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Gerekçeli kararın sayfa sayılarının fazla olması nedeniyle UYAP'a tek parça 
halinde atılamadığından 7 (yedi) ayrı parça halinde atılmış olup, bu parçada gerekçeli 
kararın 5. Bölümü yer almaktadır. 

IV-YARGILAMANIN YENİLENMESİ AŞAMASINDAN ÖNCEKİ MEVCUT DELİLLER:

Ülkemizde yayın yapan günlük bir gazetenin 20 Ocak 2010 tarihli sayısında "Fatih Camii 
Bombalanacaktı", 21 Ocak 2010 tarihli sayısında "İki Yüz Bin Kişiye tutuklama" başlıklı haberlerin 
yayınlanmasından  sonra  gazeteci  Mehmet  Baransu'nun  21  Ocak  2010  tarihinde  İstanbul 
Cumhuriyet  Başsavcılığına  (CMK  250.  Maddesi  İle  Yetkili  Bölümü)  müracaat  ettiği,  içinde 
taranmış vaziyette belgeler ve ses kayıtlarının bulunduğunu belirttiği 3 adet DVD ve 1 adet CD'yi 
teslim ettiği,  bu  konuda ana  dava  klasörü  2  dizi  3'deki  tutanağın  tutulduğu,  CD ve  DVD'lerle 
mühürlü zarf içerisinde aynı klasörün 2. dizisine konulduğu ve atılı suçlamanın soruşturmasının bu 
şekilde başladığı,

Her ne kadar tutanakta 4 adet DVD'den söz edilmekte ise de, tutanağın içerisinde 4 nolu 
DVD'nin CD olduğu açıklanmakta olup teslim edilen CD ve DVD'lerin incelenmesinde de 1, 2, 3 
noluların DVD, 4 nolunun ise CD olduğunun anlaşıldığı, 

Soruşturmanındevamında Taraf Gazetesi yazarı Mehmet Baransu ana dava klasörü 2 dizi 
136-143 arasında bulunan tutanak içeriğinden de anlaşılacağı üzere, 29.01.2010 tarihinde İstanbul 
Cumhuriyet  Başsavcılığını  arayarak  bazı  belgeleri  teslim  edeceğini  bildirdiği,  TEM  Şube 
Müdürlüğü  görevlileri  tarafından  teslim  edilmek  istenilen  belgeler  1  valizin  içerisinde  teslim 
alındığı,gazeteci Mehmet Baransu ve aynı gazete muhabiri Fulya Atalay da olduğu halde adliyeye 
getirildiği,

Gazeteci Mehmet Baransu tutanakta; "Ben daha önce gazetenizde yayınlanmaya başlayan  
kaynak kişi bugün sabah saatlerinde bana daha önceden orijinallerini gösterdiği valiz içerisindeki  
orijinal  belgeleri  verdi.  İstanbul  Cumhuriyet  Başsavcılığında  konu  ile  ilgili  soruşturma  
açıldığından  orijinal  belgeleri  soruşturma  savcısına  iletmek  üzere  kendisine  telefon  açtım,  
kendilerine vermek üzere belgeler olduğunu bildirdim... Emniyet güçleri ile Beşiktaş 'taki İstanbul  
Cumhuriyet Başsavcılığına geldim. Gazetede emniyet güçlerini beklerken valizin içindeki belgeler  
inceledik,  fotoğrafladık...  Bana  belgeleri  getiren  sahsı  tanımıyorum,  açık  kimliğini  bilmiyorum,  
kendisiyle  iki  kez  karşılaştım.  Bana  söylediği  kadarıyla  2003  yılında  1.  Ordu  Komutanlığında  
görevli  subay olduğunu, ancak emekli  olduğunu bildirdi.  Bu kişi  hakkında başka da bir bilgim  
yoktur. Kaynak kişi ilk görüşmemizde orijinal belgeleri bana gösterdikten sonra konu ile ilgili bana  
4  DVD vermişti...  Bugün  yaptığımız  görüşmede  orijinal  belgeleri  bana  teslim  etmek  istediğini  
söyledi... Bende bu belgeleri aldığım hali ile Cumhuriyet Başsavcılığınıza getirerek teslim ettim" 
şeklinde beyanda bulunduğu anlaşılmıştır.

Adliye  binasında  Cumhuriyet  Savcıları  nezaretinde  emniyet  görevlilerince  gazeteci 
Mehmet Baransu'nun teslim ettiği valiz açılmış, valiz içerisinden çıkan 19 adet CD Cumhuriyet 
Başsavcılığınca;

1.1 "nolu CD: "CD No:82 52 nci zh. Tüm. Kliği 5-7 Mart 2003 Pl. Çalş. Hal. Ta. 2.  
",yazılı olduğu

2.2 nolu CD: "CD No:74-2 3XXPC.Sem.-2003 ", yazılı olduğu,
3.3 nolu  CD:  "CD  No:  74-1  "Ordu  Plan  Çalışması-2003,  Melek  Bilgisayar  

Çalışmaları", yazılı olduğu
4.4 nolu CD: "TC Kara Kuvvetleri  Komutanlığı  1.  Ordu Selimiye İstanbul  2003 yılı  

çalışmaları 35", yazılı olduğu,
5.5 nolu CD: "TC Kara Kuvvetleri  Komutanlığı  1.  Ordu Selimiye İstanbul  2003 yılı  

çalışmaları 33 ", yazılı olduğu,
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6.6 nolu CD: "TC Kara Kuvvetleri  Komutanlığı  1.  Ordu Selimiye İstanbul  alternatif  
plan 2003- 23 ", yazılı olduğu,

7.7 nolu CD: "TC Kara Kuvvetleri  Komutanlığı  1.  Ordu Selimiye İstanbul  2003 yılı  
çalışmaları 21", yazılı olduğu,

8. 8 nolu CD: "TC Kara Kuvvetleri Komutanlığı 1. Ordu Selimiye 17.01.2003 tarihinde  
KKK. SN. ORG. A.YALMAN'a VERİLEN l.ORDU BRİFİNGİ-22, yazılı olduğu,

9.9 Nolu CD: "Vatandaşlık Taslak" yazılı yeşil kalemle 67 yazılı Sony marka CD
olduğu,
10.10 nolu CD: "5XXXCD No: 74-5 " yazılı CD olduğu,
11.11 nolu CD: "Or.K.na"yazılı CD,
12.12 nolu CD: "CD No: 74-3 Pl-Sem. CD No:2 " yazılı olduğu,
13.13 nolu CD: "65XPl. Sem. 2003 CD No:74-6"yazılı olduğu,
14.14 nolu CD: "15.nci Kor. Pl.Sem.-2003 CD No: 74-7" yazılı olduğu,
15.15 Nolu CD: "Sevilay Pl. -Sem-2003 CD No: 74-8 " yazılı olduğu,
16.16 nolu CD: üzerinde "SMARTBUY Silver 12X" yazılı disk olduğu,
17.17 nolu CD: üzerinde TDK CD- ve 74 yazılı "K. ÖZEL " yazılı olduğu,
18.18 nolu CD : "Pl.Sem.2003 CD No: 74-4 "yazılı olduğu, 
19.19 nolu CD "Cd No:83 Plan Semineri 2003, 06 Şubat 2003, 52 Zh. Tüm. K.lığı" yazılı  

olduğu", şeklinde tespit edilerek CD'lerin numaralandırıldığı, 
Valiz içerisinde 10 adet teyp kaseti ile iki bin iki yüz yirmi dokuz (2229) adet yazılı in 

bulunduğu, kaset ve belgelerinde numaralandırıldığı çıkan tüm kaset, CD ve belgelere el konulduğu 
anlaşılmıştır.

A-)GAZETECİ  MEHMET  BARANSU  TARAFINDAN  TESLİM  EDİLEN 
DELİLLER:

l-)Gazeteci Mehmet Baransu'nun Teslim Ettiği Yazılı Belgeler:
Balyoz harekat planı ve eklerinin 12 Eylül 1980 askeri darbesinin dayanağını oluşturan 

bayrak harekat direktifi ve 12 Eylül 1980 dönemine ait imzalı belgeler. 

Emanet Klasörü 1 de:
1-327 arasında numaralandırılan belgelerin yer aldığı, bu belgelerin 12 Eylül 1980 sonrası 

dönemde  1.  Ordu  Komutanının  sıkıyönetim  komutanı  sıfatıyla  bazı  kurumlara  yazdığı, 
Genelkurmay Başkanlığından 1. Ordu Sıkıyönetim Komutanlığına gelen imzalı yazıların yer aldığı, 
yazılar  içerisinde  bazı  emniyet  mensuplarının  atamalarının  ertelenmesi  yönünden  İçişleri 
Bakanlığına, İnfaz Koruma Memurlarının başka yerlere atanması konusunda Adalet Bakanlığına, 
belediyede çalışan emekli  personellerin  görev sürelerinin uzatılması için Belediye Başkanlığına, 
Edirne  Gümrük  Muhafaza  Başmüdürlüğü'nde  görevli  personelin  tayinlerinin  durdurulması  için 
Genelkurmay Başkanlığına, Yeşilköy Havaalanında görevlendirilecek emniyet personelinin listesi 
ekli olarak İstanbul Valiliğine, Sıkıyönetim Komutanlığı yetki alanı içerisindeki belediye faaliyetleri 
ile ilgili yazılar yazıldığı anlaşılmıştır.

Emanet Klasörü 2 de:
349-356 arasındaki  numaralandırılan  belgelerde,  İstanbul  Emniyet  Müdürlüğün Teşkilat 

Şeması ve İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ilçe Emniyet Amirlikleri ve Karakollarının telefon 
numaralarının yer aldığı,

357-358 arasındaki numaralandırılan belgelerde, İstanbul da bulunan yabancı misyonlar ve 
adreslerine ilişkin bilgilerinin yer aldığı,

359-360 arasındaki numaralandırılan belgelerde, İstanbul sıkıyönetim bölgesindeki hassas 
kamu tesislerinin yer aldığı, bu tesisler arasında havaalanı, akaryakıt depoları, elektrik santralleri, 
nükleer araştırma merkezi, TRT ve PTT'ye ait binalar, otobüs garajları, bazı fabrikalar, köprüler, 
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limanlar, Devlet Demiryolları Tesisleri gibi yerlerin belirlendiği,

361-363  arasındaki  numaralandırılan  belgelerde,  İstanbul  da  yer  alan  yüksek  öğretim 
yurtları isim ve adreslerinin yer aldığı,

364,  365,  366 ve  367  ile  numaralandırılan  belgelerde,  İstanbul  da  yayınlanan  haftalık 
gazete ve dergi isimlerinin yer aldığı,

368, 369 ile numaralandırılan belgelerde, İstanbul da yayınlanan günlük gazete isimlerinin 
yer aldığı,

370,  371,  372,  373,  374,  375  ve  376  ile  numaralandırılan  belgelerde,  İstanbul  da 
yayınlanan aylık gazete ve dergi isimlerinin yer aldığı,

377, 378 ve 379 ile numaralandırılan belgelerde, İstanbul da yayınlanan 15 gün de, 2 ay da 
ve 3 ay da yayınlanan gazete ve dergi isimlerinin yer aldığı,

380 ile:humaralandırılan belgede, sosyalist partilere ilişkin şemanın yer aldığı,
381, 382 ve 383 ile numaralandırılan belgelerde, İstanbul'da faaliyetine müsaade edilen 

dernek ve kuruluşlar listesinin yer aldığı,
384 ile numaralandırılan belgede, İstanbul da faaliyeti durdurulan dernekler listesinin yer 

aldığı, 
385 ile numaralandırılan belgede, sendikalara ilişkin listenin yer aldığı, 
386, 387, 388, 389 ve 390 ile numaralandırılan belgelerde, kayyım tayin edilen dernek, 

federasyon isimlerinin yer aldığı,
391-397  arasında  numaralandırılan  belgelerde,  İstanbul  da  faaliyet  gösteren  sendika 

isimlerinin yer aldığı,
401 ve 402 ile numaralandırılan belgelerde, faaliyeti durdurulan sendika isimlerinin yer 

aldığı,
405, 406, 407 ve 408 ile numaralandırılan belgelerde, İstanbul'da faaliyet gösteren dernek, 

sol örgütler, irticai kesimler, ülkücü kesimler ve kürtçülük faaliyetleri ile bağlantıların gösterildiği 
şemaların yer aldığı,

413-416 arasında numaralandırılan belgelerde,  sıkıyönetim kapsamında diğer  kurum ve 
birliklerden temin edilen araç listelerinin yer aldığı,

417, 418, 420 ve 421 ile numaralandırılan belgelerde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ile 
3. Jandarma Komando Alay Komutanlığında görevli subay, astsubay, erbaş ve er sayılarının yer 
aldığı,

443 ile  numaralandırılan belgede,  5.  Kolordu Komutanlığı  emrine  verilen jandarma ve 
polis sayısına ilişkin tablonun yer aldığı,

444-453 arasında numaralandırılan belgelerde, sıkıyönetim komutanlığı nezdinde ki askeri 
savcılık ve askeri mahkemede bulunan ve yeni görevlendirilen ve hakim, savcı, memur listelerinin 
yer aldığı,

517 ile numaralandırılan belgede, Süha Tanyeri Kurmay Kıdemli Albay 1. Ordu Harekat 
Başkanı  başlıklı  kağıda el  yazısı  ile  yazılmış  belgede,  yeni  kadro uygulamaları,  bayrak harekat 
direktifi, üst makamlara arz edilen yazılar ve ilgili makamlara verilen düzeltici emirler, 1. Ordu ve 
İstanbul  Sıkıyönetim devamlı  talimatı,  Sıkıyönetim bilgi  dosyası,  Sıkıyönetim karargah brifingi, 
Sıkıyönetim bildirileri, Sıkıyönetim uygulamalarındaki aksaklıklar ve alınacak önlemler, aşırı solcu 
ve komünist terörist örgütler arasındaki birlik çalışmaları, komutanlık bildiri ve prensip kararları 
başlıklı  10 madde halinde yazının yer  aldığı,  bu yazıların  kriminal  polis  laboratuarınca yapılan 
incelemesinde (ana dava klasörü 4 dizi 234 ve devamındaki rapor) sanık Süha Tanyeri eli ürünü 
olmadığının belirlendiği, 

519  ve  520  ile  numaralandırılan  belgelerde,  Sıkıyönetim  Karargahının  kuruluşu  ve 
personel görevlendirilmesi ilişkin şema ile görevlendirilen personel isimlerinin yer aldığı,

552-  572  arasında  numaralandırılan  sayfalarda,  1.  Ordu  ve  İstanbul  Sıkıyönetim 
Komutanlığı bayrak harekat direktifi başlıklı, çok gizli ibareli 21 sayfadan oluşan Orgenaral Necdet 
Uruğ imzalı belgenin yer aldığı, belge içeriği incelendiğinde durum başlığı altında ülkenin siyasi 
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durumunun  açıklandığı,  anarşi,  terör  ve  bölücülüğün  devletin  bekasını  tehdit  eder  boyutlar 
kazandığı belirtilerek devlet otoritesinin ve varlığının yeniden tesis edilmesi, demokratik düzenin 
işlemesine mani olan sebeplerin ortadan kaldırılması amacı ile G günü, S saatinde ülke yönetimine 
el  konacağı,  yasama ve  yürütme  yetkisinin  Genelkurmay Başkanı  ve  Kuvvet  Komutanlarından 
oluşan Milli Güvenlik Konseyine verileceği, G günü İstanbul üzerinden Hava Kuvvetleri uçakları 
tarafından alçak uçuşlar yapılacağı, ülke yönetimine el koymanın hazırlık ve icra safhası olmak 
üzere  2  safhada  cereyan  edeceği,  hazırlık  safhasının  gizli  olacağı,  icra  safhasında  siyasi  parti, 
dernek ve sendika gibi kuruluşların faaliyetlerinin durdurulacağı, siyasi parti liderlerinin gözaltına 
alınacağı  hususlarının  belirtildiği,  bağlı  birliklere  görevler  verildiği,  yurtdışı  çıkışlarının 
yasaklanacağının  ve  Silahlı  Kuvvetlerin  TRT  Radyosu  üzerinden  yayın  yapacak  olan  Ankara 
Mamak'taki TSK Radyosunu dinleyeceklerinin vurgulandığı, 

Bayrak harekat direktifine ek 16 adet belgenin yer aldığı,
582,  592  arasında  numaralandırılan  belgelerde,  bayrak  harekat  direktifi  sokağa  çıkma 

yasağı talimatının bulunduğu,
598  ile  numaralandırılan  belgede,  bayrak  harekat  direktifine  EK-2  sıkıyönetim 

komutanlıklarının listesinin yer aldığı,
600, 601 ve 602 ile numaralandırılan belgelerde, bayrak harekat direktifi EK-4 faaliyeti 

durdurulacak, aranıp evrakına el konulacak kuruluşlar; siyasi partiler, dernekler, sendikalar, meslek 
kuruluşları isimleri yer aldığı,

603  ve  604  ile  numaralandırılan  belgelerde,  EK-3  muhafaza  altına  alınacak  hassas 
tesislerin isimlerinin ve adreslerinin yer aldığı,

606,  607,  608  ile  numaralandırılan  belgelerde,  bayrak  harekat  direktifi  EK  -5  evinde 
gözaltında bulundurulacak siyasi  parti  mensuplarının isim ve adresleri,  ülke zararına faaliyetleri 
belirlenen  aşırı  sol  gruplar,  kürtçülük  faaliyetinde  bulunan  gruplara  ait  kişilerin  isim  listeleri, 
İstanbul milletvekili ve senatörlerin isim listelerin yer aldığı,

610, 612, 613, 615, 616, 620, 621, 622, 623 ve 624 ile numaralandırılan belgelerde, bayrak 
harekat direktifi EK-6 yakalanarak otomatikman gözaltına alınacaklar listesinin bulunduğu, 625-
652 arasında numaralandırılan belgelerde takip ve kontrol altında bulundurulacakların listesinin yer 
aldığı, bu şekilde EK-6 belgesinin lahikalarının yer aldığı,

660 ile numaralandırılmış belgede, EK-7 İstanbul'a şevke hazır bulunacak mürettep asayiş 
alayının teşkilat ve kuruluş şemasının yer aldığı,

662  ve  663  ile  numaralandırılan  belgelerde,  EK-8  Haydarpaşa  ve  Sirkeci  Garlarının 
güvenlik talimatının yer aldığı,

665- 670 arasında numaralandırılan belgelerde, EK-9 PTT ve TRT tesislerinin güvenlik ve 
teknik kontrolleri için teşkil eden timleri ve görevlerini içeren talimatın yer aldığı,

676-687  arasında  numaralandırılan  belgelerde,  EK-10  Sıkıyönetim  Komutanlığı  İdari 
Destek Harekat Merkezinin talimatının yer aldığı,

689  ile  numaralandırılmış  belgede,  EK-11  Yeşilköy  Havalimanı  Komutanlığı  görev 
talimatının yer aldığı,

706 ve 707 ile numaralandırılan belgelerde, EK- 12 Lahika F İstanbul Belediye hizmet 
kurumlarında görev alacak askeri personel listesinin yer aldığı,

717 ve 718 ile numaralandırılan belgelerde, EK-12 İstanbul Belediyesi su, elektrik, gaz, 
tünel ve nezaret talimatının yer aldığı,

725-730 arasında numaralandırılan belgelerde, EK-13 ateşli silahları toplama talimatının 
yer aldığı,

732 ile numaralandırılmış belgede EK-14 yasaklanacak dergi ve mecmua listesinin yer 
aldığı,

734 ile numaralandırılmış belgede, EK-15 özel rapor formu talimatının yer aldığı,
736, 737 ve 738 ile numaralandırılan belgelerde, muhabere kontrol ve emniyet talimatının 

yer aldığı anlaşılmıştır.
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Emanet Klasörü 3 de: 
786  ile  numaralandırılmış  belgede,  sıkıyönetimde  görevlendirilen  toplam  personel 

listesinin  bulunduğu,  bu  listede  subay,  astsubay,  hakim-savcı,  emniyet  personeli  ve  er-erbaş 
sayılarının yer aldığı,

1078-1097 arasında numaralandırılan belgelerde, 2002 yılı 1.Ordu plan çalışması cereyan 
tarzı planın yer aldığı,

1098  ve  1099  ile  numaralandırılan  belgelerde,  Korgeneral  Engin  Alan'a  gönderilen 
Fenerbahçe Ordu Evindeki 6 Mart 2003 tarihli kokteyl davetiyesinin yer aldığı,

1102-1126 arasında numaralandırılan belgelerde 5-7 Mart 2003 plan semineri başlıklı plan 
seminerinin  cereyan  tarzı,  seminer  programının,  plan  semineri  yerleşme  planı  ile  ilgili  genel 
hususların yer aldığı görülmektedir.

Emanet Klasörü 4 de:
1150- 1157 arasında numaralandırılan belgelerde, 5. Kolordu Komutanlığı plan çalışması, 

çalışma esasları, cereyan tarzı planı, olasılığı en yüksek tehlikeli senaryonun oynanacağı ve plan 
çalışmasının 29-30 Ocak 2003 tarihinde yapılacağı hususlarına ilişkin belgelerin yer aldığı,

1158-1160  arasında  numaralandırılan  belgelerde,  Kolordu  Komutanlığı  plan  çalışması 
esaslarına ilişkin Kolordu Komutanı Korgeneral Ayhan Taş imzalı 1. Orduya hitaben yazılmış belge 
ile ekinde plan çalışmasına ilişkin cereyan tarzı planı inceleme konularının ve emniyet talimatı ile 
eklerinin  yer  aldığı,  bu belgelerinde Harekat  ve Eğitim Şube Müdürü Yüksel  Yalçın  tarafından 
imzalandığı, imzalar üzerinde yapılan inceleme sonucu düzenlenen ana dava klasörü 4, dizi 234 ve 
devamında bulunan kriminal  polis  laboratuarı  raporuna göre;  Ayhan Taş  ismi üzerinde  bulunan 
imzanın sanık Ayhan Taş'ın eli mahsulü olduğunun belirlendiği Yüksel Yalçın yönünden herhangi 
bir inceleme yapılmadığının belirlendiği,

1173-1196 ile  numaralandırılan  belgelerde,  Bilecik,  Kocaeli,  Sakarya,  Balıkesir,  Bursa, 
Yalova, İstanbul illerinde kuruluş amaçları dışında faaliyet gösteren sendika, vakıf, dernekler ile 
bunların  yöneticilerine  ilişkin  listelerin  yer  aldığı,  24  sayfalık  listenin  sonuna  Mehmet  Yoleri 
İstihbarat Albay plan Eğitim Subayı şeklinde imza bloğunun açıldığı ve imzanın bulunduğu ancak 
sanık Mehmet Yoleri'den imza örnekleri alınarak yapılan karşılaştırmada bu imzanın sanık Mehmet 
Yoleri'nin elinden çıktığını gösterir nitelikte kaligrafık ve grafolojik bulgu tespit edilmediğine dair 
kriminal polis laboratuarınca ana dava klasörü 4, dizi 230'daki raporun düzenlendiği,

1197- 1217 ile numaralandırılan belgelerde,  15.  Kolordu Komutanlığı  güvenlik harekat 
planına EK-C (istihbarat) Lahika-3 yerel basın yayın organları (Bilecik, Kocaeli, Yalova, Balıkesir 
illeri  ile  Gölcük,  Kandıra,  Derince,  Gebze,  Maltepe,  Kartal,  Kadıköy,  Sultanbeyli,  Ümraniye, 
Üsküdar ilçelerinde bulunan) listelerin yer aldığı,

1218  ile  numaralandırılan  belgede,  kuruluş  amaçları  dışında  faaliyet  gösteren  sendika/ 
vakıf/ dernek vb. bunların yöneticilerinin gösterildiği listenin yer aldığı,

1221-1227 ile numaralandırılan belgelerde, 52. Zırhı Tümen Komutanlığı plan çalışması 5-
6 Şubat 2003 bilgi notu başlıklı yazının yer aldığı, yazı içeriğinde egemen harekat planı ve olasılığı 
en  yüksek  tehlikeli  senaryoya  göre  alınacak  tedbirler  konusuna  ilişkin  olduğu,  ekinde  plan 
çalışmasına katılacak personel ile plan çalışması cereyan tarzının yer aldığı,

1228-1264 ile numaralandırılan belgelerde, 52. Zırhlı Tümen Komutanı Tümgeneral Metin 
Yavuz Yalçın tarafından imzalanan 1. Ordu Komutanlığına hitaben yazılan egemen harekat plan 
çalışması 2003 başlıklı 6 Ocak 2003 ve 9 Ocak 2003 tarihli yazıların yer aldığı, plan çalışmasına 
ilişkin  inceleme konuları,  bilgisayar  takdimlerinin  hazırlanma esasları,  plan  çalışması  planlama 
programı,  incelenecek  plan  ekleri,  plan  çalışması  cereyan  tarzı  planın  emniyet  talimatı,  idari 
faaliyetler, sonuç değerlendirme planı başlıklı Harekat Eğitim Şube Müdürü Kurmay Albay İsmet 
Kışla  tarafından  imzalanmış  eklerinin  yer  aldığı,  imza  üzerinde  yapılan  inceleme  sonucu 
düzenlenen ana dava klasörü 4 dizi 234 ve devamında bulunan kriminal polislaboratuarı raporuna 
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göre; Metin Yavuz Yalçın ismi üzerinde bulunan imzaların sanık Metin Yavuz Yalçın'a eli mahsulü 
olduğunun belirlendiği, İsmet Kışla yönünden herhangi bir inceleme yapılmadığı, 

1265 ve  1266  ile  numaralandırılan  belgelerde,  52.  Zırhlı  Tümen  Komutanlığı  başlıklı 
Kurmay  Başkanı  Kurmay  Albay  Suat  Aytın  tarafından  imzalanmış  egemen  harekat  planı  plan 
çalışması konulu yazıların yer aldığı, imza üzerinde yapılan inceleme sonucu düzenlenen ana dava 
klasörü 4 dizi 234 ve devamında bulunan kriminal polis laboratuarı raporuna göre; Suat Aytın ismi 
üzerinde bulunan imzanın sanık Suat Aytın'ın eli mahsulü olduğunun belirlendiği,

1274-1326  ile  numaralandırılan  belgelerde,  95.  Zırhlı  Tugay Komutanlığı  27-28  Ocak 
2003 tarihli plan çalışması konulu N. Ali Karababa Tuğgeneral Tugay Komutanı imzasına açılmış 
ek belgeler Murat Tulga imzasına açılmış belgelerin yer aldığı,

1327-1329  ile  numaralandırılan  belgelerde,  l.OrduKomutanlığı  Kurmay  Başkanı 
Tümgeneral Nejat Bek tarafından imzalanmış, sanıklardan Bülent Tunçay, Süha Tanyeri ve Mustafa 
Korkut Özarslan'ın paraflarının bulunduğu plan çalışması uygulama esasları,  ekinde olasılığı  en 
yüksek tehlikeli senaryonun olduğu yazının yer aldığı, imzalar üzerinde yapılan inceleme sonucu 
düzenlenen ana dava klasörü 4, dizi 234 ve devamında bulunan kriminal polis laboratuarı raporuna 
göre;  Süha  Tanyeri  isminin  karşısında  bulunan  parafın  sanık  Süha  Tanyeri'ye  ait  olduğunun 
belirlendiği,  Bülent  Tunçay  ismi  karşısındaki  paraf  yönünden  bu  şahsın  paraf  örnekleri 
gönderilemediğinden inceleme yapılamadığının belirtildiği, diğer imza ve paraf sahipleri yönünden 
her hangi bir inceleme yapılmadığının görüldüğü,

1330-1336 ile  numaralandırılan  belgelerde,  Plan  Harekât  Şube Müdürü  Kurmay Albay 
Bülent  Tunçay  tarafından  imzalanmış  plan  semineri  2003  başlıklı  olasılığı  en  yüksek  tehlikeli 
senaryo metninin yer aldığı, imza üzerinde yapılan inceleme sonucu düzenlenen ana dava klasörü 4 
dizi  234  ve  devamında  bulunan  kriminal  polis  laboratuarı  raporuna  göre;  Bülent  Tunçay  ismi 
üzerinde bulunan imzanın sanık Bülent Tunçay'm eli  mahsulü olduğunun belirlendiği,  (OEYTS) 
metninin aşağıdaki şekilde olduğu:

"OLASILIĞI EN YÜKSEK TEHLİKELİ SENARYO
a. Şimdi 2003'tür.
b. Siyasi ve Askeri Gelişmeler:
(1) Olağanüstü halin kaldırılması ve bölgedeki KKK.lığına ait birliklerin esas konuşlu  

olduğu  bölgelere  dönmeleri  üzerine  kırsal  bölge  sorumluluğunu  jandarma  birlikleri,  şehir  
merkezlerindeki  emniyet  asayiş  görevlerini  ise  emniyet  güçleri  devralmıştır.  Bölgedeki  güç  
dağılımının değişimi ve yönetim zafiyetinden istifade eden TÎKKO terör örgütü, eylemlerini yurt  
sathında yaygınlaştırma kararı almıştır.

Kuzey  Irak'taki  gelişmelere  paralel  olarak  KADEK  terör  örgütü  Güneydoğu  Anadolu  
bölgesinde silahlı eylemlere başlamıştır. Hakkari Çukurca bölgesinde Kaval köyü civarında eğitim  
yapan  birliklere  ateş  açılması  sonucu  çıkan  çatışmada  2  Ütğm.  ve  1  Bnb.  'nın  şehit  olması  
nedeniyle başlatılan büyük çaplı operasyon düzenlenmiştir.

(2) Kuzey Irak'la ilgili Durumlar:
Merkezi Irak yönetimi silah denetçileri ile işbirliği yapmaya karar vermiştir. Ancak; ABD  

yönetimi silah denetçilerinin görevini sağlıklı  şekilde yerine getirmediğini bahane ederek Irak'a  
karşı  hareket  kararı  almıştır.  Türkiye,  ABD  ile  yapılan  anlaşmada  Kuzey  Irak'ta  kürt  devleti  
kurulması  konusundaki  hassasiyetini  beyan  etmiştir.  Irak'ın  toprak  bütünlüğünün  korunmasının  
Türkiye  'nin  milli  menfaatleri  açısından  zaruri  görüldüğü  dile  getirilmiştir.  Türkiye  'nin  bu  
konudaki çekincelerine ABD tarafından güvence verilmesi ve hareket sonrası oluşacak durum için  
verilen vaatler üzerine Türkiye ABD'ne destek sözü vermiş ve üslerini kullanıma açmıştır. Kara  
Kuvvetleri stratejik ihtiyatları bölgeye intikal ettirilmiştir. ABD tarafından merkezi Irak yönetimine  
karşı  05  OCAK 2003  tarihinde  kuzeyden  ve  güneyden  aynı  anda rejim  muhalifleri  ile  birlikte  
harekata başlanmıştır.

-(ilk iki günü hava harekatı, müteakip dört günü kara harekatı olmak üzere toplam altı  
günde tamamlananlarekat sonrasında Merkezi Irak Yönetimi devrilerek yöneticiler ülkeden kaçmış  
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ve Yeni Irak Yönetimi kurulmuştur.

Merkezi  Irak  Yönetiminin  tüm  Irak'ta  kontrolü  sağlamada  yetersiz  kalması  üzerine  
güneyde  şii  grupları  Irak'ın  güneyinde  bağımsız  bir  devlet  kurma  girişimlerine  ağırlık  
vermişlerdir.Kuzey  Irak'ta  (harekat  esnasında  bölgede  Arap  halkın  merkezi  bölgelere  kaçması  
sonucu )kürt grupları bölgeye hakim olma ve Kuzey Irak'ta bağımsız bir kürt devleti oluşturma  
gayreti  içine  girmişler,  Musul  ve  Kerkük  'ü  kontrol  altına  almışlardır.  Bölgedeki  bu gelişmeler  
üzerine KADEK; KDP ve KYB 'nin dolaylı onayını alarak Kuzey Irak 'ta bulunan TSK'ne yönelik  
eylemler gerçekleştirme kararı almışlardır.

Bölgedeki Türkmenler gelişmeleri kaygıyla izlemektedir. Ankara 'ya görüşmek için gelen  
Türkmen lider can güvenliklerinden endişe duyduklarını dile getirmiş ve Türkiye 'nin yardımını  
istemiştir.

Türkiye  gelişmelerden  duyduğu  rahatsızlığı  ABD'ne  ileterek  Irak'ın  toprak  bütünlüğü  
konusunda kendisine verilen güvencenin sağlanmasını aksi taktirde bölgeye müdahaleye zorunlu  
kalınacağını bildirmiştir.

ABD bölgede kürt grupların hareketine sessiz kalmış ve Türkiye 'nin itidalli davranmasını  
tavsiye etmiştir.

(3) BM genel sekreteri Kofı ANNAN'ın Kıbrıs konusunda gündeme getirdiği barış planı  
GKRY  tarafından  üzerinde  görüşülmek  kaydı  ile  kabul  edilmiş,  KKTC  ise  planın  bu  hali  ile  
kabulünün mümkün olmadığını açıklamıştır.

İngiltere 'nin Kıbrıs  özel  temsilcisi  HANNAY belgenin müzakereye açık olduğunu ifade  
etmiştir. Güzelyurt'u terk etmek zorunda kalacak olan onbinlerce Kıbrıslı Türk'ün sorunlarının da  
aşılamaz olmadığını iddia etmiştir. Kıbrıs Türk tarafının bu tutumunu devam ettirmesi halinde AB  
'nin sadece Rum tarafı üyeliğini hatırlatmıştır.

(4) 12  ARALIK  2002  tarihinde  Kopenhag'da  yapılan  zirvede;  GKRY'nin  AB'ne  
alınmasında bir problem olmadığı, Türkiye ile görüşmelerin ARALIK 2004 tarihinde başlayacağı,  
ancak  bu  görüşmelerin  gerçekleşmesi  için  Kopenhag  kriterlerinin  hayata  geçirilmesi  şartının  
aranacağı belirtilmiştir. Türkiye 'nin AB üyeliği için açık bir tutum sergilenmemesi Ankara 'da tepki  
ile karşılanmıştır. AB 'nin Türkiye 'ye vermiş olduğu vaatleri yerine getirmedeki isteksizliği ve Papa  
'nin hıristiyanlık vizyonunun oluşturulan AB anayasasında temel faktör olması gerektiği yönündeki  
düşünceleri  nedeni  ile  Türkiye  'nin  AB  ile  ilişkileri  kopma  noktasına  gelmiştir.  Bu  gelişmeler  
üzerine  sağda ve  solda  bazı  çevreler  tarafından  "AB ile  ittifakın  asla  mümkün  olmayacağı  bu  
nedenle başka ortamlarda AB'ne alternatif yeni ittifak arayışına girilebileceği yönünde açıklamalar  
yapılmış,  medyanın  bazı  unsurlarıma  bu  konuda  kamu  oyu  oluşturma  çabaları  içine  girilmiş,  
önemli miktarda taraftar kazanmaya başlamışlardır.

(5) Türkiye 'nin Kıbrıs 'ta BM planını kabul etmeyerek taviz vermemesi ve AB tarafından  
GKRY'nin tam üyeliğinin sonrasında ada'da gerginlik artmıştır. Bu gelişmeler üzerine KKTC ile  
Türkiye  arasında  alınan  ekonomik  ve  dış  ilişkiler  konularında  entegrasyon  kararı  yürürlüğe  
girmiştir.

AB'nin  tutumundan  destek  alan  ve  Türkiye'nin  Irak'a  karşı  giriştiği  harekattan  
kaynaklanan hassasiyeti istismar etmek isteyen Yunanistan, karasularını 12 mile çıkardığını ve AB  
deniz hududunun bu hattan geçtiğini açıklamıştır. Bu kararı kabul etmeyen Türkiye; Yunanistan 'ın  
6 mil olan karasularını uzantısındaki açık denizde faaliyetlerinin devam edeceğini bildirmiştir.

Rusya Federasyonu, Suriye ve Ermenistan tarafsızlığını korurken, bazı batılı ülkeler siyasi  
alanda Yunanistan 'a destek vermektedir. İran ise Türkiye 'deki rejim karşıtı unsurlara örtülü destek  
vermeyi sürdürmektedir.

Yunanistan 'ın karasularını 12 mile çıkarması ve bu durumun Türkiye tarafından kabul  
edilmemesi  nedeniyle  oluşan  belirsizlik  Ege  denizinde  ve  hava  sahasında  her  iki  devletinde  
kendisine ait kabul ettiği alanlarda çatışmalara sebep olmuştur. 

Bu  olaylar  sonucu  Yunanistan  tarafından  bir  Türk  F-16  savaş  uçağı  Ege  denizi  
uçaklarında düşürülmüş, Sakız adası 8 mil açığında Deniz Kuvvetlerimize ait bir hücumbotu Yunan  
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savaş  uçaklarınca  taciz  ateşi  açılmıştır.  Yunanistan  özel  kuvvetlerine  ait  bir  tim  Kardak  
kayalıklarına çıkmıştır. Karaağaç bölgesinde sınırda görevli  bulunan devriye timine,  Yunanistan  
hudut birliklerince açılan taciz ateşi sonucu iki erimiz şehit olmuş olaya üzerine ateşin açıldığı  
Yunan  karakoluna  sınır  birliklerimizce  karşılık  verilmiş  bu  gelişme  ile  Türk  -  Yunan  hududu  
boyunca gerginlik had safhaya ulaşmıştır.

Bu gelişmeler üzerine bakanlar kurulu tarafından MGK'nun teklifi üzerine 1 nci ve 2 nci  
Ordu  bölgelerini  kapsayacak  şekilde  02  Şubat  2003  tarihinden  geçerli  olmak  üzere  kısmi  
seferberlik  ilanına  karar  verilmiştir.  Karar  resmi  gazete  yayımlanmış  ve  TBMM  tarafından  
onaylanarak yürürlüğe girmiştir. 

(6) Güneydoğu Anadolu'da terör olaylarının artması K.Irak'taki belirsizliğin yerini Kürt  
Gruplarla gerginliğe bırakması, ABD 'nin harekat öncesi verdiği sözleri tutmaması ve bu konudaki  
isteksizliği ve Kopenhag zirvesi sonucunda AB ile Türkiye irticai kesimlerin islam devleti kurma  
özlemlerini fiilen harekete geçirmiş ve İstanbul'da rejim aleyhtarı gösteriler başlamıştır. Özellikle  
Kocaeli, Adapazarı ve İstanbul'da rejim aleyhinde gösteriler düzenlenmeye başlamıştır.

22 Şubat 2002 tarihinde İzmit'te bir grup ilköğretim okulu müdürü ve öğretmeleri çeşitli  
kamu kurum ve kuruluşlarında türban ve başörtüsü yasağına protesto etmeye yönelik kanunsuz bir  
yürüyüş yapmaya teşebbüs etmiştir.

Başlangıçta yürüyüşün önlenmesi için alınan tedbirleri müteakip meydana gelen olaylar  
giderek büyümüş emniyet güçlerinin olaylara müdahale etmede gecikmiş olması, bazı bölgelere ise  
müdahale etmeyerek pasif destek vermesi nedeniyle pek çok işyeri tahrip edilmiş ve iki gün içinde  
25 kişi ölmüş, yaklaşık 500 kişi de yaralanmıştır.

(7) İstanbul  Fatih  'te  28  Şubat  2002  tarihinde  aşırı  dinciler  tarafından  Atatürkçü  
düşünceyi  savunan dernek binalarına yapılan saldırı  sonucunda çıkan çatışmalarda çok sayıda  
bina ve işyeri tahrip edilmiş, olayların İstanbul genelinde yayılması sonucunda 30 'un üzerinde  
insan ölmüştür. Kentteki pek çok mağaza ve ev yağmalanmıştır. Can derdine düşen halk orduya ait  
kışla ve jandarma karakollarına sığınmıştır. İstanbul'un bir çok semtinde sokak çatışmaları her gün  
vuku  bulmaktadır.  İstanbul  genelinde  halk  sokağa  çıkmaz  hale  gelmiştir.  İş  yerleri  ve  birçok  
alışveriş  merkezlerine  yönelik  yağmalama  olaylarının  artış  göstermesi  nedeniyle  esnaf  kepenk  
kapatmak  zorunda  kalmış  ve  birçok  zaruri  gıda  maddesi  temininde  zorluklar  yaşanmaya  
başlamıştır.  Yetkililer  tarafından  İzmit  ve  Adapazarı  'nda  da  gerilimin  oldukça  yükseldiği  dile  
getirilmiştir.

