu yonli e kana
komutanlna ver'
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gonO balamadan hazlr oldugu gorOlmektedir. TObitak teknik bilirkii1erince hazlrlanan bilirkii

raporuna gore dava konusu belgelerin yer aldlgl dijital verilerin yapllan incelemelerinde;
Belgelerin tamammm 2003 YIII ve oncesine ait oldugLJ, belgelerin oluturulma tarihlerinin
Ozerlerinde yazan tarihler oldugu ve CD'lere sonradan ekleme yapllmadlgl belirlenmi, aym
husus Emniyet Genel MOdOrlUgO bOnyesinde gorevlendiril,n teknik uzman bilirkii1er tarafmdan
da teyit edilmitir. SOha Tanyeri defteri plan semineri hazlrhk notlan adh dosyada samk SOha
Tanyeri'nin el yazisl notlan yer almaktadlr. EI yazislyia yazdlgl notlarda; birinci tehdidin i tehdit
oldugu, belgede irticaya kanan kiilerin tespit edilmesi, I b61gedeki basin yayln organlannm,
kurumlarm tespit edilmesi, halkm gOnlOk ihtiyalarmm tespit edilmesi, bu ahmalann ok gizii
yapilmasl gerektigi belirtilmektedir. Notlarda geen hususla,rdan birisi de bolgede PKK-Kadek ile

ibirligi yapacak kii1er onceden tespit edilmelidir eklindekl nottur. Slklyonetim ilam halinde sivil
kii1erle irtibat kurulmasl, slklyonetim bildirilerinin anlalhr olmasl gerektigini belirtilmektedir.
Aynca sivil kii1erin isimleri verilmektedir. Tugay Komutan;lan, Kolordu Komutam gibi, Kolordu

Komutanlan Ordu komutam gibi dOOnmesi gerektigi beli'rtilmektedir. Birinci tehdidin i tehdit

...

oldugu, Jandarma Komando Alaymln kullamlmasl nasll olacak? II jandarmanm kullamlmasl nasll
dOOnOIOyor? I tehdide yonelik somut planlar yapllmah, toplumsal olaylar onlenemez boyuta
ulamadan once somut planlar yapllmahdlr. Kamu kurum ve kurululanmn envanteri gerekir,
polis mutlaka kontrol altmda olmahdlr. Hangi evlerde kim neyle bannlyor? Bunlann balanglta

planlanmasl gerekir gibi notlar yazmaktadlr. Notlann tamarhl incelendiginde, olaslhgl en yOksek

tehlikeli senaryo ve yapllacaklara ilikin taslak oluturuldugu, aynca Ordu Komutanmm
konumalannm bir klsmmm hazlrhklanmn yaplldlgl anlallmaktadlr. SOha Tanyeri konuma el
kartlan adh dosyada SOha Tanyeri'nin konuma metni ve Ozerinde kendi el yazlslyla yaptlgl

dOzeltmeler yer almaktadlr. Bu metinde; 22 $ubat 2002 tarihinde Izmit'te bir grup ilkogretim
okulu mOdOrO ve ogretmenleri eitli kamu

kurum ve kurululannda tOrban ve baortOsO

yasagml protesto etmeye yonelik kanunsuz bir yOrOyO yapmaya teebbOs etmitir. Balanglta
yOrOyOOn onlenmesi iin alman tedbirleri moteakip meyqana gelen olaylar giderek bOyOmO
emniyet gOlerinin olaylara mOdahale etmede gecikmi olmasl, bazl bolgelerde ise mOdahale
etmeyerek pasif destek vermesi nedeniyle pek ok iyeri tahrip edilmi ve iki gOn iinde 25 kii
olmO, yaklalk 500 kii de yaralanmlt1r. Istanbul Fatih'te ;28 $ubat 2002 tarihinde aln dinciler
tarafmdan AtatorkO dOOnceyi savunan dernek binalanna yapllan saldlnlar sonucunda Ikan

atlmalarda ok saylda bina ve i veri tahrip edilmi, olaylann Istanbul genelinde yay"mas I

...

sonucu 30'un Ozerinde insan olmOtor. Kentteki pek ok imagaza ve ev yagmalanmltlr. Can

derdine dOen halk Orduya ait klla ve jandarma karakollarma slgmmltlr. Istanbul'un birok
semtinde sokak atlmalan her gOn vuku bulmaktadlr. Istnbul genelinde halk sokaga Ikamaz
hale gelmitir. I yerleri ve birok ahveri merkezlerine yonelik yagmalama olaylarmm artl
gostermesi nedeniyle esnaf kepenk kapatmak zorunda kalml ve bir ok zaruri glda maddesi

temininde zorluklar yaanmaya balanmltlr. Yetkililer tarafmdan Izmit ve Adapazan'nda da

gerilimin olduka yOkseldigi dile getirilmitir. Bu olaylar Ozerine Bakanlar Kurulu Milli GOvenlik
Kurulu'nun tavsiyesi ile slklyonetim ilan etmi ve karar Re$mi Gazetede yaylmlanarak aym gOn

TBMM onaylOa sunulmutur. Ancak TUrkiye BOyOk Millet Meclisi'nde Oye yeterli saylsma

ulallamadlgl iin slklyonetim karan onaylanamamltlr. $eklinde ifadeler bulunmaktadlr. Bu
konuma metni de yapllan planlann tamamen once slklyonetim i1anml gerektire
lara
yonelik oldugunu, akabinde de slklyonetim ilan edilmesinin saglanmasml e yonetim el
koymaya yonelik
gunu ortaya koymaktadlr. Gemite yapllan aske'
Odahaleler d bu
ekilde yapllmltlr.
12 EylOI askeri darbesinin onemll aktorle nde
irisi de bu prose OrO
dogrulayacak
Cle, bozulan asayie ragmen neden ge mOda Ie dildigi yonOnde s ulan
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almaktadlr. Bu donemle bu kadar ilgilenilmesi de yapllan faaliyetleri ile nevi hedeftediginin bir
gostergesidir. Slklyonetim slraslnda hangi i!?lemlerin yaplldlgl ogrenilmeye lfall!?llml!?tlr. Yani
kaba tabirle sanlklar 0 donemden kopya Ifekmeye lfall!?ml!?lardlr."
Salonda soz almadan konu!?anlar oldu. Anla!?llamadl. ,
Mahkeme Ba!?kanl: " $imdi devam edeeekier. Bittikten soma."
Salonda soz almadan konu!?anlar oldu. Anla!?llamadl.
Mahkeme Ba!?kanl: "Tam am iddia edilen. Peki Savel Bey devam ediyor."
Cumhuriyet Savelsl Sava!? Klrba!?: .. Bu planda gorev alaeak personelle ilgili olarak; balyoz

gvelik harekat planl kapsamlnda kendilerine ki!?ie ozel Iarak gorev tvdi edilen ve bu onurlu

gorevi kabul eden personel EK-A, harekatln kendl sorumluluk bolgelennde plan lama, hazlrllk,

koordinasyon ve ieraslndan balyoz komutanllglna kar!?1 sorumludur. $eklinde degerlendirme yer
almaktadlr. Planln EK-A'slnda ise planln uygulanmasl safhaslnda gorev alaeak personel
belirlenmi!?tir. Planln ilferisinde bu personele gorevin tevdi edildigi, onlann da kabul ettigi
anla!?llmaktadlr. Planla ilgili metin gorevlendirmeyi yapal) personelin faillik durumunu ortaya
-.

koymaktadlr. Planda goreviendirileeek kategoriler ba!?lIkll ekte !?U kategorilere yer verilmi!?tir:

Ozel operasyon ve sorgulama timlerinde goreviendirileeek personel, ozel gorevli toplama
timlerinde goreviendirileeek personel,
darbe harekatl timlerinde gorevlendirilecek personel,
gozaltl timlerinde goreviendirileeek personel, hasar tespit timlerinde goreviendirileeek personel,

kamu kurum ve kurulu!?lannda goreviendirileeek personel, ozel hastaneler ve ilalf depolannda
goreviendirileeek personel, gOmrOkler, depolar, ambarlarda goreviendirileeek personel, all!?veri!?
merkezleri ve glda toptanellannda goreviendirileeek personel. GorOldOgO Ozere bu kategorilerin
hilf birisi ban!? zamanlnda ve olaganOsto hal zamanlnda TOrk Silahll Kuwetleri'nin gorev alan Ina
girmemektedir.

Bu

Ifall!?ma da

planln

ierasl

a!?amaslna gelindigini,

dolaylslyla sUlfun

iera

hareketlerine ba!?landlglnl gostermektedir. Ost yazl plan Ifall!?masl 2003 adll dosyada yer alan

Arallk 2002 tarihli Ost yazlda, planln ve eklerinin dagltlm A 'planl kapsamlnda 1. Ordu birliklerine
gonderildigi
belirtilmektedir.
Yazl
ekinde
planla
ilgili
uygulamaslna
yonelik
olarak
goreviendirileeek personelin kim taraflndan tespit edileeegi hususunda yetkili personel isimleri
yer almaktadlr. Bu yazlyl ordu komutanl emriyle 0 tarihte tom general olan sanlk Nejat Bek
birliklere gondermi!?tir. Yazlda koordine yapan ki!?i olarak, sanlk SOha Tanyeri belirtilmektedir.