(8) Bu  olaylar  üzerine  Bakanlara  Kurulu  Milli  Güvenlik  Kurulu  'nun  tavsiyesi  ile  
sıkıyönetim ilan etmiş ve karar resmi gazetede yayınlanarak aynı gün TBMM onayına sunulmuştur.  
Ancak TBMM'de üye yeterli sayısına ulaşılamadığı için sıkıyönetim kararı onaylanamamıştır.

(9) Gelişen bu durumlar üzerine Kara Kuvvetleri Klığınca, Kuvvet karargahında Ordu  
Komutanlarının  katılımıyla  bir  değerlendirme  toplantısı  yapılacağı  ve  öncelikli  gündem  
maddelerinin; Kuzey Irak, Ege 'deki durum ve son dönemlerde İstanbul 'da meydana gelen olaylar  
olacağı  bildirilmiştir.  Bu  toplantıda  önümüzdeki  günlerde  Kuzey  Irak'ta  bir  harekatın  
başlatılabileceği,  Kıbrıs  konusunda  uygulanacak  muhtemel  hal  tarzlarının  neler  olacağı,  
Yunanistan'ın geri adım atmasını sağlayacak muhtemel tedbirler ve iç tehdide yönelik geliştirilecek  
hareket tarzları gibi konuların da dikkate alınacağı bildirilmiştir.

Kuvvet  Karargahında yapılacak değerlendirme toplantısında sunulacak Ordu görüşünü  
belirlemek maksadıyla, Mart ayının ilk haftasında, Ordu Karargahından Kor.ve Tug.K. tıklarının  
katılımıyla bir toplantı icra edilecektir. Bu toplantıda yukarıda belirtilen ana esaslar çerçevesinde;

(a) Dısve iç tehdide yönelik alınacak tedbirler, 
(b) Planlarda yapılacak tadilat ile ilgili teklifler, 
(c)  İç ve Dış  tehdide müdahalede ihtiyaç duyulacak kuvvet  miktarı  görüşülecektir.  Arz  

ederim" ,şeklinde olduğu anlaşılmaktadır.
1337-1380  ile  numaralandırılan  belgelerde,  Harekat  Başkanlığına  hitaben  yazılmış 

İstihbarat  Başkanı  Kurmay  Albay  İzzet  Ocak  imzalı  Kara  KuvvetleriKomutanlığı  İstihbarat 
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Başkanlığınca  hazırlanan  durum  değerlendirmesi  konulu  belgenin  sunumu  içerikli  yazının  yer 
aldığı,  yazıyı  hazırlayan olarak  Abdullah Zafer  Arısoy'un  isminin yazılı  olduğu,  belge üzerinde 
harekat  şube  müdürlüğünce  atılan  parafın  yer  aldığı,  imza  ve  paraf  üzerinde  yapılan  inceleme 
sonucu düzenlenen ana dava klasörü 4 dizi 234 ve devamında bulunan kriminal polis laboratuarı 
raporuna göre imzanın sanık İzzet Ocak'a, parafın sanık Süha Tanyeri'ye ait olduğunun belirlendiği, 
yazı ekindeki Genelkurmay Başkanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı / Ankara başlıklı yazının 24 
Ocak- 30 Ocak 2003 tarihli 7 sayfadan oluşan kısmında, AKP'nin iktidara gelmesinden sonra yasa 
değişiklikleri,  Kamu  görevlilerinin  atanmaları,  basında  çıkan  haberler  ile  tarikatlar  konuları 
incelenerek  kadrolaşma  çalışmaları  olduğu  ve  yasa  değişiklikleri  ile  kadrolaşmanın  önündeki 
engellerin  aşılmaya  çalışıldığının  belirtildiği,  31  0cak-20  Şubat  2003  tarihli  durum 
değerlendirilmesi başlıklı  12 sayfadan oluşan bölümde AKP'nin irticai  faaliyetlere karışan kamu 
görevlilerini  koruma  amacı  güttüğünün  belirtildiği,  Recep  Tayip  Erdoğan'ın  Siirt'te  yaptığı 
konuşmada  aldığı  cezanın  yok  sayıldığı,  adli  sicil  kaydının  silindiği,  milletvekili  seçilmesinin 
önündeki engellerin kaldırıldığı, kadrolaşma çalışmaları kapsamında 58 ile vali ataması yapıldığı, 
30  valinin  merkeze  alındığı,  atanan  9  valinin  (isimleri  de  belirtilmek  suretiyle)  irticai  görüşü 
benimsediklerine dair bilgilerin bulunduğu, hükümetin emniyet teşkilatında atamalar için çalışmalar 
yaptığı,  Yüksek  Öğretimde  türbana  serbestlik  tanınması  yönünde  çalışmalar  yapıldığı  şeklinde 
çeşitli  görüşlere yer verildiği,  ekinde yasa değişiklikleri,  vali  atamaları,  kadrolaşma kapsamında 
atama çalışmaları  konulu çizelgelerin yer  aldığı,  (Adalet  Bakanlığı,  Başbakanlık,  Bayındırlık ve 
İskan  Bakanlığı,  Çevre  Bakanlığı,  Dışişleri  Bakanlığı,  İçişleri  Bakanlığı  vs.  diğer  bakanlıklara 
ilişkin  irticai  kadrolaşmaya  dayalı  atamaların  yapıldığını  gösterir)  bu  çizelgelerde  atanan 
bürokratların dünya ve siyasi görüşleri hakkında tespitlerin bulunduğu, TSK aleyhine basında yer 
alan yazılar, irticai basın konulu çizelge, basında yer alan haberlerin analizinin bulunduğu,

1381 ile  numaralandırılan  belgede,  seminerle  ilgili  yapılan  arzda  ordu  komutanının 
direktifleri konulu yazı ve eklerinin yer aldığı, yazının B. Tuncay, S. Tanyeri, M. K. Özarslan, Nejat  
Bek  paraflarının  bulunduğu,  parafların  üzerinde  yapılan  inceleme sonucu  düzenlenen  ana  dava 
klasörü  4  dizi  234 ve  devamında bulunan  kriminal  polis  laboratuarı  raporuna  göre;  S.  Tanyeri 
karşısında bulunan parafın sanık Süha Tanyeri'nin eli mahsulü olduğunun belirlendiği, B. Tunçay 
ismi  karşısında  bulunan  paraf  yönünden  bu  şahsın  paraf  örnekleri  alınmadığından  inceleme 
yapılamadığının  belirtildiği,  yine  diğer  kişiler  yönünden  de  paraf  örnekleri  gönderilmediğinden 
inceleme yapılamadığı,

1382 ile numaralandırılan belgede, Laiklik, Cumhuriyet ilkelerine karşı son zamanlardaki 
davranışlar konulu 1. Ordu Komutanı Orgeneral Çetin Doğan adına imzaya açılmış,  Nejat  Bek, 
Mustafa Korkut Özarslan, Süha Tanyeri, Bülent Tunçay tarafından paraflanmış yazının yer aldığı, 
parafların üzerinde yapılan inceleme sonucu düzenlenen ana dava klasörü 4, dizi 234 ve devamında 
bulunan kriminal polis laboratuarı raporuna göre; S. Tanyeri karşısında bulunan parafın sanık Süha 
Tanyeri'nin eli mahsulü olduğunun belirlendiği, B. Tunçay ismi karşısında bulunan paraf yönünden 
bu şahsın paraf örnekleri alınmadığından inceleme yapılamadığının belirtildiği, yine diğer kişiler 
yönünden de paraf örnekleri gönderilmediğinden inceleme yapılamadığı,

1384 ile numaralandırılan belgede, sanık 1. Ordu Komutanı Orgeneral Çetin Doğan imzalı 
Laik  Cumhuriyet  İlkelerine  karşı  son  zamanlardaki  davranışlar  konulu  yazının  yer  aldığı,  imza 
üzerinde yapılan inceleme sonucu düzenlenen ana dava klasörü 4, dizi 234 ve devamında bulunan 
kriminal polis laboratuarı raporuna göre; sanık Çetin Doğan ismi üzerinde bulunan imzanın sanık 
Çetin Doğan'ın eli mahsulü olduğunun belirlendiği, yazı içeriğinin Son zamanlarda bazı çevrelerin  
Anayasal devlet  düzenimizin temelini oluşturan laiklik ilkesinin kendi çıkar ve amaçlarına göre  
yorumlayarak kamu hizmetlerinin yerine getirildiği, başta öğretim kurumları olmak üzere, çeşitli  
kamu  kurum  ve  kuruluşlarında,  türban  ve  başörtüsü  kullanılmasında  ısrarlı  davrandıkları  
gözlenmektedir. Bu yoldaki ısrar masumane bir tercihten ziyade, laik cumhuriyet ilkelerine karşı  
dine dayalı bir devlet düzeni kurmaya yönelik din ve vicdan hürriyetini aşan sistemli çabaların bir  
parçası  olarak  değerlendirilmektedir.  Kamusal  alanda  türban  ve  başörtüsü  kullanılmasının,  
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anayasamızın din ve vicdan hürriyeti ile bağdaşmayacağı, Anayasa Mahkemesinin ve Danıştay in  
muhtelif kararları ile tartışmasız bir şekilde ortaya konmuştur. Diğer taraftan Anayasamızın 24.  
maddesinde yer alan din ve vicdan özgürlüğünün yanlış yorumlanmasını ve istismarını önleyici  
aşağıdaki hükmii çok açıktır. Kimse devletin sosyal, ekonomik, siyasi veya hukuki temel düzenini  
kısmen de olsa din kurallarına dayandırılan veya siyasi,  ve kişisel  çıkar yahut  nüfus sağlamak  
amacı ile her ne surette olursa olsun dini veya dini duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri  
istismar edemez ve kötüye kullanamaz. 1. Ordu bölgesindeki bütün askeri birlik ve kurumlarda din  
ve vicdan hürriyetinin istismarına hiçbir suretle geçit verilmeyecek, orta öğretim kurumlarına Milli  
Güvenlik derslerine giren öğretmenler, şimdiye kadar verilmiş emirler doğrultusundaki uygulamayı  
titizlikle  sürdürecekler,  hiçbir  bahane  ile  asla  geri  adım  atmayacaklardır.  Değişik  uygulama  
çabaları  ve  karşılaşılan  sorunlar,  il  valileri  ve  ilçe  kaymakamları  başkanlığından  düzenlenen  
emniyet ve asayiş toplantılarında açıkça ve belgelendirilerek ortaya konulacak aynı zamanda ordu  
komutanlığına  bilgi  verilecektir. Her  türlü  resmi  tören,  kutlama  ve  ziyaretler  dahil  TSK'nın  
dışındaki  kamusal  alanlarda  anayasaya  aykırı  ortaya  çıkabilecek  uygulamalara  yetkisiz  
müdahalelerde  bulunulmayacak,  ancak  bu  uygulamanın  bir  parçası  olmaktan  özenle  
kaçınılacaktır.  Bu  emir,  bölük  komutanlığı  ve  eşidi  birlik  komutanlığı  seviyesine  kadar  
yayımlanacak  ve  ilgili  personele  tebliğ  edilecektir"  şeklinde  olduğu,  (  "yetkisiz  müdahalelerde  
bulunulmayacak" şeklindeki talimat dikkat çekici bulunmuş, darbe oluşumunun başında bulunduğu  
iddia  edilen  bir  kişinin  gerçekte  bu  suçu  işlemesi  halinde  böyle  bir  talimat  vermeyeceği  
düşünülmüştür.)

1385-1404 ile  numaralandırılan belgelerde,  7  Mart  2003 tarihli  ordu komutanının  plan 
semineri kapanış konuşması metninin yer aldığı,

1445-1466  ile  numaralandırılan  belgelerde,  2003  1.  Ordu  plan  seminerinin  açılışında 
sunuma ilişkin konuşma metnini içerdiği,

1467 ile numaralandırılan belgede, Genel Sekreter Kurmay Albay A. Baki Erdoğan imzalı 
ordu komutanının 20 Aralık 2002 tarihinde icra edilen aylık karargah koordinasyon toplantısında 
yaptığı konuşmanın çözüm metni içerikli harekat başkanlığına hitaben yazılmış, 24 Aralık 2002 
tarihli karargah içi mütalaa kağıdı başlıklı yazının olduğu, imza üzerinde yapılan inceleme sonucu 
düzenlenen ana dava klasörü 4 dizi 234 ve devamında bulunan kriminal polis laboratuarı raporuna 
göre; A. Baki Erdoğan ismi üzerinde bulunan imzanın bu şahsın eli mahsulü olduğunun belirlendiği, 
"Sn. Ordu Komutanının" direktifleri başlıklı belge metninin bulunduğu,

1468-1473 ile numaralandırılan belgelerde, l.Ordu Komutanının 20 Aralık 2002 tarihinde  
icra  edilen  aylık  karargâh  koordinasyon  toplantısında  yaptığı  konuşma çözümünün  yer  aldığı,  
belgenin 20.12.2002 tarihli olduğu, aleyhine darbe planları yapıldığı iddia edilen hükümetin ise  
Kasım 2003 seçimlerinde ilk kez iktirada geldiği anlaşılmıştır.

1474 ile  numaralandırılan belgede,  plan çalışmalarına katılım programı konulu 9 Ocak 
2003  tarihli  Kurmay  Başkanı  Tümgeneral  Nejat  Bek  imzalı  Bülent  Tunçay,  Süha  Tanyeri  ve 
Mustafa Korkut Özarslan tarafından paraflanmış belgenin yer aldığı,

1489-  1559  ile  numaralandırılan  belgelerde,  el  yazısı  ile  alınan  notları  içerdiği,  Süha 
Tanyeri'nin Mahkememizdeki savunmalarında bu notlarla ilgili beyanda bulunduğu,

1560-1576 ile numaralandırılan belgelerde, 14 Ocak 2003 tarihli 1. Ordu plan semineri 
2003 uygulama esaslarına ilişkin Kurmay Başkanı Tümgeneral Nejat Bek imzalı Bülent Tunçay, 
Süha  Tanyeri,  Mustafa  Korkut  Özarslan,  İzzet  Ocak  tarafından  paraflanmış  yazının  yer  aldığı, 
parafların üzerinde yapılan inceleme sonucu düzenlenen ana dava klasörü 4, dizi 234 ve devamında 
bulunan kriminal polis laboratuarı raporuna göre; S. Tanyeri karşısında bulunan parafın sanık Süha 
Tanyeri'nin eli mahsulü olduğunun belirlendiği, B. Tunçay ismi karşısında bulunan paraf yönünden 
bu şahsın paraf örnekleri alınmadığından inceleme yapılamadığının belirtildiği, yine diğer kişiler 
yönünden de paraf örnekleri gönderilmediğinden inceleme yapılamadığı, yazı ekinde 4-6 Mart 2003 
1. Ordu plan semineri cereyan tarzı planı, özel dağıtım planının yer aldığı, cereyan tarzı planında 
olasılığı en yüksek tehlikeli senaryonun yer almadığı, özel dağıtım planına göre yazının ve ekindeki 
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cereyan tarzı planının bu şekli ile Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile diğer 
kuvvet komutanlıklarına, ordu komutanlıklarına gönderildiğine dair yazılı bulunduğu, özel dağıtım 
planına ilişkin 1575, 1576 ile numaralandırılan belgelerin Harekat Başkanı Kurmay Albay Süha 
Tanyeri imzasını taşıdığı, yine cereyan tarzı planının sonunun da Harekat Başkanı Kurmay Albay 
Süha Tanyeri  imzasını  taşıdığı,  imzalar  üzerinde yapılan inceleme sonucu düzenlenen ana dava 
klasörü 4 dizi 234 ve devamında bulunan kriminal polis laboratuarı raporuna göre; Süha Tanyeri 
ismi üzerinde bulunan imzaların sanık Süha Tanyeri'nin eli mahsulü olduğunun belirlendiği,

1577  ile  numaralandırılan  belgede,  psikolojik  harekat  bilgilendirme  ve  bilihçlendirme 
faaliyetleri uygulama emri konulu 19 Mart 2003 tarihli Kurmay Başkanı Tümgeneral Nejat Bek 
imzalı,  Mustafa  Korkut  Özarslan  ve  Süha Tanyeri  parafını  taşıyan  yazının  yer  aldığı,parafların 
üzerinde yapılan inceleme sonucu düzenlenen ana davaklasörü 4, dizi 234 ve devamında bulunan 
kriminal  polis  laboratuarı  raporuna  göre;  S.  Tanyeri  karşısında  bulunan  parafın  sanık  Süha 
Tanyeri'nin  eli  mahsulü  olduğunun  belirlendiği,  diğer  kişiler  yönünden  de  paraf  örnekleri 
gönderilmediğinden inceleme yapılamadığı,

1578-1587  arasında  numaralandırılan  belgelerde,  2003  1.  Ordu  plan  seminerine  bağlı 
birliklerden katılacakların ve gözlemci olarak katılacakların isim listelerinin yer aldığı,

1588  ile  numaralandırılan  belgede,  Bursa  Jandarma  Bölge  Komutanı  Levent  Ersöz 
tarafından imzalanmış,  1.  Ordu Komutanlığına hitaben yazılmış  5-7 Mart 2003 tarihli  seminere 
Jandarma Kurmay Binbaşı Murat Özçelik'in katılacağını belirten yazının yer aldığı, anlaşılmıştır.

Emanet Klasörü 5 de:
1664-1719 arasında numaralandırılan belgelerde, Milli Müdafaa Mükellefiyetleri Kanunu, 

Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu, Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü, Sıkıyönetim Kanunu, Sivil 
Savunma Kanunu, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dahil Kanun metinlerinin yer aldığı,

1720-1727  arasında  numaralandırılan  belgelerde,  19.02.2003  tarihli  plan  çalışmasına 
katılacak  personel  isim  listesi  konulu  Harekat  Başkanı  kurmay Albay  Süha  Tanyeri  tarafından 
imzalanmış yazı ile ekinde personel isim listelerinin bulunduğu isim listelerinin de aynı şekilde 
Süha Tanyeri tarafından imzalanmış olduğu, imzalar üzerinde yapılan inceleme sonucu düzenlenen 
ana dava klasörü 4 dizi 234 ve devamında bulunan kriminal polis laboratuarı raporuna göre; 1720 
ile numaralandırılan belgedeki Süha Tanyeri ismi üzerinde bulunan imzanın sanık Süha Tanyeri'nin 
eli mahsulü olduğunun, 1727 ile numaralandırılan belgedeki Süha Tanyeri ismi üzerinde bulunan 
imzanın Süha Tanyeri'ye ait olmadığının belirlendiği, 

1729-1748 arasında numaralandırılan belgelerde, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral M. 
Şener Eruygur adına imzaya açılmış tarikat/ cemaatlerle ilgili bilinmesi gereken hususlar ve tanıma 
yöntemleri konulu baş emir başlıklı  yazı ile ekinde tarikatlar konulu bilgi  notlarının ve dağıtım 
planının yer aldığı,

1749-1751  arasında  numaralandırılan  belgelerde,  15.  Kolordu  Komutanlığı  Güvenlik 
harekat planına EK-C Lahika-4 başlıklı planın uygulanması durumunda görevde kalması sakıncalı 
olduğu değerlendirilen kamu personeli ve bunların yerine atanması planlanan şahıslar çizelgesinin 
bulunduğu,  bu çizelgeye  göre Adapazarı'nda birçok kamu görevlisinin görevden alınarak yerine 
emekli ya da muvazzaf subayların getirilmesinin planlandığı, belgenin sonuna İstihbarat Albay 
Mehmet Yoleri imza bloğu açılıp imzanın bulunduğu, imza üzerinde yapılan inceleme sonucu 
düzenlenen ana dava klasörü 4 dizi  234 ve devamında bulunan kriminal polis  laboratuarı 
raporuna göre; Mehmet Yoleri ismi üzerinde bulunan imzanın sanık Mehmet Yoleri'nin eli 
mahsulü olduğuna dair kaligrafik ve grafolojik bulgu, tespit edilemediğinin belirtildiği, 

1760-1787 arasında numaralandırılan belgelerde, 31 Ocak 2003 tarihli 1. Ordu 2003 plan 
semineri  uygulama  esaslarına  ilişkin  Kurmay  Başkanı  Tümgeneral  Nejat  Bek  imzalı  yazı  ve 
eklerinin yer aldığı, klasör 4'deki yukarıda belirtilen 1560 ve devamındaki evrak ile aynı içerik ve 
amaçla düzenlendiğinin anlaşıldığı, ancak bu yazının ekinde yer alan seminer cereyan tarzı planında 
iç tehdide yönelik hususlara da yer verildiği,  1560 ve devamında bulunan 14 Ocak 2003 tarihli 
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yazının OEYTS içermeyen 31 Ocak 2003 tarihli 1760 ve devamında bulunan yazının ise OEYTS 
içeren yazı olduğu, bu hususun Süha Tanyeri'nin emniyet ifadesinde belirtildiği, seminer cereyan 
planı EK-A'ya ilişkin 1773 nolu belgenin sonunda Süha Tanyeri ismi ve imzasının bulunduğu, ordu 
plan semineri  akış şeması EK-A Lahika-l'in sonunda 1775 nolu belgede Bülent Tunçay ismi ve 
imzasının bulunduğu, EK-B plan semineri sekreterliği başlıklı 1776 nolu belgede Süha Tanyeri ismi 
ve imzasının bulunduğu, EK-C 1. Ordu Komutanlığı plan seminerine katılacak birlikler başlıklı yazı 
sonunda  1778  nolu  belgede  Süha  Tanyeri  ismi  ve  imzasının  bulunduğu,  EK-D  1.  Ordu  plan 
semineri yerleşme planı başlıklı 1779 nolu belgede Süha Tanyeri ismi ve imzasının bulunduğu, EK-
E harita planı başlıklı 1781 nolu belgede Süha Tanyeri ismi ve imzasının bulunduğu, EK-F 1. Ordu 
plan semineri emniyet talimatı başlıklı 1784 numaralı belge sonunda izzet Ocak isim ve imzasının 
bulunduğu,  EK-G  özel  dağıtım  planı  başlıklı  1787  nolu  belge  sonunda  Süha  Tanyeri  isim  ve 
imzasının bulunduğu, bu belgeye göre 31 Ocak 2003 tarihli yazının Genelkurmay Başkanlığı, Kara 
Kuvvetleri  Komutanlığı  ve diğer  kuvvet  komutanlıkları  ve birliklere  gönderildiğinin belirtildiği, 
imzaların üzerinde yapılan inceleme sonucu düzenlenen ana dava klasörü 4 dizi 234 ve devamında 
bulunan kriminal polis laboratuarı raporuna göre; 1776, 1778, 1779 ve 1781 nolu belgelerdeki Süha 
Tanyeri  ismi  üzerindeki  imzaların  sanık  Süha  Tanyeri'ye  ait  olduğunun  belirlendiği,  1787  nolu 
belgedeki imzanın Süha Tanyeri'nin eli mahsulü olmadığının, bu imzanın sanık Bülent Tunçay'a ait 
olduğunun  belirlendiği,  1784  nolu  belgedeki  imzanın  İzzet  Ocak'ın  eli  mahsulü  olduğunun 
belirlendiği, 1773 ve 1775 nolu belgeler yönünden imza incelenmesi yapılmadığı,

1807-1838 arasında numaralandırılan belgede, seminerle ilgili imzalı mesaj formlarının yer 
aldığı, imza bulunan belgeler üzerinde yapılan inceleme sonucu düzenlenen ana dava klasörü 4 dizi 
234 ve devamında bulunan kriminal polis laboratuarı raporuna göre; 1807, 1808, 1830, 1832, 1836 
ve  1837  numaralı  belgelerdeki  Süha  Tanyeri  ismi  üzerindeki  paraf  ve  imzaların  sanık  Süha 
Tanyeri'ye ait olduğu,

1849-1850 arasında numaralandırılan belgelerde, 5. Kolordu Komutanı Korgeneral Şükrü 
Sarıışık  tarafından  imzalanmış,  Kolordu  plan  çalışması  konulu  1.  Ordu  Komutanlığına  hitaben 
yazılmış yazının yer aldığı,

1858-1860 arasında numaralandırılan belgelerde,  mesaj  formalarının yer  aldığı,  imzalar 
üzerinde yapılan inceleme sonucu düzenlenen ana dava klasörü 4 dizi 234 ve devamında bulunan 
kriminal  polis  laboratuarı  raporuna  göre;  Süha  Tanyeri  ismi  üzerindeki  imzaların  sanık  Süha 
Tanyeri'ye ait olduğunun belirlendiği,

1864-1891 arasında numaralandırılan belgelerde, Kurmay Başkanı Tümgeneral Nejat Bek 
imzalı 1. Ordu plan semineri 2003 konulu İstanbul Jandarma Bölge Komutanlığına hitaben yazılmış 
yazının ve ekinde EK-A, B, C, D, E, F, G'lerin yer aldığı,

1914-1934  arasında  numaralandırılan  belgelerde,  kamu  kurumlarında  çalışan  kişilerin 
irticai kadrolaşma başlığı altında isimlerinin yer aldığı,

2187-2203  arasında  numaralandırılan  belgelerde,  çeşitli  dini  cemaatlere  ait  öğrenci 
yurtlarının fotoğraflarının, yurt yönetici ve çalışanlarının isimlerinin yazılı bulunduğu görülmüştür.

2-)Gazeteci Mehmet Baransu tarafından teslim edilen 19 adet CD içerisindeki dijital 
belgeler:

a-) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14,15, 18 ve 19 nolu CD'lerdeki dijital belgeler:
„ ''
Emanet Klasörleri 6-7-8-9-10-11-12: Bu klasörlerde gazeteci Mehmet Baransu'nun teslim 

ettiği 1, 2 ve 3 nolu CD çıktılarının yer aldığı, belge içeriklerinde OEYTS kapsamında 1. Ordu ast  
birliklerinin seminer öncesi hazırladıkları planların yer aldığı, bunların sunum şekline getirildiği, 
slaytlar hazırlandığı görülmektedir.

Emanet Klasörleri 13-14-15: Bu klasörlerde gazeteci Mehmet Baransu'nun teslim ettiği 4 
nolu  CD dökümü  olup  Ertuğrul  harekat  planı  ile  ilgili  1.  Ordu  2003  semineri  için  hazırlanan 
sunumlar yer aldığı görülmektedir.
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Emanet Klasörleri 16-17:  Bu klasörlerde gazeteci Mehmet Baransu'nun teslim ettiği 5 
nolu CD dökümü olup, OEYTS'nin de oynandığı 95. Zırhlı Tugay seminer çalışmasına ilişkin belge 
ve bilgiler yer aldığı görülmektedir.

Emanet  Klasörleri  18-19-20-21:  Bu klasörlerde  gazeteci  Mehmet  Baransu'nun  teslim 
ettiği 5 nolu CD yer alan diğer askeri konularla ilgili çıktılar yer aldığı görülmektedir.

Emanet Klasörü 22:  Bu klasörde gazeteci Mehmet Baransu'nun teslim ettiği 6 nolu CD 
dökümleri yer almakta olup, 1. Ordu 2003 plan semineri yansıları yer aldığı görülmektedir.

Emanet Klasörü 23:  Bu klasörde gazeteci Mehmet Baransu'nun teslim ettiği 7 nolu CD 
çıktıları  yer  almaktadır.  Dizi  188  de  Harekat  Başkanlığının  brifinginin  arzı  esnasında  kurmay 
başkanının verdiği emirler başlıklı 7 adet konuyu içeren yazı yer almaktadır. Dizi 298 de 1. Ordu 
Komutanlığı bünyesinde sakıncalı personelle ilgili çalışma notu yer aldığı görülmektedir.

Emanet Klasörleri 24-25:  Bu klasörlerde gazeteci Mehmet Baransu'nun teslim ettiği 7 
nolu CD'nin askeri kurumlarla ilgili çıktıları yer aldığı görülmektedir.

Emanet Klasörü 26:  Bu klasörde gazeteci Mehmet Baransu'nun teslim ettiği 8 nolu CD 
çıktıları  olup  askeri,  İrticai  konular,  kılık  kıyafet  uygulamalarıyla  ilgili  bilgiler  yer  aldığı 
görülmektedir.

Emanet Klasörü 27:  Bu klasörde gazeteci Mehmet Baransu'nun teslim ettiği 9 nolu CD 
çıktıları olup bölücü terör faaliyetlerine ilişkin konuların yer aldığı görülmektedir.

Emanet Klasörleri 28-29:  Bu klasörlerde gazeteci Mehmet Baransu'nun teslim ettiği 10 
nolu CD dökümleri yer almaktadır. 1. Ordu plan seminerinde sıkıyönetim uygulamalarına ilişkin 
sunum ve yansıları içermektedir. Bu kapsamda 1. Ordu bağlısı birlikler ile 1. Ordu bölgesindeki 
jandarma  birliklerinin  asayişin  sağlanmasında  verilecek  görevlere  ilişkin  sunum  ve  yansıları 
bulunmaktadır.  Yakalanacak  kişilerin  öncelik  sırasına  göre  listelerinin  hazırlanacağı  ve  güncel 
olarak bulundurulacakları  klasör  28,  dizi  476 da belirtilmektedir.  Klasör  28,  Dizi  476 da asker 
kişilerin  sıkıyönetim  ilanında  soma  kamu  kurum ve  kuruluşlarında  görevlendirilmeyeceği  yeni 
atanacak yöneticilerin aynı kurum bünyesinde bulunan Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı meslekten 
kişilerden  atanacağı  Klasör  28,  dizi  475'te  belirtilmektedir.  Ayrıca  sakıncalı  kamu  görevlileri, 
öğrencilerin  listelerinin  de  hazırlanacağı  belirtilmektedir.  Klasör  28,  Dizi  319  da  Donanma 
Komutanlığı'na  iç  tehdide  yönelik  görev  verilmeyeceği  belirtilmektedir.  Dizi  307 ve  öncesinde 
irticai, bölücü, yıkıcı unsurlar ve yoğunlaştığı bölgeler, Klasör 28, dizi 266 ve öncesinde ekonomik 
ve stratejik öneme haiz tesisler, Klasör 28, dizi 253 ve öncesinde sıkıyönetim planı belirtilmektedir. 
Klasör 28, Dizi 280'de İstanbul, Kocaeli, Adapazarı, Bursa, Bilecik illerindeki rejim aleyhtarı irticai 
unsurlara meyilli  şirketler,  Klasör 28, dizi  279 da aynı illerdeki rejim aleyhtarı  irticai  unsurlara 
meyilli  yurt,  okul  ve  dershaneler,  Klasör  28,  dizi  282'de  aynı  illerdeki  rejim  aleyhtarı  irticai 
unsurlara  meyilli  radyo,  TV  ve  diğer  haberleşme  araçları,  Klasör  28  dizi  265  ve  öncesinde 
bölgedeki hassas tesisler yer aldığı görülmektedir.

Emanet  Klasörleri  38-39:  Bu klasörler  12  nolu  CD'nin  dökümü  olup  OEYTS'ye  ait 
yansılar,  İstanbul  sıkıyönetim  planı  yer  almaktadır.  Ayrıca  Klasör  39'da  13.  CD  dökümü  de 
bulunmakta olup dış tehdide ilişkin savunma planlarının yer aldığı görülmektedir. 

Emanet  Klasörü  40:  Bu  klasörde  14  Nolu  CD  dökümü  yer  almakta  olup  seminer 
yansıları,15.  Kolordu  sıkıyönetim  planı,  tugayların  sıkıyönetim  planları,  iş  makinelerin  temini, 
kamu kuruluşlarının imkan ve kabiliyetlerinin içeren bilgilerin güncelleştirilmesi, iç hizmet kanunu 
ve  yönetmeliğinde  belirtilen  yetkilere  göre  silah  kullanılarak  devlet  otoritesinin  tesis  ve  idame 
ettirileceğine dair tespitin yer aldığı görülmektedir.

Emanet Klasörü 41:  Bu klasörde 14 Nolu CD'nin dökümünün devamı, 15. Kolordunun 
ordu  geri  bölgesine  ilişkin  iç  tehditlere  yönelik  seminer  öncesi  çalışmaları,  İstanbul,  Kocaeli, 
Sakarya,  Bursa,  Balıkesir,  Yalova  ve  Bilecek  illerindeki  hassas  tesisler,  seminerde  kullanılacak 
yansıların yer aldığı görülmektedir.

Emanet Klasörü 42: Bu klasörde 15 Nolu CD'nin dökümünü içermektedir. Bu kapsamda 
1.  Ordu  semineri  cereyan  tarzı  planı,  Yunanistan'a  yönelik  harekat  tarzları,  MİT,  il  idaresi, 
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Olağanüstü hal, sıkıyönetim kanunları, ordu komutanı seminer konuşmaları, seminere katılacakların 
fotoğraflarının yer aldığı görülmektedir.

Emanet Klasörü 43: Bu klasörde 15 nolu CD'ni dökümünün devamı olup plan semineri 
hazırlık çalışmaları, 2002 yılı seçim sonuçlarına ilişkin bilgiler,seminer uygulama esaslarına ilişkin 
Kurmay Başkanı Tümgeneral Nejat Bek imzalı 31 Ocak 2003 tarihli yazı, mesaj formları, haritalar, 
yasılar, sunum özetlerinin yer aldığı görülmektedir.

Emanet Klasörü 44:  Bu klasörde 15 nolu CD'nin dökümünün devamı olup,  seminerle 
ilgili olasılığı en yüksek tehlikeli senaryo konulu ayrıca dış tehditleri ilgilendiren yansılar konuşma 
metinlerinin yer aldığı görülmektedir.

Emanet Klasörü 45:  Bu klasörde 15 Nolu CD'nin dökümümün devamı olup seminere 
ilişkin  takdim  planları,  sıkıyönetim  esasları,  tugay  ve  kolorduların  teklifleri,  hassas  tesisler, 
cezaevleri gibi hususların yer aldığı görülmektedir.

Emanet  Klasörü 46: Bu klasörde  15  Nolu  CD'nin  dökümümün devamı  olup  seminer 
hazırlık çalışmalarına ilişkin dokümanların yer aldığı görülmektedir.

Emanet  Klasörü 47:  Bu klasörde  15  Nolu  CD'nin  dökümümün devamı  olup  seminer 
hazırlıkları, seminere ilişkin yazışmalar, OEYTS metninin yer aldığı görülmektedir.

Emanet Klasörü 49: Bu klasörde 19 nolu CD dökümü olup M. Ferhat Çolpan'ın İstanbul 
Boğaz  Komutanlığının  kamu  düzeninin  sağlanması  ile  ilgili  görev  ve  sorumlulukları  başlıklı 
sunumu, çalışma grupları faaliyetlerine ilişkin yansılar ve notların yer aldığı görülmektedir.