Hazlrlayan ki!?iler olarak sanlklar Ismet Oeak ve sanlk Mehmet Korkut Ozarslan olarak yer

....

almaktadlr. Mustafa Korkut Ozarslan olarak yer almaktadlr. Bu yazl da planln, hazlrllk
safhaslndan Iflklp, iera a!?amaslna gelfildigini gostermektedir. Balyoz gOvenlik harekat planlnda
gorev yapaeak personeli tespit eden ki!?iler de 1.0rdu birliklerinde gorev yapan ki!?ileri tek tek
irdeleyip, 0 ki!?ilerle irtibata gelfip gorevlendirmeleri yaprr)I!?lardlr. Dolaylslyla listede yer alan

ki!?ilerin bizim haberimiz yoktu, bilmiyorduk !?eklindeki savunmalan da mesnetsiz kalmaktadlr. 1.

Ordu Komutanllgl gOvenlik harekat plan Ina EK-C adll dosyada; rejim ve devlet aleyhtan olarak
listelenen basin yayln organlannln listesi yer almaktadlr. Toplam 40 tane basin yayln organl bu

!?ekilde kaylt altlna allnml!?Ifi!?lenmi!?tir. Bu belgenin altlnda sanlk Izzet Oeak'in imzasl yer

almaktadlr. EK_B gorevlendirme Ifizelgesi formatl adll osyada personelin hangi alanlarda
goreviendirileeegine ili!?kin liste yer almaktadlr. EK-M Latlika-1 birle!?tirilmi!? liste adll dosyada
balyoz gOvenlik harekat planlyla ilgili goreviendirileeek personelin tamaml yer almaktadlr. Bu
belgenin altlnda sanlk Izzet Oeak ismi yer almaktadlr. 4X4 aralflar Ifizelgesi adll listede el

konulaeak aralflann listesi belirlenmi!?tir. Toplam 95 aralf yer almakt dlr. EK_A gor
irme e
yetkili personel a II bu dosyada da balyoz gOvenlik hljrekat pi Iyla ilgili
revlendirileee
personeli belirle
k ki!?ilerin listesi yer almaktadlr. Bu belgeni alt nda san
zzet Oeak'in is i
yer almakta . Oton bu Ifall!?malar, belgeler, olu!?turulan Iistel d HOkO eti devirmek sUlfu a
te!?ebbO
Ulf u ierai hareke
. niteligindedir. 1980 darbe ne iIi!?ki Bayrak Planl 1. ?r u
kom
a'
a anml!?tlr. Planln ekinde muhafaza al a
Inaeak hass"tesls er,

ya

e tutuklanaeak ki!?i1er, siyasi parti temsile,leri I ne

temsileileri gih ki!?i; ::
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isimlerinin yer aldlgl lisleler yer almlllr. Bu Iisleler de 1. Ordu Kurmay Bakanl laraflndan
imzalanmlllr.

Lislelerde gozallma ahnacak millelvekillerinin

isimleri, sendikacllartn isimleri,

bankacllartn, OIkOcO derneklerin isimleri de lek lek belirtilmilir. Akla gelebilecek her kurum ve

dernek hakkmda delayll c,:ahmalar yapllml, kii1er lek lek belirlenmilir. Harekalm balamaslyla
birlikle gozallilar yapllmlllr. Aynl uygulama sorulurma konusu balyoz gOvenlik harekal
planmda da yer almakladlr. Vaklf, dernek gibi kurumlalr delayh incelemeye labi IUlulmu,
ozellikleri belirtilmi ve lisle haline gelirilmilir. Balyoz gOvenlik harekal planlnda ekler klsmmda
kiiler,

dernekler,

basm

kurululart,

yonelici

ve

kamu

gorevlileri

de

lek

lek

kay!l

allma

ahnml/filenmi ve lisleler haline gelirilmitir. Bunlartn yapllmaslyla hOkOmeli devirmek ve
suc,:unun hazlrhk harekellerinden c,:lklhp icrai harekellerine gec,:ilmilir. Bu suc,:larda icrai
harekellerin yani leebbOs aamasmm, silahh olarak sokaga c,:lklhp, harekatm balamaslyla
baladlgl ileri sOrOlebilir ise de bu kanun koyucunun ongordOgO bir durum degildir. lira burada
cezai mOeyyide ile korunan hukuki yarar Anayasal dOzeninin korunmasldlr. Bu nedenle bu

suc,:un icrai hareketlerinin, darbe karart verildiklen soma una yonelik hazlrhklartn yapllmaya
...

balanmaslyla

gerc,:ekleliginin

kabulO

gerekir.

Ceza

Hukukunda

deliller

slnlrll

olarak

saYllmamlllr. Suc,:un nileligine gore hemen hemen her ey deli I olarak kullanllabilmekledir.
Bunun lek islisnasl hukuka ayklrl elde edilen delilierdir.Yargllama konusu olayda, sorulurma bir

ihbar ve bir gazelede yargllama konusu planlarla ilgili yaym yapllmasl Ozerine balamlllr. IIgili
gazeleden ellerindeki bilgi ve dokOmanm Cumhuriyel Savclhgma leslim edilmesi islenmi,
bunun Ozerine gazele muhabiri larafmdan bir valiz ic,:erisinde i1gili beige ve dokOmanlar
gelirilmilir. Gelirilen belgeler ic,:erisinde CO'ler ve ses kaselleri de yer almakladlr. Bu CO'lerin

Ozerinde yazllar ve iareller de bulunmakladlr. Ayrtca bu ICO'ler Ozerinde ismi yer alan kii1er

dinlenmilir. Tespil edilen bu delil Ozerine CO'lere ilk yazlm ilemi yaplldlklan soma, ekleme
yaplhp yapllmadlgl yonOnde aratlrma yapllml, yapllan arallrmada TObilak da gorevli
bilirkii1er CO'lere ilk kopyadan sonra kayll ilemi yapllmadlgl yonOnde beyanda bulunmulur.
Belgeleri oluluran, kullanan ve son kaydeden kullanici isimlerinin bir c,:ogunun Nazh, M.Uclepe,
79964008, HRKBSK, 79561079, serkani, Suha Tanyeri, fserbesl oldugu gorOlmOIOr. Alman
ifadeler ve yapllan incelemeler nelicesinde; HRKBSK kullanici isminin Harekal Bakanl SOha
Tanyeri'ye ail oldugu, serkani ve 79561079 kullanici isimlerinin Sevilay Erkani Bulut'a ail oldugu,

Nazh, 79964008, m.Uclepe kullanici isimlerinin Melek Oc,:/epe'ye ail oldugu, fserbesl kullanici

-

isminin Genelkurmay MEBS Bakanllgmda gorevli Fikrel Serbesl isimli bir subaya ail oldugu,
Powerpoinl kullanlmmda Genelkurmay Bakanhgl ve TOrk Silahli Kuvvetleri genelinde bir
standart ablon olulurulmasl emrine islinaden bu subaym hazlrladlgl ablonun tom birliklere
daglllldlgl, hazlrlanan dokOmanlartn bu ablon Ozerinde degiiklik yapllmasl sureliyle
hazlrlandlgl, bu sebeple birc,:ok Powerpoinl belgesinde fserbesl isimli kullanlcmm belgeyi yazan
kii olarak gorOldOgO, 10m belgelerin TOrk Silahli Kuvvetlerine ait bilgisayarlarda hazlrlandlgl
anlallmlllr. Pek c,:ok belgede kullanici ismi olarak fserbel isminin yer almasl, belgelerin kolO
niyetli kiilerce sahle olarak Orelildigi iddiasmm dayanaksl oldugunu goslermekledir. CO'lerde
yer alan planlarda ve ozelikle plan seminerinde, bilgi ve belgelerin arivlenip CO olarak kozmik
bOroya kaldlrllmasl emredilmilir. Bu emir dogrullusunda yapllan arallrmada, yapllan plan

seminerlerin arivlendigi de lespil edilmilir. Bu c,:alimalarda gelirilen CO'lerin bu emir
dogrullusunda
yapllan
arivleme c,:alimasl
slrasmda
arivlenen
CO'ler
dugunu
goslermekledir. Sivil memurlartn beyanlartndan da bu CO'lerin 1. Ordu
mulanli
da
arivlendigini gasler ekledir. Ayrtca askeri bilirkii de yapllan semin rin gOv Iiginde aksakli lar
bulundugunu da b a
lmilir. Ele gec,:en dokOmanlar aramda Ka a Ku elleri Komulanhg ve
Jandarma Genel
ulanllglnda garevli generallerin ya!jllma I
ani an askeri mOdahal ye
desleklerinin
olacagl ile ilgili islihbari c,:ahmalartn yapll Igi da gorolmekledir. 11
olu
CO/200
rdu/lsli
Bakanhgl isimli klasor ic,:in
Yi r al n Gen EIOd isi i xcel

beige"

":Yf""'" to 72 . ;y",";ki) To g' ":
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TOmgeneral, Korgeneral ve Orgenerale ait adl-soyadl, sicili, gorev yeri ile ilgili bilgilerin oldugu,
dOOnce klsmmda bu ahlslann isimlerinin kalsmda siyah renkli (+) iareti, klrmlzl renkli (++)
iareti, (-) ve (?) iaretlerinin oldugu, bir tanesinde hi9bir iaretin olmadlgl, (+) iareti olanlarda
ordu komutam degerlendirmesi klsmmda; yazlll oldugu ekilde degerlendirme nollannm oldugu
anlallmltlr."