Emanet  Klasörü  50:  Bu  klasörde  19  nolu  CD'nin  dökümünün  devamı  olup  plan 
çalışmasına  ilişkin  sunumlar,  haritalar,  52.  Zırhlı  Tümene  ilişkin  harekat  planlarının  yer  aldığı 
görülmektedir.

b-) 11, 16 ve 17 nolu CD'lerdeki dijital belgeler: 
Ba- Harekat ve Eylem Planları;
11,16 ve 17 numaralı CD'ler içerisinde yer alan; Balyoz Sıkıyönetim Komutanı Orgeneral 

Çetin DOĞAN ismine imzaya açılmış, Balyoz Güvenlik Harekât Planı isimli bir belgenin yer aldığı, 
belge tarihinin 2 Aralık 2002 olduğu, belgenin "79561079" (Sevilay Erkani Bulut) isimli kullanıcı 
tarafından 13.11.2002 tarihinde oluşturulduğu, bu kullanıcı tarafından "YAPILAN ARZLAR İLE 
İLGİLİ  GNKUR.BŞK.NIN VERDİĞİ DİREKTİFLER.doc" ismi  ile  kaydedildiği,  aynı  belgenin 
daha  soma "HRKBSK" isimli  kullanıcı  tarafından "BALYOZ HAREKAT PLANI.doc"  ismi  ile 
kaydedildiği,  en  son  "Suha  TANYERİ"  isimli  kullanıcı  tarafından  "BALYOZ  HAREKAT 
PLANI.doc"  isimi  ile  02.12.2002  tarihinde  kaydedildiği  görülmektedir.  Bu  kullanıcının 
bilgisayarında C sürücüsü içinde Documents and Settings\Suha TANYERI\Belgelerim\2002-2003\1 
NCİ ORDU\BALYOZ GÜVENLİK HAREKAT PLANI isimli klasörleri içerisinde yer aldığı, (Ana 
dava klasörü 51'de bulunan Emniyet Genel Müdürlüğümden temin edilen bilirkişilerin inceleme 
raporu) belge metninin;

"BALYOZ GÜVENLİK HAREKAT PLANI
1. DURUM
a. Genel:
(1)  28  Şubat  sürecinde  birtakım  kazanımların  elde  edildiği  ancak  bunlardan  istifade  

edilememesi ve 2002 seçimlerinde AKP'nin tek parti olarak iktidara gelmesiyle beraber, ülkede hızlı  
bir zemin kayması yaşandığı, ülkesi ve milletiyle bir bütün olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin  
laiklik karşıtı ve irticai unsurların etkisine girmeye başladığı, son zamanlarda varlığına, rejimine  
ve bağımsızlığına yönelik fikri ve fiziki haince saldırılar içinde olduğu, Türkiye Cumhuriyeti'nin  
temel niteliklerini değiştirme gayretlerinin gizlenemeyecek kadar aşikâr ve had safhaya ulaştığı,

(2) Devletin, başlıca organlarıyla işlemez duruma getirildiği, anayasal kuruluşlarının tezat  
veya suskunluğa bürünmüş olduğu, muhalefet partilerinin kısır çekişmeler ve uzlaşmaz tutumlarıyla  
devleti kurtaracak birlik ve beraberliği sağlayamadıkları ve lüzumlu tedbirleri almadıkları, böylece  
irticai, yıkıcı ve bölücü mihrakların faaliyetlerini alabildiğine arttırdıkları ve vatandaşların can ve  
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mal güvenliğinin tehlikeye düşürüldüğü,

(3) Türkiye  Cumhuriyeti  'nin,  kurulduğu  günden  bu yana  en  sıkıntılı  ve  en  tehlikeli  
dönemini yaşadığı, henüz tam olarak dünya devletlerince tanınmadığı ve iç isyanlar ile boğuştuğu  
bir dönemde dahi bu kadar büyük bir tehlike içerisinde olmamışken, bugün, Sevr'in hortlatılmak  
istendiği,  başta  irticai  faaliyetler  olmak üzere  iç  ve  dış  tehditlerin  kötü  yönetimle  birleştiği  ve  
bugünkü  tehlikeli  saflıaya  gelindiği,  laik  Türkiye  Cumhuriyeti'nin  varlığını  tümüyle  ortadan  
kaldırmaya  yönelik  çabaların,  yerli  işbirlikçilerin  gönüllü  katkılarıyla,  ülke  içinde  yıkıcı  güç  
odaklarının aynı noktada buluşmasına neden olduğu ve zirve noktasına ulaştığı,

(4) Laiklik etrafındaki gerici kuşatmanın kontrolden çıktığı, bilinçli, sistemli ve kontrollü  
bir  şekilde  Cumhuriyetin  kazanımlarına  yöneldiği,  bunun önünde en  sağlam ve  sarsılmaz  kale  
olarak TSK'nin görüldüğü ve hedef haline getirildiği, yıpratılması ve komuta zafiyeti oluşturulması  
için yoğun çaba sarf edildiği,

(5) Bugün  Türkiye  Cumhuriyeti  Devleti'nin,  yabancı  ülke  istihbarat  servisleri  ve  
ajanlarının cirit attığı, pek çok yandaşlarının olduğu, dileklerini pervasızca gerçekleştirebildikleri,  
önemli  şirketleri  ve  kıymetli  toprakları  yok  pahasına  satılan  bir  ülke  haline  getirildiği,  Ulu  
Önder'in  gayreti  ile  püskürtülen  savaşın,  günümüzde  halen  devam  ettiği,  anılan  savaşın  tek  
amacının; Laik Türkiye Cumhuriyeti'ni Büyük Ortadoğu Planı (BOP) 'nin uygulama alanında bir  
piyon haline dönüştürmek olduğu, bu nedenle; Ilımlı İslam modeli haline getirilmek istenen Laik  
Türkiye Cumhuriyeti'nin, ABD, AB ve anti laik çevrelerin işbirliği alanına dönüştüğü, ABD'nin ve  
kısmen  AB'nin  desteğini  arkasına  alan  irticacı  kesimin,  bir  yandan  devlet  içinde  kadrolaşma  
faaliyetlerine hız kazandırırken diğer yandan özel sektörde sermayenin el değiştirmesi için yoğun  
çaba  sarf  ettiği,  bunun  sonucunda  kamuoyunda  yeşil  sermaye  olarak  adlandırılan  bu  kesimin  
ekonomik anlamda giderek büyüdüğü ve sermayenin el değiştirdiği,

(6) Peşi peşine gelen siyasi iktidarların, piyasanın ihtiyacı olan emisyonu Merkez Bankası  
kanalıyla  sağlayamadığı,  bu  yüzden  ABD  Merkez  Bankasının  para  basarak  ülkedeki  bu  açığı  
giderdiği  ve  böylece  yabancı  para  birimlerinin  milli  paramızın  yerini  almakta  olduğu,  para  
bulmanın tek yolu olarak IMF ve ABD Merkez Bankası 'nı gören hükümetin acziyet ve ihanet içinde  
olduğu, gelinen bu süreçte ülkenin yer altı ve yerüstü kaynaklarının yabancılara peşkeş çekildiği,  
ülke  yönetiminin  IMF,  Dünya  Bankası  ve  AB  'ye  teslim  edildiği,  üretimin  sıfırlandığı,  temel  
ihtiyaçların  karşılanamaz  hale  geldiği,  Sevr  anlaşmasının  fiilen  uygulanarak  Kurtuluş  Savaşı  
öncesi duruma düşüldüğü,

(7) Atatürkçülük yerine irticai  ve diğer  sapık ideolojik  fikirlerin üretildiği,  sistemli  bir  
şekilde ve haince, ilkokullardan üniversitelere kadar eğitim kuruluşları, idare sistemi , yargı Milli  
İstihbarat Teşkilatı, Polis ve iç güvenlik teşkilatı, işçi .kuruluşları, siyasi partiler ve nihayet yurdun  
en masum köşelerindeki yurttaşların dahi saldırı ve baskı altında tutularak yozlaşma, bölünme ve iç  
harbin eşiğine getirildiği, kısaca devletin güçsüz bırakıldığı ve acze düşürüldüğü,

b. Maksat:
(1) Bu  ortamda  BALYOZ  Komutanlığının,  İç  Hizmet  Kanunu  'nun  verdiği  Türkiye  

Cumhuriyeti'ni  kollama  ve  koruma  görevini  yüce  Türk  Milleti  adına  yerine  getirme  azim  ve  
kararlılığı içerisinde laik devlet otoritesinin temini için gerekli olan tedbirleri alacağı,

(2) Harekâtın  maksadının;  ülke  bütünlüğünü  korumak,  milli  birlik  ve  beraberliği  
sağlamak,  muhtemel  bir  iç  savaşı  ve  kardeş  kavgasını  önlemek,  devlet  otoritesini  ve  varlığını  
yeniden  tesis  etmek  ve  laik  demokratik  düzenin  işlemesine  mani  olan  sebepleri,  bir  daha  
hortlamamak üzere ebediyen ortadan kaldırmak olduğu,

c. Düşman Durumu:
(1) İrticai  grupların,  hedefe  giden  yolda  engel  olarak  gördükleri  TSK'ya  karşı  bir  

taraftan  sızma  gayretlerinin  artarak  devam  ettiği  diğer  taraftan  yıpratma,  komuta  zafiyeti  
içerisinde ve dinsiz gösterme çabalarının da artan bir ivme ile devam ettiği,

(2) Mevcut  iktidarın  uygulamalarından  cesaret  bulan  irticai  grupların,  devlet  
düzenimizin temelini oluşturan laiklik ilkesini kendi çıkar ve amaçlarına göre yorumladıkları, bu  
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kapsamda; başta öğretim kurumları olmak üzere, kamu hizmetlerinin yerine getirildiği çeşitli kamu  
kurum ve kuruluşlarında, irticai hareketin simgesi olan türban ve başörtüsü kullanılmasında ısrarlı  
davrandıkları  gözlendiği,  bu  yoldaki  ısrarın,  masumane  bir  tercihten  ziyade,  laik  cumhuriyet  
ilkelerine  karşı  dine  dayalı  bir  devlet  düzeni  kurmaya  yönelik  din  ve  vicdan  hürriyetini  aşan  
sistemli çabaların bir parçası olarak devam ettirildiği,

(3) AKP Hükümeti'nin ABD ve AB ülkelerinin karşılıklı paslaşmalarını seyrettiği ve ülke  
menfaatlerini gözetmeden her talebi emir telakki ettiği, Büyük Atatürk'ün deyimi ile müstevlilerin  
siyasi emellerine boyun eğdiği;

(a) İrticai faaliyetlerin ülke içerisinde artmasına, güç kazanmasına, kadrolaşmasına ve  
teşkilatlanmasına tam destek verdiği,

(b) Ekonomik çözümsüzlüklerin yol açtığı boşluklardan da istifade ettiği, istediği karşı  
devrimi gerçekleştirebileceğini hissettirdiği ve tüm ülke genelinde AKP yandaşlarının, tarikat ve  
cemaatler ile devlet kademelerinde hızla kadrolaştığı,

(c) İktidarın kendisine sağladığı imkân ve kabiliyetleri kullanarak medya, sivil toplum  
örgütleri ve bürokrasiyi kendine bağımlı hale getirmeye çalıştığı,

(ç) Mevcut yetkiler ile hukuki boşluklardan da istifade edilerek mürteci ve dogmatik yapıda  
insan yetiştirmeye uygun ortam sağlayan medrese, tekke ve zaviye tipi, eğitim ve öğretim birliğini  
ortadan kaldıran çarpık bir eğitim sisteminin yeniden hayata geçirilmesini hedeflendiği,

(d) Bu  amaçlarına  ulaşmak  maksadıyla,  anayasa  değişikliği  ve  hukuk  reformu  adı  
altında  TSK  ile  birlikte  laik  cumhuriyetin  en  önemli  teminatı  anayasal  kurumların  etkinliğini  
kıracak, kendi amaçları doğrultusunda evrimleştirecek yollar aradığı,

(e) Başta dışarıdan müzahir ABD ve AB ülkeleri olmak üzere, içeriden irtica ile iltisaklı  
medya, hukuk, bürokrasi, emniyet, maliye ve daha birçok kamu kurum ve kuruluşunda örgütlenmiş  
yandaşları  ile  koordineli  ve  planlı  çalışmalarla  laik  kesimi  ve  rakiplerini  hareket  edemez  hale  
getirmekte olduğu,

(f) AB  üyeliğini  ve  terör  sorununu  bahane  ederek,  Cumhuriyetin  temel  niteliklerini  
değiştirmeye yönelik çabalarını, dış desteğin de etkisiyle devam ettirdiği,

(4) AKP Hükümetine, AB üyeliği kapsamında dış güçler tarafından sağlanan mali ve  
siyasal desteğin devam ettiği, Ortadoğu ve Arap ülkeleri ile İslami gruplar tarafından sağlanan  
ekonomik desteğin de arttığı; ABD, AB, irticai unsurlar, bölücü unsurlar ve AKP'nin ortak eylem ve  
söylem birliği ile hareket ettikleri,

(5)  İktidar  ve  irtica  yanlısı  basın  yayın  organlarının  her  geçen  gün  cesaretlenip  
palazlandığı, muhalif basının, geçmişte yaptığı şahsi yanlışlıkların bedelini, görevini yapmayarak  
ve/veya yapamayarak ödedikleri,  toplumsal  muhalefetin  sindirildiği,  muhalifbasınınekonomik  ve  
mali denetim tehdidi ile susturulduğu,

(6) İrticai faaliyet gösteren vakıf ve dernekler ile yıkıcı bölücü unsurların işbirliklerini  
alenen yapma pervasızlığını gösterdikleri, bunu AB süreci, birlik- beraberlik, kardeşlik, demokrasi  
vb. evrensel temaları kullanarak yaptıkları,

(7) Buna karşın muhalefet  partilerinin de etkin, önleyici,  alternatif  oluşturan, siyasal  
iktidarın  faaliyetlerini  denetleyici  ve  geniş  halk  kitlelerinde  yankı  bulan  bir  muhalefet  
sergileyememekte oldukları; basit, tutarsız, kişiliksiz, silik ve günü kurtarmaya yönelik söylemlerle  
muhalefet  yaptıkları,  mevcut  durumları  itibari  ile  halkta  giderek  artan  bir  umutsuzluğa  yol  
açtıkları, laik Cumhuriyeti kurtaracak, birlik ve beraberliği sağlayacak ve gerekli tedbirleri alacak  
siyasi  ufuktan  yoksun  liderlerin,  koltuklarını  korumanın  ötesinde,  kısır  ve  uzlaşmaz  tavırların  
üstünde bir davranış ortaya koyamadıkları,

ç. Dost Durumu:
(1) 3 Kasım seçimlerinde AKP 'nin, % 30 civarında oy aldığı, ancak son günlerde öne  

çıkan  ümmetçilik  faaliyetlerine  rağmen,  bu  oranın  tamamının  irticayı  desteklediği  sonucunun  
çıkarılmasının  uygun  olmayacağının  değerlendirildiği,  bunlardan  birçoğunun  daha  önceki  
hükümetlerin  icraatsızlığına  tepki  oyları  olduğu,  AKP  içinde  de  Harekâta,  müzahir  ve  dost  
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grupların bulunduğu, ihtimallerin karşısında yönetici elite yakın durdukları,

(2) Buna rağmen, şimdiye kadar kendi içlerinde barınmayanların meclise taşındığı, bu  
meydan  okuma  karşısında  kategorili  personelin  pervasızca  biraz  daha  cesaretlendiği  ve  
kadrolaşma faaliyetlerine hız  verdikleri,  bu nedenle anılan personelin,  sadece Silahlı  Kuvvetler  
içerisinden değil, bütün kamu kurum ve kuruluşlarından derhal uzaklaştırılmalarının bir zorunluluk  
haline geldiği,

(3) Her türlü olumsuz şartlara rağmen Cumhuriyeti koruma ve kollamaya yönelik eylem  
ve planlamalarının devam ettiği, bu kapsamda;

(a) TSK bünyesindeki kendilerince dost ve müzahir unsurların dışında kalan, özellikle  
yüksek rütbeli personelin kontrol altında tutulmasına,

(b) TSK'nın her kademesine müzahir eleman temini konusunda referans uygulamasına  
(ÇYDD, ADD, Türkiye Gençlik Birliği vb.) devam edilerek azami koordinasyon sağlanmasına,

(c) Belirleyecekleri  emekli  TSK  mensubu  arkadaşlarının  başta  OY  AK,  ASELSAN,  
HAVELSAN, ROKETSAN, TAİ vb. olmak üzere TSK ile iltisaklı şirketlerdeki görevlendirmelerinde  
kilit pozisyonlara sahip olunacak şekilde düzenlemeler yapılmasına,

(d) TSK haricindeki dost unsurlar tarafından yapılacak ekonomik operasyonların, basın  
yayın faaliyetlerinin ve sosyal sorumluluk projelerinin yakından takip edilmesine ve gerektiğinde  
koordinasyonun sağlanmasına,

(e) Aleyhe yapılan her türlü propaganda ve yasal düzenleme girişimlerinde muhalefet  
partileri ile koordineli fikir ve eylem birliği içerisinde hareketler sergilenmesine devam edileceği,

2. VAZİFE
Balyoz Komutanlığının, ülke bütünlüğünü korumak, milli birlik ve beraberliği sağlayarak  

muhtemel bir iç savaşı ve kardeş kavgasını önlemek ve laik demokratik düzenin işlemesine mani  
olan sebepleri, bir daha hortlamamak üzere ebediyen ortadan kaldırmak masadıyla; derhal, AKP  
Hükümetini  iktidardan  uzaklaştıracağı  ve  mevcut  irticai  yapılanmayı  şiddetle  bertaraf  ederek,  
belirlenen kadroları iktidara getirerek laik devlet otoritesini ve varlığını yeniden tesis edeceği, 

a. "Harekât Tasarısı:
(1)  İcra  edilecek  harekâtın  maksadının;  ülke  bütünlüğünü  korumak  milli  birlik  ve  

beraberliği  sağlayarak muhtemel  bir  iç savaşı  ve kardeş kavgasını önlemek ve laik  demokratik  
düzenin işlemesine mani olan sebepleri, bir daha hortlamamak üzere ebediyen ortadan kaldırarak  
laik devlet otoritesini ve varlığını yeniden tesis etmek olduğu,

(2) Bu  maksadın  tahakkuku  için;  demokrasinin  tamamı  ile  askıya  alınması  da  dahil  
olmak  üzere  nihai  amaç  olan irticai  yapılanmanın  tek  bir  ferdi  dahi  kalmayacak  ve  bir  daha  
hortlayamayacak  şekilde  ortadan  kaldırılıncaya  kadar  gerekli  her  türlü  tedbirin  alınacağı,  bu  
kapsamda;

(a) Öncelikli  ve  acil  olarak,  AKP  yönetiminin  tasfiyesi  ve  işbirlikçilerinin  saf  dışı  
bırakılması maksadıyla, Harekât alanının şekillendirilmesi de dahil olmak üzere, resmi/gayri resmi  
tüm yurtseverlerin seferber edileceği, başta Silahlı Kuvvetlerin imkân ve kabiliyetleri olmak üzere  
maddi ve manevi tüm güçlerin kullanılacağı,

(b) Özellikle,  gözaltına  almalar  ve  yağma  talan,  gasp  ve  milli  serveti  tahrip  gibi  
eylemler  sırasında  ikazlara  uymayanlara  karşı,  Silahlı  Kuvvetlerin  gücünü  çok  kısa  sürede  
hissettirecek sert uygulamalara başvuracağı,

(c) İkinci  aşamada,  belirlenen  kadroların  işbaşına  getirileceği,  bölücü  ve  irticacı  
kadroların şiddetle ve derhal bertaraf edilmesi için, gerekirse özel yöntemlerin devreye sokulacağı,

(d) Devlet otoritesi hâkim kılınıncaya kadar kamu görevlerinin ifası için asker ve sivil  
şahısların atanacağı, bu maksatla; bütün kilit görevleri Askeri personelin devralacağı, anılan kilit  
personelin, Harp Akademileri Komutanlığı, sınıf okulları ve diğer askeri birliklerdeki belirlenmiş  
general  ve  subaylardan,  yetmediği  takdirde  emekli  general,  subay  ve  astsubaylardan  tefrik  
edileceği, bu personele ait hazırlanmış olan isim listelerinin güncellenerek hazır tutulacağı,

(e) Teşkil edilecek olan;
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(I) Özel operasyon ve sorgulama timleri,
(III) Özel görevli toplama timleri,
(IV) Sıkıyönetim mahkemelerinde görevlendirilecek personel,
(V) Darbe Harekâtı timleri,
(VI) Gözaltı timleri,
(VII) Hasar tespit timleri,
(VIII) Kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilecek personel,
(IX) Özel hastaneler ve ilaç depolarında görevlendirilecek personel,
(X) Gümrükler, depolar, ambarlarda görevlendirilecek personel,
(XI) Alışveriş merkezleri ve gıda toptancılarında görevlendirilecek personel listelerinde  

(EK-M)  olası  değişikliklerin  hassasiyetle  takip  edileceği  ve  herhangi  bir aksaklığa  meydan 
verilmeyeceği,

(e) Devlet ve kamu erkinde, en üst kademeden en alt kademeye kadar bütün kadroların  
temizlenmesi ve 1923 zindeliğine ulaşılmasının esas alınacağı,

(f) İrticai, bölücü ve yıkıcı yapılanmanın yurt içindeki tespit edilmiş tüm malvarlığı ve  
mali  kaynaklarına  el  konacağı,  yurt  dışı  fınans  kaynaklarının  engellemesi  için  ilgili  ülkeler  
nezdinde girişimlerde bulunulacağı,

(3) BALYOZ Güvenlik Harekât Planı kapsamında kendilerine kişiye özel olarak görev  
tevdi  edilen  ve  bu  onurlu  görevi  kabul  eden  personelin  (EK-A),  Harekâtın  kendi  sorumluluk  
bölgelerinde  planlama,  hazırlık,  koordinasyon  ve  icrasından  BALYOZ  K.  lığına  karşı  sorumlu  
olduğu,

(4) Harekâtın;  hazırlık,  Harekât  ortamının  şekillendirilmesi,  icra  ve  yeniden  
yapılandırma safhası olmak üzere dört safha halinde icra edileceği;

(a) Hazırlık Safhası:
Bu safhada icra edilecek faaliyetlerin müteakip safhalara zemin teşkil edeceği, hazırlıklar  

kapsamında:
(I) Şekillendirme safhası için istihbarat toplama ve ilgili irticai, bölücü ve yıkıcı gruplara  

eleman sızdırma çalışmalarının icra edileceği,
(II) Buna  paralel  olarak  BALYOZ  Güvenlik  Harekât  Planının,  "Olasılığı  En  Yüksek  

Tehlikeli Senaryo" isimli jenerik bir plan şeklinde, "GİZLİ" gizlilik derecesinde ve özel seçilmiş,  
sınırlı  sayıda personelin katılımıyla icra edilecek bir  plan seminerinde deneneceği ve müzakere  
edileceği,

(III) AKP ve irticai gruplara yönelik istismara açık noktaların mevcut ve oluşturulması  
düşünülen yasal mevzuat çerçevesinde değerlendirileceği,

(IV) Gerektiğinde istismar noktaları oluşturulması için sızdırılan personelin kullanılması  
amacıyla alternatif planların oluşturulacağı,

(V) Bir sonraki safhada kullanılmak üzere idhar noktalarında depolanan mühimmatın  
çıkartılarak planlandığı şekilde dağıtılacağı,

(b) Harekât Ortamının Şekillendirilmesi Safhası:
(I) İstanbul ve civarı başta olmak üzere hassasiyet arz eden şehirlerde iltisaklı kişilerin  

sevk ve idare ettiği (EK-M) halka yönelik eylemlerin yapılacağı,
(II) AKP  yönetimi  başta  olmak  üzere  tarikat,  cemaat  ve  irticai  grup  lideri  ve  

önderlerinin tasfiyesi ve işbirlikçilerinin saf dışı bırakılması maksadıyla; ahlaki zafiyeti olanların  
tespit  edilerek,  gerekli  hazırlıkların  yapılacağı,  basın  vasıtası  ile  deşifre  edilerek  AKP,  tarikat,  
cemaat  ve  irticai  grupların  halk  nezdindeki  itibarının  zedeleneceği  veya  ilgili  kişilerle  ilişki  
kurulmasında malzeme olarak kullanılacağı,

(III) TSK haricindeki dost unsurlar tarafından yapılacak ekonomik operasyonlar ile hem 
ulusal hem de uluslar arası ortamda ülkenin ekonomik darboğaza sürüklenerek, AKP Hükümeti  
karşıtı büyük çaplı toplumsal gösteriler için zemin hazırlanacağı ve koordine edileceği,
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(IV) Sürekli irticai faaliyetler ile ilgili haberler, öğrenci olayları artan şehit cenazeleri,  
ekonomik  bunalım,  faili  meçhul  eylemlerle  sokaklara  dökülmüş  halk  temaları  sürekli  işlenerek  
halkın  en  güvendiği  kurum  olan  TSK'dan  gereğini  yapmasını  beklediği  yönünde  kamuoyu  
yönlendirme çalışmalarının yapılacağı,

(c)   İcra Safhası:
(I) Ortamın  hazırlanması  safhasında  yeterli  seviyeye  ulaşıldığında  icra  safhasına  

geçileceği,
(II) Bölücü Terör  Örgütü  ve  El  Kaide 'nin büyük şehirlerde özellikle  İstanbul  'da eş  

zamanlı büyük eylemler yapacağı, bu eylemlerin ardından STK ve üniversiteler ile koordine ederek  
yönlendirecekleri çok geniş katılımlı toplumsal gösteriler ve eylemler neticesinde oluşan kaos ve  
karmaşa nedeniyle öncelikle olağanüstü hal ve sonrasında sıkıyönetim ilan edileceği,

(III) Olağanüstü  hal  ve  sonrasında  sıkıyönetim  ilanını  müteakip  derhal,  AKP 
Hükümetinin iktidardan zorla uzaklaştırılacağı ve mevcut  irticai yapılanmanın şiddetle bertaraf  
edilerek, belirlenen kadroların iktidara getirilmesinin yolunun açılacağı,

(IV) Teşkil  edilecek birimlerle,  başta tüm kara deniz ve hava yolu terminalleri  olmak  
üzere, Kamu kurum ve kuruluşları, Özel hastaneler ve ilaç depoları, Gümrükler, depolar, ambarlar  
ve büyük alışveriş merkezlerinin tamamının kontrol altına alınacağı ve özellikle ülkeye yurtdışından  
giriş çıkışlara ikinci bir emre kadar müsaade edilmeyeceği,

(V) Hiçbir  hak  ve  özgürlüğün mutlak  ve  sınırsız  olmadığı,  konu laik  devletin  bekası  
olunca haber verme ve basın özgürlüğünün de sınırsız ve mutlak olmayacağı, harekâtın icrası ile  
birlikte  her  türlü  yazılı,  sözlü  ve  görsel  basın  yayın  kuruluşlarının  kontrol  altında  tutulacağı,  
önceden tespit  edilen  AKP,  yıkıcı,  bölücü  ve  irticai  gruplafa  müzahir  (EK-C) tüm basın  yayın  
kuruluşlarının yayınlarının derhal durdurulacağı,

(VI) Tüm sorumluluk bölgesini kapsayacak şekilde kontrol noktalarının tesis edileceği ve  
anılan  bu  noktalarda  gerekli  görüldüğü  takdirde  tankların  da  kullanılarak,  kitlesel,  kalabalık  
grupların yer değiştirmelerinin, toplanmalarının ve gösteri yapmalarının engelleneceği,

(VII) İrticai faaliyetlerde yer aldığı tespit edilmiş ve önceden teşkil edilen Özel Görevli  
Toplama Timleri tarafından planlandığı şekilde göz altına alınmış olan kişilerin, Burhan Felek Spor  
Salonu, Fenerbahçe stadyumu, Ümraniye NETAŞ Misafirhanesi gibi topluca bulundurulabilecekleri  
büyük  yapılara  getirileceği  ve  sorgularının  buralarda  yapılacağı,  bilahare  hapishanelere  sevk  
edilecekleri,

(VIII) Mevcut  ceza  ve  tutuk  evlerinin  de  kapasiteleri  ile  gözaltına  alınacak  ve  
tutuklanacakların  sayıları  da  dikkate  alınarak,  Sıkıyönetim  K.lıklarınca  kışlalar  içerisinde  
gerekirse ceza ve tutuk evleri açılacağı,

(IX) Halkın  din  duygularını  istismar  ederek  kendi  siyasal  ve  şahsi  çıkarları  
doğrultusunda  halkı  devlete  ve  rejime  karşı  kışkırttığı  değerlendirilen  tüm  dernek,  vakıf  ve  
kuruluşların kapatılarak yönetici kadrolarının tutuklanacağı,

(X) Ulusun gasp edilen ekonomik haklarının geri  alınabilmesi için;  ülke dışına para  
çıkışının  engellenmesi  ve  spekülatif  para  hareketlerinin  önüne geçilmesi  maksadıyla  bankacılık  
işlemlerinin ikinci bir emre kadar durdurulacağı,

(XI) İlk etapta banka genel müdürlüklerine nitelikli, uzman muvazzaf veya emekli askeri  
personelin atanacağı; askeri personele yardımcı olmak üzere önceden tespit edilmiş müzahir, dost  
ve güvenilir üst düzey kamu görevlilerinin yerleştirileceği,

(XII) irticai, bölücü ve yıkıcı terör örgütlerine mensup kişi, kurum ve kuruluşların menkul,  
gayrimenkul, ayni ve nakdi malvarlıklarına el konulacağı,

(XIII) Faizsiz  bankacılık  adı  altında  faaliyet  gösteren  Islami  finans  kurumlarının  
kurulmasına izin veren yasaların iptal edileceği, bu kurumların varlıklarının hazineye aktarılacağı,

(XIV) Yabancı uyruklu şahıs ve şirketlerin bankalardaki paralarının öncelikle yurt dışına  
çıkışının  engelleneceği,  aleyhte  faaliyet  gösteren  yabancı  uyruklu  şahıs  ve  şirketlerin  banka  
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hesaplarına ikinci bir emre kadar el konulacağı,

(d)  Yeniden Yapılandırma Safhası:
(I) TSK'nın  kategorilendirilmiş  personelden  tamamen  arındırılarak,  boşalacak  kritik  

kadrolara kendi silah arkadaşlarının terfi ve atamalarının yapılacağı,
(II) Emekli  olan  kendi  silah  arkadaşlarının  önceden  belirlenen  kamu  görevlerini  

devralmalarının sağlanacağı,
(III)  İktidardan  düşürülecek  olan  AKP  Hükümetinin  yerine  planlanan  Hükümet  ve  

bürokratik  kadroların  görevi  devralmasının  sağlanacağı,  DP iktidarından  beri  devam  ettirilen  
takiyye  geleneğine  dayalı  muhafazakâr  iktidarların  devlete  sızan  ve  devlet  bürokrasisine  sinen  
bütün çağdışı anlayış ve izlerinin silinebilmesi için, ekli programı uygulayacak uzun süreli bir milli  
mutabakat hükümetinin oluşturulmasının temin edileceği,

(IV) İrticai,  yıkıcı  ve  bölücü  faaliyetleri  desteklediği  bilinen  veya  çeşitli  yolsuzluk  ve  
usulsüzlüklere  karışmış  bütün  kamu personelinin,  hiçbir  istisnaya  tabi  tutulmadan  görevden  el  
çektirileceği,  yerine güvenilir,  liyakatli  ve  çağdaş değerlere  bağlılığıyla dikkat  çeken sivil  veya  
emekli olmuş askeri personelin görevlendirileceği,

(V) Milliyetçi  -  Muhafazakar  Sağ  iktidarların  Türk  SilahlıKuvvetleri'nin  karşısına  
alternatif silahlı güç olarak tasarlayıp güçlendirdiği polis teşkilatının sevk ve iradesinde ağırlıklı  
olarak jandarmanın kullanılacağı, bu nedenle İl J.K.lıkları karargahlarından istifade ile ivedililikle  
ağır silahlardan arındırdıktan sonra polisin mutlaka kontrol altına alınmasının sağlanacağı,

(VI) Potansiyel tehdit teşkil eden unsurların belirlenmesi ve bunların ele geçirilmesi veya  
kontrol altına alınması; eldeki arşivin incelenmesi yanında, kim, nerelerde, Hangi evlerde barınıyor  
bunların planlanması; kritik alanların tespiti ve başlangıçtan itibaren kontrol altına alınması doğru  
ve gerçekçi istihbarat akışını gerekli kıldığından askerden arındırılan Milli İstihbarat Teşkilatının  
(M.İ.T.) yeniden yapılandırılacağı ve müzahir personelin kilit görevlere getirileceği (EK-C) MİT'in  
başına muvazzaf bir generalin atanacağı,

(VII)  Cumhuriyetin  aşındırılan  tüm kazanımlarının  tekrar  yerleştirileceği,  Türkçe  ezan  
dâhil tüm ulusal değerlerin hayata geçirilerek Arap ve Kürt unsurların Türk kültürüne verdikleri  
zararların telafi edileceği,

b. Ast birliklere görevler:
(1) Genel
(a) BALYOZ Güvenlik Harekât Planı 'nın, "Olasılığı En Yüksek Tehlikeli Senaryo" isimli  

jenerik bir plan şeklinde oynanacağı plan seminerine kadar, irticai, yıkıcı ve bölücü gruplara ait  
mevcut  tüm listeler  ile  teşkil  edilecek  olan  özel  görev  timlerinin  listelerinin  güncelleneceği  ve  
devamlı olarak güncel tutulacağı,

(b) Gözaltına alma ve tutuklamalar sırasında oluşabilecek muhtemel karşı  koymaları  
bastırmak için şiddet kullanılacağı da değerlendirilerek sorumluluk alanının tamamında hastane,  
ceza ve tutukevi ile mezarlıkların mutlaka kontrol altına alınacağı, kışlalar içinde ve/veya uygun  
yerlerde yeni ceza ve tutukevlerinin hazırlanacağı,

(2) Sıkıyönetim Tali Bölge Klıkları, sorumluluk alanlarında:
(a) Planı  ve  hazırlıkları  ifşa etmeyecek  şekilde  ilgili  personelle  kadro tatbikatlarının  

icra edileceği,
(b) İcra  edecekleri  Harekâtın  başlangıcından  itibaren  gözaltına  alacakları  kişilerin,  

faaliyetlerine son verilecek vakıf  dernek ve basın yayın organları ile ilgili  tüm listelerin güncel  
tutulacağı,

(c) Atatürk'ün "Söz konusu olan vatansa gerisi teferruattır" sözünü referans alarak; iç  
tehdit bertaraf edilmeden dış tehdit bertaraf edilemez gerçeğinden hareketle, demokrasinin tamamı  
ile askıya alınması da dahil olmak üzere nihai amaç olan irticai yapılanmanın tek bir ferdi dahi  
kalmayacak  ve  bir  daha  hortlamayacak  şekilde  ortadan  kaldırılıncaya  kadar  gerekli  her  türlü  
tedbiri almak için tüm hazırlıklarını yapacakları ve tedbirlerini alacakları,
        E-İmzalıdır           E-İmzalıdır            E-İmzalıdır               E-İmzalıdır 



T.C. İSTANBUL ANADOLU 4. AĞIR CEZA MAHKEMESİ Dosya-Karar No: 2014/188 Esas - 
2015/143

Koordinasyon:
(1) Plan, planlama ve hazırlık safhalarının derhal, icra safhasının ise emirle yürürlüğe  

gireceği,
(2) İstanbul  'da  icra  edilecek  karargah  toplantılarından  istifade  ile  plan  için  genel  

koordinasyon toplantısının yapılacağı,
(3) Tüm uygulamalarda en küçük birlik seviyesinin bölük olacağı,
(4) Harekâtın  icra  safhasının  başlangıcından  ikinci  bir  emre  kadar  ihtiyaç  olan  

bölgelerde kontrollü sokağa çıkma yasağının uygulanacağı,
(5) Harekâtı  başlatma kodunun; "KILIÇ",  geçici  durdurma kodunun; "BIÇAK", iptal  

kodunun ise; "ÇAKI" olduğu,
4. İDARÎ VE LOJİSTİK:
2. İdari:
(1) Her birimin ve alt birimlerin görevin hazırlık, Harekat ortamının şekillendirilmesi, icra  

ve  yeniden  yapılandırma  safhalarına  ilişkin  Güncelleme  Raporlarını  hazırlayacağı  ve  
faaliyetlerden  24  saat  önce,  Faaliyet  Sonuç  Raporunu  ise  en  geç  12  saat  sonra  Harekât  
Başkanlığına göndereceği,

(2) Ani gelişmelerin zamana bağlı kalınmaksızın Harekat Başkanlığına bildirileceği, 
3. Lojistik:
(1) Özel malzemeler hariç ihtiyaçların ast K.lıklara tahsisli kaynaklardan ve depolardan  

karşılanacağı,
(2) Planın  hazırlık  safhasından  itibaren  banka  ve  PTT  üzerinden  para  aktarımı  

yapılmayacağı, K.lıklara tahsis edilen nakit paranın kullanılacağı,
(3) Balyoz  Harekât  Planı  kapsamında  ortaya  çıkacak  diğer  ihtiyaçların  Lojistik  

Başkanlığı tarafından tedarik edilerek karşılanacağı,
5. EMİR KOMUTA VE MUHABERE:
a. Emir Komuta:
(i) Harekâtın İstanbul'dan sevk ve idare edileceği,  sıkıyönetim karargahlarının İstanbul  

Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi binası ve anılan binanın imkanlarına sahip diğer  
kamuya ve/veya sivil sektöre ait binaları kullanılabileceği,

2.  Eylemlerin,  ilgili  bölgelerde  kullanılacak  Komuta  Merkezlerinden  sevk  ve  idare  
edileceği,

b. Muhabere:
(1) Görüşmelerde  sabit  ve  cep  telefonlarının  kullanılması  mecburiyetinde  kalındığı  

takdirde "Bilinmesi gereken prensibine " riayet edileceği ve Kod Tablosunun kullanılacağı,
(2) Harekât  Başkanlığınca  daha  önceden  belirlenen  cansız  posta  kutularının  

kullanılmaya devam edileceği,
(3) Eylem  Gruplarınca,  daha  önce  belirlenmiş  gizli  haberleşme  usullerinin  

kullanılacağı,
(4) Eylemi başlatmada esas muhabere vasıtasının "radyo", yedek muhabere vasıtasının  

ise Kral TV mesaj bant sistemi olduğu,
Planın eklerinin ise; EKLER
EK-A (Görevlendirmede Yetkili Personel Listesi)
EK-B (Yüksek Danışma Kurulu ve Koordinasyon Makamları)
EK-C (İstihbarat)
EK-Ç (Emir Komuta Münasebetleri)
EK-D (Emekli Personelin Görevlendirileceği Kamu Görevleri)
EK-E (Kilit Haberleşmeciler)
EK-F (Harekât Tasarısı)
EK-G (Muhabere)
EK-J (Lojistik)
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EK-K (Sivil Asker İşbirliği)
EK-M (Personel)
EK-P (Basın ve Halkla İlişkiler)
EK-0 (Harekât Emniyeti ve İKK)
EK-X (Özel Dağıtım Planı) " şeklinde olduğu,
11  ve  17  nolu  CD'lerde  Oraj  Hava  Harekat  Planı  isimli  Hava  Harp  Akademileri 

Komutanı Hava Orgeneral H. İbrahim Fırtına adına imzaya açılmış 09.02.2003 tarihli belgenin yer 
aldığı, belgenin ckoylu isimli kullanıcı tarafından 24.01.2003 tarihinde oluşturulduğu ve 20.02.2003 
tarihinde son kez kaydedildiği, (Ana dava klasörü 51'de bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 
temin edilen bilirkişilerin inceleme raporu) belge metninin; 

"ORAJ HAVA HAREKAT PLANI
Kopya No : 1/1
Hazırlayan Karargah: Harp Akademileri Kliği 
Hazırlandığı Yer:İSTANBUL 
Tarih ve Saat Grubu: 091400 B ŞUBAT2003

ZAMAN DİLİMİ: B 1. DURUM:
a. Genel:
İrticai  faaliyetler  Türkiye  Cumhuriyetinin  anayasası  ile  belirlenen  demokratik  laik  ve  

sosyal bir hukuk devleti olma özelliklerini tehdit etmektedir. İrtica 2002 Kasım seçimleri ile beraber  
cesaret  kazanmıştır.  AKP  hükümeti  28  Şubat  ile  şekillendirilen  ortamın  bozulmasına  neden  
olmuştur. Zamanla ülke genelinde ve kamu kurum ve kuruluşlarında irticacı kadroların yer alacağı  
ve geri dönülemez bir noktaya gelineceği kesindir. Günümüzde tarikatlar ve cemaatler etkinliklerini  
yeniden artırmıştır. Islami sermayenin ulaştığı ekonomik güç yıllık 50 milyar dolar civarındadır.  
İrticai  örgütlerin  tanıtım ve  propaganda yöntemiyle  halkı  etkilemek suretiyle  bir  buçuk  milyon  
kişilik sempatizan ile üç bin kişilik militan grubunu daha da büyütebileceği ve elde edecekleri bu  
güç ile halen yürüttükleri rejim aleyhtarı faaliyetleri yurt geneline yaygınlaştırarak İslam Devleti  
kurma özlemlerini biran önce hayata geçirmeye çalışacakları değerlendirilmektedir. İrtica tehdidi  
halihazırda diğer tehditlere göre birinci öncelikli tehdittir.

ABD'nin  yönlendirmesi  ile  Kuzey  Irak'ta  bir  Kürt  devleti  kurulması  yönünde  yoğun  
çabalar  mevcuttur.  Kuzey  Irak'taki  gelişmelere  kuvvet  ayırmamızı  ve  buradaki  faaliyetlere  
yoğunlaşmamızı fırsat bilen Islami kesim irticai faaliyetlerini artırmıştır. Ege ve Kıbrıs konuları ise  
irtica, Kuzey Irak'taki gelişmelerin gölgesinde kaldığından dolayı üçüncü öncelikli tehdittir.

b. İrticai Faaliyetler:
Son  genel  seçimler  ile  birlikte  güç  bulan  irticai  unsurlar  Atatürk'ün  öngördüğü  

milliyetçilik  anlayışına bağlı  demokratik,  laik  ve sosyal hukuk düzenini yıkmak, dil  birliği,  yurt  
birliği ve ülkü birliği gibi temel değerleri yok edip, yerine "Ümmetçilik" yapısını getirmeyi ve dini  
esaslara  dayalı  bir  yönetim  sistemi  kurmayı  hedeflemektedir.  Bahsedilen  irticai  iç  tehdit  
unsurlarına ilişkin olarak;

(1) Hizbullah Terör Örgütünün iki ana grubu olan İlim ve Menzil gruplarından Menzil  
grubu  hükümetin  de  desteği  ile  propaganda  faaliyetlerine  devam  ederken,  İlim  grubu  silahlı  
eylemlere  yönelik  faaliyetlerinden  dolayı  hükümetin  açık  desteğini  alamamıştır.  Örgüt  özellikle  
2000 yılından itibaren legal  faaliyetlere yönelmiş,  yeniden ivme kazanmak maksadıyla;  dernek,  
vakıf ve cami faaliyetlerine hız vermiş, hükümet kanalı ile finansman desteği sağlama arayışına  
girmiştir.

(2) El Kaide terör örgütünün Türkiye'deki uzantıları bu oluşumları bir fırsat bularak  
silahlı eylem hazırlıkları  içerisine girmiş, 2003 yılında bazı faaliyetlerde bulunacağı konusunda  
istihbarat  bilgisi  elde  edilmiştir.  Ancak  mevcut  hükümetin  siyasal  saygınlığını  ve  istikrarını  
zedelememek adına silahlı eylemlere destek vermeyeceği de bilinen bir gerçektir.

(3) Dini motifli siyasal grup olarak tanımlanan ve mevcut hükümetin ideolojik zemini  
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oluşturan Milli Görüş anlayışı ise Türkiye 'de laik ve demokratik devlet düzenini yıkarak, Islami bir  
devlet ve toplum yapısının kurulmasını hedeflemektedir.

(4) Bunun  yanında  Said-i  NURSİ  tarafından  yazılan  "Nur  Risaleleri  "ni  okuyan  ve  
bunlarda yer alan fikirleri benimseyenlerin meydana getirdiği Nurculular toplum içinde etkin rol  
oynamaktadır.

c. Özellikle hükümet ile çok sıkı ilişkiler içerisinde olan ve hükümeti yönlendiren irticai  
gruplar içinde Fetullah GÜLEN grubu ön plana çıkmaktadır.