Cumhuriyet Savclsl HOseyin Kaplan: "JGK sayfaslnda; 28 (yirmi sekiz) Tuggeneral,
TOmgeneral, Korgeneral'e ait isim-soyisim, gorev yeri ve rOtbe ile ilgili bilgilerin yer aldlgl,
dOOnceler klsmmda; destekler, desteklemez, destekler-gorevli eklinde ibarelerin bulundugu

gorOlmektedir. Belgenin b101 isimli kuliamci tarafmdan balyoz harekat plammn son kaydetme
tarihinden sonra 13.01.2003 tarihinde oluturuldugu, SOha Tanyeri'ye ait HRKBSK isimli
kullanici tarafmdan 27.02.2003 tarihinde seminerden once son kez kaydedildigi ve irket isminin
1 'nci Ordu oldugu, bu belgeler de plan semineri gorOntosOi altmda samklar tarafmdan yOrOtolen

9ahmalann,

gergekletirilmesi

planlanan

bir

askeri

rinOdahalenin

9ahmalan

oldugunu,

samklann ama91anan sonucu elde edebilmek amaclyl kapsamh bir 9ahma igerisinde
...

olduklanm gostermektedir. Balyoz harekat planmda durum/genel bahgl altmda ozetle; 28 ubat
sOrecinde elde edilen kazammlardan istifade edilememesi ve 2002 se9imlerinde AKP'nin tek
parti olarak iktidara gelmesiyle beraber, Olkede hlzh bir zemin kaymasl yaanml ve BOyOk
Atatork'On bize emanet ettigi Olkesi ve milletiyle bir bOtOn olan TOrkiye Cumhuriyeti Devleti laiklik
karltl ve irticai unsurlann etkisine girmeye balamltlr. Son zamanlarda varhgma, rejimine ve
baglmslzhgma yonelik fikri ve fiziki haince saldmlar i9indedir. TOrkiye Cumhuriyeti'nin temel
niteliklerini degitirme gayrelleri gizlenemeyecek kadar aikar ve had safhaya ulamltlr
eklinde ibarelerin bulundugu, planm dOman durumu bahgl altmda ozelle; AKP HOkOmeti
irticai faaliyetlerin
Olke
igerisinde artmasma,
909 kazanmasma,
kadrolamasma ve
tekilatlanmasma tam destek vermekte, tom Olke genelinde AKP yandalan, tarikat ve cemaatler
ile devlet kademelerinde hlzla kadrolamakta, medrese, tekke ve zaviye tipi, egitim ve ogretim
birligini ortadan kaldlran 9arplk bir egitim sisteminin yeniden hayata ge9irilmesini hedeflemekte,
TSK ile birlikte laik cumhuriyetin en onemli teminatr anayasal kurumlann etkinligini klracak, kendi

ama91an dogrultusunda evrimletirecek yollar aramakta, AB Oyeligini ve teror sorununu bahane
ederek, Cumhuriyetin temel niteliklerini degitirmeye yonEllik 9abalanm devam ettirmektedirler

yazdlgl, aynca ABO, AB, irticai unsurlar, bolOcO unsurlar va AKP ortak eylem ve soylem birligi ile

hareket etmektedirler eklinde ibarelerin bulundugu gorOlmotOr. Planm dost durumu bahgl
..

altmda ise diger faaliyetlerin yanl slra TSK haricindeki dos unsurlar tarafmdan yapllacak basm

yaym faaliyellerinin yakmdan takip edilecegi ve gerktiginde koordinasyon saglanacagl

belirtilmitir. Planm harekat ortammm ekillendirilmesi s$fhasl bahgl altmda ise yine diger
faaliyellerin yam slra sOrekli irticai faaliyetler ile ilgili haberler, ogrenci olaylan, artan ehit
cenazeleri, ekonomik bunahm, faili me9hul eylemlerle, sokaklara dokOlmO halk temalan sOrekli
ilenerek, halkm en gOvendigi kurum olan TSK'dan geregini yapmasml bekledigi yonOnde
kamuoyu yonlendirme 9a"malan yapllacagl belirtilmitir. Vine 11 numarasl verilen CD
igerisindeki 9ahmalar_a/medya 9ahmalan isimli klasor igerisinde faydalamlacak medya
mensuplan isimli Word belgesinin oldugu, harekat planma kamuoyu destegi saglanmasmda
faydalanllacak medya mensuplan ballgl altmda 137 medya mensubunun isminin yer aldlgl

anlallmltlr. Gerek darbe oncesinde artlann olgunlatlnlmas, gerekse darbeden sonra
darbeci yonetime meruiyet kazandmlmasl amaclyla medya
ensuplannm
urlar
arasmda saylldlgl "rOlmOtor. Aynca 27 Mayls, 12 Mart ve 12 Ey 'l'den once
pi Ian hab lere
baklldlgmda; db' Oren sOre9te aama" olarak haberlerin
plldlgl,
rgekleen ola larla

ilgili yapllan h
hazlrlandl- ,
Bu ka

suba

rin ve YOrum.lann darbecilerin iini ko,ay.,aird gl, bu . kild a.rb.Ie ..e.in

Ica Silahh Kuvvetler mensuplarmm darbe ya m ya te vlk edlldlgl gorul utur.
2
a{1 arasmda ulusal basmda yflr a hab rler incelendigV1d , gen9

.

epimiz kayglhylz, rejim sorunu yarahl

b

r

ikin i kuvayl milli\k

areketi
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balamah,

asker'den

sert uyan,

silahh

kuwetler AKP'yi

devirebilir,

rejim

uyansl,

emekli

paalardan sert bir Ikl, bekleniyor kulisteki bomba, generaller Erdogan'l kukuyla izliyor,
kuvayl milliye hareketi baladl, ordudan AKP iktidarm balyoz, komutanlann son ihtan,

Ankara'da gen subay bombasl, kritik MGK'nm perde arkasl, sivil darbe mi askeri tasfiye mi
bahgml talyan gazete maneti ve haberlerin oldugu, pek ok koe yazanmn da benzer ierikte
yazllar yazdlgl tespit edilmitir. o raj harekat plam kapslilmmda 2003-2004 yilian arasmdaki
gazete haberleri ineelendiginde; TOrk F-16'sml Yunan jeti 'vurdu. TOrk F-16'sml fOzeyle vurduk
bahkh haberlerin oldugu, 1996 Ylhnda yaanan olaym bu bahk altmda ulusal bir gazetede
2003 yllmda yeniden haber olarak verildigi gorOlmO, bu aratlrmaya dair tutanak ve ilgili

yaymlann

suretleri dosyaya eklenmitir.

Eylem

planlalrl

erevesinde sanlklann

askeri

mOdahaleye ortam hazlrlamak amaelyla yazlll medyada haber Ikmaslm sagladlklan, bir klslm
bilgileri kaslth olarak medyaya servis ettikleri kanaatine vanlmltlr. Basmda yer alan bu haberler

de eylem planlannm uygulamaya konuldugunu, samklaml Ozerlerine atlh hOkOmeti devirmeye

teebbOs suunun ierai hareketlerine baladlklanm gostermektedir. Bir sua teebbOs iin
..

aranan birinei koul gerekletirilen fiilin iera hareketi niteliginde olmasldlr. Yani bir sua
teebbOsten soz edebilmek iin en azmdan 0 suun anuni tarifindeki iera hareketlerine
balanml olmasl gerekir. Bu nedenle hazlrllk hareketleri kural olarak cezalandmlmamaktadlr.
Bu sularda onemli bir' husus da ierai hareketlerin yani teebbOs eyleminin ne zaman
baladlgmm tespitidir. Buna ilikin olarak tam bir kural koymak da mOmkOn degildir. Aneak

elverili vasltalarla hOkOmeti devirme kastlnm ortaya Ikonulmasmdan sonra, bun a i1ikin

hareketlere balanmasl halinde sUlann ierai hareketlerinin de baladlgmm kabulO gerekir. Bu

sulann diger bir ozelligi de sulann eebir ve iddet kullamlarak ilenmesidir. Cebir kavraml

maddi ve manevi anlamdadlr. Cebirden maksat failin mciksadml saglamak Ozere hukuk dll,

meru olmayan vasltalann kullamlml olmasldlr. Bu vasltalar maddi eebir, manevi eebir, baskl,
tehdit, hile ve benzeri ekillerde olabilmektedir. Cebrin hukuki tarifi; ahsm fiili dolaylslyla bir
kimsenin arzu ve nzasl hilafma olarak bir hareketi yapmaya veya yapmamaya zorlanmasldlr.
Cebir maddi olabileeegi gibi manevi de olabilir. Balyoz harekat planmm gerekletirilmesi

...