ç.  Aynı zamanda iç tehdit  olarak algılanan irticai unsurlardan Nakşibendilik,  Kadirlik,  
Halvetlik Haznevilik, Rufailik, Uşşakilik ve Melamilik gibi tarikat grupları da 2002 seçimlerinde  
mevcut  hükümete  açık  desteklerini  vermişler,  neticesinde  ise  dini  esaslara  dayalı  bir  yönetim  
sistemi kurma yolundaki faaliyetlerine güç kazandırmışlardır. 

2. VAZİFE :
Hava  Kuvvetleri  Komutanlığı  olarak  Türkiye  genelinde  sıkıyönetim  ilan  edilmesini  

sağlamak  ve  Sıkıyönetim  Komutanlıklarının  faaliyetlerinin  başarıya  ulaşmasına  sağlamak  
maksadıyla;  Yunanistan'la  gerginliği  artıracak  ve  irtica  yanlılarını  tahrik  ederek  TSK aleyhine  
faaliyetlere  başlamalarını  sağlayacak  envanterinde  ki  mevcut  silah  sistemlerini  kullanarak  
psikolojik  etki  yaratarak  hükümet  ve  TBMM üzerinde  baskı  kuracak  personel  görevlendirmesi  
yaparak Sıkıyönetim Komutanlıklarına destek verecektir.

3. İCRA :
a. Harekat Tasarısı:
(1) Türk Hava Kuvvetlerinin Ege Denizindeki uçuşlarının sayısı artırılacak, Türk savaş  

uçaklarının Yunanistan tarafından engellendiği ve taciz edildiği gündeme getirilecektir.
(2) Emirle Ege uçuşları sırasında Yunan Hava Kuvvetlerine ait uçaklar taciz edilerek  

tahrik  edilecek  bir  çatışma  ortamı  oluşturulacaktır.  Mümkünse  bir  uçağımızın  Yunan  Hava  
Kuvvetleri  tarafından  düşürülmesi  sağlanacak,  bu  gerçekleşmediği  takdirde  yeniden  
teşkilatlandırılan ÖZEL FİLO personelinden bir pilotun uygun zaman ve yerde kolundaki uçağa  
atış yapmak sureti ile kendi uçağımızın düşürülmesi sağlanacaktır. Uçağın, Yunan Hava Kuvvetleri  
tarafından düşürüldüğü yönünde medyada haberler yaptırılarak, AKP Hükümetinin bu konudaki  
acizliği ortaya konulacaktır.

(3) Hava  Kuvvetleri  Komutanlığı  bünyesinde  ve  özellikle  Filolarda  Yunan  Hava  
Kuvvetlerine yönelik husumet ve gerginlik kontrollü olarak artırılacak, pilotların uçuşlarda daha  
agresif olmaları sağlanacaktır. Benzer olaylarda meşru müdafaa kapsamında atış dahi yapabileceği  
gayri resmi olarak pilotlara deklere edilecektir.

(4) Gerginlik Trakya sınırında da artırılacak, Trakya sınırına yakın bölgelerde devriye  
görevleri  icra edilecek Deniz Kuvvetleri  ile Ege Denizinde sürekli  müşterek eğitim yapılacaktır.  
Balıkesir,  Bandırma, Çiğli,  Çorlu ve Dalaman meydanlarında 24 saat  esasına göre yerde uçak  
bekletilecek, en küçük olaylarda dahi scramble uçakları kaldırılacaktır.

(5) 134 üncü Filo  Kliği  (Türk  Yıldızları)  iki  günde  bir  sanayi  odaları,  iş  adamları,  
barolar vb.  davetlisi  olarak farklı  şehirler üzerinde gösteriler yapacak,  halkın TSK'ne duyduğu  
sempati pekiştirilecek, gösteriler sırasında halka ve özellikle de çocuklara hediyeler dağıtılacaktır.

(6) 134 üncü Filo Kliği İstanbul'da birer gün ara ile iki gösteri yapacaktır. İlk gösteri  
Kadıköy  Meydanı  üzerinde  olacak  ve  büyük  bir  kalabalığın  katılması  sağlanacak  İstanbul  
garnizonu içerisinde bulunan askeri öğrenciler ile er ve erbaşlar sivil kıyafetli olarak gösteriye  
katılacaktır.  İkinci gösteri  ise  Fatih'te Çarşamba semti üzerinde gerçekleştirilecektir.  Gösterinin  
yapıldığı gece yarısı cübbeli,  sarıklı ve çarşaflı gruplar ellerinde ki yeşil bayrakları ve molotof  
kokteylleri ile Hava Müzesini basarak müzedeki uçakları tahrip etmeleri sağlanacaktır.

(7) 3  üncü  ve  8  inci  Ana  Jet  Üs  Klıkları  başta  olmak  üzere  tüm  hava  birlikleri  
nizamiyelerine şeriat isteyen gruplar tarafından saldırılar düzenlenecek, mülki amirlerin izinleri  
beklenmeden olaylara müdahale edilecek geçici süreler ile hava birlikleri etrafındaki bölgelerde  
sokaklarda, caddelerde ve çevre yolu ve karayollarında güvenlik bölgeleri oluşturularak denetim  
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sağlanacak,  arama  yapılacak,  şüpheli  olduğu  gerekçesi  ile  bazı  şahıslar  belli  süreler  
alıkonulacaktır.

(8) Şiddet gösterenlere şiddetle cevap verilecek gerekli durumlarda silah kullanmaktan  
çekinilmeyecektir.

(9) Hükümetin, sıkıyönetim ilan etmesi sağlanıncaya kadar faaliyetlere aralıksız devam  
edilecektir.Meclisin sıkıyönetim ilan etmesi için gerekli oy oranı yakalanamazsa, Ankara Ticaret  
Odasının  (ATO)  davetlisi  olarak  Ankara  şehir  merkezi  üzerinde  hava  gösterileri  yapılacak,  
TBMM'nin çalıştığı gün ve saatlerde meclis üzerinden çok alçak uçuşlar yapılmak sureti ileTSK'nin  
varlığı hissettirilecektir.

(10) Sıkıyönetim ilan edildikten sonra Ege ve Trakya'da faaliyetler tedricen azaltılacak ve  
gerilim ihtiyaç nispetinde düşürülecektir.

(11) Ulaştırma uçakları sürekli olarak iller arasında yiyecek, içecek, sağlık malzemesi  
gibi  temel  ihtiyaç  maddelerinin  taşınmasında  kullanılacak,  halka  bu  ihtiyaçlarının  
karşılanamamasından dolayı bir olumsuz bir durum yaşatılmayacaktır.

(12) Özellikle İstanbul'daki sivil itaatsizliğe karşı Bandırma, Çorlu Meydanlarında 4 'er  
uçak 24 saat hazırlık durumunda gösteri uçuşu ve gerçek atış yapabilecek şekilde yerde karışık  
yükle  ile  hazır  bekletilecek,  bu  maksatla  162  nci  Filo  K.lığı  'A'si  Çorlu  Meydanı'na  intikal  
ettirilecektir.

b. Ast Birliklere Görevler:
(1)1 inci Taktik Hava Kuvveti Komutanlığı:
(a) Sorumluluk sahasındaki tüm birliklerin harbe hazırlık seviyelerini en üst düzeyde  

olmasını sağlayacak,
(b) Ege Uçuşlarını planlayacak,
(c) Kontrol odaları ve birimlerini açacak ve işletecek,
(ç) ÖZEL FİLO personeline yönelik, özel görevlere ilişkin planlama yapacak,
(d) 1 inci Ordu Komutanlığı ve Donanma K.lığı ile doğrudan temas kuracak ve 1. Ordu  

K. lığına ve Donanma K. lığına irtibat personeli görevlendirecek.
(2) 2 nci Taktik Hava Kuvveti Komutanlığı:
(a) Sorumluluk sahasındaki tüm birliklerin harbe hazırlık seviyelerini en üst düzeyde  

olmasını sağlayacak,
(b) Kontrol odaları ve birimlerini açacak ve işletecek,
(c) 2 nci Ordu Komutanlığı ve 3 üncü Ordu Komutanlığı ile doğrudan temas kuracak ve  

Ordu K.lıkları kar agahlarına irtibat personeli görevlendirecek.
(3) Hava Eğilim Komutanlığı:
(a) Sorumluluk sahasındaki tüm birliklerin harbe hazırlık seviyelerini en üst düzeyde  

olmasını sağlayacak,
(b) İntikal edecek birlikler için gerekli tedbirleri alacak,
(c) Kontrol odaları ve birimlerini açacak ve işletecek,
(ç)  Ege  Ordusu  Komutanlığı  ile  doğrudan  temas  kuracak  ve  Ege  Ordusu  K.lığı  

karargahına irtibat personeli görevlendirecek.
(4) Hava Lojistik Komutanlığı:
(a) Tüm silah sistemlerinin harbe hazırlık durumlarını en üst seviyede tutacak tedbirleri  

alacak,
(b) Birliklerden  toplumsal  olayların  bastırılmasında  kullanılacak  malzeme  isteklerini  

toplayacak, bu malzemeleri tedarik edecek ve birliklere ulaştıracak,
(c) Seferberlik  ilan  edilmesi  durumunda  ilave  kıyafet  ve  teçhizat  ihtiyaçları  tespit  

edilecek ihtiyacın karşılanmasına yönelik tedbir alacaktır.
c. Koordinasyon:

Özel görevli  personel harekata ve görevlerine ilişkin hiçbir surette amirleri dahil  
olmak üzere hiç kimse ile konuşmayacak, harekat zamanına kadar tam bir gizlilik içerisinde bilmesi  
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gereken prensibini uygulayacaktır.

Özel görevlerin icrası emirle yapılacaktır.
Harekatın geçici durdurma kodu "AYAZ", iptal kodu ise "HALI"dır. 
4. İDARÎ VE LOJİSTİK:
(1)Harekat başladıktan sonra raporlar Çok Gizli gizlilik derecesinde Harp Akademileri  

Komutanlığı'na çekilecektir.  Hava Kuvvetleri  Komutanlığı  karargahına ikinci  emre kadar rapor  
verilmeyecektir.

(2) Sıkıyönetim ilan edildikten sonra tüm Hava Kuvvetleri personelinden atama isteği ve  
istifa/emeklilik dilekçesi alınacaktır. Görevini Sıkıyönetim Komutanının verdiği emir ve direktifler  
doğrultusunda  yapmayan  personel  cezalandırılacak  ve  emeklilik/istifa  dilekçesi  işleme  
konulacaktır.

(3) Özel Filo Kliği personeli her an uçuşlu göreve çağrılacak şekilde hazır bekleyecek  
harbe hazırlık seviyesini en üst seviyede tutmaya devam ettirecektir.

b. Lojistik:
İrtibat personeli ve özel kuryelerin istenilen yerde olabilmeleri için amirleri tarafından  

görevlendirme yapmaları sağlanacaktır. 5. EMİR KOMUTA VE MUHABERE:
a. Emir Komuta:
Oraj Hava Harekatı ikinci emre kadar Harp Akademileri Komutanlığı karargahından sevk  

ve idare edilecektir.
b. Muhabere:
(1) Sıkıyönetim ilan edilmeden önce tüm konuşmalara hassasiyet gösterilecek, harekatı  

deşifre edecek ve başarısını sekteye uğratacak şekilde telli ve telsiz vasıtalardan konuşulmayacaktır.
(2) Tüm raporlaşmalarda kriptolu cihazlar kullanılacaktır.

         Rica ederim.
             

 H.îbrahim FIRTINA
                 Hava Orgeneral
                 Harp Akademileri Komutanı

EKLER
EK-A (Görev Bölümü)
EK-B (Emir / Komuta Münasebetleri ve Sorumluluk Sahaları)
EK-C (İstihbarat)
EK-Ç (Askeri Eylem Planı)
EK-D (Harekat Tasarısı)
EK-E (Kara, Deniz, Hava İşbirliği ve Angajman Kuralları)
EK-F (Muhabere Elektronik Bilgi Sistemleri)
EK-G (Psikolojik Harp/Harekat)
EK-G (Lojistik)
EK-H (Sivil-Asker İşbirliği)
EK-I (Personel)
EK-1 (Basın ve Halkla İlişkiler)
EK-J (Harekat Emniyeti ve İKK)
EK-K (Özel Planlar)
EK-L (Dağıtım Planı) " şeklinde olduğu,

11 ve 17 nolu CD'lerde Suga Harekat Planı isimli Oramiral Özden Örnek adına imzaya 
açılmış 03.02.2003 tarihli belgenin yer aldığı, belgenin Cem Gürdeniz isimli kullanıcı tarafından 
10.01.2003  tarihinde  oluşturulduğu  ve  19.02.2003  tarihinde  aynı  kullanıcı  tarafından  son  kez 
kaydedildiği,  (Ana  dava  klasörü  51'de  bulunan  Emniyet  Genel  Müdürlüğü'nden  temin  edilen 
bilirkişilerin inceleme raporu) belge metninin;
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"SUGA HAREKAT PLANI
ZAMAN DİLİMİ     : B
GÖREV BÖLÜMÜ   : EL-A'da  olduğu 

gibidir. 
1.DURUMU : 

A. Maksat :  Türk  milletinin  tüm  güçlükleri  yenerek  çağdaşlaşma  hedefine  
ulaşmasını ve milli mutabakatı sağlamak maksadıyla; islamcı unsurların devlet organlarını sinsice  
ele geçirmelerini ve böylece kamu faaliyetlerinde söz sahibi olmalarını önlemek, ele geçirebildikleri  
veya etkili olabildikleri kadroları süratle islamcılığın tesirinden arındırmak, tüm devlet kadrolarını  
islamcı sızmalara karşı koruma altına almak, böylece, gerici güçlerin kolay bir karşı devrim ortamı  
bulmalarına engel olmaktır.

b. Genel :
Türkiye 2002 seçimlerinde AKP 'nin tek parti olarak iktidara gelmesiyle beraber anti- laik  

ve  irticai  unsurların  etkisine  girmeye  başlamış,  özellikle  ılımlı  islam  devleti  oluşturulması  
yönündeki çabalar artmıştır. Gelinen noktada, bu tür eylemlerin artarak devam edeceği ve bunun  
Türkiye  'nin  egemenlik-birlik  ve  bütünlüğüne  zarar  verebilecek  boyutlara  taşınabileceği  
değerlendirilmektedir.

c. Düşman Durumu :
(1) lslami devlet kurma özlemlerini bir an önce hayata geçirmek maksadıyla;  

irticai faaliyetler ülke içerisinde artmakta ve yayılarak güç kazanmaktadır.
(2) İrticai grupların TSK 'ya sızma çalışmaları devam etmektedir.
(3) AKP Hükümetinin, kamuda kadrolaşmak maksadıyla bürokrasiye yapacağı  

atamalar  için  "Bürokrat  Havuzu"  oluşturmaya  yönelik  faaliyetleri  olgunlaşmış  eylemlere  
başlanmıştır.

(4) İrticai örgütler, ülke çapında; okul, dershane, vakıf dernek, Kur-an kursu,  
kitap, gazete, dergi, radyo ve TV'ler başta olmak üzere faaliyetlerini arttırarak sürdürmekte ve bu  
faaliyetlerini yıllık 50 Milyar ABD Doları civarındaki islami sermaye ile desteklemektedirler.

(5) Gerici  hareketin  karşısında,  en  az  onun  kadar  örgütlü  ve  alternatif  sunabilecek  
ilerici bir hareket bulunmaması durumu, demokratik rejimi tehdit etmektedir.

(6) Çağdaş olmayan  bir  kılık  kıyafet  taşıma  ve  özel  islâmi  yerleşim  birimleri  
oluşturma gibi radikal uygulamalar yaygınlaşmaktadır.

(7) Eğitim reformu  kapsamında  YÖK'te  yeniden  yapılanma  ile  
islâmcı/düşünemeyen  insan  yetiştirmeye  uygun  ortam  sağlayan  çarpık  eğitim  sistemi  yeniden  
hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.

(8) AB üyeliği  bahane  edilerek,  Anayasanın  değiştirilemez  maddeleri  ile  
Cumhuriyetin  temel  niteliklerini  ve  Anayasal  düzenin  koruyucusu  olan  MGK  vb.  kurumların  
yapısını değiştirmeye yönelik hazırlık çalışmaları yapılmaktadır.

(9) İrticai unsurlar; başta Almanya olmak üzere,  bazı  batılı  ülkelerde,  o ülkelerin iç  
hukuku ve insan hakları uygulamalarından istifade ile kendilerine kolaylıkla siyasi ve maddi destek  
sağlayabilmekte ve yurt içindeki eylemlerini bu desteğin de katkısı ile sürdürebilmektedirler.

ç.Dost Durumu :
(1) Etkin olarak  kontrol  edilebilen  bölgelerde;  özellikle  irticai  grupların  

yürüttüğü  büyük  çaplı  rejim  aleyhtarı  faaliyetler,  Türkiye  geneline  yayılmaması  maksadıyla  
takip/kontrol altında tutulmaktadır.

(2) TSK'ya her  kademede  müzahir  eleman  teminine  ilgili  emir  ve  direktiflere  
istinaden devam edilmektedir.

(3) OYAK, ASELSAN  ve  HAVELSAN  gibi  şirketler  müzahir  emekli  persom  
istihdamı konusunda etkfu olarak kullanılmaya devam edilmektedir.

(4) TSK haricindeki dost unsurlar tarafından yapılacak ekonomik operasyonlar ve basın  
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yayın  faaliyetleri  ile  sosyal  sorumluluk  projelerinin  yakından  takip  edilmesine  ve  gerektiğinde  
koordinasyonun sağlanmasına devam edilmektedir.

(5) TSK yararına  faaliyet  gösteren  vakıfların  elindeki  likidite  vasıtasıyla  
ekonomik manüpilasyonlar yapılarak AKP hükümeti zor durumda bırakılması yönünde hazırlıklar  
devam etmektedir.

(6) AKP içerisindeki  kilit  haberleşmeciler  etkin  pozisyonlarda  görev  
almışlardır.

(7) AKP hükümetinin  ABD  ile  yakınlaşmasına  engel  olmak  ve  RF  ile  
yakınlaşmasını sağlamak üzere ABD 'nin Irak Politikasına karşı duruş sergilenmektedir.

(8) ABD 'nin şahin kanadı ile ilişkiler güçlendirilmektedir.
(9) AKP Hükümetinin  gerçekleştirmeye  çalıştığı  tüm  faaliyetlerde  Meclis  

içerisindeki kilit  haberleşmeciler ile koordineli hareketler sergilenmek üzere gerekli girişimlerde  
bulunulmuştur.

(10) Mayıs 2002 ayında, EGAYDAAK'lar üzerinde Yunanistan'ın devlet uygulamalarını  
konu  alan  yeni  bir  doküman yayınlanmış,  konunun  bütün  yönleriyle  safahatını  içeren  bir  yazı  
Genelkurmay Başkanlığınca Dışişleri Bakanlığına gönderilmiştir.

2. VAZİFE :
SUGA Komutanlığı tarafından, Sıkıyönetim Kanunu'nda belirtilen yetkileri kullanarak iç  

tehditle mücadeleyi kolaylaştırmak üzere kısmi seferberlik ilan edilmesi maksadıyla;
a. EGAYDAAK'larda Yunanistan'ın  Türkiye  aleyhine  fiili  uygulamaları  

engellenecek,
b. Ege Denizi  'nde  icra  edilen  tatbikatlarda  Yunanistan  ile  çatışmaya  

varmayan gerginliği tırmandırıcı durumlar oluşturulacak,
c. Yunan Adaların 6-12 mili arasında sancak/varlık gösterilecek, 
ç. Emredildiğinde Yunan unsurlarına karşı Ege ve Doğu Akdeniz'de caydırıcı ve zorlayıcı  

tedbirler alarak krizin tırmandırılmasına yönelik faaliyetler icra edilecektir.
3. İCRA  :
a. Harekat Tasarısı :
(1) Harekâtın maksadı;  Ege  Denizi'nde  Yunanistan  ile  çatışmaya  varmayan  

faaliyetler ve küçük çaplı çatışmalarla krizi tırmandırmak ve kısmi seferberlik ilan edilmesi için  
gerekli ortamı oluşturmaktır.

(2) Harekât, hazırlık,  harekât  ortamının  şekillendirilmesi,  eylem  safhası  olmak  
üzere üç safha halinde planlanmıştır.

(a) Hazırlık safhasında;
(I) Personelin terfi ve atamaları arzu edilen şekilde gerçekleştirilecek,
(II) Emekli personelin siyasi ve bürokratik kadrolarda görev alması yönünde her  

türlü çalışma ve koordine yapılacak,
(III) Yunanistan'ın EGAYDAAK'lar da yürüttüğü tüm faaliyetler izlenecek,
(IV) Taktik resim tesis ve idame edilmeye çalışılacak,
(V) Tatbikat ve taktik eğitim planlamalarında EGAYDAAK'lara isnat edilecek alternatif  

eğitim sahaları tespit edilecek,
(VI) EK-C'deki EGAYDAAK'lar m önceliklendirmesi tekrar gözden geçirilecektir.
(b) Harekât ortamının şekillendirilmesi safhasında;
(I) Tiirkiye ile Yunanistan arasındaki Ege Sorunları konusunda bilim adamları  

vasıtasıyla  halkı  bilgilendirmek  ve  konuya  dikkat  çekmek  maksadıyla,  deniz  hukuku  alanında  
konferans, seminer, sempozyum vb. faaliyetler düzenlenecek,

(II) Türk bandıralı deniz ve hava vasıtalarına Yunanistan tarafından, yapılacak  
müdahaleler de halkın konuya ilişkin duyarlılığı medya kullanılarak artırılacak,

(III)Yunanistan ve Ege Denizi'ne ilişkin her nevi haberin medyada yer Yunanistan 'a karşı  
bilinçli ve duyarlı olması sağlanacak,
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(IV)  Ege  Denizi'nde  icra  edilecek  taktik  eğitimler  az  sayıda  birlik  katılımıyla  ancak  
özellikle Güney Ege 'de sürekli faaliyet icra edilecek şekilde planlanacaktır.

(c)Eylem safhasında;
(I) Hazırlık  safhasında tespit  edilen  Yunanistan'ın  EGAYDAAK'lar  da yürüttüğü tüm  

faaliyetlere karşı operasyon gerçekleştirmek üzere hazır olunacaktır.
(II) EGAYDAAK'lardan iskâna açılma emaresi tespit edilenler için 389 sayılı  

MGK kararı gereğince Yunan hükümetine nota verilmesi maksadıyla girişimde bulunulacaktır.
(III) Türk ve Yunan balıkçıları  arasında cereyan edecek her  türlü gerginlikte  

Türk balıkçılarının emniyeti sağlanarak, Yunan balıkçılarına zor kullanılacaktır.
(IV) Ege Denizi 'nde icra edilecek tatbikat ve taktik eğitimlerde; 
(aa) Ege Denizi'nde 6 millik karasuyu esas alınarak zararsız geçiş hakları kullanılacak,
(bb) Yunan Adaların 6-12 mili arasında sancak/varlık gösterilecek, 
(cc) Helikopterlerin  kullanımında Yunanistan  hava sahasının  6-10 mili  arasında kalan  

bölge kullanılacak şekilde planlama yapılacaktır.
(V) Yunan bandıralı  deniz  vasıtalarının  hareketleri  izlenerek  gerektiğinde  SG Botları  

tarafından müdahale edilecektir.
(VI) Her türlü  faaliyet  esnasında;  EGAYDAAK'lar  da  Yunanistan'ın  fiili  

uygulamaları tespit edildiğinde derhal rapor edilerek planlı faaliyetler durdurulacak ve bölgede  
keşif-gözetleme icra edilecektir.

(VII) Emredildiğinde Yunanistan unsurlarına karşı Ege ve Doğu Akdeniz'de  
caydırıcı ve zorlayıcı tedbirler alarak krizin tırmandırılmasına yönelik faaliyetler icra edilecektir.

b.Ast Birliklere Görevler :
(1) GÖLCÜK Birlik K.lığı:
(a) Hazırlık safhasında;
(I) Personel terfilerinin  arzu  edilen  şekilde  gerçekleştirilmesi  maksadıyla  ilgili  

personel hakkında Amiraller Kurulu 'nda görüş belirtecek,
(II) Gölcük bölgesindeki  personelin  atamalarının  belirlenen  şekilde  yapılması  

maksadıyla kritik personel ve problemli personel bildirimlerini yapacak,
(III) Sakıncalı/şüpheli personelin  takip  ve  kontrol  altında  tutulması  ve  

atamalarında kritik görevlerden uzaklaştırılmasına özen gösterecek,
(IV) Tüm tatbikat,  taktik  eğitimler  ile  keşif-karakol  ve izleme görevlerinde Yunanistan  

Silahlı Kuvvetleri unsurlarının EGAYDAAK'lara istinaden yürüttüğü tüm faaliyetleri izleyecek,
(V) Mevcut imkânlarını  azami  şekilde  kullanarak,  Yunan  deniz  ve  hava  

unsurlarını sürekli takip edecek, taktik resim tesis ve idame edilmeye çalışılacaktır.
(b) Harekât ortamının şekillendirilmesi safhasında;
(I) Yunanistan  ve  Ege  Denizi'ne  ilişkin  her  nevi  haberin  medyada  yer  alarak,  

kamuoyunun Yunanistan  'a  karşı  bilgilendirilmesi  ve  bilinçlendirilmesini  sağlamak maksadıyla;  
elde  ettiği  her  türlü  haber,  bilgi,  belge  ve  dokümanı  süratle  SUGA Kuvvetleri  Komutanlığına  
gönderecek,

(II) Türkiye ile Yunanistan arasındaki Ege Sorunları konusunda bilim adamları  
vasıtasıyla,  Deniz  Hukuku  Sempozyumu  icra  ederek,  Gölcük  bölgesindeki  kamu  personeli,  
öğrenciler ile askeri personel ve ailelerin katılımını sağlayacak, 

(III) Türk bandıralı deniz ve hava vasıtalarına Yunanistan tarafından, yapılacak 
müdahaleleri Genelkurmay Başkanlığı internet sitesinde yayımlanmak üzere rutin raporlarla derhal 
bildirecek  ve  internet  sitesinde  yayımlanmasını  müteakip  konuya  ilişkin  detaylı  bilgi  notu 
hazırlayarak, medyada haber yapılması maksadıyla SUGA Kuvvetleri Komutanlığına gönderecek,

(IV) Ege Denizi'nde icra edilecek taktik eğitimler en fazla 4 FFGH katılımıyla yoğunlukla  
Güney  Ege'de  Sisam-Ahikerya  hattı  ile  Sömbeki-Kerpe-Girit  hattı  arasındaki  EGAYDAAK'lar  
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civarında sürekli faaliyet icra edilecek şekilde planlanacaktır.

(c) Eylem safhasında;
(I) Yunanistan'ın özellikle PHARMENİON serisi tatbikatlarda uçar birlik harekâtı icra  

ettiği,  EGAYDAAK'lara ilişkin yürüttüğü tüm faaliyetlere karşı  operasyon gerçekleştirmek üzere  
hazır olacak,

(II) Yunan balıkçıları  tarafından balıkçı  barınağı  inşa edilen EGAYDAAK'lara ilişkin  
yürütülen tüm faaliyetlere karşı eylem gerçekleştirmek üzere hazır bulunacak,

(III) Türk ve Yunan balıkçıları  arasında cereyan edecek her  türlü gerginlikte  
Türk balıkçılarının emniyetini sağlayarak, Yunan balıkçılarına zor kullanacak,

(IV) Ege Denizi 'nde icra edilecek tatbikat ve taktik eğitimlerde; 
(aa) Ege Denizi'nde 6 millik karasuyu esas alınarak zararsız geçiş haklarını kullanacak,
(bb) Yunan Adaların 6-12 mili arasında sancak/varlık gösterecek,
(cc) Helikopter faaliyetlerinde Yunanistan hava sahasının 6-10 mili arasında kalan bölgeyi  

kullanacak şekilde planlama yapacak,
(V) Yunan bandıralı  deniz  vasıtalarının  hareketlerini  izleyerek,  gerektiğinde  ilgili  SG  

Bölge/Grup Kliği vasıtasıyla SG botları tarafından müdahale edilmesini sağlayacak,
(VI) Her  türlü  faaliyet  esnasında;  EGAYDAAK'larda  Yunanistan'ın  fiili  uygulamaları  

tespit edildiğinde derhal rapor edecek ve planlı faaliyetlerini durdurarak bölgede keşif-gözetleme  
icra edecek,

(VII) Emredildiğinde Yunanistan unsurlarına karşı Ege ve Doğu Akdeniz'de  
caydırıcı ve zorlayıcı tedbirler alarak krizin tırmandırılmasına yönelik faaliyetler icra edecek,

(VIII) Tatbikat/eğitimleri izlemek  üzere  bölgede  bulunan 
Yunanistan suüstü ve hava unsurlarına:

(aa)Sürat avantajı olan birliklerle caydırma ve zorlama tedbirleri uygulayacak,
(bb) Gerektiğinde bölgedeki BHHM Komutanlığı ile derhal koordinede bulunarak, taciz ve  

önleme faaliyetlerinde bulunulmasını sağlayacaktır.
(2)ANKARA Birlik K.lığı:
(a)Hazırlık safhasında;
(I) Personel terfilerinin  arzu  edilen  şekilde  gerçekleştirilmesi  maksadıyla  ilgili  

personel  hakkında  amiraller  kuruluna  yönelik  hazırlık  yapacak,  atama  planlamalarını  gizlilik  
içerisinde ve alternatif hal tarzları ile hazırlayacak,

(II) Atamalarının sıhhatli  yapılabilmesi  maksadıyla  kritik  personel  ve  problemli  
personel  hakkında  GÖLCÜK,  İZMİR  ve  İSTANBUL  Birlik  Komutanlıkları  ile  karşılıklı  
koordinasyonu sağlayacak,

(III) Sakıncalı/'şüpheli personelin  takip  ve  kontrol  altında  tutulması  ve  
atamalarla kritik görevlerden uzaklaştırılmasına özen gösterecek,

(IV) Tüm tatbikat,  taktik  eğitimler  ile  keşif-karakol  ve/izleme  görevlerinde  Yunanistan  
Silahlı Kuvvetleri unsurlarının EGAYDAAK'lara istinaden yürüttüğü tüm faaliyetleri izleyecek ve  
müteakip istihbarat faaliyetleri takip edecek, 

(V) Mevcut imkanları azami şekilde kullanarak, Yunan deniz ve hava unsurlarını  
sürekli takip edecek, taktik resim tesis ve idame edilmeye çalışılacak,

(VI) Harekatın lojistik destek planlarını güncelleyecektir.
(b) Harekat ortamının şekillendirilmesi safhasında;

(I)Yunanistan ve  Ege  Denizi'ne  ilişkin  her  nevi  haberin  medyada  yer  alarak,  
kamuoyunun Yunanistan'a karşı bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesini sağlamak maksadıyla; elde  
ettiği  her  türlü  haber,  bilgi,  belge  ve  dokümanı  süratle  SUGA  Kuvvetleri  Komutanlığına  
gönderecek,

(II) Türkiye  ile  Yunanistan  arasındaki  Ege  Sorunları  konusunda  bilim  adamları  
vasıtasıyla,  Deniz  Hukuku  Sempozyumu  icra  ederek,  Ankara  bölgesindeki  kamu  personeli,  
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öğrenciler ile askeri personel ve ailelerinin katılımını sağlayacak,

(III) Türk bandıralı deniz ve hava vasıtalarına Yunanistan tarafından, yapılacak  
müdahaleleri  Genelkurmay  Başkanlığı  internet  sitesinde  yayımlanmak  üzere  rutin  raporlarla  
derhal bildirecek ve internet sitesinde yayımlanmasını müteakip konuya ilişkin detaylı bilgi notu  
hazırlayarak, medyada haber yapılması maksadıyla SUGA Kuvvetleri Komutanlığına gönderecek,

(IV) Güney Ege  'de  Sisam-Ahikerya  hattı  ile  Sömbeki-Kerpe-Girit  hattı  
arasındaki tüm Dz. K. Kliği unsurlarının faaliyetlerini izleyerek SUGA Kuvvetleri Komutanlığına  
rapor edecektir.

(c) Eylem safhasında;
(I) Hazırlık safhasında  tespit  edilen  Yunanistan'ın  EGAYDAAK'larda  yürüttüğü  

tüm faaliyetlere karşı operasyon gerçekleştirmek üzere tüm birlikleri hazır tutacak,
(II) EGAYDAAK'lardan iskâna açılma emaresi tespit edilenler için 389 sayılı  

MGK kararı gereğince Yunan hükümetine nota verilmesi maksadıyla girişimde bulunacak,
(III) Türk ve  Yunan  balıkçıları  arasında  cereyan  edecek  her  türlü  gerginliği  

medya vasıtasıyla kamuoyuna duyurulmak üzere SUGA Kuvvetleri Komutanlığına bildirecek,
(3)İZMİR Birlik K.lığı:
(a) Hazırlık safhasında;
(I) Personel terfilerinin  arzu  edilen  şekilde  gerçekleştirilmesi  maksadıyla  ilgili  

personel hakkında Amiraller Kurulu 'nda görüş belirtecek,
(II) İzmir ve Marmaris bölgesindeki personelin atamalarının belirlenen şekilde  

yapılması maksadıyla, kritik personel ve problemli personel bildirimlerini yapacak,
(III) Sakıncalı/şüpheli personelin  takip  ve  kontrol  altında  tutulması  ve  

atamalarla kritik görevlerden uzaklaştırılmasına özen gösterecek,
(IV) Tüm tatbikat,  taktik  eğitimler  ile  keşif-karakol  ve  izleme  görevlerinde  

Yunanistan Silahlı  Kuvvetleri  unsurlarının EGAYDAAK'lara istinaden yürüttüğü tüm faaliyetleri  
izleyecek,

(V) Mevcut imkanları azami kullanarak Yunan deniz ve hava unsurlarını sürekli  
takip edecek, taktik resim tesis ve idame edilmeye çalışılacaktır.

(b) Harekat ortamının şekillendirilmesi safhasında;
(I) Yunanistan  ve  Ege  Denizi'ne  ilişkin  her  nevi  haberin  medyada  yer  alarak,  

kamuoyunun Yunanistan'a karşı bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesini sağlamak maksadıyla; elde  
ettiği  her  türlü  haber,  bilgi,  belge  ve  dokümanı  süratle  SUGA  Kuvvetleri  Komutanlığına  
gönderecek,

(II) Türkiye ile Yunanistan arasındaki Ege Sorunları konusunda bilim adamları  
vasıtasıyla,  Deniz  Hukuku Sempozyumu icra  ederek,  İzmir,  Marmaris  ve  Mersin  bölgelerindeki  
kamu personeli, öğrenciler ile askeri personel ve ailelerin katılımını sağlayacak,

(III) Türk bandıralı deniz ve hava vasıtalarına Yunanistan tarafından, yapılacak  
müdahaleleleri  Genelkurmay  Başkanlığı  internet  sitesinde  yayımlanmak  üzere  rutin  raporlarla  
derhal bildirecek ve internet sitesinde yayımlanmasını müteakip konuya ilişkin detaylı bilgi notu  
hazırlayarak, medyada haber yapılması maksadıyla SUGA Kuvvetleri Komutanlığına gönderecek,

(IV)Ege Denizinde icra edilecek faaliyetleri 2 FFLG katılımıyla yoğunlukla. Güney Ege  
'de  Sisam-Ahikerya  hattı  ile  Sömbeki-Kerpe-Girit  hattı  arasındaki  EGAYDAAK'lar  civarında  
sürekli faaliyet icra edilecek şekilde planlayacaktır.

(c)Eylem safhasında;
(I) Yunanistan'ın özellikle PHARMENİON serisi tatbikatlarda uçar birlik harekâtı icra  

ettiği,  EGAYDAAK'lara ilişkin yürüttüğü tüm faaliyetlere karşı  operasyon gerçekleştirmek üzere  
hazır olacak,

(II) Yunanistan  balıkçıları  tarafından  balıkçı  barınağı  inşa  edilen  EGAYDAAK'lara  
ilişkin yürütülen tüm faaliyetlere karşı eylem gerçekleştirmek üzere hazır bulunacak,

(III) Türk ve Yunan balıkçıları  arasında cereyan edecek her  türlü gerginlikte  
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Türk balıkçılarının emniyeti sağlayarak, Yunan balıkçılarına zor kullanacak,

(IV) Ege Denizi 'nde icra edilecek tatbikat ve taktik eğitimlerde;
(aa) Ege Denizi'nde 6 millik karasuyu esas alınarak zararsız geçiş
haklarını kullanacak
(bb) Yunan Adalarının 6-12 mili arasında sancak/varlık gösterecek,
(V) Yunan  bandıralı  deniz  vasıtalarının  hareketlerini  izleyerek  gerektiğinde  ilgili  SG  

Bölge/Grup Kliği vasıtasıyla SG botları tarafından müdahale edilmesini sağlayacak,
(VI) Her türlü  faaliyet  esnasında;  EGAYDAAK'larda  Yunanistan  'ın  fiili  

uygulamaları  tespit  edildiğinde derhal  rapor ederek planlı  faaliyetlerini durduracak ve bölgede  
keşif-gözetleme icra edecek,

(VII) Emredildiğinde Yunanistan unsurlarına karşı Ege ve Doğu Akdeniz 'de  
caydırıcı ve zorlayıcı tedbirler alarak krizin tırmandırılmasına yönelik faaliyetler icra edecek,

(VIII) GÖLCÜK Birlik  Kliği  unsurlarının  her  türlü  lojistik  desteğini  
ivedilikle karşılayacak,

(IX) Tatbikat/eğitimleri izlemek üzere bölgede bulunan Yunanistan suüstü ve  
hava unsurlarına:

(aa)Sürat avantajı olan birliklerle caydırma ve zorlama tedbirleri
uygulayacak,
(bb) Gerektiğinde bölgedeki BHHM Komutanlığı ile derhal koordinede bulunarak taciz ve  

önleme faaliyetlerinde bulunulmasını sağlayacaktır.
(4) İSTANBUL Birlik Kliği :
(a) Hazırlık safhasında;
(I) Personel terfilerinin  arzu  edilen  şekilde  gerçekleştirilmesi  maksadıyla  ilgili  

personel hakkında Amiraller Kurulu 'nda görüş belirtecek,
(II) İstanbul bölgesindeki  personelin  atamalarının  belirlenen  şekilde  yapılması  

maksadıyla, kritik ve problemli personel bildirimlerini yapacak,
(III) Sakıncalı/şüpheli personelin  takip  ve  kontrol  altında  tutulması  ve  

atamalarla kritik görevlerden uzaklaştırılmasına özen gösterecek,
(b) Harekat ortamının şekillendirilmesi safhasında;
(I)Yunanistan ve Ege Denizi'ne ilişkin her nevi haberin medyada yer alarak, kamuoyunun  

Yunanistan'a karşı bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesini sağlamak maksadıyla; elde ettiği  her  
türlü haber, bilgi, belge ve dokümanı süratle SUGA Kuvvetleri Komutanlığına gönderecek, 

(II) Türkiye  ile  Yunanistan  arasındaki  Ege  Sorunları  konusunda  bilim  adamları  
vasıtasıyla,  Deniz  Hukuku  Sempozyumu  icra  ederek,  İstanbul  bölgesindeki  kamu  personeli,  
öğrenciler ile askeri personel ve ailelerinin katılımını sağlayacak,

(III) Türk bandıralı deniz ve hava vasıtalarına Yunanistan tarafından, yapılacak  
müdahaleleri  Genelkurmay  Başkanlığı  internet  sitesinde  yayımlanmak  üzere  rutin  raporlarla  
derhal bildirecek ve internet sitesinde yayımlanmasını müteakip konuya ilişkin detaylı bilgi notu  
hazırlayarak, medyada haber yapılması maksadıyla SUGA Kuvvetleri Komutanlığına gönderecek,

(c)Eylem safhasında;
(I) Yunanistan'ın EGAYDAAK'lara ilişkin yürüttüğü tüm faaliyetlere karşı  operasyon  

gerçekleştirmek üzere hazır bulunacak,
(II) Türk ve Yunan balıkçıları  arasında cereyan edecek her  türlü gerginlikte  

Türk balıkçılarının emniyetini sağlayarak, Yunan balıkçılarına zor kullanacak,
(III) Ege Denizi 'nde icra edilecek tatbikat ve taktik eğitimlerde;
(aa) Ege Denizi'nde 6 millik karasuyu esas alınarak zararsız geçiş haklarını kullanacak,
(bb) Yunan Adalarının 6-12 mili arasında sancak/varlık gösterecek,
(V) Yunan  bandıralı  deniz  vasıtalarının  hareketlerini  izleyerek  gerektiğinde  ilgili  SG  

Bölge/Grup Kliği vasıtasıyla SG botları tarafından müdahale edilmesini sağlayacak,
(VI) Her  türlü  faaliyet  esnasında;  EGAYDAAK'larda  Yunanistan'ın  fiili  uygulamaları  

        E-İmzalıdır           E-İmzalıdır            E-İmzalıdır               E-İmzalıdır 



T.C. İSTANBUL ANADOLU 4. AĞIR CEZA MAHKEMESİ Dosya-Karar No: 2014/188 Esas - 
2015/143
tespit edildiğinde derhal rapor ederek planlı faaliyetlerini durduracak ve bölgede keşif-gözetleme  
icra edecek,

(VII) Emredildiğinde Yunanistan unsurlarına karşı Ege ve Doğu Akdeniz 'de  
caydırıcı ve zorlayıcı tedbirler alarak, krizin tırmandırılmasına yönelik faaliyetler icra edecek,

(VIII) Emredildiğinde EGAYDAAK'larda kamuoyunda ses getirecek bayrak  
dikme vb. faaliyetler ile SA T harekatı icra edilmesi maksadıyla hazır olacak,

(IX) GÖLCÜK Birlik  Kliği  unsurlarının  her  türlü  lojistik  desteğini  ivedilikle  
karşılayacaktır.

c. Koordinasyon Talimatı :
(1) Bu direktif  planlama maksatları  için yayın tarihinden itibaren yürürlüğe girecek,  

uygulanması emirle olacaktır.
(2) Bütün  komutanlıklar,  harekat  bölgeleri  ve  civarındaki  dost  birlikler,  ve  müzahir  

gruplar ile harekatın her safhasında azami koordinasyon sağlayarak, talep edilen her türlü desteği  
öncelikli olarak karşılayacaktır.

(3) Harekatı geçici durdurma kodu "LAÇKA", iptal kodu ise "VİRA"dır.
4. İDARİ VE LOJİSTİK:
a. Lojistik hususlar EK-F'de olduğu gibidir.
b. Personel hususları EK-G 'de olduğu gibidir.
c. Sivil-Asker İşbirliği hususları EK-Ğ 'de olduğu gibidir.
5. KOMUTA VE MUHABERE:
a.Muhabere :
(1) Rutin faaliyetler  dışında  sivil  hatlardan  SUGA 'ya  yönelik  özel  konular  

konuşulmayacak,
(2) Askeri hatlardan yapılan görüşmelerde gizlilik prensibine riayet edilecektir.
B.Emir-Komuta Münasebetleri:
Harekatın  eylem  safhası  sona  erinceye  kadar  EK-B  'deki  emir-komuta  münasebetleri  

yürürlüktedir.
Rica ederim.

                                                 Özden  
ÖRNEK 

                                                 Oramiral
                                                 SUGA  

Kuvvetleri Komutanı
E K L E R
EK-A (Görev Bölümü)
EK-B (Emir /Komuta Münasebetleri ve Sorumluluk Sahaları)
EK-C (İstihbarat)
EK-Ç (Kara, Deniz, Hava İşbirliği ve Angajman Kuralları)

  EK-D (Harekat Tasarısı) 
  EK-E (Muhabere) 
  EK-F (Lojistik) 
  EK-G (Personel) 
  EK-G (Sivil Asker İşbirliği) 
  EK-H (Basın ve Halkla İlişkiler) 
  EK-I (Harekât Emniyeti ve İKK) 
  EK-İ (Örtü ve Aldatma) 
  EK-J (Özel Dağıtım Planı)

DAĞITIM :
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Gereği   : 
Özel Dağıtım Planı "şeklinde olduğu,

11  ve  17  nolu  CD'lerde  Çarşaf  Eylem  Plani  Harekât  Emri  isimli  Jandarma  Yüzbaşı 
Hüseyin  Topuz  adına  imzaya  açılmış  belgenin  yer  aldığı,  belgenin;  HÜSEYİN  TOPUZ  isimli 
kullanıcı  tarafından  16.02.2003  tarihinde  yazıldığı,  HÜSEYİN  ÖZÇOBAN  isimli  kullanıcı 
tarafından aynı isim ile 22.02.2003 tarihinde son kez kaydedildiği, (Ana dava klasörü 51'de bulunan 
Emniyet Genel Müdürlüğümden temin edilen bilirkişilerin inceleme raporu) belge metninin;

"ÇARŞAF EYLEM PLANI HAREKÂT EMRİ
1. Durum:
AKP Hükümeti 2002 yılındaki seçimlerde almış olduğu halk desteği ile tek başına iktidara  

gelerek parlamentoda bariz bir üstünlük elde etmiş, ülkenin kaderi mevcut hükümetin anti laik ve  
ümmetçi politikalarına teslim edilmiştir.

Halk  söz  konusu  iktidarın  popülist  ve  kurnaz  politikalarının  tesiri  altında  olup  henüz  
durumun farkında değildir.

Hedefi mevcut rejimi yıkarak yerine şeriat düzenine dayalı bir devlet kurmak olan mevcut  
iktidarın, ülke içerisinde teşkilatlanmış diğer irticai gruplarla da koordineli bir şekilde çalıştığı ve  
kendileri için yegane engel olarak değerlendirdikleri Türk Silahlı Kuvvetlerini yıpratmaya yönelik  
faaliyetlerini arttırdığı gözlemlenmektedir.

2. Vazife:
Darbe için elverişli koşulları oluşturmak maksadıyla; İstanbul Fatih Camii'nde G Günü S  

Saatinde (2 8 ŞUBAT 2003) tedhiş faaliyeti icra edilecektir.
3. İcra:
a. Harekat Tasarısı:
Hedef  bölgede  icra  edilecek  tahrip  ve  müteakiben  propaganda  ile  son  bulacak  olan  

faaliyet üç safhada, dokuz kişilik bir ekip ile icra edilecektir. 
(1) Birinci Safha (Hazırlık ve Yerleşme Safhası):
Hedef  bölge  ile  ilgili  yapılan  keşif  neticesinde  oluşturulan  Hedef  AnaliziEK-A'  da 

sunulmuştur. 

Keşif Emniyet Timi tarafından faaliyetten bir hafta ve bir gün önce Cuma namazı vaktinde  
yapılan keşif neticeleri Keşif Emniyet Tim Komutanı tarafından Ekip Liderine bildirilecek ve hedef  
bölgesindeki  son  değişikliklere  göre  faaliyet  planı  güncellenecektir.  Faaliyetten  bir  saat  önce  
bölgenin son keşfi yapılacak, faaliyeti etkileyebilecek herhangi bir husus varsa ivedi olarak Ekip  
Liderine bildirilecektir.

Üç kişiden oluşacak olan Keşif Emniyet Timinin iki personeli hedef bölgesi dışında , bir  
personeli ise içeride (camii avlusu ve camii içerisinde) keşif yapacaktır. Dış keşifte; bir personel  
camiin yakın çevresinin keşfini (Camii avlusu yakın çevresi) diğer personel ise uzak keşfini (Camii  
500 m. Çevresi) yapacaktır.

Keşif  faaliyetlerinin  süresi  Keşif  Emniyet  Tim  Komutanı  tarafından  faaliyet  öncesi  
belirlenecek,  keşif  sonunda  tüm  unsur  Keşif  Emniyet  tim  komutanının  belirleyeceği  noktada  
toplanacak ve keşif neticesi Keşif Emniyet Tim komutanına burada aktarılacaktır.

Hedefte tahrip, cep telefonunu düzenekli patlayıcı ile gerçekleştirilecek, patlayıcı madde  
ayrı  bir  Ekip  tarafından  hazırlanacak  ve  faaliyetin  icra  tarihinden  bir  gün  önce  Taarruz  Tim  
komutanı tarafından teslim alınacak ve faaliyet zamanına kadar Tahrip Unsuru tarafından eğitim  
ve provaları yapılacaktır.

G (Cuma günü)günü faaliyetin icra edileceği gündür, S saati G günü öğle ezanın okunma  
zamanıdır. Tahrip düzeneği Cuma namazının farzının kılınmasını müteakip patlatılacaktır. Tahrip  
düzeneğini patlatacak Taaruz timi en geç S saatinde yerlerini almış olacaktır. Taarruz timi icra  
edeceği faaliyetin provasını bir gün önceden aynı saatte aynı mekanda yapacaktır.
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Taarruz Timi (Dört kişi); Kayıt unsuru (Kayıt- A ve Kayıt -B olmak üzere İki kişi) ve Tahrip  
unsuru (Tahrip -A ve Tahrip-B olmak üzere İki  kişi) 'ndan oluşmakta olup,  faaliyet esnasındaki  
tertiplenmeleri EK-B Tertiplenme Planı 'nda sunulmuştur.

(2) İkinci Safha (İcra Safhası):
G günü sabah S-2 saatinde tüm hazırlıklar yapılmış ve malzemeler alınmış olarak hedef  

bölgesine hareket edilecek, (hedef bölgesi ve civarı G günü kalabalık olacağından) araçlar tenha  
bir yerde park edilecek ve hedef bölgesine yaya olarak yaklaşılacaktır.

Keşif  Emniyet  Timi  hedefte  son  keşfini  yapmasını  müteakip  Emniyet  görevi  için  
tertiplenecek Keşif Emniyet -A Camiinin kuzeyinde, Keşif Emniyet -B camiinin güneybatısında Keşif  
Emniyet-C  Camiinin  güneydoğusunda  hedef  bölgeyi  gözlemleyecek  şekilde  yerleşecektir.  Keşif  
Emniyet Timinin yerleşmesini müteakip Taarruz Timi yerini alacaktır.

Tahrip  düzeneği  bir  çanta  içerisine  yerleştirilmiş  olarak  Tahrip  -A  tarafından  camii  
içerisinde  caminin  iç  kısımlarındaki  cemaate  yakın  ayakkabılığa  bırakılacak  kendisi  de  cami  
çıkışında kapıya yakın bir yerde yerini alacaktır.

Keşif  Emniyet  Timi  en  geç  S  saatinden  10  dakika  evvel  yerleşmiş  olacaktır.  Tahrip  
düzeneğini  patlatacak  Taarruz  Timi  en  geç  S  saatinden  5  dakika  önce  yerlerini  almış  olacak,  
faaliyet Cuma namazının farzının kılınmasından sonra icra edilecektir. Tahrip-A farzın kılınmasını  
müteakip süratle camiden çıkacak ve "Tahrip Hazır" İşaretini verecektir..

Tahrip-A'nın  camiden  çıkmasını  müteakip  avluyu  terk  etmesi  "Tahrip  Hazır"  camiden  
çıkmayı müteakip avluda şadırvanda ellerini yıkaması ise "Tahrip İptal" işareti olacaktır. Tahrip-A'  
nın "Tahrip hazır işaretini" gören ve camii avlusunda bekleyen Tahrip-B, camii avlusundan çıkıp  
300 m.  kadar uzaklaştıktan  sonra ilgili  telefon  numarasını  arayarak  tahribi  gerçekleştirecektir.  
Tahrip timi patlamayı müteakip bölgeden süratle sıyrılacaktır.

Patlama esnasında; Kayıt -A camii üst katından, Kayıt-B camii alt katından Patlama anını  
ve sonrasında oluşan panik havasını çekecek, patlama sonrası önce camii avlusunda toplanan ve  
sonra ana caddeye intikal ederek caddeyi kapatan öfkeli kalabalığın camii avlusunda toplanmasını  
ve caddedeki eylemlerini hem Kayıt-A hem de Kayıt-B birbirlerinden bağımsız ayrı noktalardan  
üzerlerindeki video kayıt cihazlarıyla kaydedeceklerdir.

Kayıt  timi  (Kayıt-A  ve  Kayıt-B  )  kaydettikleri  görüntü  kayıtlarını  Keşif  Emniyet  Tim  
Komutanına  teslim  edecek  ve  müteakiben  bölgeyi  geldikleri  araçlarla  terk  edeceklerdir.  Keşif  
Emniyet  Tim  K.  'nı  söz  konusu  görüntüleri  ivedi  olarak  internet  üzerinden  yayılmasını  
sağlayacaktır.

Patlamayı müteakip oluşan kargaşadan da istifadeyle cami içerisindeki Tahrik timinden  
Tahrik-A bir kısım radikal Fatih esnafı içerisine sızdırılmış Tahrik-B ile irtibata geçecektir.

Tahrik-  A  ve  Tahrik-B  irtibatlı  bulundukları  ve  halkın  içerisine  sızmış  bulunan  
provokatörleri  harekete  geçirecek.  Böylece  Cami  cemaatinin,  çoğunluğunu  Fatihli  esnafın  
oluşturduğu  öfkeli  radikal  grupla  ana  cadde  üzerinde  birleşmesi  sağlanacaktır.  Yapılacak  
manipiilasyonlarla  öfkeli  grubun  yaşananları  irticai  söylemler  ve  sloganlar  eşliğinde  protesto  
etmesi sağlanacaktır.

(3) Üçüncü Safha (Sıyrılma Safhası):
Faaliyetin  icrasından  sonra;  Tahrip  unsuru  tahribi  müteakip,  Kayıt  Timi  kayıtlarını  

tamamlamalarını  ve  Keşif  Emniyet  tim  komutanı  ile  buluşmayı  müteakip  yaya  olarak  ayrı  
güzergâhlardan arabalarını  park ettikleri  bölgeye intikal  edecek ve kendi  araçları ile  bölgeden  
uzaklaşacaklardır. (Tahrip unsuru bir araca, Kayıt timi diğer araca binecek şekilde)

Faaliyet sonrası durum, trafik sıkışıklığı, yol kapaması, arama ve bunun gibi sebeplerle  
araçlı  intikale  imkân vermediği  takdirde,  unsurlar  yaya  olarak  ayrı  ayrı  güzergâhlardan toplu  
taşım araçlarını kullanarak "emin ev"de buluşacaklardır.

b. Ast Unsurlara Görevler:
Görevlendirme  Çizelgesi  EK-C de  sunulmuş  olup,  Tedhiş  Görevi  Ekibi  üç  ana timden  

müteşekkildir. Bu timler; Keşif Emniyet Timi, Taarruz Timi, Tahrik Timidir.
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(1) Keşif Emniyet Timi (Üç kişi):
Keşif Emniyet-A (Dış yakın keşif), Keşif Emniyet-B( Dış uzak keşif), Keşif Emniyet-C (İç  

keşif) alt unsurlarından oluşmaktadır. Görevleri;
(a) Faaliyetten önce Hedef Bölgesinin ayrıntılı keşif raporlarını çıkartmak ve faaliyet  

günü son keşfi icra etmek,
(b) Faaliyet günü son keşfin icrasını müteakip Emniyet timi olarak Hedef bölgesinde  

yerini alarak faaliyetin emniyetini sağlamak (faaliyet öncesi ve sonrası bölgedeki mevcut güvenlik  
görevlilerinin durumu, bölgeyi takviye zamanı ve faaliyet planın icrasını menfi yönde etkileyecek  
alışılmışın dışında herhangi bir gelişmeyi anında Ekip Liderine bildirmek ve erken müdahalenin  
yapılmasını sağlamak.) ,

(c) Faaliyet sonrası Kayıt  timinin gerçekleştirdiği kayıtları  internet ortamı ve medya  
aracılığıyla kamuoyuna yaymak,

(d) Faaliyet öncesi personelin kullanacağı cep telefonlarının teminini ve dağıtılmasını  
sağlamak,

(2) Taarruz Timi (Dört kişi) : Tahrip (Tahrip-A, Tahrip-B) ve Kayıt (Kayıt-A, Kayıt-B) alt  
unsurlarından oluşmaktadır. Görevleri;

(a) Faaliyet  öncesi  Taarruz  Unsur Komutanı  tarafından Tahrip düzeneği  teslim alarak  
düzenekle ilgili gerekli eğitimi icra etmek,

(b) Faaliyet günü tahrip düzeneğini patlatmak, 
(c) Faaliyet günü Ekip Lideri aynı zamanda tahrip düzeneğini harekete geçirecek olan  

Tahrip-B görevini icra edecektir. Böylece Ekip lideri faaliyetin icrasını bizzat yönetebilecektir. 
(3) Tahrik Timi (İki kişi): Tahrik-A ve Tahrik-B den oluşmaktadır. Görevleri;
(a) Faaliyet  öncesi;  Fatih  esnafı  ve  camii  cemaati  içerisine yerleştirilmiş  radikal  ve  

irticai gruplarla irtibatlı provokatörlerle son koordinasyonu icra ederek faaliyet sonrası yapılacak  
provakatif eylemde işlenecek temaların çerçevesini belirlemek,

(b) Faaliyet  sonrası  icra  edilecek  provakatif  gösteri  eylemini  bahsi  geçen  kilit  
provokatörler vasıtasıyla Ekip Liderinin talimatları doğrultusunda takip-kontrol ve yönlendirmek.

c. Koordinasyon Talimatı:
(1) Operasyon Öncesi: Ekip Lideri ve ekibi tarafından; Fatih esnafı içerisinde yer alan  

ve dini grup cemaatlerle faaliyet içerisinde olan şahıslarla irtibat çok dikkatli kurulacak, içeriden  
yürütülecek propagandanın çerçevesi operasyon öncesi bildirilerek yönlendirilecektir.

(2) Faaliyette kullanılacak tahrip düzeneği başka bir Ekip tarafından temin edilecek ve  
üst  komutanlığın  yapacağı  koordine  neticesinde,  emredilecek  yer  ve  zamanda  Tahrip  Unsur  
komutanına teslim edilecektir.

(3) Konulacak  malzemenin  ölümden  daha  çok  yaralanmaya  sebep  olacak  şekilde  
hazırlanması sağlanacaktır.

(4) Cami ve çevrede bulunan kameraların durumu tespit edilecektir.
(5) Tv'lerde  canlı  yayına  bağlanarak  fikir  ifade  edebilecek  olanların  tespiti  ve  

yönlendirmesi Ankara 'dan yapılacaktır.
4. Komuta ve Muhabere :
a. Operasyon Ekip Lideri tarafından yönetilecektir. Ekip lideri Tahrip Timinde Tahrip-

B görevini icra edecek, görevi müteakip, faaliyetleri hedef bölgeye hakim bir noktadan takip ve  
kontrol edecektir.Ekip lideri etkisiz hale gelmesi durumunda Tahrik Tim Komutanı(Tahrik-A) emir  
komutayı alacaktır.

b. Operasyon  esnasında  muhabere,  emniyetli  cep  telefonları  ile  sağlanacaktır.  
Operasyon  timinin  cep  telefonları  evlerinde  ve  eşlerinde  olacaktır.  Operasyon  günü  için  
kullanılacak cep telefonlarını Keşif  Timi temin edecek aynı gün sabah tüm telefonlar personele  
dağıtılacaktır,  sadece  ihtiyaç  olduğu  takdirde  telefonlar  kullanılacaktır.  Olayı  müteakip  cep  
telefonlar kapatılıp Keşif Emniyet Tim K. 'na geri teslim edilecektir.

5. Muharebe Hizmet Desteği:
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Operasyonda  kiralık  araçlar  kullanılacak  ve  araçlar  kiralanırken  gerçek  isimle  kayıt 
yapılmayacaktır.

Hüseyin 
TOPUZ 

 
J.Yzb.

EKLER:
EK-A (Çarşaf Eylem Planı Hedef Analizi)
EK-B (Tertiplenme Planı)
EK-C (Görevlendirme Listesi)
EK-D (Hedef Bölge Krokisi)" şeklinde olduğu,

11  ve  17  nolu  CD'ler  içerisinde  Sakal  Eylem  Planı  Harekat  Emri  başlıklı  Jandarma 
Binbaşı  Hüseyin  Özçaban  adına  imzaya  açılmış  belgenin  yer  aldığı,  belgenin;  HÜSEYİN 
ÖZÇOBAN isimli kullanıcı tarafından 08.02.2003 tarihinde oluşturulduğu ve 22.02.2003 tarihinde 
son kez kaydedildiği, (Ana dava klasörü 51'de bulunan Emniyet Genel temin edilen bilirkişilerin 
inceleme raporu) belge metninin;

"SAKAL EYLEM PLANI HAREKÂT EMRİ
1.Durum:
AKP Hükümeti 2002 yılındaki seçimlerde almış olduğu halk desteği ile tek başına iktidara  

gelerek parlamentoda bariz bir üstünlük elde etmiş, ülkenin kaderi mevcut hükümetin anti laik ve  
ümmetçi politikalarına teslim edilmiştir.

Halk  söz  konusu  iktidarın  popülist  ve  kurnaz  politikalarının  tesiri  altında  olup  henüz  
durumun farkında değildir.

Hedefi mevcut rejimi yıkarak yerine şeriat düzenine dayalı bir devlet kurmak olan mevcut  
iktidarın, ülke içerisinde teşkilatlanmış diğer irticai gruplarla da koordineli bir şekilde çalıştığı ve  
kendileri için yegane engel olarak değerlendirdikleri Türk Silahlı Kuvvetlerini yıpratmaya yönelik  
faaliyetlerini arttırdığı gözlemlenmektedir.

2. Vazife:
Darbe için elverişli koşulları oluşturmak maksadıyla; İstanbul Beyazıt Camii 'nde G Günü  

S Saatinde (28 Şubat 2003) tedhiş faaliyeti icra edilecektir.
3. İcra:
a. Harekat Tasarısı:
Hedef  bölgede  icra  edilecek  tahrip  ve  müteakiben  propaganda  ile  son  bulacak  olan  

faaliyet; üç safhada, dokuz kişilik bir ekip ile icra edilecektir.
(1) Birinci Safha (Hazırlık ve Yerleşme Safihası):
Hedef  bölge  ile  ilgili  yapılan  keşif  neticesinde  oluşturulan  Hedef  Analizi  EK-A  'da  

sunulmuştur.
Keşif Emniyet Timi tarafından faaliyetten bir hafta ve bir gün önce Cuma namazı vaktinde  

yapılan keşif neticeleri Keşif Emniyet Tim Komutanı tarafından Ekip Liderine bildirilecek ve hedef  
bölgesindeki  son  değişikliklere  göre  faaliyet  planı  güncellenecektir.  Faaliyetten  bir  saat  önce  
bölgenin son keşfi yapılacak, faaliyeti etkileyebilecek herhangi bir husus varsa ivedi olarak Ekip  
Liderine bildirilecektir.

Üç kişiden oluşacak olan Keşif Emniyet Timinin iki personeli hedef bölgesi dışında, bir  
personeli ise içeride (camii avlusu ve camii içerisinde) keşif yapacaktır. Dış keşifte; bir personel  
camiin yakın çevresinin keşfini (Camii avlusu yakın çevresi) diğer personel ise uzak keşfini (Müze,  
Camii önünden geçen anayol, Üniversite, Meydan, Sahaflar çarşısı) yapacaktır.

Keşif  faaliyetlerinin  süresi  Keşif  Emniyet  Tim  Komutanı  tarafından  faaliyet  öncesi  
belirlenecek, keşif sonunda tüm unsur Sahaflar Çarşısı girişindeki çay bahçesinde toplanacak ve  
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keşif neticesi unsur komutanına burada aktarılacaktır.

Hedefte tahrip, cep telefonu düzenekli patlayıcı ile gerçekleştirilecek, patlayıcı madde ayrı  
bir  Ekip  tarafından  hazırlanacak  ve  faaliyetin  icra  tarihinden  bir  gün  önce  Taarruz  Unsur  
Komutanı tarafından teslim alınacak ve faaliyet zamanına kadar Tahrip Unsuru tarafından eğitim  
ve provaları yapılacaktır.

Faaliyet  G (Cuma günü)günü,  S(ezanın  okunmasından  10  dakika  evvel)  saatinde  icra  
edilecektir. Tahrip maddesini patlatacak Taaruz timi en geç S saatinden 5 dakika önce yerlerini  
almış olacak, faaliyet S+ - 2 dk. 'da icra edilecek, taarruz timi icra edeceği faaliyetin provasını bir  
gün önceden aynı saatte aynı yerde yapacaktır.

Taarruz Timi Dört kişi; Kayıt unsuru (Kayıt- A ve Kayıt -B olmak üzere iki kişi) ve Tahrip  
unsuru (Tahrip -A ve Tahrip-B olmak üzere iki  kişi)  'ndan oluşmakta olup,  faaliyet esnasındaki  
tertiplenmeleri EK-B Tertiplenme Planı 'nda sunulmuştur.

(2) İkinci Safha (İcra Safhası):
G günü sabaha S-2 saatinde tüm hazırlıklar yapılmış ve malzemeler alınmış olarakhedef  

bölgesine hareket edilecek araçlar, (Hedef bölgesi ve civarı G günü kalabalıkolacağından) tenha  
bir yerde park edilecek ve hedef bölgesine yaya olarak yaklaşılacaktır.

Keşif Emniyet Timi , hedefte son keşfini yapmasını müteakip, bölgeye, Emniyet Timi olarak  
yerleşecek;  Keşif  Emniyet  -A Beyazıt  Camii  kuzeydoğusunda uygun bir  yerde,  Keşif  Emniyet-B  
İstanbul Üniversitesi önünde, Keşif Emniyet -C ise Müze önündeki yerini alacaktır. 

Keşif Emniyet Timinin yerleşmesini müteakip Taarruz Timi yerini alacaktır. Keşif Emniyet  
Timi en geç S saatinden 10 dakika evvel yerleşmiş olacaktır. Tahrip maddesini patlatacak Taarruz  
timi en geç S saatinden 5 dakika önce yerlerini almış olacak faaliyet S+ - 2 dk. 'da icra edilecektir.

Tahrip  düzeneği  bir  çanta  içerisine  yerleştirilmiş  olarak  Tahrip  -A  tarafından  abdest  
alınırken şadırvanda unutulmuş görüntüsü verilerek bırakılacak,  Tahrip-A malzemeyi  bırakmayı  
müteakip derhal Camii avlusundan çıkarak işaretini verecektir. Tahrip-A 'nın işaretini gören Tahrip-
B Sahaflar çarşısı içinden ilgili telefon numarasını arayarak tahribi gerçekleştirecektir.

Tahrip -A 'nın Sahaflar çarşısı kapısı önünde ayakkabısının bağcığını bağlaması tahribin  
iptali,  bağcığını  bağlamadan  geçip  Sahaflar  Çarşısına  girmesi  tahribin  gerçekleştirilmesi  
manasına gelecektir.  Tahrip  -B  Sahaflar  Çarşısı  içerisinde  Tahrip  -A 'nın  söz  konusu  işaretini  
görebileceği bir yere yerleşecektir. Taarruz Timi tahribin gerçekleşmesini müteakip süratle bölgeyi  
terk edecektir.

Patlama esnasında; Kayıt -A, cami içerisinden özellikle Patlama anını ve sonrasını, Kayıt  
-B ise patlama sonrası camiden çıkacak ve patlama ile avluda oluşan panik havasını çekecek, öfkeli  
kalabalığın meydanda toplanmasını müteakip hem Kayıt-A hem de Kayıt-B meydanda kayıtlarına  
devam edecektir.

Kayıt timi (Kayıt-A ve Kayıt-B ) kaydettikleri görüntü kayıtlarını Müzenin önünde bekleyen  
Keşif  Emniyet  Tim  Komutanına  teslim  edecek  ve  müteakiben  bölgeyi  geldikleri  araçlarla  terk  
edeceklerdir. Keşif Tim K. 'nı söz konusu görüntüleri ivedi olarak internet üzerinden yayılmasını  
sağlayacaktır.

Patlamayı  müteakip  oluşan  kargaşadan  da  istifadeyle  cami  içerisindeki  Tahrik-A  
üniversiteli gençlerle birlikte bulunan Tahrik-B ile irtibata geçecektir.

Tahrik-A  ve  Tahrik-B  irtibatlı  bulundukları  ve  halkın  içerisine  sızmış  bulunan  
provokatörleri  harekete geçirecek,  böylece Cami cemaatinin,  çoğunluğunu üniversiteli  gençlerin  
oluşturduğu  öfkeli  radikal  grupla  İstanbul  Üniversitesi  Meydanında  birleşmesi  sağlanacaktır.  
Öfkeli grubun yaşananları irticai söylemler ve sloganlar eşliğinde protesto etmesi sağlanacaktır.

3) Üçüncü Safha (Sıyrılma Safhası):
Faaliyetin  icrasından  sonra  Tahrip  unsuru  tahribi  müteakip,  Kayıt  Timi  kayıtlarını  

tamamlamalarını  ve  Keşif  Emniyet  Tim  Komutanı  ile  buluşmayı  müteakip  yaya  olarak  ayrı  
güzergâhlardan arabalarını  park ettikleri  bölgeye intikal  edecek ve kendi  araçları ile  bölgeden  
uzaklaşacaklardır.  (Tahrip  unsuru  bir  araca,  Kayıt  timi  diğer  araca  binecek  şekilde)  Faaliyet  
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sonrası  durum,  trafik  sıkışıklığı,  yol  kapaması,  arama ve  bunun gibi  sebeplerle  araçlı  intikale  
imkân vermediği takdirde, unsurlar yaya olarak ayrı ayrı güzergahlardan toplu taşım araçlarını  
kullanarak emin ev'de buluşacaklardır.

b. Ast Unsurlara Görevler: 
Görevlendirme  Çizelgesi  EK-C 'de  sunulmuş  olup,  Tedhiş  Görev  Ekibi  üç  ana  timden  

müteşekkildir. Bu timler; Keşif Emniyet Timi, Taarruz Timi, Tahrik Timidir.
(1) Keşif Emniyet Timi (Üç kişi):
Keşif Emniyet-A (Dış yakın keşif), Keşif Emniyet-B(Dış uzak keşif), Keşif Emniyet- C (İç  

keşif) alt unsurlarından oluşmaktadır. Görevleri;
(a) Faaliyetten önce Hedef Bölgesinin ayrıntılı keşif raporlarını çıkartmak ve faaliyet günü  

son keşfi icra etmek,
(b) Faaliyet günü son keşfin icrasını müteakip Emniyet timi olarak Hedef bölgesinde yerini  

alarak  faaliyetin  emniyetini  sağlamak  (faaliyet  öncesi  ve  sonrası  bölgedeki  mevcut  güvenlik  
görevlilerinin durumu, bölgeyi takviye zamanı ve faaliyet planın icrasını menfi yönde etkileyecek  
alışılmışın dışında herhangi bir gelişmeyi anında Ekip Liderine bildirmek ve erken müdahalenin  
yapılmasını sağlamak.),

(c) Faaliyet sonrası Kayıt  timinin gerçekleştirdiği kayıtları  internet ortamı ve medya  
aracılığıyla kamuoyuna yaymak,

(d) Faaliyet öncesi personelin kullanacağı cep telefonlarının teminini ve dağıtılmasını  
sağlamak,

(2) Taarruz Timi (Dört kişi) : Tahrip (Tahrip-A, Tahrip-B) ve Kayıt (Kayıt-A, Kayıt- B)  
alt unsurlarından oluşmaktadır. Görevleri;

(a) Faaliyet öncesi Taarruz Unsur Komutanı tarafından Tahrip düzeneği teslim alarak  
düzenekle ilgili gerekli eğitimi icra etmek,

(b) Faaliyet günü tahrip düzeneğini patlatmak,
(c) Faaliyet günü Ekip Lideri aynı zamanda tahrip düzeneğini harekete geçirecek olan  

Tahrip-B görevini icra edecektir. Böylece Ekip lideri faaliyetin icrasını bizzat yönetecektir.
(3) Tahrik Timi (İki kişi): Tahrik-A ve Tahrik-B 'den oluşmaktadır. Görevleri;
(a) Faaliyet öncesi Üniversite ve camii cemaati içerisine yerleştirilmiş radikal ve irticai  

gruplarla  irtibatlı  provokatörlerle  son  koordinasyonu  icra  ederek  faaliyet  sonrası  yapılacak  
provakatif eylemde işlenecek temaların çerçevesini belirlemek.

(b) Faaliyet  sonrası  icra  edilecek  provakatif  gösteri  eylemini  bahsi  geçen  kilit  
provokatörler vasıtasıyla Ekip liderinin talimatları doğrultusunda takip-kontrol ve yönlendirmek.

c. Koordinasyon Talimatı:
(1) Operasyon Öncesi: Ekip Lideri ve ekibi tarafından; İstanbul Üniversitesi'nde eğitim  

gören ve radikal dini grup ve cemaatlerde faaliyet yürüten şahıslarla irtibat çok dikkatli kurulacak,  
içeriden yürütülecek propagandanın çerçevesi operasyon öncesi bildirilerek yönlendirilecektir.

(2) Faaliyette kullanılacak tahrip düzeneği başka bir Ekip tarafından temin edilecek ve  
üst  komutanlığın  yapacağı  koordine  neticesinde,  emredilecek  yer  ve  zamanda  Tahrip  Unsur  
komutanına teslim edilecektir.

(3) Konulacak  malzemenin  ölümden  daha  çok  yaralanmaya  sebep  olacak  şekilde  
hazırlanması sağlanacaktır.

(4) Cami ve çevrede bulunan kameraların durumu tespit edilecektir.
(5) Tv'lerde  canlı  yayına  bağlanarak  fikir  ifade  edebilecek  olanların  tespiti  ve  

yönlendirmesi Ankara 'dan yapılacaktır.
4. Komuta ve Muhabere :
a. Operasyon Ekip Lideri tarafından yönetilecektir. Ekip lideri Tahrip Timinde Tahrip-

B görevini icra edecek, görevi müteakiben faaliyetleri hedef bölgeye hakim bir noktadan takip ve  
kontrol edecektir. Ekip lideri etkisiz hale gelmesi durumunda Tahrik Tim Komutanı(Tahrik-A) emir  
komutayı alacaktır.
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b. Operasyon  esnasında  muhabere,  emniyetli  cep  telefonları  ile  sağlanacaktır.  
Operasyon  timinin  cep  telefonları  evlerinde  ve  eşlerinde  olacaktır.  Operasyon  günü  için  
kullanılacak  cep  telefonlarını  Keşif  Emniyet  Timi  temin  edecek  aynı  gün sabah  tüm telefonlar  
personele dağıtılacaktır. Sadece ihtiyaç olduğu takdirde telefon kullanılacaktır. Olayı müteakip cep  
telefonlar kapatılıp Keşif Emniyet Tim K. 'na geri teslim edilecektir.

5. Muharebe Hizmet desteği:
Faaliyet  için  kiralık  araçlar  kullanılacak  ve  araçlar  kiralanırken  gerçek  isimle  kayıt  

yapılmayacaktır. 
                                     Hüseyin  

ÖZÇOBAN
                                           J.Bnb.
                                      İstanbul J. Blg.  