aamasmda muhtemel eylem yerlerinin kefi, tutuklanaeak kiiler, siyasi parti mensuplan,
belediye bakanlan, sivil toplum orgotlerinin yonetiei ve, Oyeleri, gazeteeiler, aydmlar, bilim
adamlan, kanaat onderleri, okulundan atllaeak ogreneiler, el konulaeak aralar, gorevden
uzaklatlnlaeak, tutuklanaeak, emekliye sevkedileeek,
kullamlacak kamu gorevlilerinin
belirlenmesi, hassas olarak belirlenen kurum ve kurululflrln bama hangi askeri personelin
atanaeagmm belirlenmesi, zararh olarak nitelenmesi sebel:)iyle i1iigi kesilmesi planlanan askeri
personelin belirlenmesi,
polis tekilatmm ne ekilde yoniendirileeegi/kullamiaeagmm tespiti,
basm-yaym kurululan ve allanlar hakkmda yapllan planlamalar, kimlerin tutuklanaeagl,

kimlerin kullamiabileeeginin tespiti gibi su tekil eden fiillerin cebirle ilenebileeek fiiller oldugu

alktlr, dolaylslyla samklann eylemlerinde kanunun aradlgl eebir unsurunun varhgl artl
gereklemitir. 1.0rdu Komutanhgl ve bagh birliklerde yOrOtolen plan ahmalannda i tehdit ile
ilgili degerlendirmeler: 7 nolu CD'de yer alan harekat ba$kanhgl brifingi metni 31_07_02 adll
dosyada 31 Temmuz 2002 tarihli Harekat Bakanllgmm vermi oldugu brifingde EMASYA

planlanndan bahsedilmekle beraber, bunlar OlaganOstO Hal Kanununun ve IIldaresi Kanununun

tanlml oldugu yetkiler erevesinde ele ahnmltlr. Bu tarite 1. Ordunun diger bakanllklarmm
vermi oldugu brifinglerde de aym duyarhhk gozlemlenr'nitir.
apllan bu b'
r e . ieai
faaliyetler ve hOk"mete ilikin konular da yer almamltlr. Yapll n bu bri' glerde 1. Ordu un
sava dlmda
I: sava dl1 harekat gorevleri olar k; erorle
Oeadele kapsamm a;
Kara Kuwe
omutanhgmea emredilen/emredileeek' irli
ve unsurlanyla 2'nei 0 du

Komuta

top
komuta

1

'ye gOrev.l.erini sOrdOreeek, mOlki mak.

rda halkm asayi ve gOvenligi sagl"
dinasyonu saglayaeak, yasal

)\ 7<=)_,f

a
v

I

ta afmdan talep etdildi9i

e,

ma sadlyla; EMASV.
b Ige
at  revesinde dog ve d ger
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afetlere yardlm edecek, Ost komutanlik emirleri dogrultusnda icra edilecek ban1 destekleme

harekatma itirak edecektir eklinde belirlenmitir. Aym talrihte Istihbarat Bakanligl tarafmdan
veri len brifinglerde de aym durum gorOlmOtOr. GorOidOgO zere burada gorev alam belirlenirken
yasal

e;:ere;:eveden

bahsedilmektedir.

7

nolu

CD'de

er

alan

silahli

kuwetler

yeniden

yapJlanmasmdaki Or.K.nm emirleri_18.10.02 adli klaso ie;:inde yer alan dosyalarda Ordu
Komutanl olan <;:etin Dogan'm AKP'nin hOkOmet kurmada onceki donemlerde verdigi emirler
ve ordunun yaplslyla ilgili onerdigi degiiklik teklifleri yer alfnaktadlr. Bu dosyalar incelendiginde
irticai faaliyete i1ikin e;:alimalar olmadlgl gorOlmektedir. Dl3ha sonra gorOlecegi Ozere donemin

1. Ordu Komutam samk <;:etin Dogan'm 2002 genel see;:imlri sonrasl yapml oldugu e;:alimalar
ve talepleri ise tamamen farkll niteliktedir. 0 donemin IhOkOmetini hedef alarak e;:alimalar
yapllrdlgl

anlallmaktadlr. 4 nolu

CD'de yer alan 01tarihe;:e,

vazife,

sorum.sh.,

kurulu

konumasl adli dosyada 1. Ordunun tarihe;:esi anlatllmalktadlr. Bu dosya yansl eklindedir.

Dosyadaki yansJlarda 1. Ordunun EMASYA ile jig iii gOr$i: MOiki makamlar tarafmdan talep

...

edildiginde, toplumsal olaylarda halkm asayi ve gOvenli ini saglamak maksadlyla; EMASYA
beige komutanliklan arasmdaki koordinasyonu saglama
olarak belirtilmitir. Bu gorev de

mevcut yasalara uygundur. II Idaresi Kanunu ve OlaganOtO Hal Kanunu uyarmca 1. Ordunun
bu

konuyla

ilgili

gerekli

e;:alimalan

yapmasl

yasal I bir

durumdur.

Bunda

hie;:

Ophe

bulunmamaktadlr. Belirttigimiz II Idaresi Kanunu ve OlaganOstO Hal Kanunu valilere ilgili
komutanliklardan yardlm talep etme yetkisi vermektedir. omutanliklar da bu talebi karllamak

zorundadlr. Bu talebin karJlanabilmesi ie;:in gerekli e;:alimlann yapllmasl da bir zorunluluktur.

Ancak bu e;:alimalar tabi ki yasal e;:ere;:eve ie;:inde olacaktlr. \A.aglda aynntlli belirtecegimiz Ozere
yasal e;:ere;:eve allmltlr. 1. Ordu Komutanllgl Askeri Savcllllgmca alman bilirkii mOtalaalan da
bu yondedir. 6 nolu CD'de yer alan alternatif harekat plan'.itakdim metni adli dosyada 21 Kaslm

2002 tarihli plan yer almaktadlr. 3 Kaslm 2002 de AKP'nifl see;:imi kazmmasmdan ve 18 Kaslm

2002 de hOkOmetin kurulmaslndan klsa bir sOre sonra hazlrlanan bu planda 1. Ordunun dl

tehdjt gorevi esas alinmltlr. Ie;: tehdit noktasmda herhangi ir e;:alima yapllmamltlr. Bu e;:alima
da vali tarafmdan yardlm talebinde bulunulmasl halj hrie;: olmak Ozere, ie;: konulara ilikin
Ordular tarafmdan bir e;:alima yapllmadlgml gostermekt1dir. Alternatif harekat plan e-yakm
zamanli_21.11.02 adli yansJlarda aym mahiyettedir. Yine  nolu CD'de yer alan cereyan tarzl

planUakdim adli dosyada bu konulara i1ikindir. Bu sun'um ekljndeki metin 4-6 Mart 2003
tarihlidir. Seminer konulan tamamen dla yoneljktir. Ie;: tehd t konusu ilenmemitir. 5 nolu CD'de
...

Kh.

ve

Gen.Egt.Ulallan

Sonue;:lar_02

adli

dosyada

s num

yansllan

yer almaktadlr.

Bu

yansllarda $ubat 2002 ylli general seminer e;:alimalannd van Ian sonue;:lar bulunmaktadlr. Bu
yansllardan anlalldlgl kadanyla yll ie;:erisjnde seminerlerdn e;:lkanlan sonue;:lar Kara Kuvvetleri
Komutanligl'na bildirilmektedir. Aynca bu sunumlarda ie;: tehdide yonelik olarak onemli bir detay

bulunmamaktadlr. Bu da dava konusu seminer e;:alimalan!lIn ie;: tehdide yonelik klslmlannm 58.

HOkOmetin kurulmasmdan sonra hazlrlandlgml, 58. HOkoetin ve icraatlanmn bir tehdit unsuru

olarak algllandlgml gostermektedir. 3, 11 ve 12 nolu CD'Irde yer alan 02_2002 ylli ordu plan

seminer sonue;:lan adli dosyalarda 2002 yllmda yapllan pl+n semineri sonue;:lan yer almaktadl!.
Bu sonue;:lar irdelendiginde; Mart 2003 yllmda yapllan seEinerde tartlllan konulann olmadlgl

gorOlmektedir. 2002 yllinda yapllan plan seminerin sonue;:1 nnda; 1. Ordunun gorev alanl olan,

Olkesiyle ilikiler Ozerinde duruldugu anlallmaktadlr. Irti ai durum ve ie;: tehdit gibi hususlar

Ozerinde durulm

I tlr. 2

ylll Mart aymda yapllan PIn seminer'nde ise oncelikli

I ma

olaslligl en yOksek
. e i senaryo olmutur. Bu senaryod tama e ie;: tehdit ko
n Ozeri de
durulmutur. B
glamda stratejiler gelitirilmitir. 2003 llimn n' nemli OZ Igi ise 2 Ka 1m
genel
ErtuV

hareka

hazl

se .

i AKP'nin
•

kazanmasl ve hOkOmeti ku1mas,
4 Mart 2003 adll dosya a 1.

sllar hallnde-yeralmaktadlr. Soruturma onu

r.

12 nol
CD'de yer
an
uyla' gili olarak Ertu rul

an pi n seminerin en . nce

bu plan incelendiginde ie;: tehdide yonelik bir 9 'rev a nm 0 adlgl gOrOrek dir.
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Belirttigimiz gibi AKP'nin hOkOmeti kurmaslndan sonra olaslhgl en yOksek tehlikeli senaryo adh
senaryo hazlrlanarak 9ahmalara balanmltlr. 5 nolu CD'de yer alan EK_E Lahika1 Genel ve

Balangl9 Durumu adh dosyada bu bahk altlnda Tugay Harekat $ube MOdOrO Vekili Muhabere

...

Kurmay Binba1 M.T. taraflndan hazlrladlgl anlallan plan 9ahmaslnda dOmanla ilgili isimler
sembollerle, mavi, klrmlzl eklinde gosterilmitir. Bu 9ahmada da 19 tehdit konulu bir bolOm yer
almamaktadlr. Vine 5 nolu CD'de yer alan EK_E Lahika2 Ozel Durum adh dosyada ozel durum
bahgl altlnda 65. Tugayda yapllan plan 9ahmasl yer almaktadlr. Burada da i9 tehdide yonelik
bir bolOm bulunmamaktadlr. Bu plan da 2003 tarihlidir. 13 nolu CD'de yer alan 65. Mekanize
llrhll Plan SimOlasyon adh klasorde yer alan dosyalarda, 65. Mekanize Tugaylnln harekat
plan Ian yer almaktadlr. Ancak bu planlar incelendiginde, i9 tehdide yonelik olarak bir 9ahmanln
yer almadlgl gorOlmektedir. 10 nolu CD' de yer alan 54. Mekanize Tugay adh dosyalarda 54.
Mekanize Tugaylnda yapllan planlardan bahsedilmektedir. Aydlnlatma planl, engellerin
ge9ilmesi planl gibi planlar bunlardan bir ka9ldlr. Ancak bu planlarda i9 tehditten
bahsedilmemektedir. Tugayln egemen harekat planlnda da tugayln vazifesi; 54. Mekanize
Piyade Tugay TOrkiye ile .. Olkesi araslnda dogabilecek bir krizde, kendisine tahsis edilen
sorumluluk bolgesinin emniyetini ve krizin 9atlmaya donOmesi durumunda sorumluluk
bolgesindeki dOman kuvvetlerinin geri gekilmesine imkan vermeden imhaslnl saglamak oldugu

belirtilmektedir. Dolaylslyla i9 tehditten bahsedilmemektedir. 19 tehdit AKP'nin se9imleri kazanlp

hOkOmet kurmaslyla gOndeme gelmi ve bu yonde 9ahmalar yapllmltlr. 14 nolu CD'de yer
alan i9 tehdidin olmadlgl plan yansl adh dosyada tugayla ilgili yansllar yer almaktadlr. Bu
yansllarda i9 tehditle ilgili hususlar yer almamaktadlr. Bu 9ahmalar da bu donemde i9 tehdit gibi
bir olgunun goz onOnde bulundurulmadlglnl gostermektedir. 7 nolu CD'de yer alan
Harekat_BrifingLYansllar_11.10.02 adh dosyada 11 Ekim 2002 tarihinde hazlrlanan brifing
yansllan yer almaktadlr. Bu yansllar 2002 genel se9imleri yapllmadan once hazlrlanmltlr ve 1.
Ordunun 0 zamanki anlaYIlnI, konuya yaklalmlnl gostermektedir. Yeni Harekat Brifing
MetnUO.10.02 adll brifing metni de aynl konuya ilikindir. Bu metinlerde Harekat Bakanhglnln
gorev alanlarlnda yasalara ayklrl bir yon gozlenmemitir. Bu brifing konulan incelendiginde irticai
faaliyetlere ilikin konulann hemen hemen hi9 yer almadlgl anlallmaktadlr. DokOmanlar
araslnda bulunan Ordu_2002 Ylhnda Gergekletirilen Plan Semineri bahkh belgede 5-7 Mart
2003 tarihli plan seminerinden bir yll once yapllan seminerin igerigine ilikin belgeler yer
almaktadlr. Bu seminerin konulan incelendiginde; olaslliQI en yOksek tehlikeli senaryo gibi bir
...

senaryonun olmadlgl gorOlmektedir. Bu seminerin maksat bOlOmOnde i9 tehdide yonelik bir
madde de belirtilmemitir. Bu durumda Mart 2003 Ylhnda yapllan plan seminerinin, yeni

hOkOmetin yaplsl Ozerine olagan dl1 planlandlglnl gostemektedir. Bu dokOman yaklalk 220

sayfadan ibarettir. Aynca 2002 ylh ve 2003 ylh plan semierleri karllatlrlldlglnda, bir sonraki

seminerin bir onceki seminer 9ahmalan Ozerinden hazlrlandlgl, ancak farkh noktalarda
degiiklikler yaplldlgl anlallmaktadlr. 2003 ylll plan sElminerinde ise katlhmcllar dllndaki
,

farkllhk olaslhgl en yOksek tehlikeli senaryo adh bir serilaryonun 9allllmasldlr. Bu senaryo

aynntlh bir ekilde belirtilmitir. Yukanda sayllan dOkotanlar incelendiginde bu donemde

yapllan faaiyetlerin tamamen 1.0rdunun grev .Inln y nelik oldugu orOlmektedlr. 19 tehd!
Ozerinde hl9 durulmamltlr. Ancak AKP'nln hukumetl k rmasly, a blrhkte 9ahmalann yonu
degitirilmi, i9 tehdit gOndeme getirilerek 9ahmalar yapllmltl . Yapllan bu 9allmalar da 0

donemin HOkOme' in devrilmesine yonelik olmutur. 'Bu

hmalar mOtal

n on

ki

bolOmlerinde aynnt I olarak belirtilmitir. 2002 ylll KaSIll!l aYI a yapllan ge I se9imlerd n
sonraki 11mala
n onemli konusu ise tamamen 'A
'n kurmu
dugu hOkOm in
faaliyetleri olm
r. Bu iki karllatlrma sonucunda, se9irhl r n sonra 1. Ordu Karargahl a
ve dolayls
agh birliklerinde
urumdan rahatslzllk duy
Sl sonuc hemen 9atmal nn
yon d r
amamen hOkOmete kar1 yMI n irildigi go 'Imektedir. OkOm tin
Olkeye er' t
recegi korkusu oluturularak, hukuk
 9ahmal ra, faaliyetl re 0 am

=tyG
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hazlrlanmaya ahlldlgl anlallmaktadlr. Mart 2003 tarihli 1. Ordu Komutanhgl Plan Semineri
sonu raporunda; 05-07 Mart 2003 tarihleri araslnda icra edilen seminerde Cumhuriyetin laik,

demokratik yaplslm tehdit eden i politikadaki gelimeler, siyasal Islama yoneli, devlet ii
kadrolama gibi i tehdit konularlnln gorOOldOgO, i tehdit mevcut iken dla yonelik bir
harekatln baanh olmaslnln riskli oldugu, oncelikle i cephenin sag lam tutulmasl gerektigi, i
tehdide yonelik hazlrhklann da yOksek seviyede olmasl ve bu yonde ahnacak tedbirlerin planlara

...

yansltllmaslnln uygun olacagl sonucuna ulalldlglnln bildirildigi, Plan Seminerinin !crasl bahgl
altlnda seminerin birinci gOnOnde olaslhgl en yOksek tehlikeli senaryo ierisinde TOrkiye
genelinde yapllacak durum degerlendirilmesi ve kuwet komutanhglna yapllacak tekliflerin
gorOOldOgOnOn bildirildigi, i tehdit ile ilgili olarak slklyonetim ve EMASYA gorevlerinde
istihbaratln hayati onem taldlgl, birlik komutanllklannlln kendi sorumluluk bolgelerindeki
gelimeleri yaklndan ve gOncel olarak takip etmesi geretigi, 2937 saylh Kanunun garnizon
komutanlanna kendi bolgelerinde gorevinin gerektirdigi itihbaratl oluturma gorevini verdigi,
ozellikle jandarma unsurlannln yapacagl istihbaratln 0lnem kazandlgl, irticai faaliyetlerde
bulunan yerel yoneticiler i1e i1gili istihbarat temininde dogal afet tatbikatlan ve toplantllan gibi
flrsatlardan da istifade edilmesi ve boylece soz konu$u personelin daha yaklndan takip
edilmesinin faydah olacagl, Olkenin iinde bulundugu durumun endie verici oldugu, bir tarafla
dl tehdit diger tarafla bir siyasi partinin militanca irticai kadrolama iin mOcadele verdiginin
bilindigi, boyle bir ortamda 1. Ordu sorumluluk bolgesinde irticai tehdit alslndan ozellikle