K.lığı 

EKLER:
EK-A (Sakal Eylem Planı Hedef Analizi)
EK-B (Tertiplenme Planı) EK-C (Görevlendirme Çizelgesi)
EK-D (Hedef Bölge Krokisi)" şeklinde olduğu görülmüştür.

bb-)Balyoz Güvenlik Harekat Planı Kapsamında Oluşturulan Listeler;
EK-A ( görevlendirmede yetkili personel listeleri) 
Emanet Klasörü 30'da:
Dizi 411'de 1. Ordu Komutanlığın'da Görevlendirmede yetkili personel listesi İzzet Ocak 

imza bloğu bulunan 1 sayfadan oluşan belgede 12 kişinin isminin bulunduğu,
Dizi 410'da 2'nci Kolordu K.lığı  başlıklı  Görevlendirmede yetkili  personel listesi,  İzzet 

Ocak imza bloğu bulunan 1 sayfadan oluşan belgede 13 kişinin isminin bulunduğu,
Dizi 409'da 5'nci Kolordu K.lığı başlıklı Görevlendirmede yetkili personel listesi İstihbarat 

Başkanı  Kurmay Albay İzzet  Ocak  imza  bloğu  bulunan  1  sayfadan  oluşan  belgede  20  kişinin 
isminin bulunduğu,

Dizi  408'de  15'nci  Ordu  Kor.  K.lığı  başlıklı  Görevlendirmede  yetkili  personel  listesi 
İstihbarat Başkanı Kurmay Albay İzzet Ocak imza bloğu bulunan 1 sayfadan oluşan belgede 11 
kişinin isminin bulunduğu,

Dizi  407'de  3'nci  Kolordu Kor.  K.lığı  başlıklı  Görevlendirmede  yetkili  personel  listesi 
İstihbarat Başkanı Kurmay Albay İzzet Ocak imza bloğu bulunan 1 sayfadan oluşan belgede 16 
kişinin isminin bulunduğu,

Dizi  406'da  Harp  Ak.K.lığı  başlıklı  Görevlendirmede  yetkili  personel  listesi  İstihbarat 
Başkanı  Kurmay Albay İzzet  Ocak  imza  bloğu  bulunan  1  sayfadan  oluşan  belgede  25  kişinin 
isminin bulunduğu,

EK-A belgesinin NAZLI isimli kullanıcı tarafından 13.11.2002 tarihinde yazıldığı, Aynı 
belgenin  daha  sonra  HRKBSK  isimli  kullanıcı  tarafından  18.12.2002  tarihinde  "EK_A 
(GÖREVLENDİRMEDE  YETKİLİ  PERSONEL).doc"  isimi  ile  son  kez  kaydedildiği 
görülmektedir.  Ayrıca  belgenin  HRKBSK  isimli  kullanıcının  bilgisayarında  C  sürücüsünde 
Documents and Settings\HRKBSK\Belgelerim\ORDU PLAN SEMİNERİ - 2003\SÜHA ALBAY 
PLAN SEMİNERİ EKLİ DOSYALAR isimli klasörde yer aldığı, 

Görülmektedir.
Balyoz Güvenlik Harekat Planı EK-B:
Dizi  404 'de  görevlendirilecek  kategoriler  başlıklı  1  sayfadan oluşan  belgenin,  NAZLI 

isimli  kullanıcı  tarafından  09.12.2002 tarihinde  oluşturulduğu,  aynı  belgenin  "79561079"  isimli 
kullanıcı tarafından "PLAN ÇALIŞMASI TARİHLERİ MESAJ.doc" isimi ile kaydedildiği, daha 
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sonra "HRKBSK" isimli kullanıcı tarafından "PLAN ÇALIŞMASI TARiHLERi_MESAJ.doc" isimi 
ile kaydedildiği belrlenmiştir.

l.Ordu  Komutanlığından  güvenlik  harekât  planının  uygulanması  kapsamında 
görevlendirilecek personel listeleri, EK- B Listeleri:

Dizi 402 'de özel operasyon ve sorgulama timlerinde görevlendirilecek personel başlıklı 2 
sayfadan oluşan,

Dizi 400'de Özel görevli toplama timlerinde görevlendirilecek personel başlıklı 1 sayfadan 
oluşan,

Dizi 399'da Sıkıyönetim mahkemelerinde görevlendirilecek personel başlıklı 1 sayfadan 
oluşan,

Dizi  398'de  Darbe  harekatı  timlerinde  görevlendirilecek  personel  başlıklı  1  sayfadan 
oluşan,

Dizi 397'de Gözaltı timlerinde görevlendirilecek personel isimli 5 sayfadan oluşan,
Dizi 392'de Hasar tespit timlerinde görevlendirilecek personel isimli 5 sayfadan oluşan,
Dizi 387 'de Kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilecek personel isimli 3 sayfadan 

oluşan,
Dizi  384'te  Özel  hastaneler  ve  ilaç  depolarında  görevlendirilecek  personel  başlıklı  2 

sayfadan oluşan,
Dizi 382 'de gümrükler depolar ve ambarlarda görevlendirilecek personeller listesi başlıklı 

5 sayfadan oluşan,
Dizi  377  'de  Alışveriş  merkezleri  ve  gıda  toptancılarında  görevlendirilecek  personel 

başlıklı 3 sayfadan oluşan belgelerin bulunduğu,
EK-B  1.  Ordu  Komutanlığı  Listelerinin  EK-A kapsamında  görevlendirilen  İstihbarat 

başkanı Kurmay Albay İzzet Ocak tarafından hazırlandığı, bu belgeleri yazan, en son kaydeden ve 
belgelerin son kullanıcısının " HRKBSK" isimli kullanıcı olduğu,

EK-M Lahika-1 Listeleri:
Dizi  373'de  1  nci  Or.K.lığı  güvenlik  harekat  planının  uygulanması  kapsamında 

görevlendirilecek  personel  listesi  Özel  operasyon  ve  sorgulama  timlerinde  görevlendirilecek 
personel başlıklı 2 sayfadan oluşan,

Dizi 371'de Özel görevli toplama timlerinde görevlendirilecek personel başlıklı 1 sayfadan 
oluşan,

Dizi  370'te  Sıkıyönetim mahkemelerinde görevlendirilecek personel  başlıklı  1  sayfadan 
oluşan,

Dizi  369'daDarbe  harekatı  timlerinde  görevlendirilecek  personel  başlıklı  1  sayfadan 
oluşan,

Dizi 368'de Gözaltı timlerinde görevlendirilecek personel başlıklı 5 sayfadan oluşan, Dizi 
363'te Hasar tespit timlerinde görevlendirilecek personel başlıklı 5 sayfadan oluşan,

Dizi 358'de Kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilecek personel başlıklı 3 sayfadan 
oluşan,

Dizi  355'de  Özel  hastaneler  ve  ilaç  depolarında  görevlendirilecek  personel  başlıklı  2 
sayfadan oluşan,

Dizi 353'te Gümrükler, depolar, ambarlarda görevlendirilecek personel başlıklı 5 sayfadan 
oluşan,

Dizi  348'de  Alışıveriş  merkezlerinde  ve  gıda  toptancılarında  görevlendirilecek personel 
başlıklı 3 sayfadan oluşan,

2  nci  Kor.  K.lığı  Güvenlik  Harekat  planının  uygulanması  kapsamında 
görevlendirilecek personel listeleri:

Dizi 345'de özel operasyon ve sorgulama timlerinde görevlendirilecek personel başlıklı 2 
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sayfadan oluşan,

Dizi 343'de Özel görevli toplama timlerinde görevlendirilecek personel başlıklı 1 sayfadan 
oluşan,

Dizi 341'de Sıkıyönetim mahkemelerinde  görevlendirilecek personel başlıklı 1 sayfadan 
oluşan,

Dizi  341'de  Darbe  harekatı  timlerinde  görevlendirilecek  personel  başlıklı  2  sayfadan 
oluşan,

Dizi 339'DA Gözaltı timlerinde görevlendirilecek personel başlıklı 2 sayfadan oluşan,
Dizi 337'de Hasar tespit timlerinde görevlendirilecek personel başlıklı 4 sayfadan oluşan,
Dizi 333'te Kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilecek personel başlıklı 3 sayfadan 

oluşan,
Dizi  330'da  Özel  hastaneler  ve  ilaç  depolarında  görevlendirilecek  personel  başlıklı  1 

sayfadan oluşan,
Dizi 329'da Gümrükler, depolar, ambarlarda görevlendirilecek personel başlıklı 7 sayfadan 

oluşan,
Dizi 322'de Alışveriş merkezleri ve gıda toptancılarında görevlendirilecek personel başlıklı 

2 sayfadan oluşan,

5 inci Kolordu Komutanlığından güvenlik harekat planının uygulanması kapsamında 
görevlendirilecek personel listeleri:

Dizi  320'de  5  nci  Kor.  K.lığı  güvenlik  harekat  planının  uygulanması  kapsamında 
görevlendirilecek personel listesi:

Dizi 320'de Özel operasyon ve sorgulama timlerinde görevlendirilecek personel başlıklı 2 
sayfadan oluşan,

Dizi 318'de Özel görevli toplama timlerinde görevlendirilecek personel başlıklı 1 sayfadan 
oluşan,

Dizi 317'de Sıkıyönetim Mahkemelerinde görevlendirilecek personel başlıklı 1 sayfadan 
oluşan,

Dizi  316'da  Darbe  harekatı  timlerinde  görevlendirilecek  personel  başlıklı  6  sayfadan 
oluşan,

Dizi 310'da Gözaltı timlerinde görevlendirilecek personel başlıklı 8 sayfadan oluşan,
Dizi 302'de hasar tespit timlerinde görevlendirilecek personel, başlıklı 4 sayfadan oluşan,
Dizi  297'de  özel  hastaneler  ve  ilaç  depolarında  görevlendirilecek  personel  başlıklı  2 

sayfadan oluşan,
Dizi  295'de gümrükler,  depolar,  ambarlarda görevlendirilecek personel  listesi  başlıklı  7 

sayfadan oluşan,
Dizi 288'de Alışveriş merkezleri ve gıda toptancılarında görevlendirilecek personel listesi 

başlıklı 2 sayfadan oluşan,

15  inci  Kolordu  Komutanlığından  güvenlik  harekat  planının  uygulanması 
kapsamında görevlendirilecek personel listeleri;

Dizi  286'da  özel  operasyon  ve  sorgulama  timlerinde  görevlendirilecek  personel  listesi 
başlıklı 1 sayfadan oluşan,

Dizi 285'de Özel görevli toplama timlerinde görevlendirilecek personel listesi başlıklı 1 
sayfadan oluşan,

Dizi  284'de  Sıkıyönetim  mahkemelerinde  görevlendirilecek  personel  listesi  başlıklı  1 
sayfadan oluşan,

Dizi 283'de Darbe harekatı timlerinde görevlendirilecek personel listesi başlıklı 2 sayfadan 
oluşan,

Dizi 281'de Gözaltı timlerinde görevlendirilecek personel listesi,  Hasar tespit timlerinde 
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görevlendirilecek personel listesi başlıklı 2 sayfadan oluşan,

Dizi 278'de hasar tespit timlerinde görevlendirilecek personel listesi başlıklı 2 sayfadan 
oluşan,

Dizi  276'daKamu kurum ve  kuruluşlarında  görevlendirilecek  personel  listesi  başlıklı  1 
sayfadan oluşan, 

Dizi 275'te Özel hastaneler ve ilaç depolarında görevlendirilecek personel listesi başlıklı 1 
sayfadan oluşan,

Dizi 274'de Gümrükler, Depolar, Ambarlarda görevlendirilecek Personel listesi başlıklı 2 
sayfadan oluşan,

Dizi 270'de Alışveriş Merkezleri ve Gıda Toptancılarında görevlendirilecek personel listesi 
başlıklı 2 sayfadan oluşan,

3  üncü  Kolordu  Komutanlığından  güvenlik  harekat  planının  uygulanması 
kapsamında görevlendirilecek personel listeleri;

Dizi  268'de  Özel  operasyon  ve  sorgulama timlerinde  görevlendirilecek  personel  listesi 
başlıklı 1 sayfadan oluşan,

Dizi 267'de Özel görevli toplama timlerinde görevlendirilecek personel listesi başlıklı 1 
sayfadan oluşan,

Dizi  266'da  Sıkıyönetim  mahkemelerinde  görevlendirilecek  personel  listesi  başlıklı  1 
sayfadan oluşan,

Dizi 265'de Darbe harekatı timlerinde görevlendirilecek personel listesi başlıklı 2 sayfadan 
oluşan,

Dizi 263'te Gözaltı  timlerinde görevlendirilecek personel listesi,  Hasar tespit  timlerinde 
görevlendirilecek personel listesi başlıklı 5 sayfadan oluşan,

Dizi 258'de hasar tespit timlerinde görevlendirilecek personel listesi başlıklı 2 sayfadan 
oluşan,

Dizi 256'da Kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilecek personel başlıklı 1 sayfadan 
oluşan,

Dizi 255'de Özel hastaneler ve ilaç depolarında görevlendirilecek personel listesi başlıklı 1 
sayfadan oluşan,

Dizi 254'de Gümrükler, Depolar, Ambarlarda görevlendirilecek personel listesi başlıklı 3 
sayfadan oluşan,

Dizi  251'de  Alışveriş  merkezlerinde  ve  gıda  toptancılarında  görevlendirilecek  personel 
listesi başlıklı 2 sayfadan oluşan,

Harp  Ak.  K.lığı  güvenlik  harekat  planının  uygulanması  kapsamında 
görevlendirilecek personel listeleri;

Dizi 249'da Özel operasyon ve sorgulama timlerinde görevlendirilecek personel başlıklı 1 
sayfadan oluşan,

Dizi 248"de Özel görevli toplama timlerinde görevlendirilecek personel başlıklı 2 sayfadan 
oluşan,

Dizi 246'da Hassas tesislerde görevlendirilecek personel listesi başlıklı 5 sayfadan oluşan 
belgelerin bulunduğu,

Dizi 246'daki belgeninİstihbarat başkanı Kurmay Albay İzzet Ocak adına imzaya açıldığı, 
dijital yolları incelendiğinde yazan ve son kaydedenin " HRKBSK" isimli kullanıcı olduğu,

EK-M Lahika-2 Listeleri:
Dizi  240'da  1.  Ordu  komutanlığı  güvenlik  harekat  planına  EK-M  Lahika-2  İstanbul 

veçevresinde şehirlerde iltisaklı 1. öncelikli sivil kişiler listesi başlıklı 10 sayfadan oluşan belgenin 
bulündüğu,  dijital  yollar  incelendiğinde  yazan  ve  son  kaydenenin,"HRKBSK"  isimli  kullanıcı 
olduğu, 
        E-İmzalıdır           E-İmzalıdır            E-İmzalıdır               E-İmzalıdır 



T.C. İSTANBUL ANADOLU 4. AĞIR CEZA MAHKEMESİ Dosya-Karar No: 2014/188 Esas - 
2015/143

EK-M Lahika-3 Listeleri:
Dizi  230'da 1.  Ordu komutanlığı  güvenlik harekat  planına EK-M Lahika-3 İstanbul  ve 

çevresi  şehirlerde  iltisaklı  2.  öncelikli  sivil  kişiler  listesi  başlıklı  10  sayfadan  oluşan  İstihbarat 
Başkanı Kurmay Albay İzzet Ocak adına imzaya açılmış,

Dizi 219'da 1. Ordu görev sahası içinde yer alan kiliseler ve adreslerini gösteren çizelgeler 
başlıklı 16 sayfadan oluşan,

Dizi 203'te 1. Ordu görev sahası içinde yer alan sinagoglar ve adreslerini gösteren çizelge 
başlıklı 3 sayfadan oluşan,

EK-J Listesi
Dizi  199'da  Balyoz  güvenlik  harekat  planı  EK-J  Milli  mutabakat  Hükümeti  programı 

başlıklı 11 sayfadan oluşan,
Dizi 187'de Kara Kuvvetleri Komutanlığı 1. Ordu Komutanlığı Aralık tarihli 1. Ordu plan 

seminerine katılacakların tespitine ilişkin Kurmay Başkanı Tümgeneral Nejat Bek adına imzaya 
açılmış 1 sayfadan oluşan,

Dizi  184'de  Kara  Kuvvetleri  Komutanlığı  ve  Jandarma  Genel  Komutanlığındaki 
generallerin durumlarını değerlendirilmesine ilişkin (GEN ETÜD belgesi) liste başlıklı 7 sayfadan 
oluşan begelerin bulunduğu,

GEN ETÜD belgesinin yazan ve en son kaydenenin "HRKBSK" isimli kullanıcı olduğu,

EK-C (İstihbarat) Listeleri:
Dizi  175'te  l'nci  Ordu  Bölgesinde  ilişiği  kesilmesi  teklif  edilen  personel  başlıklı  11 

sayfadan oluşan,
Dizi 164'de 2'nci Kolordu Bölgesinde ilişiği kesilmesi teklif edilen personel listesi başlıklı 

19 sayfadan oluşan,
Dizi 145'te 3'ncü Kolordu Bölgesinde ilişiği kesilmesi teklif edilen personel listesi başlıklı 

10 sayfadan oluşan,
Dizi 135'te 5'nci Kor. Bölgesinde ilişiği kesilmesi teklif edilen personel listesi başlıklı 20 

sayfadan oluşan,
Dizi 115'te 15'nci Kor. Bölgesinde ilişiği kesilmesi teklif edilen personel listesi başlıklı 10 

sayfadan oluşan,
Dizi 105'te Harp akademilerinde ilişiği kesilmesi teklif edilen personel listesi başlıklı 2 

sayfadan oluşan,
Dizi 103'te Kuleli As. Lis., Işıklar As. Lis. Ye çok programlı ASTSB HZL. Ok.'nda ilişiği 

kesilmesi teklif edilen personel listesi başlıklı 5 sayfadan oluşan listelerin yer aldığı, listelerde yer 
alan  Silahlı  Kuvvetler  mensuplarının  göreli  olduğu  birlikler  isim  ve  rütbelerinin  gösterildiği, 
karşılarına  takipte,  sakıncalı-şüpheli,  mesai  saatlerinde  namaz kılar,  Zaman Gazetesi  okur,  aşırı 
milliyetçi  partiye  müzahir,  Kürt  milliyetçiliği  yapar,  eşi  çağdışı  kıyafet  giyer,  irticai  eğilimleri 
mevcut ve ahlaki zafiyet içerisindedir şeklinde notların bulunduğu,

Hassas Tesislerde Görevlendirilecek Personel Listesi;
Dizi  97'de  l'nci  Ordu  bölgesindeki  hassas  tesislerde  görevlendirilecek  personel  listesi 

başlıklı 25 sayfadan oluşan, (İstihbarat Başkanı Kurmay Albay İzzet Ocak imzasına açılmış),

Komutana Arz Belgesi
Dizi  71'de  1  sayfadan  oluşan,  notlar_komutanaarz.txt  başlıklı  l'nci  orduda  11275  harp 

akademileri  319  K.K.  eğt.  Ve  Ok.  BŞK.  680  M.S.B  Asal  D.  Bşk  215  olmak  üzere  1.  Ordu 
bölgesinde 12489 muvazzaf kara personeli bulunmaktadır ibareli belgenin olduğu, 
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Emekli General Amiral Listesi;
Dizi 69'da 5 sayfadan oluşan, Emekli orgeneral/ oramiraller başlıklı emekli general- anıiral 

telefon rehberi isimli,
Dizi 63'te 9 sayfadan oluşan, Emekli Korgeneral-Koramiral başlıklı emekli general- amiral 

telefon rehberi isimli,
Dizi 53'te 17 sayfadan oluşan, Emekli Tümgeneral/  Tümamiral başlıklı  emekli  general-

amiral telefon rehberi isimli,
Dizi  35'te  35  sayfadan  oluşan,  Emekli  Tuğgeneral-  Tuğamiral  başlıklı  emekli  general- 

amiral telefon rehberi isimli belgelerin bulunduğu anlaşılmıştır.

Emanet Klasörü 31'de:
2. Kolordu Komutanlığından  güvenlik  harekat  planının  uygulanması 

kapsamında görevlendirilecek personel listeleri;
EK- B Listeleri:
Dizi 436'da 2 sayfadan oluşan, Özel operasyon ve sorgulama timlerinde görevlendirilecek 

personel başlıklı,
Dizi 434'de özel görevli toplama timlerinde görevlendirilecek personel listesi, Dizi 433'de 

1 sayfadan oluşan, Sıkıyönetim mahkemelerinde görevlendirilecek personel başlıklı,
Dizi  432'de  2  sayfadan  oluşan,  Darbe  harekatı  timlerinde  görevlendirilecek  personel 

başlıklı,
Dizi430'de  2  sayfadan  oluşan,  Gözaltı  timlerinde  görevlendirilecek  personel  başlıklı, 

Dizi428'de 4 sayfadan oluşan, Hasar tespit timlerinde görevlendirilecek personel başlıklı,
Dizi 424'de Kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilecek personel başlıklı 3 sayfadan 

oluşan,
Dizi  421'de  1  sayfadan  oluşan,  Özel  hastaneler  ve  ilaç  depolarında  görevlendirilecek 

personel başlıklı,
Dizi 420'de 7 sayfadan oluşan, Gümrükler, depolar, ambarlarda görevlendirilecek personel 

başlıklı,
Dizi 413'de Alışveriş merkezleri ve gıda toptancılarında görevlendirilecek personel başlıklı 

2 sayfadan oluşan, Isth. ve İkk Ş. Md. Kurmay Albay Mustafa Çalış adına imzaya açılmış evrakların 
bulunduğu, belgelerin "bl 12-0034" isimli kullanıcı tarafından yazıldığı, "66797031" isimli kullanıcı 
tarafından "4. NCÜ MKNZ TUG DURUM DEĞERLENDİRMESİ.doc" isimi ile kaydedildiği, daha 
soma  "2Kor"  isimli  kullanıcı  tarafından  "4.  NCÜ  MKNZ  TUG  DURUM 
DEĞERLENDİRMESİ.doc"  isimi  ile  kaydedildiği,  belgeyi  en  son  kaydedenin "2Kor"  isimli 
kullanıcı olduğu,

3. Kolordu Komutanlığından  güvenlik  harekat  planının  uygulanması 
kapsamında görevlendirilecek personel listeleri;

Dizi 410'da 1 sayfadan oluşan, Özel operasyon ve sorgulama timlerinde görevlendirilecek 
personel başlıklı,

Dizi 409'da 1 sayfadan oluşan, Özel görevli toplama timlerinde görevlendirilecek personel 
başlıklı,

Dizi 408'de 1 sayfadan oluşan, Sıkıyönetim mahkemelerinde görevlendirilecek personel 
başlıklı,

Dizi  407'de  2  sayfadan  oluşan,  Darbe  harekatı  timlerinde  görevlendirilecek  personel 
başlıklı, 

Dizi 405'te 6 sayfadan oluşan, Gözaltı timlerinde görevlendirilecek personel başlıklı,
Dizi 399'da 2 sayfadan oluşan, Hasar tespit timlerinde görevlendirilecek personel başlıklı,
Dizi 397'de 1 sayfadan oluşan, Kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilecek personel 

başlıklı,
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Dizi  396'da  1  sayfadan  oluşan,  özel  hastaneler  ve  ilaç  depolarında  görevlendirilecek 
personel başlıklı,

Dizi  395'de  3  sayfadan  oluşan,  Gümrükler,  Depolar,  Ambarlarda  Görevlendirilecek 
personel başlıklı,

Dizi  392'de  2  sayfadan  oluşan,  Alışveriş  merkezleri  ve  gıda  toptancılarında 
görevlendirilecek personel başlıklı İsth.Ş.Md Kurmay Albay Emin Küçükkılıç adına imzaya açılmış 
evraklar,

5.Kolordu  Komutanlığından  güvenlik  harekat  planının  uygulanması  kapsamında 
görevlendirilecek personel listeleri;

Dizi 389'da 2 sayfadan oluşan, Özel Operasyon ve sorgulama timlerinde görevlendirilecek 
personel başlıklı,

Dizi 387'de 1 sayfadan oluşan, Özel görevli toplama timlerinde görevlendirilecek personel 
başlıklı,

Dizi 386'da 1 sayfadan oluşan, Sıkıyönetim mahkemelerinde görevlendirilecek personel 
başlıklı,

Dizi  385'de  6  sayfadan  oluşan,  Darbe  harekatı  timlerinde  görevlendirilecek  personel 
başlıklı,

Dizi 379'da 8 sayfadan oluşan, Gözaltı timlerinde görevlendirilecek personel başlıklı,
Dizi 371'de 5 sayfadan oluşan, Hasar tespit timlerinde görevlendirilecek personel başlıklı,
Dizi 366'da 1 sayfadan oluşan, Kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilecek personel 

başlıklı,
Dizi  364'de  2  sayfadan  oluşan,  Özel  hastaneler  ve  ilaç  depolarında  görevlendirilecek 

personel başlıklı,
Dizi 362'de 9 sayfadan oluşan, Gümrükler, depolar, ambarlarda görevlendirilecek personel 

başlıklı,
Dizi 353'de Alışveriş merkezleri ve gıda toptancılarında görevlendirilecek personel başlıklı 

2  sayfadan  ibaret  İsth.  ve  İkk  Ş.Md  Kurmay  Albay Ahmet  Küçükşahin  adına  imzaya  açılmış 
evrakların bulunduğu anlaşılmıştır.

15.Kolordu  Komutanlığından  güvenlik  harekat  planının  uygulanması  kapsamında 
görevlendirilecek personel listeleri;

Dizi 350'de 1 sayfadan oluşan, Özel Operasyon ve sorgulama timlerinde görevlendirilecek 
personel başlıklı,

Dizi 349'da 1 sayfadan oluşan, Özel görevli toplama timlerinde görevlendirilecek personel 
başlıklı,

Dizi 347'de 1 sayfadan oluşan, Sıkıyönetim mahkemelerinde görevlendirilecek personel 
başlıklı,

Dizi  346'da  2  sayfadan  oluşan,  Darbe  harekatı  timlerinde  görevlendirilecek  personel 
başlıklı,

Dizi 344'de 3 sayfadan oluşan, Gözaltı timlerinde görevlendirilecek personel başlıklı, 
Dizi 341'de 2 sayfadan oluşan, Hasar tespit timlerinde görevlendirilecek personel başlıklı, 
Dizi 339'da 1 sayfadan oluşan, Kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilecek personel 

başlıklı, 
Dizi  338'de  1  sayfadan  oluşan,  Özel  hastaneler  ve  ilaç  depolarında  görevlendirilecek 

personel başlıklı, 
Dizi 337'de 4 sayfadan oluşan, Gümrükler, depolar, ambarlarda görevlendirilecek personel 

başlıklı,
Dizi 333'de Alışveriş merkezleri ve gıda toptancılarında görevlendirilecek personel başlıklı 

2 sayfadan oluşan Pl. Eğt. Sb. İsth. Alb. Mehmet Yoleri adına imzaya açılmış evrakların bulunduğu 
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bc-) Suga Harekat Planı Kapsamında Oluşturulan Listeler;
Dizi 329'da 1 sayfadan oluşan, Yeniden Yapılandırma Faaliyetleri konulu 21 Şubat 2003 

tarihli Bilgi Notu başlıklı Donanma Komutanı Oramiral Özden Örnek adına imzaya açılmış,
Dizi 327'de 1 sayfadan oluşan, Ekler başlıklı Dz.Kur. Kd. Alb Cem Gürdeniz adına imzaya 

açılmış, (EK-A)
Dizi 325'de 3 sayfadan oluşan, Çalışma grupları görev bölümü başlıklı Dz.Kur.Kd. Alb 

Cem Gürdeniz adına imzaya açılmış, (EK-B)
Dizi  321'de  3  sayfadan  oluşan,  Hassas  personel  listesi  başlıklı  Dz.Kur.Kd.Alb  Cem 

Gürdeniz adına imzaya açılmış,(EK-C)
Dizi 317'de 2 sayfadan oluşan, Operasyonel faaliyetleri yürütecek personel listesi başlıklı 

Deniz Kurmay Yarbay Ali Türkşen adına imzaya açılmış, (EK-Ç)
Dizi 314'de 5 sayfadan oluşan, Öncelikli ve özellikli görevlendirme listesi başlıklı Deniz 

Kurmay Yarbay Cem Aziz Çakmak adına imzaya açılmış, (EK-D)
Dizi 308'de 6 sayfadan oluşan, Ankara bölgesi müzahir sb. ve Astsb. listesi başlıklı Deniz 

Kurmay Yarbay M.Nuri Alacalı adına imzaya açılmış, (EK-E)
Dizi  301'de  9  sayfadan  oluşan,  İstanbul  bölgesi  müzahir  sb.  ve  Astsb.  listesi  başlıklı 

Dz.Kur.Kd. Yzb M. Ferhat Çolpan adına imzaya açılmış, (EK-F)
Dizi 291'de 16 sayfadan oluşan, Gölcük Bölgesi müzahir sb ve Astsb listesi başlıklı Deniz 

Kurmay Albay Ümit Özcan adına imzaya açılmış, (EK-G)
Dizi 274'de 2 sayfadan oluşan, Deniz hava üs k.lığı müzahir sb. ve Astsb listesi başlıklı 

Deniz Kurmay Binbaşı F. Uluç Yeğin adına imzaya açılmış, (EK-G)
Dizi  271'de  4  sayfadan  oluşan,  Çanakkale  bölgesi  müzahir  sb  ve  astsb  listesi  başlıklı 

Dz.Kd.Bnb Hakan Çelikcan adına imzaya açılmış, (EK-H)
Dizi  266'da  2  sayfadan  oluşan,  Akdeniz  bölgesi  müzahir  sb  ve  Astsb  listesi  başlıklı 

Dz.P.Kur.Kd.Alb Dursun Çiçek adına imzaya açılmış, (EK-I)
Dizi 263'de 16 sayfadan oluşan, İzmir ve Marmaris bölgeleri müzahir sb. ve Astsb listesi 

başlıklı Deniz Kurmay Yarbay Nihat Altunbulak adına imzaya açılmış (EK-İ)
Dizi 246'da 2 sayfadan oluşan, Karadeniz bölgesi müzahir sb ve astsb listesi başlıklı Deniz 

Kurmay Binbaşı Ercan İrençin adına imzaya açılmış,(EK-J)
Dizi 243 'deDz.Eğt.ve Öğ.K.Lığı bağlılarında görevli müzahir personel listesi başlıklı 6 

sayfadan oluşan Deniz Yarbay Turgay Erdağ adına imzaya açılmış, (EK-K)
Dizi  236'da  10  sayfadan  oluşan,  Deniz  harp  okulu  müzahir  öğrenci  listesi  başlıklı 

Dz.Kur.Kd:Bnb Taylan Çakır adına imzaya açılmış, (EK-L)
Dizi  225'de 2 sayfadan oluşan,  Yurtdışında görevli  müzahir  sb ve Astsb listesi  başlıklı 

Dz.Kur.Kd.Alb. A.Semih Çetin adına imzaya açılmış, (EK-M)
Dizi 222'de 4 sayfadan oluşan, Dz.K.K.lığmdan emekli müzahir personel listesi başlıklı 

Deniz Yüzbaşı Levent Çehreli adına imzaya açılmış, (EK-N)
Dizi 216'da 3 sayfadan oluşan, Suga harekat planına EK-A (görev bölümü) başlıklı Suga 

kuvvetleri kurmay başkanı Dz.Kur.Kd.Alb R.Cem Gürdeniz adına imzaya açılmış, (EK-M)
Dizi  212'de  12  sayfadan oluşan,  Suga harekat  planı  başlıklı  Suga kuvvetleri  komutanı 

Oramiral Özden Örnek adına imzaya açılmış,
Dizi 199'da 1 sayfadan oluşan, Kuzey deniz saha komutanlığı kuruluşu başlıklı,
Dizi  198'de  5  sayfadan  oluşan,  15  nci  füze  üs  komutanlığı  kuruluş  başlıklı  Deniz 

Kuvvetleri personeli terfii listesini gösterir,
Dizi  196'da  5  sayfadan  oluşan,  2002-2003  isimli  klasörde  yer  alan  Deniz  Kuvvetleri 

komutanlığı amiral listesi Excel belgesi başlıklı belgelerin bulunduğu anlaşılmıştır.

bç-) Oraj Hava Harekat Planı Kapsamında Oluşturulan Listeler;
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Dizi  189'da  1  inci  Ordu komutanlığı  sorumluluk sahası  hava  kuvvetleri  özel  personeli 
görev yeri  listesi başlıklı 8 sayfadan oluşan Plan Harekat Şube Müdürü Hv.Mu.Kur.Alb. Y.Ziya 
Toker adına imzaya açılmış, (EK-1 Lahika-4)

Dizi 180'de Hava Kuvvetleri Sıkıyönetim görevlerinde kullanılacak personel listesi başlıklı 
4 sayfadan oluşan (EK-I Lahika-5) belgelerin bulunduğu,

bd-) Bursa Jandarma Bölge Komutanlığı Tarafından Yapılan İstihbarı Çalışmalar;
Dizi 168'de Bursa ilinde kritik tesis ve kurumlar başlıklı 2 sayfadan oluşan Hrk.Asyş.ve 

Eğt.Ş.Md. J.Kur.Kd.Bnb Murat Özçelik adına imzaya açılmış (EK-A)
Dizi  165-162'de  Bursa,  Yalova,  Balıkesir  illeri  kolluk  kuvvetleri  ve  özel  güvenlik 

teşkilatları personel durumu başlıklı 4 sayfadan oluşan Hrk.Asyş ve Eğt.Ş.Md J.Kur.Kd.Bnb Murat 
Özçelik adına imzaya açılmış (EK-B)

Dizi  160-158'de  Bursa,  Yalova,  Balıkesir  illerinde  kamu  kurum  ve  kuruluşlarındaki 
araç/teçhizat/iş makinaleri durumu başlıklı 3 sayfadan oluşan Hrk.Asyş.ve Eğt.Ş.Md J.Kur.Kd.Bnb 
Murat Özçelik adına imzaya açılmış (EK-B)

Dizi  l56-149'da Bursa,  Yalova ve Balıkesir  illeri  yerel  basın  yayın  organları  başlıklı  8 
sayfadan oluşan Hrk. Asyş. Ve Eğt.Ş.Md J.Kur.Kd.Bnb Murat Özçelik adına imzaya açılmış(EK-D)

Dizi147-136'da  Bursa,  Balıkesir,  Yalova  illerinde  arama  yapılacak  vakıflar/dernekler 
başlıklı, 12 sayfadan oluşan Hrk. Asyş. Ve Eğt. Ş.Md J.Kur.Kd.Bnb Murat Özçelik adına imzaya 
açılmış (EK-E)

Dizi 135-130'da Bursa, Yalova, Balıkesir, Çanakkale ve Bilecik illerinde planın uygulaması 
durumunda  görevde  kalması  sakıncalı  olduğu  değerlenilen  kamu  personeli  ile  bunların  yerine 
ataması  planlanan  şahıslar  çizelgesi  başlıklı  6  sayfadan  oluşan  Hrk.Asyş.  ve  Eğt.Ş.Md 
J.Kur.Kd.Bnb Murat Özçelik adına imzaya açılmış (EK-F)

Dizi  128'de  Bursa  J.  Bölge  k.lığı  göreve  çağrılacak  emekli  jandarma  personel  listesi 
başlıklı  1  sayfadan  oluşan  Hrk.Asyş.  ve  Eğt.Ş.Md  J.Kur.Kd.Bnb  Murat  Özçelik  adına  imzaya 
açılmış,

Dizi 126-121'da Bursa, Balıkesir, Bilecik ve Çanakkale illerinde arama yapılacak yerler 
başlıklı  6  sayfadan  oluşan  Hrk.Asyş.  ve  Eğt.Ş.Md  J.Kur.Kd.Bnb  Murat  Özçelik  adına  imzaya 
açılmış,

Dizi 119-114'da Bursa,  Balıkesir,  Bilecik,  Çanakkale,  Yalova illerinde görevlendirilecek 
pesonel listesi başlıklı 6 sayfadan oluşan Kurmay Başkanı J.Kur.Yb Mustafa Önsel adına imzaya 
açılmış,

Dizi 112'de Bursa Jandarma bölge komutanlığında kritik görevleri icra edecek personel 
listesi başlıklı 2 sayfadan oluşan Kurmay Başkanı J.Kur.Yb. Mustafa Önsel adına imzaya açılmış,

Dizi 109'da Bursa J.Blg.K.lığı sorumluluk bölgesinde kritik görevlere ataması yapılan sivil 
şahısların listesi başlıklı 1 sayfadan oluşan Kurmay Başkanı J. Kur. Yb Mustafa Önsel adına imzaya 
açılmış,

Dizi 107'de Bursa ilinde gözaltına alınacak belediye başkanları başlıklı 1 sayfadan oluşan 
Kurmay Başkanı J.Kur.Yb. Mustafa Önsel adına imzaya açılmış,

Dizi 105-64 Balıkesir,  Bilecik,  Bursa,  Çanakkale ve Yalova illerinde gözaltına alınacak 
irticai örgüt mensupları başlıklı 42 sayfadan oluşan Kurmay Başkanı J. Kur.  Yb Mustafa Önsel 
adına imzaya açılmış,

Dizi 62-58'de Bursa, Yalova, Balıkesir, Bilecik ve Çanakkale illerinde gözaltına alınacak 
kamu  görevlileri  başlıklı  5  sayfadan  oluşan  Kur.  Bşk.  J.Kur.Yb  Mustafa  Önsel  adına  imzaya 
açılmış,

Dizi  56-14'de  Balıkesir,  Bilecik,  Bursa ve  Yalova ilinde  gözaltına  alınacak siyasi  parti 
üyeleri başlıklı 42 sayfadan oluşan Jand. Kur. Yarb. Mustafa Önsel adına imzaya açılmış,

Dizi  12'de Balıkesir„Bursa,  Yalova illerinde tutuklanacak AKP üyeleri  listesi  başlıklı  8 
sayfadan oluşan Kurmay Başkanı J.Kur.Yb Mustafa Önsel adına imzaya açılmış,
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Dizi 4'de Bursa, Balıkesir, Bilecik ve Çanakkale illerinde mukavemetlerinin kırılması için 
harekatın  başlangıcında  tutuklanacak  irticai  örgüt  liderleri  başlıklı  4  sayfadan  oluşan  Kurmay 
Başkanı J.Kur.Yb Mustafa Önsel adına imzaya açılmış belgelerin bulunduğu,

Emanet Klasörü 32'de:
Dizi 405'de Bursa ve Çanakkale illerinde yer alan kiliseler ve adresleri başlıklı 2 sayfadan 

oluşan J.Kur. Kd. Bnb. Hrk. Asyş. Ve Eğt. Ş. Md Murat Özçelik adına imzaya açılmış,
Dizi403'de Çanakkale ilinde yer alan sinagoglar ve adresleri  başlıklı 2 sayfadan oluşan 

J.Kur. Kd. Bnb. Hrk. Asyş. Ve Eğt. Ş. Md Murat Özçelik adına imzaya açılmış,
Dizi 401'de Bursa J. Bölge K.lığı sorumluluk bölgesinde bulunan üst düzey bürokratların 

görevleri  ve durumları  başlıklı  14 sayfadan oluşan J.  Kur.  Yb. Kurmay Başkanı Mustafa Önsel 
adına imzaya açılmış,

Dizi 386'da Bursa ili ve ilçelerinde görevli mülki amir ve belediye başkanları başlıklı 6 
sayfadan oluşan, J. Yüzbaşı İsth. Ş. Müdürü Yüksel Gürcan adına imzaya açılmış,

Dizi 380'da Bursa J. Blg. K.lığından emekliliğe sevk edilecek personel listesi başlıklı 3 
sayfadan oluşan,J. Kur. Kd. Bnb Hrk. Asyş. Ve eğt. Ş. Md Murat Özçelik adına imzaya açılmış,

Dizi 378-372'de Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale ve Yalova illerinde güvenilir emniyet 
personeli  başlıklı  7  sayfadan oluşan,J.  Kur.  Yb.  Kurmay Başkanı  Mustafa  Önsel  adına  imzaya 
açılmış,

Dizi  369-370'de  Bursa  ve Balıkesir  ilinde  infaz  ekibinde  yer  alacak emniyet  personeli 
başlıklı 2 sayfadan oluşan, J. Kur. Yb. Kurmay Başkanı Mustafa Önsel adına imzaya açılmış,

Dizi 366-367'de Bursa ve Çanakkale illerinde sorgu ekibinde yer alacak emniyet personeli 
başlıklı 2 sayfadan oluşan,J. Kur. Yb. Kurmay Başkanı Mustafa Önsel adına imzaya açılmış,

Dizi  364-357'de  Bursa,  Balıkesir  ve  Çanakkale  illerinde  yıkıcı  bölücü  görüşlere  sahip 
üniversite öğrencileri başlıklı 8 sayfadan oluşan J. Kur. Yb. Kurmay Başkanı Mustafa Önsel adına 
imzaya açılmış,

Dizi  355-35l'de  Bursa,  Balıkesir,  Çanakkale  illerinde  ilişiği  kesilecek  sağ  görüşlü 
öğrenciler  listesi  başlıklı  5  sayfadan oluşan,  J.  Kur.  Yb. Kurmay Başkanı  Mustafa Önsel  adına 
imzaya açılmış 5 sayfadan oluşan,

Dizi  349-347'de  Bursa,  Balıkesir,  Çanakkale  illerinde  ilişiği  kesilecek  sol  görüşlü 
öğrenciler  listesi  başlıklı  3  sayfadan oluşan,  J.  Kur.  Yb. Kurmay Başkanı  Mustafa Önsdadîrca" 
imzaya açılmış 3 sayfadan oluşan,

Dizi  341-345'de  Bursa,  Balıkesir,  Çanakkale  illerinde  kadife  eldiven  faaliyeti 
kapsamındaki  üniversite  öğrencileri  başlıklı  3  sayfadan  oluşan,  J.  Kur.  Yb.  Kurmay  Başkanı 
Mustafa Önsel adına imzaya açılmış belgelerin bulunduğu anlaşılmıştır. 

be-) İstanbul Jandarma Bölge Komutanlığı Tarafından Yapılan Istihbari Çalışmalar-;
Dizi 339-318'de İstanbul, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Tekirdağ, Düzce ve Sakarya illerinde 

arama yapılacak yerler başlıklı 22 sayfadan oluşan, J. Kd. Alb. İsth. Ş. Md. Kubilay Aktaş adına 
imzaya açılmış,

Dizi 316'da İstanbul ilinde kapatılacak dernekler başlıklı 5 sayfadan oluşan, J. Kd. Alb. 
İsth. Ş. Md. Kubilay Aktaş adına imzaya açılmış,

Dizi 310'da İstanbul ilinde plan destek verecek dernekler başlıklı 25 sayfadan oluşan,J. Kd. 
Alb. İsth. Ş. Md. Kubilay Aktaş adına imzaya açılmış,

Dizi 283'de Çarşaf eylem planı hareket emri başlıklı 6 sayfadan oluşan,J. Yzb. Hüseyin 
Topuz adına imzaya açılmış,

Dizi 276'da Çarşaf eylem planı hedef analizi EK-A başlıklı, 3 sayfadan oluşan,Jan. Yüzbaşı 
Hüseyin Topuz adına imzaya açılmış,

Dizi  273 Çarşaf  eylem planı  hedef  analizi  tertiplenme planı  EK-B başlıklı,  2  sayfadan 
oluşan, Jan. Yüzbaşı Hüseyin Topuz adına imzaya açılmış,
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Dizi  271  Çarşaf  eylem  planı  hedef  analizi  görevlendirme  çizelgesi  Ek-C  başlıklı  2 
sayfadan oluşan, Jan. Yüzbaşı Hüseyin Topuz adına imzaya açılmış,

Dizi 269'da Çarşaf eylem planı hedef bölge krokisi EK-D başlıklı, 2 sayfadan oluşan, Jan. 
Yüzbaşı Hüseyin Topuz adına imzaya açılmış,

Dizi 267'de Sakal eylem planı harekat emri başlıklı 6 sayfadan oluşan J. Bnb. İstanbul J. 
Blg. Kliği Hüseyin Özçoban adına imzaya açılmış,

Dizi 265'de Sakal eylem planı hedef analizi EK-A başlıklı 8 sayfadan oluşan Jandarma 
Binbaşı Hüseyin Özçoban adına imzaya açılmış,

Dizi  257'de  Sakal  eylem  planı  tertiplenme  planı  Ek-D  başlıklı,  2  sayfadan  oluşan, 
Jandarma Binbaşı Hüseyin Özçoban adına imzaya açılmış,

Dizi 255'de Sakal eylem planı görevlendirme çizelgesi Ek-C başlıklı 2 sayfadan oluşan 
Jandarma Binbaşı Hüseyin Özçoban adına imzaya açılmış,

Dizi  253'de  Sakal  eylem  planı  hedef  bölge  krokisi  EK-D  başlıklı  2  sayfadan  oluşan 
Jandarma Binbaşı Hüseyin Özçoban adına imzaya açılmış,

Dizi  251'de  İstanbul  ilinde  askeri  kışlalar  dışında  birliklerin  konuşlanabileceği  yerler 
başlıklı 2 sayfadan oluşan J. Kur. Bnb. Hrk. Asyş. Ve Eğt. Ş. Md Hanifı Yıldırım adına imzaya 
açılmış,

Dizi 249-238'de İstanbul, Düzce, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve Tekirdağ illerinde 
görevlendirilecek personel listesi başlıklı 12 sayfadan oluşan J. Kur. Bnb. Hrk. Asyş. Ve Eğt. Ş. Md. 
Hanifı Yıldırım adına imzaya açılmış,

Dizi 236'da Görevli Timler Özel Talimatı başlıklı, 2 sayfadan oluşan Hrk. Asyş. ve Eğt. Ş. 
Md. J. Kur. Bnb. Hanifi Yıldırım adına imzaya açılmış,

Dizi 234'de İstanbul Jandarma Bölge Komutanlığı Kilit Görevlere atanacak personel listesi 
başlıklı 3 sayfadan oluşan Hrk. Asyş. ve Eğt. Ş. Md. J. Kur. Bnb. Hanifi Yıldırım adına imzaya 
açılmış,

Dizi  230'da  İstanbul  j.  Bölge  k.lığı  sorumluluk  bölgesinde  kilit  görevlere  atanması 
planlanan sivil şahıslar başlıklı 2 sayfadan oluşan Hrk. Asyş. ve Eğt. Ş.Md. J. Kur. Bnb. Hanifi 
YILDIRIM adına imzaya açılmış, 

Dizi 228'de Operasyon timleri ve görevleri başlıklı 3 sayfadan oluşan Hrk. Asyş. Ve Eğt. Ş. 
Md.  J.  Kur.  Bnb.  Hanifi  YILDIRIM imza  bloğuna  açılmış,  (Bu belgede  döküm,  sakal,  tırpan, 
yumruk,  kürek,  testere  ve  urgan  isimli  operasyonlarla  ilgili  görevlendirmeler  yapıldığı 
görülmektedir.)

Dizi 223'de Sivil  toplum kuruluşları  (STK)'na yönelik eylem planı başlıklı  3 sayfadan, 
oluşan Hrk. Asyş. Ve Eğt. Ş.Md. J. Kur. Bnb. Hanifi YILDIRIM adına imzaya açılmış,

Dizi 220-181'de İstanbul, Kocaeli ve Sakarya illerinde gözaltına alınacak irticai faaliyette 
bulunan kişiler  başlıklı,  40 sayfadan oluşan Isth.  Ş. Md. J. Kd. Alb. Kübilay Aktaş adına adına 
imzaya açılmış,

Dizi  179'da  İstanbul  ilinde  gözaltına  alınacak  irticai  grup  liderleri  başlıklı  2  sayfadan 
oluşan Isth. Ş. Md. J. Kd. Alb. Kübilay Aktaş adına imzaya açılmış,

Dizi  176-  171'de  İstanbul,  Edirne,  Kırklareli,  Tekirdağ,  Düzce  ve  Sakarya  illerinde 
gözaltına alınacak kamu görevlileri  başlıklı  6 sayfadan oluşan Isth.  Ş. Md. J.  Kd. Alb.  Kübilay 
Aktaş adına imzaya açılmış,

Dizi  169'da  Sakarya  ilinde  gözaltına  alınacak  misyonerlik  faaliyetinde  bulunan  kişiler 
başlıklı 2 sayfadan oluşan Isth. Ş. Md. J. Kd. Alb. Kübilay Aktaş adına imza bloğu açılmış,

Dizi 145-167'deDüzce, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve Tekirdağ ilinde gözaltına 
alınacak siyasi  parti üyeleri  başlıklı  22 sayfadan oluşan Hrk. Asyş.  ve Eğt.  Ş. Md J. Kur.  Bnb. 
Hanifı YILDIRIM adına imzaya açılmış,

Dizi 143'de İrticai gruplar tarafından yayımlanan gazete ve dergiler başlıklı, 2 sayfadan 
oluşan İsth. Ş. Md J. Kd. Alb. Kübilay AKTAŞ adına imzaya açılmış,

Dizi 131-91 'de Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve Tekirdağ illerinde bulunan 
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irticai örgüt mensupları başlıklı 40 sayfadan oluşan Hrk. Asyş. ve Eğt. Ş. Md. J. Kurm. Bnb. Hanifı  
YILDIRIM adına imzaya açılmış,

Dizi  89-82'de  İstanbul,  Düzce,  Edirne,  Kırklareli,  Kocaeli  ve  Tekirdağ  illerinde 
tutuklanacak AKP üyeleri başlıklı 8 sayfadan oluşan Hrk. Asyş. ve Eğt. Ş. Md. J. Kurm. Bnb. Hanifı 
YILDIRIM adına imzaya açılmış,

Dizi 80-75de Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve Tekirdağ illerinde harekatın 
başlangıcında tutuklanacak irticai örgüt liderleri başlıklı 6 sayfadan oluşan Hrk. Asyş. ve Eğt. Ş. 
Md. J. Kurm. Bnb. Hanifı YILDIRIM adına imzaya açılmış,

Dizi 73'de İstanbul ilinde yer alan sinagoglar ve adresleri başlıklı 2 sayfadan oluşan İsth. Ş. 
Md. J. Kd. Alb. Kübilay AKTAŞ adına imzaya açılmış,

Dizi 70'de İstanbul ilinde yer alan kiliseler ve adresleri 12 sayfadan oluşan İsth. Ş. Md. J. 
Kd. Alb. Kübilay AKTAŞ adına imzaya açılmış,

Dizi 57'de İstanbul ilinde bulunan ilaç depoları ve şirketler başlıklı 2 sayfadan oluşan Ş. 
Md. J. Kd. Alb. Kübilay AKTAŞ adına imzaya açılmış,

Dizi 54'de İstanbul ilinde bulunan özel hastaneler başlıklı 2 sayfadan oluşan Ş. Md. J. Kd. 
Alb. Kübilay AKTAŞ adına imzaya açılmış,

Dizi  51'de  İstanbul  J.  Bölge  K.lığı  sorumluluk  bölgesinde  bulunan  birinci  sınıf  kamu 
görevlileri ve destek durumları başlıklı 10 sayfadan oluşan İsth. Ş. Md. J. Kd. Alb Kübilay AKTAŞ 
adına imzaya açılmış,

Dizi 40-32'de İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Düzce ve Sakarya illerinde görevde 
kalınması sakıncalı olduğu değerlendirilen kamu personeli başlıklı 9 sayfadan oluşan Hrk. Asyş. ve 
Eğt. Ş. Md. J. Kur. Bnb Hanifi YILDIRIM adına imzaya açılmış,

Dizi  30-25'de  İstanbul,  Kırklareli,  Edirne,  Kocaeli,  Sakarya  ve  Tekirdağ  ilinde  infaz 
ekibinde  yer  alacak  emniyet  personeli  başlıklı  6  sayfadan  oluşan  Ş.  Md.  J.  Kd.  Alb.  Kübilay 
AKTAŞ adına imzaya açılmış,

Dizi 23-8'de Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve Tekirdağ illerinde güvenilir 
emniyet personeli başlıklı 16 sayfadan oluşan Ş. Md. J. Kd. Alb. Kübilay AKTAŞ adına imzaya 
açılmış,

Dizi 6'da İstanbul Jandarma Bölge Komutanlığı emekliliğe sevk edilecek personel listesi 
başlıklı 2 sayfadan oluşan Hrk. Asyş. ve Eğt. Ş. Md. J. Kur. Bnb. Hanifi YILDIRIM adına imzaya 
açılmış,

Dizi4-1'de  İstanbul,  Kocaeli  ve  Sakarya  illerinde  sorgu  ekibinde  yer  alacak  emniyet 
personeli başlıklı 4 sayfadan oluşan İsth. Ş. Md. J. Kd. Alb. Hanifi YILDIRIM adına imzaya açılmış 
belgelerin bulunduğu anlaşılmıştır.

Emanet Klasörü 33'de:
Dizi 388-376'da Edirne, İstanbul, Sakarya , Kocaeli ilinde ilişiği kesilecek irticai görüşlü 

üniversite  öğrencileri  başlıklı  13  sayfadan  oluşan  İsth.  Ş.Md  J.Kd.Alb.  Kubilay  Aktaş  adına 
imzalaya açılmış,

Dizi  374-319'da  Edirne,  İstanbul,  Kocaeli,  Sakarya  illerinde  ilişiği  kesilecek  bölücü 
görüşlü üniversite öğrencileri başlıklı 56 sayfadan oluşan İsth. Ş. Md J.Kd.Alb Kubilay Aktaş adına 
imzala açılmış,

Dizi 317-310'da Edirne, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya illerinde ilişiği kesilecek sağ görüşlü 
üniversite öğrencileri başlıklı 8 sayfadan oluşan İsth. Ş. Md. J.Kd.Alb Kubilay Aktaş adına imzaya 
açılmış,

Dizi 308-291'de Edirne, Kocaeli, Sakarya, Edirne ve İstanbul illerinde ilişiği kesilecek sol 
görüşlü üniversite öğrencileri başlıklı 18 sayfadan oluşan İsth. Ş. Md. J.Kd.Alb Kubilay Aktaş adına 
imzaya açılmış,

Dizi  289-277'de  İstanbul,  Kocaeli,  Sakarya,  Edirne  ilinde  kadife  eldiven  faaliyeti 
kapsamındaki  üniversite  öğrencileri  başlıklı  13  sayfadan  oluşan  İsth.  Ş.  Md.  J.Kd.Alb  Kubilay 
        E-İmzalıdır           E-İmzalıdır            E-İmzalıdır               E-İmzalıdır 



T.C. İSTANBUL ANADOLU 4. AĞIR CEZA MAHKEMESİ Dosya-Karar No: 2014/188 Esas - 
2015/143
Aktaş adına imzaya açılmış listelerin bulunduğu anlaşılmıştır.

bf-) 11 Nolu CD'deki Diğer Belgeler;
Dizi  274  Devlet  İstihbarat  Hizmetleri  ve  Milli  İstihbarat  Teşkilatı  Kanunu  başlıklı  7 

sayfadan oluşan,
Dizi  266'da İl  idaresi  kanunu başlıklı  16 sayfadan oluşan,  Dizi  239'da Olağanüstü Hal 

Kanunu başlıklı 11 sayfadan oluşan, Dizi 237'de Sıkıyönetim Kanunu başlıklı 16 sayfadan oluşan,
Dizi 220'de Ordu komutanın plan semineri 1 nci gün kapanış konuşması (05 Mart 2003) 

başlıklı 9 sayfadan oluşan,
Dizi 210'da Ordu komutanı plan semineri 2 nci gün kapanış konuşması (06 Mart 2003) 

başlıklı 2 sayfadan oluşan,
Dizi 207'de Or. Komutanın plan semineri kapanış konuşması (07 Mart 2003) başlıklı 9 

sayfadan oluşan,
Dizi 181'de Dumlupınar planlama veçhesi safhaları başlıklı 1 sayfadan oluşan
Dizi 180'de Ertuğrul harekat planı safhaları başlıklı 1 sayfadan oluşan,
Dizi  134'de  1  nci  Or.k.lığı  blg'deki  illerin  seçim sonuçları  yüzdesi  başlıklı  1  sayfadan 

oluşan.
Dizi 130'da 1 nci ordu K.lığ blg'deki illerin seçim sonuçları-2 başlıklı 1 sayfadan oluşan,
Dizi  121-120-119-118'de  Genel  politik  durum  başlıklı  1  sayfadan  ibaret,  Olasılığı  en 

yüksek senaryo başlıklı 1 sayfadan ibaret, Cereyan tarzı başlıklı 1 sayfadan oluşan, 
Dizi 96'da 1 nci ordu plan çalışması yerleşme planı başlıklı 1 sayfadan oluşan, 
Dizi 86'da kritik olayların tarihleri, olasılığı en yüksek tehlikeli senaryo isimli, 
Dizi 84'de Kurmay başkanı açılış konuşması 05 Mart 2003 tarihli 2 sayfadan oluşan,
Dizi 66'da Ordu k.lığı kapanış konuşması başlıklı 9 sayfadan oluşan,
Dizi 56'da Özel durum başlıklı  2 sayfadan ibaret olasığı en yüksek tehlikeli  senaryoyu 

içeren 4 sayfadan oluşan,
Dizi 50'de 1 nci Ordu komutanlığı karargah içi mütalaa kağıdı Kurmay Albay Süha Tanyeri 

imzasına açılmış seminere katılan gözlemcilerin isimlerini de belirten belge,
Dizi 48'de 1nci Ordu komutanlığı başlıklı plan çalışması-2003 çalışma salonları konulu 

Şubat  2003 tarihli  BİRORKOM'dan gönderilen 2 sayfadan oluşan Kurmay başkanı  Tümgeneral 
Nejat Bek adına imzaya açılmış,

Dizi  45'de  İnci  Ordu  plan  semineri-  2003'e  katdacak  personel  isim  listesi  başlıklı  7 
sayfadan ibaret Harekat Başkanı Kurmay albay Süha Tanyeri adına imzaya açılmış,

Dizi 30'da İnci Ordu komutanlığı başlıklı İnci ordu plan semineri-2003 konulu Şubat 2003 
tarihli  BİRORKOM'dan gönderilen mesaj formu alt  başlıklı  2 sayfadan oluşan Kurmay Başkanı 
tümgeneral Nejat Bek adına imzaya açılmış listelerin bulunduğu anlaşılmıştır.

Emanet Klasörü 34'de:
Dizi 395 ve devamında İstanbul'da bulunan azınlıkların nüfus ve yerleşim yerleri, hassas 

yerler, sol örgüt yapılanmaları, tarikat yapılanmalarının bulunduğu yerlere ilişkin harita, kroki ve 
yansıların,

Dizi 256-251 arasında iç tehdit  ve sıkıyönetim planına ilişkin harita, kroki, fotoğraf ve 
yazıların,

Dizi 245 ve devamında İstanbul sıkıyönetim planının,
Dizi  239  ve  devamında  1.  Ordu  Komutanının  Türkiye  geneline  ilişkin  durum 

değerlendirmesi  isimli  olasılığı  en  yüksek  tehlikeli  senaryoyu  da  kapsayan  58  sayfadan  ibaret 
yazıların,

Dizi 152 ve devamında Ordu, Kolordu ve Tugayların plan çalışması uygulama esaslarına 
ilişkin yazıların yer aldığı anlaşılmıştır.
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Emanet Klasörü 35'de:
Dizi 340 ve devamında 1. Ordu 5-7 Mart 2003 plan semineri cereyan tarzı planı başlıklı 13 

sayfadan oluşan,
Dizi 426 ve devamında 38 sayfa olarak 3. Kolordu Komutanlığı plan semineri  yazı ve 

yansıların,
Dizi 387 ve devamında 37 sayfadan ibaret 66. Zırhlı Tugay takdim planı,
Dizi 308 ve devamında 14-15 Ocak 2003 15. Kolordu plan çalışması bilgi notu,
Dizi 305 ve devamında 95. Zırhlı tugay plan çalışması bilgi notu,
Dizi 279 ve devamında 2003 1. Ordu plan semineri hazırlık çalışmalarına ilişkin yazılar ve 

talimatlar, olasılığı en yüksek tehlikeli senaryo, plan çalışması uygulamasına ilişkin yazıların yer 
aldığı belgelerin bulunduğu anlaşılmıştır.

Emanet Klasörü 36'da:
Plan  seminerine  ilişkin  hazırlanan  yansılar,  yazılar  iç  ve  dış  tehdide  ilişkin 

değerlendirmelerin yer aldığı anlaşılmıştır.

Emanet Klasörü 37'de:
Dizi 23 8'de Birinci sınıf kamu görevlileri destek durumları başlıklı 3 sayfadan oluşan, 

Dizi 234'de Başbakanlık birinci sınıf kamu görevlileri ve deste sınıfları isimli 4 sayfadan oluşan,
Dizi 229'da Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu 1. Sınıf kamu görevlileri ve destek 

durumları isimli 4 sayfadan oluşan,
Dizi 224'de Ekonomi programı başlıklı 6 sayfadan oluşan,
Dizi 217'de Ankara ilinde gözaltına alınacak kişiler başlıklı 3 sayfadan oluşan, 
Dizi  213'de  İstanbul  merkezli  banka  ve  fınans  kurumları  İstanbul  Menkul  Kıymetler 

Borsası ve altın borsasına atanması planlanan sivil şahsılar listesi isimli 2 sayfadan oluşan,
Dizi 210'da Dışişleri bakanlığı birinci sınıf kamu görevlileri ve destek durumları isimli 9 

sayfadan oluşan,
Dizi  200 ve devamında DPT müsteşarlığında bulunan birinci  sınıf  kamu görevlileri  ve 

destek durumları başlıklı 2 sayfadan oluşan,
Dizi 197 Dış ticaret müsteşarlığında bulunan 1. sınıf kamu görevlileri ve destek durumları 

başlıklı 10 sayfadan oluşan,
Dizi 186'da Hazine Müsteşarlığı  1. sınıf  kamu görevlileri  ve deste durumları  başlıklı  6 

sayfadan oluşan,
Dizi 179'da Merkez Bankasında bulunan birinci sınıf kamu görevlileri ve destek durumları 

başlıklı 2 sayfadan oluşan,
Dizi  176'da  Gümrük  Müsteşarlığı  birinci  sınıf  kamu  görevlileri  ve  destek  durumları 

başlıklı 13 sayfadan oluşan,
Dizi 162'de Gümrük müsteşarlığında gözaltına alınacak kişiler başlıklı 2 sayfadan oluşan,
Dizi 160' Gümrük Müsteşarlığında kilit görevlere atanması planlanan sivil şahıslar listesi 

başlıklı 3 sayfadan oluşan,
Dizi  157'de  Kaymakamlarının  siyasi  görüşlerinin  ve  destek  durumlarını  belirtir  30 

sayfadan oluşan,
Dizi  123'de  Vali  yardımcılarının  siyasi  görüşlerinin  ve  destek  durumlarını  belirtir  13 

sayfadan oluşan,
Dizi 110'da Valilerin siyasi görüşlerinin ve destek durumlarını belirtir 7 sayfadan oluşan,
Dizi  102'de  Maliye  Bakanlığındaki  birinci  sınıf  kamu  görevlileri  ve  destek  durumları 

başlıklı 8 sayfadan oluşan,
Dizi 93'de Maliye Bakanlı görevli gözaltına alınacak kişiler listesi, 
Dizi 89'da Sayıştay da görevli birinci sınıf kamu görevlileri ve destek durumları başlıklı 19 

sayfadan oluşan,
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Dizi 69'da Sayıştay Başkanlığında görevli gözaltına alınacak kişiler listesi, Dizi 63'de Kıyı 
emniyeti  ve  gemi  kurtarma  işletmeleri  genel  müdürlüğündeki  birinci  sınıf  kamu  görevlileri  ve 
destek durumları başlıklı 1 sayfadan oluşan,

Dizi  58'de  harekat  planına  kamuoyu  desteği  sağlanmasında  faydalanacak  medya 
mensupları başlıklı 4 sayfadan oluşan,

Dizi 54'de gözaltına alınacak medya mensuplarını belirtir 2 sayfadan oluşan,
Dizi  52'de  görevlendirilecek  ve  tasfiye  edilecek  yargı  mensuplarını  belirtir  2  sayfadan 

oluşan,
Dizi 50'de Yargıtay üyeleri hakkında değerlendirme başlıklı 4 sayfadan oluşan, 
Dizi 46'da Hazine müsteşarlığında görevli kişilerin görevlendirilmesine ilişkin 2 sayfadan 

oluşan,
Dizi  44'de  Merkez  Bankasında  görevli  kişilerin  görevlendirilmesine  ilişkin  5  sayfadan 

oluşan,
Dizi 39'da Görevlendirmeleri yapılacak kişileri ilişkin 7 sayfadan oluşan,
Dizi 32'de savunma sanayi görevlendirilebilir personel listeleri, Genel Koordinatör Faruk 

Yarman başlıklı 32 sayfadan oluşan belgelerin mevcut olduğu görülmektedir.

bg-) 16 Nolu CD'deki belgeler; 
Emanet Klasörü 48'de:
Dizi 447'de 16 Nolu CD'nin dökümü olup 13 Mart 2003 tarihli Karadeniz Bölge Komutanı 

Tuğamiral Deniz Kutluk imzalı Deniz Kuvvetleri Komutanlığına hitaben yazılan irticai faaliyetler 
konulu  yazı  ile  ekinde  camilere  ilişkin  elde  edilen  bilgiler,  okullara  ilişkin  elde  edilen 
bilgiler,yurtlara ilişkin elde edilen bilgiler, çeşitli cemaatlere e ilişkin elde edilen bilgiler, Erdemir'e 
ilişkin elde edilen bilgiler, bölgedeki irticai yapılanmaya ilişkin elde edilen bilgilerin bulunduğu 
anlaşılmıştır. 

Dizi 421'de Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Deniz Kutluk imzasına açılmış Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığına hitaben yazılan irticai faaliyetler konulu 30 Nisan 2003 tarihli yazı,

Dizi 417'de Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Deniz Kutluk imzasına açılmış Kuzey 
Deniz Saha Komutanlığına hitaben yazılan irticai faaliyetler konulu 16 Nisan 2003 tarihli yazı,

Dizi 414'de Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Deniz Kutluk adına imzaya açılmış, 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına hitaben yazılan irticai faaliyetler konulu 9 Nisan 2003 tarihli yazı,

Dizi 404'de Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Deniz Kutluk adına imzaya açılmış, 
Deniz Kuvvetleri  Komutanlığına hitaben yazılan irticai faaliyetler  konulu 31 Mayıs 2003 tarihli 
yazı,

Dizi 399'da Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Deniz Kutluk adına imzaya açılmış, 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına hitaben yazılan irticai faaliyetler konulu 23 Mart 2003 tarihli yazı,

Dizi  381  ve  devamında  30.  klasörde  yer  alan  1.  Ordu  Komutanlığı  güvenlik  harekat 
planına EK-C Lahika-1 listesi, el konulacak 4x4 araçlar listesi. Balyoz güvenlik harekat planı, EK-
A, EK-B listeleri, EK-M Lahika-1-2-3 listeleri, EK-C Milli mutabakat hükümeti programı,

Dizi 135 ve devamında 17 nolu CD'de 32 nolu klasörde de bulunan çarşaf eylem planı 
harekât emri, hedef analizi,  görevlendirme çizelgesi, hava kuvvetleri personeli görev yeri listesi, 
devir  alınacak  kamu  kurumları  listesi,  Hava  Kuvvetleri  Komutanlığındaki  sıkıyönetimde 
kullanılacak  personel  listesi,  oraj  hava  harekat  planı,  sakal  eylem planı,  görev  çizelgesi,  suga 
harekat  planı  ve  ekleri  ile  dizi  54  ve  devamında  65.  Mekanize  Tugay  plan  semineri  2003 
yansılarının bulunduğu anlaşılmıştır.

B-)  2010/283  ESAS  SAYILI  ANA  DAVA  DOSYASI KLASÖRLERİNDEKİ 
DELİLLER:

1-) Ana Dava Klasörü 2:
        E-İmzalıdır           E-İmzalıdır            E-İmzalıdır               E-İmzalıdır 



T.C. İSTANBUL ANADOLU 4. AĞIR CEZA MAHKEMESİ Dosya-Karar No: 2014/188 Esas - 
2015/143

Dizi  237'de  TEM  Şube  Müdürlüğünün  tespit  tutanağında  Atatürkçü  Düşünce  Derneği 
Genel Merkezinde ele geçirilen 7 nolu CD'de "Özdenin bilgisayarı/ ek (kadro) isimli belgenin yazan 
ve son kaydedeninin "Sokircicek" olduğu, ekinde 4 sayfadan ibaret bir takım kamu görevlileri ile 
ilgili olarak atamalar listesinin yer aldığı, kişilerin şahsi durumlarına ilişkin notların olduğu,

Dizi  232  ve  devamında  bu  belgenin  veri  yoluna  ilişkin  çıktının  bulunduğu,  belgenin 
28.11.2003 tarihine  oluşturularak  son kez  kaydedildiği,  yazan ve  son kaydedenin  "sokircicek" 
(Sanık Serdar Okan Kırçiçek) olduğu,

Dizi 203 'te Uğur Cevizoğlu isimli şahsın 06.04.2010 tarihli ses kayıt çözüm tutanağının  
bulunduğu, sesin internet ortamından elde edildiği, tutanak içeriğinde; " artık kaos yaratacaksın bu  
ülkede,  yani  insanları  evden  çıkamaz  hale  getireceksin....  Anarşizm gerekiyor  yani,  bu  ülkenin  
refahı  için  anarşizm gerekiyor...  Ben  eskiden  camilerin  bombalanmayacağını  düşünürdüm ama  
bombalayacaksın gerekiyorsa Cuma, namazından sonra....  Bombalayacaksın bu şerefsizleri,  kaç  
tane adam içeriye tıktılar,Yüze yakın yakın adam içeride... Her birimiz kapıya gelen polislere ateş  
açsaydı,  7  kişiyi  öldürseydim...  Şuana  kadar  700  polis  öldürmüş  olacaktı.  Hiçbirisi  kapımıza  
gelemeyecekti.'''  şeklinde  olduğu,(bu sesin  internet  ortamından elde  edilmesi,  yasal  bir delil 
olmaması,  konuşan  kişinin  sanıklarla  bağlantısının  tesbit  edilememesinedeniyle  delil 
niteliğinin bulunmadığı anlaşılmıştır.)

Dizi  199'da  MİT  Müsteşarlığının  balyoz  harekat  planından  haberinin  olmadığına  dair 
cevabi yazısının bulunduğu, 

Dizi 146'da Bilirkişi Hayrettin Bahşi'nin yemin ve görevlendirme tutanağının yer aldığı, 
aynı bilirkişi ile birlikte görev yapan bilirkişiler Erdem Alparslan ve Tahsin Türköz yeminlerinin 
tamamlandığına dair yemin tutanağının bulunduğu,

Dizi  144'de 27 Ekim 2004 tarihinde Başbakanın Ankara'daki  evinin üzerinde F4 savaş 
uçaklarının alçak uçuş yaptığı, bu sırada uçaklardan birisinin Başbakanın evine 200 metre yakında 
bulunan camii minaresinin alemine çarptığı, 27 Aralık 2005'te bir askeri helikopterin Türkiye Millet 
Meclisi  üzerinde  alçaktan  uçuş  yaptığına  dair  TEM  Şube  Müdürlüğünün  tespit  tutanağının 
bulunduğu,

Dizi 106'da Mustafa Levent Göktaş'dan elde edilen 51 nolu CD'ile CD'ninçıktılarının ve 
CD kopyasının yer aldığı görülmüştür.

2-)Ana Dava Klasörü 4:
Dizi  240'da  10  teyp  kaseti  ve  19  adet  CD  üzerindeki  el  yazılarının  sanıklar  Emin 

Küçükkılıç, Mehmet Yoleri, İzzet Ocak, Çetin Doğan, Süha Tanyeri, Engin Alan, Bülent Tunçay, 
Özden Örnek, Ali Deniz Kutluk, Lütfı Sancar, Ergin Saygun, Suat Aytın ve sonrasında kovuşturma 
aşamasında  tanık  sıfatı  ile  dinlenilen  soruşturma  aşamasında  şüpheli  sıfatları  bulunan  Sevilay 
Erkani Bulut ve Melek Üçtepe'ye ait olup olmadığı yönünde , İstanbul Kriminal Polis Laboratuarı 
tarafından karşılaştırma yapılmış; 3, 6, 8, 9 ve 19 nolu CD'ler üzerindeki yazıların Melek Üçtepe'ye 
ait olduğu, diğer yazıların sanıklarla ilgisi olmadığını belirtir raporun bulunduğu anlaşılmıştır.

Dizi 234'de Mehmet Baransu'nun teslim ettiği belgenin içerisinde yer alan yazı, imza ve 
paraflar, bir kısım sanıkların yazı, imza ve parafları ile karşılaştırılmış, bunlardan 1329, 1381, 1382, 
1565, 1574, 1575, 1576, 1577, 1589, 1591, 1595, 1776, 1778, 1779, 1781, 1807, 1830, 1832, 1836, 
1858, 1860, 1861, 1883, 1885, 1720, 1808, 1837, 1838, 1859 nolu belgelerdeki Süha Tanyeri ismi 
üzerindeki paraf ve imzaların Süha Tanyeri'nin eli mahsulü olduğu, 1727, 1854 nolu belgelerdeki 
Süha Tanyeri ismi üzerindeki imza ve parafların Süha Tanyeri'ye ait  olmadığı,  1751, 1196 nolu 
belgelerdeki  Mehmet  Yoleri  ismi  üzerindeki  imzaların  bu  şahsa  ait  olduğunun  belirlenemediği, 
1230, 1248 nolu belgelerdeki Metin Yavuz Yalçın ismi üzerindeki imzaların bu şahsa ait olduğu, 
1265 nolu belgedeki Suat Aytın ismi üzerideki imzanın bu şahsa ait  olduğu, 1329, 1336, 1381, 
1382, 1565, 1720, 1837, 1838, 1854, 1859, 1595, 1836, 1860, 1787, 1891 nolu belgelerdeki Bülent 
Tunçay ismi üzerindeki imzaların bu şahsa ait olduğu, 1337 nolu 4 Mart 2003 tarihli karargah içi 
mütalaa kağıdında, 1784,1888 nolu belgelerdeki İzzet Ocak ismi üzerindeki imzaların bu şahsa ait 
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olduğu, 517 nolu belgedeki yazıların Süha Tanyeri'ye ait olmadığı, 1160 nolu belgedeki Ayhan Taş 
ismi üzerideki  imzanın bu şahsa ait  olduğu, 1647 nolu belgedeki Bekir  Memiş ismi üzerindeki 
imzanın bu şahsa ait olduğu, 1596 nolu belgedeki Hasan Basri Arslan ismi üzerindeki imzanın bu 
şahsa ait olduğu, 1384 nolu belgedeki Çetin Doğan ismi üzerindeki imzanın bu şahsa ait olduğu, 
1337 nolu 4 Mart 2003 tarihli İzzet Ocak imzalı belgenin sağ alt köşesindeki el yazılarının Süha 
Tanyeri'ye ait olduğuna dair İstanbul Kriminal Polis Laboratuarında düzenlenen raporun bulunduğu 
anlaşılmıştır.

3-)Ana Dava Klasörü 13:
Dosyada mevcut 11 nolu CD'den elde edilen personel listelerinin oluşturulduğu, 2O02- 

2003 yıllarında 1. Ordu ve 1. Orduya bağlı 2, 3, 5 ve 15. Kolordular ile Hava Kuvvetleri ve Deniz  
Kuvvetleri  Komutanlıklarına  bağlı  1.  Ordu  bölgesindeki  birliklerde  görevli  Genelkurmay 
Başkanlığından gönderilen personel listelerinin mevcut olduğu anlaşılmıştır.

4-)Ana Dava Klasörü 14:
Dizi 238'de Kara Kuvvetleri Komutanlığının 1. Ordu plan semineri sonuç raporunun gizli 

olması sebebiyle Mahkemeye gönderilebileceğine ilişkin yazısı, ( daha sonra bu yazılar dosyaya 
getirtilmiş,  dosyada  örneği  bulunan  1.  Ordu  plan  semineri  sonuç  raporu  ile  aynı  olduğu 
görülmüştür.)

Dizi 231'de 2003 yılı Kara Kuvvetleri Komutanlığı tatbikatlar programı yer almakta olup, 
dizi 228'de 1. Ordu plan seminerinin 4-6 Mart 2003 olarak planlandığı, plan seminerinin Ertuğrul 
harekat planını geliştirmek amaçlı düzenlendiği yazılı olduğu,

Dizi 223'te Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ imzalı 
Ocak 2003 tarihli mesaj formu yer almaktadır. 1. Ordu plan semineri tatbikat planlama direktifine 
uygun olarak kuvvet yapısı çalışması (Kuvvet 2010) dikkate alınarak 1. Ordu Komutanlığı yeni 
kuvvet  yapısına  ışık  tutacak  tarzda  icra  edilmesi,  ilgi  ile  teklif  edilen  senaryonun  1.  Ordu 
Komutanlığı plan seminer 4-6 Mart 2003'ten soma l.Ordu Komutanlığınca tespit edilecek bir tarihte 
plan  çalışması  şeklinde  incelenmesi  planlanarak  bildirilmesinin  istendiğine  dair  yazının  olduğu 
görülmüştür. 

Dizi  220'de  Genelkurmay  Başkanlığı  Adli  Müşavirliğinin  5-7  Mart  2003  1.  Ordu 
Komutanlığı plan semineri gözlemci raporunun Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine ilişkin 
yazı  ile  ekinde,  dizi  219'da  1.  Ordu  plan  semineri  Genelkurmay  Başkanlığı  5  sayfadan  ibaret 
gözlemci  raporunun  yer  aldığı,  raporun  Hasan  Durak  tarafından  hazırlandığı,  koordinesinin 
Tuğgeneral Mehmet Pınar tarafından yapıldığı, Daire Başkanı Tümgeneral Bekir Kalyoncu, Harekat 
Başkanı  Korgeneral  Koksal  Karabay  tarafından  paraf  edildiği,  Genelkurmay  2.  Başkanı  Yaşar 
Büyükanıt tarafından da uygundur şerhi ile 26 Mart 2003 tarihinde imzalandığı anlaşılmıştır. 

Dizi 214'de Genelkurmay Başkanlığının Cumhuriyet Başsavcılığına yazdığı yazı cevabının 
yer aldığı, kayıtlarda balyoz güvenlik harekat planı isimli bir bölüm veya ekinin mevcut olmadığı, 
1. Ordu plan seminerinin konusunun 29 Ağustos 2000 tarihli Ertuğrul harekat planının incelenmesi 
olduğu, Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2 Ocak 2003 tarihli 2003 yılı tatbikatlar programına göre plan 
seminerinin icra edildiği, salonda ses ve görüntü kaydının alınmaması gerektiği,  (dizi 224 Harp 
Oyunu ve plan tatbikatları icra esasları F bendi " ses kayıt sistemleri kullanılmayacaktır."), Deniz 
Kuvvetlerinde suga mayın döküş planlama direktifi ve suga mayın döküş planı isimli dış tehdide 
yönelik dokümanların mevcut olduğunun bildirildiği,

5-)Ana Dava Klasörü 15:
Dizi  174  ve  devamında  1.  Ordu  Komutanlığı  Askeri  Savcılığı'nın  yaptığı  soruşturma 

evrakların  gönderildiği,  iddiaya  konu  balyoz  güvenlik  harekât  planına  ilişkin  belgelere 
rastlanmadığı bildirildiği görülmüştür.

        E-İmzalıdır           E-İmzalıdır            E-İmzalıdır               E-İmzalıdır 



T.C. İSTANBUL ANADOLU 4. AĞIR CEZA MAHKEMESİ Dosya-Karar No: 2014/188 Esas - 
2015/143

6-)Ana Dava Klasörü 18:
Muzaffer  Tekin ve Fikret  Emek'ten iddia olunan Ergenekon Terör  Örgütü soruşturması 

kapsamında elde edilen dokümanlara ilişkin dizi 236'da tespit tutanağının bulunduğu, devamında da 
elde edilen dijital çıktısının yer aldığı,

İddia  olunan  Ergenekon  Terör  Örgütüne  yönelik  yürütülen  soruşturmalar  kapsamında 
Muzaffer Tekin'den elde edilen 16 nolu CD, Fikret Emek'ten elde edilen 5 nolu disket ile Aydın 
Yüksek'ten  elde  edilen  1  ve  4  nolu  CD'ler  içerisinde  "Sıkıntılı  temalar.21.07"  isimli  belge 
incelendiğinde;

a-) 15-16 TEMMUZ 2003... başlıklı metin içerisinde, sanık Çetin DOĞAN'a ait olduğu 
belirtilen ifadelerde yeraldığı Hükümetle İlişkiler başlığı altında;

"Özel Kuvvetler personelinin durumu sorgulanmalıdır, Avrupa Birliğini bahane ederek bizi  
yıpratıyorlar, Başbakan ile özel görüşmelerde hakaret etmek lazımdır. Bunlarla bir vere varamayız,  
ciddiyeti  ortaya koyup,  araya  mesafe  koymamız  lazımdır,  Türkiye  hiçbir  zaman bu kadar  kötü  
duruma düşmemiştir",

Cumhuriyetin Temel Niteliklerinin Korunması başlığı altında;
"Türkiye Cumhuriyetinin temel niteliklerinin bozulması, Borsa ve ekonomik kazançlarla  

telafi edilemez, bunlara kamuoyundan, basından kuvvet komutanları ile beraber ültimatom vermek  
lazımdır,  silahlı  Kuvvetler  Laik  Cumhuriyeti  savunurken  birlik  beraberlik  içinde  bulunmalıdır,  
ayrıca  YÖK  Başkanı,  İstanbul  Üniversitesi  Rektörü  gibi  Laik  kesimin  önde  gelenleri  
desteklenmelidir, ziyaret edilmelidir",

Basın başlığı altında;
"Basını içinde iyi olanları kullanmamız lazımdır".