Istanbul, Sakarya ve Kocaeli bolgelerinin onem arz etliginin bildirildigi, teklifler bahgl altlnda i

tehdidin ulatlgl boyut nedeniyle somaki Ordu Plan Seminerlerinde dl tehdide yonelik planlarla
birlikte i tehdidi kapsayan alternatif harekat planlanmn da incelenmesinin, i tehdidin en az dl
tehdit kadar tehlikeli oldugu dikkate ahnarak, i tehdide yonelik plan ve eklerinin mevcut bilgiler
ile gOncelletirilmesinin uygun olacaglnln bildirildigi gorOlmOtOr. Yukanda aynntlh olarak
anlatlldlgl Ozere 1.0rdu Komutanhgl ve bagh birliklerin harekat planlannda AKP'nin 2002 ylh
milletvekili seimlerini kazanmaslna kadar olan donemde ogunlukla dl tehdide yonelik
dOzenlemeler yapllml ve bunlar Ozerinde ahmalar sOrdOrOlmOtOr. Ancak yukanda deginildigi
Ozere, AKP'nin tek balna hOkOmeti kurmaslndan soma planlar revize edilmeye balanml, bu
baglamda i tehdit esas allnarak ozellikle slklyonetim plan Ian gOncelienmitir. Slklyonetim,
Anayasamlzda bir olaganOstO yonetim biimi olarak belirlnmi ise de, ondan once olaganOstO

...

hal yonetim biimi de yer almaktadlr. Yapllan planlarda ie iddet olaylannln artmasl halinde
gei1ebilecek olan olaganOstO hal yonetim biimi hii goz onOne allnmaml, dogrudan

slklyonetim biimi Ozerinde durulmutur. C;OnkO slklyoneim de kolluk yetkisi tamamen TOrk

Silahh Kuwetlerinin eline gemektedir ve slklyonetim ilanldan soma Olke yonetimini ele almak
yani askeri mOdahale yapmak daha kolay hale gelmek:tedir. Slklyonelim planlarlnln yasal
oldugu, i tehdide yonelik ahmalann da EMASYA dogrultusunda yasal oldugu savunma olarak
ileri sOrOlebilir ise de, slklyonetim planlan yaplhrken 12 EylOI 1980 askeri mOdahalesi Bayrak
Harekat Plam esas ahnml, bu planlar Ozerinden paralel nitelikte ahmalar yapllmltlr. Tutulan
notlardan ve kaynak olarak kullamlan materyallerden bu durum anlallmaktadlr. Sanlklardan
SOha Tanyeri'nin el yazlh notlan da bunu gostermektedir. Aynca SOha Tanyeri ve bir klslm
samklar 12 EylOI planlannl Ikarml ve Ozerinde ahmalar yapmltlr. Samk SOha Tanyeri de 0
donemde 1. Ordu Harekat Bakam olarak gorev yapmltlr. Genel urmay Bakanllgl taraflndan
hazlrlanan 1. Ordu plan semineri 2003 gozlemci raporuna gore t tbikat maksadlnl
hgl en
yOksek tehlik
enaryoya uygun olarak hazlrlanacak Or/Kor. Iternatif pia
1m incel
ek,
sorun safhalan I
ozOm tekniklerini ortaya koymak, egem n arekat p
I esas ahnar k i
tehdidin 01
Igi Kara Kuwetleri Stratejik Ihtiyatlarln 9 m digi K ey Irak'ta gergi Iigin
olmadlunanistan'la il . '-durum senaryoda belirtildigi ib' oldug kabul edilerek alte natif
pi
r
belirtildigi plan seminerinde; Ola1 I n yO ek senaryo i1ejlgili larak
I
I tehdidin i tehdit oldugunun vurgulandlgl, a I
ma da dl tehdide war1 a her

b

I
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tOrlO tedbirlerin ahnacagmm ve satamalardan kamllmasl gerektiginin vurguladlgl yine Kuzey
Irakta meydana gelen gelimelerin dl tehdit olarak degerlendirildigi, i tehdit ile i1gili olarak

oncelikle bir Milli Mutabakat HOkOmetinin kurulmasmm gerektigi, MIT Bakanhgma asker kiinin
getirilmesi, halkla i1ikilerin onemi ve slklyonetim gorevlerinin ek gorev olarak gorOlmemesi,
slklyonetim karargahlannm komutanhk karargahlan oimasl gerektigi, sivil toplum kurululannm
yeniden yapllanmaya ihtiyael oldugunun belirtildigi C\nlallmltlr. Bu rapora gore de;
Gerekletirilen plan seminerinde Kara Kuwetleri Koniutanhgmm emirlerine aykln olarak
gorOOlen konulann gozlemciler tarafmdan tespit edilerlek rapor edildigi anlallmlt1r. Su

tarihindeki ahmalarla 1. Ordu Komutanllgl tarafmdan yasalarla kendilerine verilen gOrevlerin
otesine geilerek

hedefler ortaya

konulmutur.

Bu

baglamda,

slklyonetim

ilan

edilmesini

moteakip yapllaeak ahmalar belirlenmitir. Her ne kadar slklyonetim i1anl yasal bir sOre ise
de, bu planlarda slklyonetim, askeri mOdahaleyi gerekletirmek iin gei1mesi gereken
olaganOsto yonetim biimi olarak gorOlmO, yani slklyonetim slrasmda ordunun etkinliginden
istifade edilerek, Olkenin yonetimini ele almak iin bir ara olarak gorOlmOtor. Bu husus da
..

birok kez alka soylenmi, bu baglamda haZlrhklar yapllmltlr. Once 1. Ordu hazlrhklan
yapmaya balaml, daha soma bagh

kolordular, tOme ve tugaylar bu yonde ahmalar

yapmllardlr. Bu ahmalara i1ikin yazlmalar, degiikliklr, kimlerin katlldlgl, belgeleri kimlerin
imzaladlgl i1gili bolOmlerde alk olarak belirtilmitir. Askeri hlOdahaleye yonelik planlar dlmdaki
birliklerin planlanna, gizliligi ihlal etmemek alsmdan yer verilmemi, yalnlz yargllama konusu
sua i1ikin planlann yasa dllhgml ortaya koymak alsmdan zaman zaman bunlara da
deginilmi, karllatlrma yapllmltlr. Bu sularda teebbOsOn ancak ihtilal gOnO silahh birliklerin
harekete geirilmesiyle balayacagl, bunlardan once yapllanlann hazlrhk hareketi niteliginde
olacagl i1eri sOrOlebilir ise de; SOz konusu sularda korunan hukuki yarar Olkenin bOtonlOgO,
yasal bir hOkOmetin ve yasama organmm varhgldlr. Sulann korudugu bu hukuki yarar dikkate

ahndlgmda bu gorOe itibar etmenin mOmkOn olmadlgl o alktlr. Belki bu gorO, TOrk Silahh

.,

Kuwetleri dlmdaki bir silahll su orgOto veya baka oluumlar iin savunulabilir. Aneak TOrk
Silahh Kuwetleri iindeki boyle bir yapllanma iin savunmak mOmkOn degildir. Zira tank ve
topun sokaga Ikmasmdan somaki sonu ya Olkenin bOIOnmesi. ya dOzenin degimesi ya da
kar1 gurubun egemenligi ele almasldlr. Her halde bu O sonu da Olkeyi bir uuruma yuvarlar.
Olkeyi kollama gorevi olan bir kurumun onemli bir bolOmOnOn bamdaki komutanm astlanyla
beraber boyle bir plan yapmasl ve hazlrhklannl filemeler, atllaeaklar, ahnacaklar,
tutuklanaeaklar eklinde sOrdOrmesinin dava konusu sulann ierai harekelerinin balamasl iin
yeterli oldugu sonucunu dogurmutur. Aksi takdirde kanun koyucunun bu sularda elde etmek
istedigi hukuki yarar ile van Ian sonu arasmda bir tutarsllzhk olur. Bu nedenlerle suun icrai
hareketlerinin baladlgl, dolaylslyla teebbOs aamaslnl gerekletigi kanaatine vanlmltlr.

Vine balyoz harekatl ile birlikte kilit gorevler iin asker ve sivil personellerin atanacagl
belirtilmekte, bu ahlslara ait listelerin gOncelienmesi istenmekte, hali hazlrda bu listelerin var
oldugu sonucu ortaya Ikmaktadlr. Banka mOdOrlOgOne atanacak askeri personele yardimci
olmak Ozere onceden belirlenmi Ost dOzey kamu gOrevlilerinin atanaeagl da belirtilmektedir,
Seminerde ise sanlk <;etin Dogan'm 1980 askeri darbesinden de ornekler vererek, 0 tarihte
personel gorevlendirmesi konusunda eksikliklerin bulundugu, bu nedenle sivil kurumlann
askerler tarafmdan yonetilip yonlendirilmesinde zorluklar yaandlgl, bu defa ahmalann daha
srkl tutulup, kurumlara yerletirilecek askeri personelin, seimi,
'revlendir'
Sl, a ndlgl

kurumda kallc olabil

takdirde ilerin

somut olara
Kuwetle .
liste "

si iin gorevlendirme konusundal detayll

ndlgl ekilde yOrOmeyecegini vurgula\:lIgl gorOI

revler belirlenmi.tir.

hmal

ekt

I gerektigini, aksi

Ir. Eylem planlar nda

Bu eylem planlannm 1PII aSI .(j soma TOrk Si ahll

n iliigi kesilecek personel listesi, kamu kuruml m an hlgl keslleeek ers nel
lannda gOrevlendirilecekler listesi, darbe 0 ras yapllacak tut lama ara
evleri listesi belirlenmitir. Bu listeler 7' y t ihi itibariyle g' rev ya an
.

I
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personel somut olarak uyumluluk gostermektedir. Aynca plan seminerinde 0 donemde gorev
yapan belediye bakanlan, imam hatip lisesi mOdOrleri Ozerinde durulmu, yerlerine atanacak
personel de belirlenmitir. Bu somut olaylar da yapllan planlann bir senaryodan ibaret
olmadlgtnl gostermektedir. Aynca planlann icrasl iin yukanda belirtilen ahmalardan ayn
olarak tedhi eylemlerine i1ikin ahmalar da yapllmltlr. Dolaylslyla suun teebbOs aamasl
balamltlr. Yukanda belirtilen somut allmalar da suun icrai hareketleri olarak gorOlmOIOr.
Suun hazlrllk hareketlerinden Iklp icra hareketlerine geiin yaplldlgtnl gosteren en onemli
delil, bizzat balyoz gOvenlik harekat plam iinde yer almaktadlr. Bu plantn ierisinde plantn
safhalan; Harekat; hazlrhk, harekat ortamtntn ekillendirilmesi, icra ve yeniden yapilandlrma

safhasl olmak Ozere dM safha halinde icra edilecektir. 11-- Hazlrhk Safhasl: Bu safhada icra
edilecek faaliyetler mOteakip safhalara zemin tekil eecektir. HaZlrhklar kapsamtnda: 1
$ekillendirme safhasl iin istihbarat toplama ve ilgili irtic$i, bolOcO ve YlklCI gruplara eleman

,.,.

slzdlrma ahmalan icra edilecek, eklinde belirtilmektedir. Sonraki safhalar ise icra ve yeniden
yapllandlrma safhalandlr ki, bu aamalara geildigi zaman zaten ihtilal yapllmaya balanml
demektir. Bu aamalarda zaten cezalandlrma da mOmkOn olmayacaktlr. Zira artlk yasalan

uygulayacak gO etkinligini yitirmeye balaml, Olkenin yonetimi el degitirmi demektir. icrai
hareketlerin baladlgtna ilikin diger bir delil balyoz gOvenlik harekat plantnda; Irticai, Ylkici ve
bolOcO gruplara ait mevcut tOm listeler ile tekil edilecek olan ozel gorev timlerinin listeleri
gOncelienecek ve devamh olarak gOncel tutulacak, eklindeki alklamalardlr. Belirttigimiz Ozere
bu Iisteler onceden yapllml ve harekattn uygulanmasl aamastnda gOncelienmesi de
ongorOlmOtOr. Sanlklann saylsl, rOlbeleri, emir ve komutalan allindaki birliklerinin saYI ve

imkanlan ile sahip olduklan ara ve gere baklmtndan, amalanan suu ilemeye elverili
imkanlara sahip oldugu, bu durumda sanlklann Ozerlerine tlll cebir ve iddet kullanarak TOrkiye
Cumhuriyeti HOkOmetini ortadan kaldlrmaya veya gorevleqni yapmastnl klsmen veya tamamen

engellemeye

teebbOs

suu

alstndan

aralanndaki

dClyanlmantn,

TSK'ntn

yasal

askeri

hiyerarisi dltnda olutugu kukusuzdur. Balyoz gOvenlik harekat plan I ve oraj hava harekat
plan I ierigindeki alklamalardan, dava konusu yapllan HOkOmete ka1 eylemlerin, samklann
gorevli olduklan askeri birliklerin tOm personeli taraftndan degil, ozel olarak seilmi,
gorevlendirilmi personelinin katlhmlyla planlandlgl, gerekletirilmesi planlanan harekattn icra
safhasl ve sonraki aamalannda kilit gorevlere seilmi bu personelin getirilecegi, bu personelin
aym zamanda gorevlendirme konusunda yetkili oldugu, samklar arastndaki bu yonde onceden
,.,.

anlama emir komuta zinciri, i bolOmO ve gorev bolOmO bulundugu hususlannda yeterli su
Ophesinin varhgtnl gosteren olgulann bulundugu anlallmltlr. Samklann yukanda klsaca
orneklenen detayll ahmalan tamamlaylp 05-07 Mart 2003 tarihli plan seminerinde jenerik
senaryo eklinde gereklelirilecek harekat plantntn bir nevi provastnl yapacak dOzeyde darbe
hazlrhklanm tamamladlklan, ele geen planlar, gorevlenqlirme Iisteleri, dokOmanlar, el yazlsl

notlar, delillerin incelenmesine dair bilirkii raporlan, Ergenkon soruturmasl erevesinde elde
edilen notlarda geen ibarelerden anlallmltlr. Sanlklan aynnllh olarak hazlrladlklan hukuk
dl1 faaliyetlerini, ellerinde/iradelerinde olmayan nedenlrle hOkOmeti devirme suunun icra
hareketlerini tamamlayamadlklan, eylemlerinin teebb(is aamastnda kaldlgl kanaatine
vanlmltlr. Talep: Yukanda 10m ayrtntlsl ile alklanan deliller sonucunda; girite kimligi, isimleri

belirtilen samklartn TOrkiye Cumhuriyeti HOkOmetini Cebren Iskat veya Vazife Gor
Men
Etmeye TeebbOs Etmek suunu iledikleri anlalldlgtndan eyleml rine uya,
5237
ylll
Kanunun 7/2 mad si
gince su tarihi itibariyle lehlerine hOkOml ire
65 Saylll TC mn
147, 61/1, 31, 33
maddeleri geregince ayn ayn cezalandl11
nn, Adli emanette k ylth
iinde su uns
ve orgOlsel ierikli dokOman bulunan dijital veri
y Ilanntn, ses kasetle nin,

dosyada
adtna t
Kaplan I

emanette bulbelgelerin delil olarak saki
v mOlala
nur. 29.03.2012 Sava Klrba Istan ul

an

tna, karar verilesi
mu
umhuriyet Savcll, HO eyin

mhuriyet Savclsl."
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Mahkeme Bakanl: "Peki, durumaya ara veriyorUZ."!
Durw}maya klsa bir ara verildi.

,

Durumaya kaldlgl yerden devam olundu

i

Mahkeme Bakanl: " Evet Iddia Makaml CM 216. maddesi geregince yaptrgl
degerlendirme ve neticesinde esas hakkmdaki gorOOnO bildirdi. CD olarak hazlrlaml kendisi
biz de onlan lfogalttlnyoruz. Isteyenlere imza karlllgl terilecek. Bu aamadan sonra hem
delillerin tartrllmasl hem de esas hakkmdaki mutalaay kar1 tanlk beyanlanna kar1 tum

beyanlann ailnmasma gelfecegiz. Ancak bununla ilgili Makememizin oluturdugu bir ara karar
var. Onu u anda size tefhim edecegiz. Bir ey mi var Avuat Bey?"
Mikrofona konuulmadlgl ilfin anlallamadl.

i

Mahkeme Bakanl: " DurumaYI kapatmayl dOOnyoruz siz degerlendirme mi yapmak

istiyorsunuz Avukat Bey?"

.....

Mikrofona konuulmadlgl ilfin anlallamadl
Mahkeme Bakanl: "Yani kalf dakikaya kadar?"
Mikrofona konuulmadlgl ilfin anlallamadl

,

Mahkeme Bakanl: " Tabi sizin 0 alfldan size sOre verecegiz zaten 0 ara karan alflklaYlp
sOre verecegiz size."

Mikrofona konuulmadlgl ilfin anlallamadl
Mahkeme Bakanl: " SOre verecegiz evet."

Mikrofona konuulmadlgl ilfin anlallamadl

I

Mahkeme Bakanl: " Onu tOmden almaya lfailacaglz daha sonra imdi tamammlza esas

hakkmdaki mOtalaa 920 sayfaydl degil mi oyle demitiniz. !Onun CD ilferigini verecegiz. Isteyen

olursa onu yazlil halede donOturebiliriz."

.

Soz almadan konuuldugu ilfin anlallamadl

Isim belirtilmedi: "Zaten bilgisayar yok bizde."
I
Mahkeme Bakanl: ":;>imdi Silivri'de bilgisayar imkn1 slnlril yazlil istiyorsunuz. :;>ey de

Hasdal."

.

Mikrofona konuulmadlgl ilfin anlallamadl

Isim belirtilmedi: "slnlrll."

,

Mahkeme Bakanl: " Slniril, biz ilk etap da imka' dahilinde bugOn itibariyle size CD

olarak verelim, lfogaltabildigimiz kadanyla da yann ben  ye elden Ceza Infaz Kurumlanna bir
,.,

klsml da yazlil olarak gondermeye lfallacaglm yani belki en azmdan bir kogua bir tane yazlh

olarak gondermeye lfahailm. Oguzhan yarbaylm askeri !cezaevi mOdOrlOklerine bilgi verelim
yarm ben bizim Mahkeme Katibi Adem'i gonderecegim i bir aralfla, bu CD ve yazlh olarak

mutalaayl ceza infaz kurumuna blraksln teblig edilmek oere ceza infaz kurumu yetkililerine,

askeri cezaevlerine. Hani siz bilgilendirirseniz yann girite slkmtl olmasm ne amalfla gelindigini

bilsinler. Hem CD gelecek hem de her kogua bir tane yazll olarak gondermeye lfahahm."
Mikrofona konuulmadlgl ilfin anlallamadl

:

Mikrofona konuulmadlgl ilfin anlallamadl

!

Mahkeme Bakanl: " Elimizden geldigi kadar lfogaltlp gondermeye lfahahm."

Mahkeme Bakanl: " Yani zaman yeterli, bir an onbe verelim daha sonraki a amalarda
telafi ederiz burada Baro odasmda fotokopi makinesi var oda lfogal aya lfal
r bakanz. '
Sanlk Abdurrahman Babug: " Mikrofona konuulm
Mahke e Ba
. "Evet hakhsmlz talepleri getirin

dair tutanaga

Babug'un sa

eklerini de
M'

e

Igl ilfin
ir bakal

. Notlar da var masanm Ozerinde I noll I

la11
adl."
lara. Onlann ahndr:'ma

getir. Evet Abdurrah an

I oturumda ogleye kadar ekleri ile birllkte I ayfahk klsmml okudug ve

an zaman degerlen irdigi 2 klasorden oluar sa$u masl ahnmltrr."

us

Igl ilfin anlallamadl
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Mahkeme Bakanl: " Talepleriniz var, savunmalannlz var hepsini beraber evet talep
ierikli. BugOn veri len dilekeleri, imdi Hanifi Ylldlrlm eye gOndermisiniz ben size bunun geri
gonderiyorum. Siz onunla ilgili bir su duyurusu amaclmlz yoktu, size gorOntOlerde bir madde,
bir ey verdiQi izlenimi oluan bir konuda biz sadece jandarma gorevlilerine, personelinizin boyle
bir ne oldugunu goremedigimiz bir madde ahverii var, bu dediginiz gibi kulakhktlr onunla ilgili
bir eyimiz de yok. Yani bu su unsurudur degil, personelinize dikkat edin bOyle kontrolOnOz
dllnda allveri var diye ey yaptlk yani su duyurusu yapln demedik. Oguzhan Yarbaylm da
burada, degil mi yani idari olarak bu konuyu tetkik edin dedik size bilgi verdik yani onun

haricinde bizim bir su duyurusu kastlmlz yok, kendisine de soyledim yani personelinizin boyle
bir davranl1 gorOldO, personelinize bu konunun ne oldugunu sorun idari yonden geregi, takdiri
size aittir. Bizim bir su duyurusu amaClmlZ yok orada. E\let yine Av. HOseyin Ersoz taleplerini
ierir dileke verdi. Meftun Hlraca tahliye talepli dilekei verdi. Mehmet Koray Eryaa tanlk
dinletme talepli dileke verdi. ErgOn Balaban tahliye talebi i'e diger taleplerini ierir dileke verdi.

Ismet KIla tanlk dinletme talepli dilekesi var iki tanlglnl dinletilmesini istiyor. Av. Ihsan Nuri

...

Tezel taleplerine ilikin dileke verdi. Mehmet Cem Okyay tahliye ile diger taleplerini ierir

dileke verdi. Onder yelebi tahliye ve diger taleplerini ielrir dileke verdi. Nurettin 1lk tahliye
taleplerini ierir dileke verdi. Av. Kazlm Yigit Akahn kendilerinin alml olduklan CMK'nln 67.
maddesi kapsamlnda bilimsel motalaayl Mahkemeye sundular. Haydar MOcahit $ii?lioglu
taleplerine i1ikin dileke verdi. Fikret GOne taleplerine ilikin dileke verdi. Ali Sezenoglu
sabahki soz aldlglnda belirtmiti orada bilirkii mOtalaasln1 Mahkememize sundu. Aynca

taleplerine i1ii?kin bir de dileke verdi. Mehmet Orgen tahliye ve diger taleplerine i1ikin dileke
verdi. Erdem Caner Bener tanlk dinletme ve talebi ile ilgili dilekeyi sundu u anda. Aynca Iddia
Makamlnln motalaaslnl okumasl slraslnda Av. Kemal Yener Saraoglu ve Av. Ihsan Nuri Tezel
Mahkemenin savunma delillerini toplamadlgl, bu nedenle ihsas-I reyde bulundugu gerekesiyle
Mahkeme Heyetimizin reddine dair iki ayn dileke gonderdi. Bu talepler ile ilgili ara kararlanmlzl
Mahkeme Hakimi Ali Efendi Peksak okuyacak ve ondan soma durumaYI bitirecegiz."

Mikrofona konuulmadlgl iin anlai1amadl
Mahkeme Bakanl: " Ben de oyle hatlrhyorum okumadlm ml bir bakahm. Evet Ahmet
Sinan Ertugrul taleplerine ilikin dileke verdi. Okumadlm ml, iki dileke belki birbirine yapllk
oldugu iin atlanm1i? olabilir mesela onun peinde Sinan Topuz'un verdigi savunma ierikli bir

dileke var. Ismet KIla'dan Once var."
...

Sanlk Ergin Saygun: "Efendim ifadem esnaslnda Iben bazl talepler de bulunmutum.
Ozellikle tanlk dinlenmesi ile ilgili aynca yazlh olarak verilmsine gerek yok."
Mahkeme Bakanl: "Yok yok, buyurun Hakim Bey."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Ara Karan;
1- Bir klslm sanlk mOdafilerinden Av. Ihsan Nuri Tezel ile Av. Kemal Yener Saraoglu

29.03.2012 tarihli dilekeleri ile motalaanln okundugu slrada Mahkeme Bakanl Omer Diken

Oye Hakimler Ali Efendi Peksak ve Aytekin Ozanh'nln sanlklann ve bir klslm sanlk mOdafilerinin
dilekelerinde belirtmi olduklan tevsii tahkikat taleplerini reddettiklerini, bunun ihsas-I rey
anlamlna geldigini belirterek durumaya Ikan bu heyeti reddetmi iseler de, sunulan
dilekelerin CMK'nln 22-25 maddesinde belirtilen ret sebeplerini iermedigi, motalaanln
okunmasl anlnda durumaYI uzatmaya matuf bir davranl olarakAret talebinde bulunuld

dilekelerinde somut bir
maddesi ger ¥once

t sebebi ileri sOrOlmedigi anlallmakla riil talebinin CMI0l11l31/1-c.

evrilmesine,

Bu kar
ar1 7 gOn ierisinde Istanbul 11. Aglr C z Mahke
Maddesi il
6rev!il itiraz haklannln bulundugunun bildirilmesin, Idirild'
 saaafileri taraflndan bazltan I In d' lenilmesi, dosyaya del"

I veriler hakklnda tekrar bilirkii rp u aldlfi Imasl, daa ,-e .ra.pr

ilirkiilerden bazllannln durumada dinlenilmesi b I ku mlardan blr ta'1" bllgl fe

i7E
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belgelerin istenilmesi talep edilmi ise de; dosyada var olan bilirkii raporlannm saYlsl ve ierigi,
aynntlh sanlk savunmalan, huzurda dinlenilen tanlk beyanlan ve gelen mOzekkere cevaplan,

bilirkiilerin Mahkemenin yerine geerek delillerin hangisinin kabul edilecegi hangisinin kabul
edilemeyecegi yonOnde alklamada bulunmasmm yasal olarak mOmkOn olmadlgl, Mahkemenin
hOkOm aamasmda mevcut bilirkii raporlan ve savunma iriklerine gore dosyadaki tom delilleri
degerlendirip takdir edecegi nazara almdlgmda bu aamada yeniden tanlk dinlenilmesi, bilirkii
raporu

aldlnlmasl,

bilirkiilerin durumada dinlenilmesi,yeni

beige ve

bilgilerin

istenilmesi

dosyaya somut herhangi bir katkl saglamayacagmdan tom levsii tahkikat taleplerinin reddine,

3- Sanlk ve mOdafilerine, diger sanlklann savunrj-lalanna, durumada dinlenen tanlk
beyanlanna, soruturma ve kovuturma aamasmda dO$yaya gelen ve durumada okunan

delillere, bilirkii raporlanna, Mesut Gogebakan ve Alaattin Kaya'nm kamu davasma katllma
taleplerine,

iddia makammm

esas

hakkmdaki

motalaasma kar1

CMK'nm

215,

216,

238.

Maddeleri geregince beyanda bulunmak Ozere CMK'n1n 252/1-d maddesi geregince bir sonraki
celseye kadar sOre verilmesine, esas hakklndaki motalaanm tutuklu sanlklar ile talep eden
..

mOdafilere verilmesine,
4- Her ne kadar durumanm 30 Mart 02-03 Nisan 2012 tarihlerinde de yapllmasma karar
verilmi ise de, sanlklar ve mOdafilerine yukanda belirtilen hususlarda beyanda bulunmak Ozere

sOre verilmesine karar verilmekle sOrenin makul olmasl hU$uSU da nazara ahnarak..-9t:rtal:ihlerde
duruma yapllmamasma,

Durumalara ONisan 2012 tarihlerinde saat

sonraki durulT\fl )aI1J5k(rinin 06 Nisan 2012 tarihli durlf

bo itibariyle dm edilmesine,/ daha

ada belirlenmesine oy birligi ile karar

verilmitir.29.0
Mah

n1: " Peki durumaYI burada bitiiy;

KATip 11786

-
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