Irak'taki gelişmeler ve ABD ile ilişkilerimiz başlığı altında:
"Irak'ta Amerika ile beraber olmamızın bize verebileceği zararları düşünmemiz lazımdır,  

Irak'taki harekatta gerçek Amerikan vatandaşlarından ziyade, diğer ülkelerden Amerika 'ya yeni  
göç etmiş kesimden gelen insanlar bulunuyorlar. Irak ciddi bir bataklıktır. Amerika'nın başındaki  
insanlar  sığ  görüşlere  sahipler.  Amerika  ile  ilişkilerimizde  TSK  ve  Türk  Ulusunun  onurunun  
kırıldığı hissettirilmelidir" şeklinde ibarelerin yer aldığı görülmüştür.

b-)Sanık  Çetin DOĞAN tarafından kaleme alınarak avukatı  aracılığı  dağıtılan ve 
birçok açık kaynakta yer alan 05 Nisan 2010 tarihli mektup içeriğinde;

Mayıs 2003'ün son haftasında dönemin Genkur. Bşk., Kuvvet Komutanları ve Jandarma 
Genel Komutanı ile birlikte Harp Akademilerinde oynanan bir harp oyununa iştirak etmişti. Tatbikat 
sonucunda bir konuşma yaptıktan soma benimle yanlız konuşmak istediği nedeniyle, birlikte tahsis 
edilen özel bir  odaya çekildik.  Bana sorduğu ilk soruyu çok iyi anımsıyorum. Sorusu,  "Birinci 
Ordu içinde bazı emekli orgenerallerin ve bazı sivillerin de bulunduğu bir grup tarafından 
ihtilal hazırlıkları yapıldığı yolunda bilgiler geldiği ve bunun doğru olup olmadığı şeklindeydi. 
Sorusunun  benim  için  çok  aykırı  olması  nedeniyle,  biraz  nezaket  sınırlarını  da  aşarak, 
kendisine çok net bir cevap verdim. Verdiğim cevabın sadece ilk cümlesinivermekle yetineceğim: 
"Ben daima meşru  sınırlar  içerisinde  bulundum ve  bulunmaya  da  devam edeceğim."  Bu 
sözlerin ardından kendisine bazı önerilerde bulundum. Söylediğim sözler,  elbette bir  devlet  sırrı 
değil. Ancak, bu aşamada, bunların konumuzla bir ilgisi bulunmadığı için daha fazla detaya girmek 
istemiyorum.  Anladığım  kadarı  ile  benim  Birinci  Ordu  Komutanlığı'ndan  ayrılmamdan  sonra, 
Karargah içerisinde aşama aşama detaylı araştırmalar yapılarak, Kozmik Büro'ya ve Muhabere Bilgi 
Sistemler Başkanlığı'nm (MEBS) sistemlerine girilmiş, öncelikle 05-07 Mart tarihlerinde icra edilen 
Ordu  Plan  Semineri  kayıtları  ve  dokümanları,  plan  seminerinde  jenerik  bir  senaryoya  göre 
irdelediğimiz Egemen Planı dışarıya çıkartılarak, bir darbe izi taraması yapılmıştır. Döneme ilişkin 
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Kozmik büro giriş ve çıkışlarına ilişkin kayıtların her nasılsa zayi edilmiş olması nedeniyle, bunu 
gerçekleştiren ekibin başını tahmin etmekle beraber, henüz bu konuda kesin bir kanaat oluşturmak 
mümkün  değil.  Bütün bunları  yazış  nedenim,  kozmik  büroya  esas  girişin  emir-  komuta  zinciri 
içerisinde  yapıldığının,  dışarıya  çıkartılan  doküman  ve  ses  kayıtlarında  bir  darbe  izinin 
bulunmamasının  ardından  dokümanların  tekrar  kozmik  büroya  sokulmadığının,  imha  edildiği 
söylenen  belgelerin  muhtemelen  "iyi  niyetle  yukarılara"  taşındığı  varsayımının  gerçekçi  bir 
yaklaşım olduğunun ortaya konması içindir." şeklinde ibarelerin yer aldığı,

c-) Mustafa Balbay'a ait olduğu bildirilen aynı dijital üzerinde yapılan incelemede;
"28NIGUN.TXT"  isimli  bir  Metin  dosyası  tespit  edilmiştir.  "28NIGUN.TXT"  isimli 

metin belgesi incelendiğinde dosya içerisinde; "Memet İLHAN'la sohbet; Her şey planlandğı gibi.  
30-60 gün içinde ilk hareket. Sizin tahmininizden de öte. Çok öte. BİRİN yanış ıra 59un da gitmesi  
gerek. İçe kapandılar. 2 aydır öyle. paşa çok ağır konuşacak. MGKda konuşacak. Son tümce şu  
olsun demiş bunlar yapılmazsa kırılma yaşanır.' çok hazırlıklı gelecekler. Bunu biliyoruz. Ona göre  
konuşmak lazım. Aslında onlara konuşma diye de değil, doğru neyse o. söylenip tamam denmesi  
lazım, bunlar cevap veriyor. Öyle görünüyor Tümüyle bir temizlik. SBF mezunu, yerel yönetimleri  
bilen, eğitim almış subaylar var bu son şans olabilir. Yoksa daha kötü. Tümüyle bir yenilik, her  
konuda..  AB  sürecini  de  engellemeyecek  bir  süreç,  böyle  olmalı..  Merdyanın  durumu  bizi  çok  
düşündürülyor. çoğu satımlı ABD ne yapar bizim harekete o belli değil. Acaba... BÎR Numara en  
çok ona mı güveniyor. Olabilir. Öz ÖR, Çetin, Tamer emekli edilirse bu iş bitmiş demektir. Ya da 27  
benzeri bir şey olabilir demektir. O da kanlı olur. Komlar da öyle düşünüyor. Irakta başarısızlık,  
Kıb.rısta  son durum biraz  rahatlattı  ama,  o  da  başarısızlık.  Olay  sadece  irtica  değil,  Türkiye  
kayıyor bizi örnek müslüman ülke tanıtıyorlar İslam dünyasına olmaz.. CHP'den bir şey beklenmez.  
Bu  hareket  onu  hesaba  katmadan  yapılacak.  STKler  orduyu  çekiyce  güçsüz  kalır.  Bu  sistemi  
koruyamaz. Onlar da bunun farkında. Kemalizmi bir ideoloji olarak gösteremediğimizi biliyorlar.  
Bunu söylüyorlar bize. İrtica zaferinden emin. Çok emin. Geliyoruz diyorlar Ankarada resepsiyona  
katılınmadı aman Anadoluda katılırdı. Düştü Anadolu. Belki 19 Mayısta bir genelge çıkarıp türban  
varsa toplantıya..

1- bunlar değişmeyecek
2- bir numara değişmeyecek
3- CHPden bir şey umulamaz
4- vakit kaybetmemeli
5- bu kez tümüyle halletmeli
MGK bir istişare yeri haline geliyor. O hale getiriyorlar. Bu kabul edilemez. Yaptırımı yok.  

Baktım paşa MGK da hep konuşmuş, ama o kadar. Yaptırımı yok"  şeklinde ibarelerin yer aldığı 
anlaşılmıştır,.

Aynı dijital veri üzerinde yapılan incelemede "MIT.TXT" isimli bir metin dosyası tespit 
edilmiştir. "MIT.TXT" isimli metin belgesi incelendiğinde dosya içerisinde;

"30 Mayıs 2003 Cuma günü MİT Müsteşarlığında yeme 
(SA), Emre (EM).... İlhan SELÇUK (İS), İbrahim YILDIZ, MB  
Konutta...  Güzel  bir  salon.  Alman  kurdu  köpekleri  arada  dolaşıyor.  Koklayıp  gidiyor.  

Sonra gezdirmeye götürdüler. Tablolarda deniz, ara, yarımada ağırlıklı. Güzel biblolar vardı... İki  
tane büyük benjamin salonu süslüyordu. Ağaç gibiydiler. ...

Cumhuriyet'in manşet
ŞA- cumhuriyet'in manşeti çok etkili oldu. Bu haber başka yerde çıksa başka değerde olur,  

bir de sizin imzanız var... Kaynağınız ne bilmiyorum ama, önemli olmalı... Eğer mektuplarsa bize de  
geliyor. İstanbul'dan birinci ordudan geliyor. Oraya baksan birinci orduda her şey hazır, ihtilale  
hazırlanıyorlar..

MB- kaynaklar sağlamdı..
ŞA- gazetecilik olarak diyeceğim bir şey yok.  Bu haber hangi gazeteciye gelse,  önemli  
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haber...  Ama inanın  bu  haberle  TSK içindeki  çatlak  derinleşti.  Zarar  verdi.  Bunun  devamında  
olumsuz bir şey olursa bundan AKP yararlanır. Bunu sammimiyetle söylüyor. Özkök Paşayla ilgili  
değişik  şeyler  konuşuluyor.  Doğrusu ben  kendisini  biraz  tanıyan  biri  olarak  bunların  çoğunun  
doğru olduğunu sanmıyorum, bir görüşmenizde yarar var bence..

İS- bu ilginç bir öneri..
ŞA- evet. ben her perşembe kendisiyle görüşüyorum. Olağan görüşme. Orada söz ederim.  

Biz  TSK'nin  hiçbir  şeyine  karışmıyoruz.  Onlar  eğer  bir  şey  isterse  yapıp  çekiliyoruz.  Ben  de  
perşembe günü gider söylerim, hem tanırsınız..

MB- olabilir..
İS- tamam biz bunu değerlendirelim, sizi arayalım
ŞA- önümüzdeki salı, çarşamba beni arayın. Eğer olumlu düşünürseniz, devreye girerim,  

(gülümseyerek) tabii sizin de görüşeceğizin kişiler vardır... Önümüzde çok kritik bir, iki ay var... Bu  
dönem çok önemli. Testi kırıtırsa iyi olmaz. Belki de kendi içlerinde tamir etmeleri daha iyi olur.  
Bunu yapabilirler. Ben sizin haberinizin bu bakımda hiç de iyi olmadığı görüşündeyim..." şeklinde 
ibarelerin yer aldığı anlaşılmıştır. Ancak bir gazeteciye ait olduğu iddia edilen gerçekliği şüpheli 
dijital belgenin sanıkların cezalandırılmasına yeter nitelikte olmadığı düşünülmüştür. 

Dizi  213'de  Ergenekon  soruşturması  kapsamında  Mehmet  Şener  Eruygur'un  başkanı 
olduğu Atatürkçü Düşünce Derneğinden elde edilen 1 nolu CD'de Özden Örnek'e ait olduğu iddia 
edilen günlüklerinin yer aldığı anlaşılmıştır.

7-)Ana Dava Klasörü 19:
Dizi 88'de Baransu tarafından teslim edilen belgelerde parmak izi elde edilemediğine dair 

emniyet yazısının yer aldığı görülmektedir.

8-)Ana Dava Klasörü 30:
l.Ordu Komutanlığı Plan Semineri- 2003 Sonuç Raporunun yer aldığı anlaşılmıştır. 
9-) Emanetten Alınan 6 Klasör (CEVABİ YAZILAR):

a-)Emanetten Alınan Klasör 1 de:
Dizi  233  ve  devamında  232  jandarma  personelinin  görev  yaptıkları  yerleri  bildirir 

Jandarma  Genel  Komutanlığının  2  Nisan  2010  tarihli  yazı  ve  eklerinde,  sanıklardan  Hüseyin 
Bakır'ın 2002-2003 yıllarında Halkalı Jandarma Komando Taburunda, Mehmet Ulutaş'ın Kocaeli İl 
Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Terör Kısım Amirliğinde, Ali Aydın'ın Balıkesir İl Jandarma 
Komutanlığında, Bulut Ömer Mimiroğlu'nun Edirne İl jandarma Komutanlığında, Murat Özçelik'in 
Bursa  Jandarma  Bölge  Komutanlığı  Harekat  Asayiş  ve  Eğitim  Şube  Müdürlüğünde,  Hüseyin 
Özçoban'ın İstanbul Jandarma Bölge Komutanlığı (Akademi), Mustafa Koç'un İstanbul Jandarma 
Bölge  Komutanlığı  (Akademi),  Ali  Demir'in  İstanbul  Jandarma Bölge  Komutanlığı  (Akademi), 
Eyüp  Aktaş'm  İstanbul  İl  Jandarma  Komutanlığı  İstihbarat  Terör  Kısmında,  Altan  Dikmen'in 
İstanbul Halkalı Jandarma Komando Tabur Komutanlığında, Erdinç Atik'in İstanbul 1. Jandarma 
Komando Tabur Komutanlığında, Murat Bektaşoğlu'nun İstanbul 7. Jandarma Motorsikletli Asayiş 
TİM'in de, İsmail Karaoğlan'ın Bursa İl Jandarma Komutanlığında, Hakan Yıldırım'ın Kocaeli İl 
Jandarma Komutanlığında,  Hakan Öktem'in Balıkesir  Burhaniye İlçe Jandarma Komutanlığında, 
Rıfat  Gürçam'ın Bursa İl  Jandarma Komutanlığında,  Selahattin Gözmen'in İstanbul 3. Jandarma 
Komando Bölüğünde, Ali Güngör'ün Çanakkale 3. Er Eğitim Bölüğünde, Murat Balkaş'ın İstanbul 
İl  Jandarma  Komutanlığında  ,  Hüseyin  Durdu'nun  Sakarya  İl  Jandarma  Komutanlığında,  Arif 
Bıyıklı'nin  Edirne  Enes  İlçe  Jandarma Komutanlığında,  Levent  Maraş'ın  Balıkesir  Ayvalık  İlçe 
Jandarma Komutanlığında, Duran Ayhan'ın Bursa Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığında, Uğur 
Üstek'in Çanakkale Eceabat İlçe Jandarma Komutanlığında,  Abdil Akça İstanbul Araçlı  Koruma 
Bölümünde, Erdal Yıldırım Kırklareli Vize İlçe Jandarma Komutanlığında, Recep Yavuz'un Sakarya 
İl  Jandarma  Komutanlığında,  İhsan  Çevik'in  Çanakkale  Jandarma  Eğitim  Alayında,  Mutlu 
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Kılıçlı'nın Balıkesir Marmara İlçe Jandarma Komutanlığında, İmdat Solak'ın Çanakkale İl Jandarma 
Komutanlığında,  Embiya  Şen'in  Bursa  Gemlik  İlçe  Jandarma  Komutanlığında,  Musa  Farız'ın 
İstanbul Tuzla Jandarma Komanda Taburunda, Erol Ersan'ın Bilecik Jandarma Eğitim Taburunda, 
Cemal Temizöz'ün Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığında, Mustafa Önsel'in Bursa Jandarma Bölge 
Komutanlığı  Kurmay  Başkanlığında,  Hakan  Sargın'ın  İstanbul  Jandarma  Bölge  Komutanlığı 
(Akademi),  Hanifı  Yıldırım'ın  İstanbul  Jandarma Bölge  Komutanlığı  Harekat  Asayiş  ve  Eğitim 
Şube  Müdürlüğünde,  Abdullah  Cüneyt  Küsmez'in  İstanbul  Jandarma  Bölge  Komutanlığı 
(Akademi), Yüksel Gürcan'ın Bursa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünde, Oğuz 
Türsoyu'nun  İstanbul  Jandarma  Bölge  Komutanlığı  (Akademi),Kahraman  Dikmen'in  İstanbul 
Jandarma Bölge Komutanlığı (Akademi), Yusuf Kelleli'nin İstanbul Jandarma Bölge Komutanlığı 
(Akademi),  Hüseyin  Polatsoy'un  Edirne  Cezaevi  Jandarma  Bölük  Komutanlığı,  Abdurrahman 
Başbuğ'un Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğünde, 
Hüseyin Topuz'un istanbul-Jandarma Bölge Komutanlığı (Akademi), Gökhan Çiİöğlu'nun Balıkesir 
Erdek İlçe Jandarma Komutanlığı, Nail İlbey'in İstanbul Jandarma Bölge Komutanlığı (Akademi), 
Ahmet Yanaral'ın İstanbul Halkalı Jandarma Komando Taburunda, Levent Güldoğuş'un Kırklareli 
Pınarhisar İlçe Jandarma Komutanlığında, Ertan Karagözlümün Edirne İl Jandarma Komutanlığında 
görevli olduklarının bildirildiği anlaşılmıştır.

b-)Emanetten alınan Klasör 2 de:
Dizi 474'de Beşiktaş Trafik Tescil  Büro Amirliğinin listelerde plakaları  geçen araçların 

tescil kayıtları ile ilgili yazının bulunduğu,
Dizi  473'de  listelerde  adı  geçen  öğrencilerin  Balıkesir  Üniversitesine  bağlı,  fakülte  ve 

yüksek okullardaki kayıt tarihlerine ilişkin yazıların bulunduğu,
Dizi 319-318-315-312-304-303 ve 302'deki listelerde plakaları geçen araçların sefer görev 

emirlerinin  bulunup  bulunmadıklarına  dair  Trafik  Tescil  Büro  Amirliklerinin  cevabi  yazılarının 
bulunduğu,

Dizi  295'de  Savunma  Sanayi  Müsteşarlığında  2002-2003  yılları  arasında  listelerde  adı 
geçen kişinin görev yapıp yapmadığına dair cevabi yazısının bulunduğu,

Dizi  290'da Sabancı  Üniversitesinin listelerde adı  geçen öğrencilerin  kayıt  durumlarına 
ilişkin yazı cevabının bulunduğu,

Dizi 282'de ASELSAN'da 2002-2003 yılında görevli listelerde adı geçen kişilerin o tarihte 
görevli  olup  olmadığına  dair  cevabi  yazının  olduğu,  bunlardan  Latif  Süngü'nün  07.05.2003'te, 
İbrahim Büyükgenç'in 14.06.2007'de, Volkan Tosuner'in 01.07.2007'de, Recep Evren Palanduz'un 
17.09.2007'de, Aykut Hozatlı'nın 06.04.2006'da işe girdiklerinin bildirildiği,

Dizi 278'de Haliç Üniversitesinin listelerde adı geçen öğrencilerle ilgili kayıt ve mezuniyet 
tarihlerinin bildirildiği, suç tarihinde öğrencilerin üniversite de kayıtlı oldukları,

Dizi  267'de  Yeditepe  Üniversitesinin  listelerde  adı  geçen  öğrencilerle  ilgili  kayıt  ve 
mezuniyet  tarihlerinin  bildirildiği,  bunlardan  20  tanesinin  üniversitelerinin  öğrencisinin 
olmadığının, 73 tanesinin kayıt ve mezuniyetlerinin suç tarihi ile uyumlu olduğunun bildirildiği,

Dizi 262'de Yalova Valiliği Dernekler Müdürlüğünün listelerde adı geçen derneklerle ilgili 
cevabi yazısının ve eklerinin yer aldığı,

Dizi 251'de Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğünün listelerde adı geçen öğrenci yurtları, özel 
dershaneler ve özel okulları ile ilgili cevabi yazı ve eklerinin olduğu, bunlardan Özel Yavuz Sevgi 
Çiçeği  Anafen  Dershanesinin  11.09.2003'te,  FEM  Dershanesinin  24.09.2003'te  öğretim  izni 
aldıklarının, diğerlerin suç tarihlerinde faaliyette olduklarının bildirildiği,

Dizi  248'de  Tekirdağ  İl  Milli  Eğitim  Müdürlüğünün  listelerde  adı  bulunan  yurt  ve 
dershanelerle ilgili olarak cevabi yazısının olduğu, bunlardan Kızılpınar Özcanlar Yurdu, Göceler 
Köyü Öğrenci Yurdu, Çorlu Kız Öğrenci Yurdunun kayıtlarında bulunmadığı, SET Dershanesinin 
suç tarihinde isminin farklı olduğu, diğer öğrenim kurumlarının suç tarihinde faaliyette olduğunun 
bildirildiği,
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Dizi  246'da  Balıkesir  Emniyet  Müdürlüğünün  siyasi  parti  üyeleri  listesinde  adı  geçen 
kişilerle ilgili cevabi yazısının olduğu, bunlardan Kemal Keloğlu'nun 2002-2003 yıllarında siyasi 
parti üyesi olduğuna dair kayda rastlanmadığı, 2006-2007 yıllarında kaydı olduğu, diğer isimlerin 
2002-2003 yıllarında kayıtlı olduğunun bildirildiği,

Dizi 229'da_ İstanbul Bilgi Üniversitesinde bulunan listelerde adı geçen öğrencilerin kayıt 
durumlarına ilişkin yazı cevabının olduğu,

Dizi 227'de TÜBİTAK'ta çalışan personelin isimlerinin listelerle uyumlu olduğu, bunlardan 
4'ünün 2002 yılından önce görevden ayrıldığının bildirildiği, 

Dizi 220'de Balıkesir Belediyesi araç listesinin yer aldığı,
Dizi 194'de İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün siyasi parti listesinde ismi geçen kişilerin 

2002-2003  yıllarında  görevde  olup  olmadıklarına  dair  cevabi  yazısının  olduğu,  bunlardan  bir 
kısmının görev yapıp yapmadıklarının belirlenemediği, diğer büyük çoğunluğunun görev yaptığının 
belirlendiği,  bunlardan Ömer Demir ,  Ali  Rıza Kerkür,  İsmet Karakaya,  Mustafa Sedat  Keskin, 
Nejdet Oktay Karaman, Turan Kılıç, Ali Yılmaz Karakaya, Ertuğrul Kuzucu, Mesut Elmaslı, Necmi 
Bayram, Mahmut Öğüt, Suat Bayraktar, Çetin Parlak, Erdal Çetin, Kürşat Şirin, Murat Kabul, Dilek 
Şimşek,  Aytekin  Erdem,  Selçuk  Şen,  Adnan  Aracı,  Mustafa  Şahin,  Necip  Kösedağ,  Cemal 
Güneysu'nun görev yapıp yapmadıklarının belirlenemediği, İbrahim Kartal, İbrahim B, Hasan Ataş 
Şandar,  Fazıl  Aksoy,  Mehmet  ali  Çoban,  Mustafa  Kemal  Kitapçı,  Necdet  Üçyıldız,  Orhan 
Aşvelioğlu, Çiğdem Akay, Mustafa Koca, Kerem Orhan, Maksut Ağı'mn isimlerine rastlanmadığı, 
AK Parti üyesi listesinde geçenlerin görev yaptığı, diğer siyasi parti üyelerinin görev yaptığının 
bildirildiği,

Dizi 180'de Bursa İl Emniyet Müdürlüğünün siyasi parti üyeleri ile ilgili cevabi yazısının 
olduğu, listelerde geçen isimlerin görev yaptığının bildirildiği,

Dizi  99'da  Kırıkkale  İl  Emniyet  Müdürlüğünün  siyasi  parti  üyeleri  ile  ilgili  cevabi 
yazısının olduğu, listelerde geçen isimlerin görev yaptığının bildirildiği,

Dizi 75'de HAVELSAN Genel Müdürlüğünün HAVELSAN listesinde ismi geçen 357 kişi 
ile  ilgili  olarak  cevabi  yazısının  yer  aldığı,  bunlardan  242'sinin  kurumda  belirtilen  tarihte 
çalıştığının bildirildiği,

Dizi 60'da İstanbul Emniyet Müdürlüğünün kiliselerle ilgili cevabi yazısının olduğu,
Dizi 59'da Balıkesir Valiliğinin derneklerle ilgili cevabi yazısının olduğu,
Dizi 30'da Düzce Emniyet  Müdürlüğünün siyasi  parti  üyeleri  ile ilgili  cevabi yazısının 

olduğu
Dizi 22'de Koç Üniversitesinin öğrenci listelerinde yer alan isimlerle ilgili cevabi yazısının 

olduğu, Halil Özçelik, Deniz Yeğenağ isimli öğrencilerin üniversiteyi kazandıkları, ancak kayıtlarını 
yaptırmadıkları, diğer öğrencilerin ise üniversiteye kayıtlı olduklarının bildirildiği anlaşılmıştır.

c-)Emanetten Alınan Klasör 3 de:
Dizi  164 ve devamında Marmara Üniversitesinde olduğu belirtilen listelerde adı  geçen 

öğrencilerin gerçekte 2002-2003 yıllarında bu üniversitede bulunup bulunmadıklarına ilişkin cevabi 
yazıların olduğu,

Dizi  84  ve  devamında  Balıkesir  İl  Milli  Eğitim  Müdürlüğünün  listelerde  geçen  yurt, 
dershane ve özel okullarla ilgili  cevabi yazının olduğu, bunlardan 10 tanesinin illerde faaliyette 
bulunmadığının bildirildiği,

Dizi 81 ve devamında Beykent Üniversitesinde kayıtlı listelerdeki öğrencilerin 2002- 2003 
yıllarında  üniversite  de  bulunup  bulunmadığına  ilişkin  cevabi  yazıda  9  öğrencinin  kayıtlı,  7 
öğrencinin ise kaydına rastlanmadığının bildirildiği,

Dizi 76'da İbrahim Halil  Ekinci'nin 2002-2003 yıllarında Edirne Gümrük ve Muhafaza 
Başmüdürü olarak görevde olduğuna dair yazının bulunduğu,

Dizi 75'de Bozüğük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde listelerde geçen 4 yurtla ilgili cevabi 
yazısının olduğu, bunlardan 3'ünün 2002-2003 yıllarında faaliyette olduğunun, birinin olmadığının 
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bildirildiği,

ç-)Emanetten Alınan Klasör 4 de:
Dizi 516'da Uludağ Üniversitesinde olduğu belirtilenve listelerde adı geçen öğrencilerin 

2002-2003  yıllarında  üniversitelerde  kayıtlı  olup  olmadıklarına  dair  cevabi  yazının  olduğu, 
bunlardan 42 kişinin belirtilen tarihlerde üniversitede kaydının bulunmadığının bildirildiği,

Dizi  384'de  İstanbul  Kültür  Üniversitesinde  kayıtlı  olduğu  belirtilen  listelerdeki 
öğrencilerden 2002-2003 yıllarında 8 tanesinin üniversite kayıtlarında bulunmadığının bildirildiği,

Dizi 364'de İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün 2002-2003 yıllarında İstanbul da faaliyet 
gösteren basın yayın organları listelerinin doğru olup olmadığı yönündeki cevabi yazısının olduğu, 
bunlardan 4'ünün kayıtlarda bulunmadığının bildirildiği,

Dizi 357'de Sakarya Valiliği Dernekler Müdürlüğünün listelerde geçen derneklerle ilgili 
cevabi yazısının olduğu, bunlardan 3'ünün 2002 yılından önce fes edildiğinin, 2'sinin 2002 yılından 
önce isminin değiştirildiğinin bildirildiği,

Dizi 353'te Dışişleri Bakanlığındaki kamu görevlileri listesinde yer alan isimlerin 2002-
2003 yıllarında görevli olduğuna dair Dışişleri Bakanlığı yazısının olduğu,

Dizi 352'de Düzce Valiliği Dernekler Müdürlüğünün cevabi yazısının olduğu, 
Dizi  324'de  Maltepe  Üniversitesinin  listelerde  geçen  öğrencilerle  ilgi  cevabi  yazısının 

olduğu, 2002-2003 yıllarında belirtilen listelerde adı geçen öğrencilerin üniversitenin öğrencileri 
olduğunun bildirildiği,

Dizi 315'te Yalavo İl Emniyet Müdürlüğünün listelerde adı geçen siyasi parti üyeleri ile 
ilgili cevabi yazısının olduğu,

Dizi 305'te Maliye Bakanlığının kurumları ile ilgili listede adı geçen kişilerin 2002-2003
yıllarında  görevde  olup  olmadıklarına  dair  cevabi  yazısının  olduğu,  listede  geçen  110 

kişiden 3 kişi dışındaki isimlerin kurumlarında çalıştıklarının bildirildiği,
Dizi  300'de  Düzce  Milli  Eğitim  Müdürlüğünün  yurt,  dershane  ve  özel  okullarla  ilgili 

cevabi yazısının olduğu,
Dizi 294'de Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün özel yurtlar ve özel öğretim kurumları 

ile ilgili listelerde adı geçen kurumlarla ilgili cevabi yazısının olduğu, bunlardan bir kısmının 2002 
yılından önce kapatılmış olduğunun, bir kısmının kayıtlarda bulunmadığının bildirildiği,

Dizi 290'da Doğuş Üniversitesinin listelerde adı geçen öğrencilerle ilgili cevabi yazısının 
olduğu, bunlardan 4'ünün kayıtlarda bulunmadığının bildirildiği,

Dizi 264'de Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünün siyasi partilerle ilgili listelerde adı geçen 
kişiler bakımında cevabi yazısının olduğu, bunlardan 4'ünün ismine rastlanmadığının diğerlerinin 
ise görevde olduklarının bildirildiği,

Dizi  260'da  Sakarya  İl  Emniyet  Müdürlüğünün  siyasi  parti  listesinde  isimleri  geçen 
kişilerle ilgili cevabi yazısının olduğu,

Dizi 248'de Çanakkale 18 Mart Üniversitesindeki öğrenci listelerinde yer alan öğrencilerle 
ilgili  cevabi  yazının  olduğu,  bunlardan  birisinin  2001  yılında  üniversiteden  ayrıldığının,  diğer 
öğrencilerin 2002-2003 yılında öğrenci kayıtlarında bulunduğunun bildirildi,

Dizi  238'de  Işık  Üniversitesinin  listelerde  üniversiteleriyle  ilgili  ismi  geçen  öğrenciler 
konusunda cevabi yazısının olduğu, bir öğrencinin kayıtlarında bulunmadığının, diğer öğrencinin 
ise kayıtlarda olduğunun bildirildiği,

Dizi 234'de İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün İstanbul da bulunan özel dershanelerle 
ilgili listelerde adı geçen isimlerin doğru olduğunun bildirildiği,

Dizi 230'da İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün özel yurtlarla ilgili cevabi yazısında 19 
yurdun 2002 yılından önce kapandığının, diğer yurtların ise faaliyette olduklarının bildirildiği, 

227'de Sakarya Üniversitesinin 2002-2003 yıllarında listelerde bulunan öğrencilerle ilgili 
cevabi yazısında 21 öğrencinin kayıtlarında olmadığının, diğer öğrencilerin kayıtlarında olduğunun 
bildirildiği,
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Dizi  218'de  İstanbul  Teknik  Üniversitesinin  2002-2003  yıllarında  listelerde  adı  geçen 
öğrencilerden  5'inin  üniversitelerinde  kayıtlı  olmadığını,  diğerlerinin  ise  kayıtlı  olduğunun 
bildirildiği,

Dizi 211'de Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 2002-2003 yılında listelerde geçen 
yurtların faaliyette olduklarının bildirildiği,

Dizi 207'de Sayıştay Başkanlığında görevli personelle ilgili cevabi yazının olduğu, listenin 
2002-2003 yılları itibariyle doğrulandığı,

Dizi 293'te Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının listelerde yer alan kişilerle ilgili 
cevabi yazısının olduğu,

Dizi  161'de  Bahçeşehir  Üniversitesinin  2002-2003  yıllarına  ilişkin  listelerde  adı  geçen 
öğrencilerin üniversitelerine kayıtlı olduklarını bildirildiği,

Dizi 119'da Vakıflar Genel Müdürlüğünün cevabi yazısının bulunduğu anlaşılmıştır.

d-)Emanetten Alınan Klasör 5 de:
Dizi  186  ve  devamında  listelerde  adı  geçen  araçların  sefer  görev  emirlerinin  bulunup 

bulunmadıklarına dair Trafik Müdürlüklerinin cevabi yazılarının olduğu,
Dizi  140 ve  devamında  İstanbul  Üniversitesinin  listelerde  adı  geçen  öğrencilerle  ilgili 

cevabi yazısının olduğu, bunlardan 33 kişinin kaydına rastlanmadığının bildirildiği,
Dizi  124  ve  devamında  İçişleri  Bakanlığının  bakanlık  personeli  olan  Vali  ve 

Kaymakamlarla ilgili 2002-2003 yıllarında görev yaptıkları yerlere ilişkin cevabi yazısının olduğu,
Dizi  72'de  Bilecik  Emniyet  Müdürlüğünün  siyasi  parti  üyeleri  ile  ilgili  listelerde  ismi 

geçen kişilerin 2002-2003 yıllarında görevli olup olmadıklarına dair yazı cevabının olduğu,
Dizi  68  ve  devamında  Mimar  Sinan  Üniversitesinin  listelerde  ismi  geçen  öğrencilere 

ilişkin cevabi yazısının olduğu,
Dizi 37'de İstanbul Müftülüğünün kuran kurslarına ilişkin 2002-2003 yıllarında açık olup 

olmadıklarına dair cevabi yazısının olduğu, bunlardan 7'sinin kapalı bulunduğunun bildirildiği,
Dizi 33'de Adalet Bakanlığının listelerde ismi geçen Hakim, Savcı ve Yargıtay üyelerinin 

2002-2003 yılları görev yerlerine ilişkin cevabi yazısının bulunduğu,
Dizi 12'de Boğaziçi Üniversitesinin listelerde adı geçen öğrencilerin 2002-2003 yıllarında 

kayıtlarının bulunup bulunmadığına dair cevabi yazısının olduğu,
Dizi 6'da Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünün 2002-2003 yılındaki özel radyolarla ilgili 

cevabi yazıların olduğu anlaşılmıştır.

e-)Emanetten Alınan Klasör 6 da:
Dizi 467'de İstanbul Sağlık Müdürlüğünün listelerde adı geçen hastaneler, ecza depoları, 

ilaç  firmaları  ile  ilgili  cevabi  yazısının  olduğu,  bunlardan  Odak  ecza  deposunun  2002-2003 
yıllarında  faaliyette  bulunmadığı,  yeni  Recortati  ilaç  firmasının  2002-2003  yıllarındaki  isminin 
"Yeni İlaç ve Hammaddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş" olduğunun bildirildiği,

Dizi  463'de  İstanbul  İl  Milli  Eğitim Müdürlüğünün listelerde adı  geçen okullarla  ilgili 
cevabi yazısının bulunduğu,

Dizi 462'de Kocaeli Valiliği Dernekler Müdürlüğünün listelerde adı geçen derneklerle ilgili 
cevabi yazısının bulunduğu,

Dizi 435'de İstanbul Valiliği Demekler Müdürlüğünün listelerde adı geçen derneklerle ilgili 
cevabi yazısının bulunduğu,

Dizi  423'de  Kadir  Has  Üniversitesinin  listelerde  adı  geçen  öğrencilerle  ilgili  yazısın 
bulunduğu 4 öğrencinin 2002-2003 yıllarında üniversitelerinde kayıtlı olduğunun bildirildiği,

Dizi 410'da Bursa Emniyet Müdürlüğünün listelerde adı geçen basın yayın organlarıyla 
ilgili cevabi yazısının bulunduğu.

Dizi  405'de  Vakıflar  Genel  müdürlüğü  İstanbul  bölgesi,  dizi  309'da  vakıflar  genel 
müdürlüğü Edirne bölgesinin cevabi yazılarının olduğu,
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Dizi 398'de Trakya Üniversitesinin listelerde adı geçen öğrencilerle ilgili cevabi yazısının 
olduğu, listelerde geçen 172 öğrenciden 18'inin kaydına rastlanmadığının bildirildiği,

Dizi 254'de Kocaeli Üniversitesinin listelerde adı geçen öğrencilerle ilgili cevabi yazısının 
olduğu, 198 öğrenciden 5'inin kaydının bulunamadığı diğerlerinin öğrencileri olduğunun bildirildiği 
anlaşılmıştır.

C-)GÖLCÜK  DONANMA  KOMUTANLIĞI  İSTİHBARAT  ŞUBE 
MÜDÜRLÜĞÜNDE YAPILAN ARAMADA ELDE EDİLEN DELİLLER (2010/1083 SAYILI 
SORUŞTURMA):

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2010/1083 Soruşturma numarası ile fuhuş- casusluk 
konularında  yaptığı  soruşturma  sırasında  06.12.2010  tarihinde  İstanbul  Emniyet  Müdürlüğü 
Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğüne;

"Sizlere Donanma Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı 'nda yer alan illegal bir grup ve bu 
grup üyelerinin yaptığı yasa dışı çalışmalar hakkında bilgi vermek istiyorum. Donanma içerisinde 
bulunan ve illegal grup medyaya da yansıyan Fuhuş Çetesi ile ortak hareket etmek ve elde ettikleri 
askeri  gizli  içerikli  belgeleri  ve  gizli  çekim  görüntüler  vs.leri  yurt  dışına  yabancı  istihbarat 
elemanlarına  pazarlamaktadırlar.  Bu illegal  yapının  merkezinde  uzun zamandan  beri  karargahta 
çalışan ve Donanma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünde görev yapan Dz. İstihbarat Bnb. 
Kemalettin  YAKAR  bulunmaktadır.  Kemalettin  YAKAR  in  merkezinde  olduğu  illegal  grup 
içerisinde Erdinç YILDIZ,  Fahri  Yavuz URAS, Celal  Kerem EREN ve Serhat  SÖZBİR de yer 
almaktadır. Kemalettin YAKAR askeri belgeleri yabancı istihbarat servislerine pazarlanmasını da bu 
şahıslarla  birlikte  yapmaktadır.  Kemalettin  YAKAR  ve  ekibi  Deniz  Kuvvetleri  Komutanlığı 
içerisinde gerçekleşen pek çok illegal faaliyet hakkında bilgi sahibidir ve bu pek çok suç teşkil eden 
askeri  belgenin  hazırlanmasında  pay  sahibidir.  Daha  önceleri  güvenli  olduğu  için  Donanma 
içerisinde  özel  dolaplarda  saklanan  bu  grubun  hazırladığı  veya  temin  ettiği  pek  çok  materyal 
(harddisk,  kaset,  gizli  çekim ses  ve  video  kayıt  cihazları,  yayınlar  ve  başka  dokümanlar)  son 
zamanlarda sivil yargı makamlarının karargahlarda yaptığı arama faaliyetleri  sonucu özel olarak 
hazırlanmış yerlere saklanmıştır. Kemalettin YAKAR ve birlikte hareket ettiği ekip bu materyalleri 
Donanma Komutanlığında bulunan İstihbarat  Şube Müdürlüğünün zemin kaplamaları  altında ve 
duvarlarına yaptığı özel bölmelerde illegal bir şekilde saklanmaktadır. Bu malzemelerin bu şekilde 
gizlenmelerinin  nedeni,  illegal  şekilde  tutulmaları,  arşiv  yönergelerine  aykırı  şekilde  imha 
edilmeden  saklanmaları  ve  içerik  olarak  suç  teşkil  etmeleridir.  Donanma  Karargahının  sivil 
ortamdaki  mahallere  kıyasla  daha  emniyetli  olmasından  dolayı  halen  donanma  içerisinde 
saklanmaktadır. Bahse konu belgeler arasında 28 Şubat sürecinde yapılan çalışmalarda dahil olmak 
üzere çok sayıda fişleme, gizli çekim görüntü ve ses kaydı ile Batı Çalışma grubunca hazırlanmış 
çok sayıda illegal dokümanlar ve yabancı istihbarat elemanlarına pazarlanmak üzere temin edilmiş 
askeri gizli belgelerin yer aldığı duymuş bulunmaktayım. İstihbarat Şube Müdürlüğünün zemininde 
ve duvarlarında bulunan gizli bölmelerin bulunması halinde bahsettiğim materyallere ulaşacağınızı 
düşünüyorum.  Ancak  bu  ekip  bahsettiğim  bu  materyalleri  yakın  zamanda  imha  etmeyi 
düşünmektedir. Bundan dolayı verdiğim bilgilerin acil olarak sivil savcılığa iletilmesini istiyorum" 
şeklinde  ihbar  gelmesi  üzerine  (İhbar  metni  2011/195  Klasör  1-A  dizi  248)  Cumhuriyet 
Başsavcılığınca  İstanbul  Nöbetçi  13.  Ağır  Ceza  Mahkemesi  Hakimliğinden  06.12.2010  tarih 
2010/2412  sayılı  arama,  el  koyma  ve  inceleme  kararı  alınarak  (kararın2011/195  Esas  sayılı 
dosyanın,  Klasör  1-A  Dizi  529  da  onaylı  örneği  mevcut)  Gölcük'te  bulunan  Donanma 
Komutanlığı  İstihbarat  Şube  Müdürlüğü,  İstihbarat  Kısım  Amirliğine  ait  odada  Cumhuriyet 
Savcılarının katılımı ile arama yapılmıştır.

2011/195  Esas  sayılı  dosyasının  Klasör  1-A Dizi  527-528'de  bulunan,  13.  Ağır  Ceza 
Mahkemesinin  yukarıda  tarih  ve  sayısı  belirtilen  kararı  doğrultusunda  yapılan  arama  sonucu 
düzenlenen tutanağa göre;  Cumhuriyet  Savcıları  Fikret  Seçen ve Ali  Haydar  tarafından Gölcük 
Donanma Komutanlığı  İstihbarat  Şube Müdürlüğü,  İstihbarat  Kısım Amirliği  odasında vakumla 
kaldırılabilen karo taşlarının altından 9 adet siyah poşet, 1 adet mavi poşet olmak üzere 10 adet 
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poşetin  bulunarak  çıkartıldığı,  bu  odanın  Kemalettin  Yakar  ile  Erdinç  Yıldız  tarafından 
kullanıldığının belirlendiği, poşetlerin tek tek açılarak çıkan malzemelerin sayımlarının yapıldığı, 
Kemallettin Yakar, Celal Kerem Eren ve Erdinç Yıldız kullanımındaki kuruma ait bilgisayarların 
imajının alınması için Donanma Komutanlığı Askeri Savcılığına teslim edildiği, 2 nolu torbadan 
çıkan 5 adet hard diskin imajlarının alınması için Merkez Komutanlığına teslim edildiği, daha sonra 
bunların  Cumhuriyet  Başsavcılığınca  belirlenecek  heyet  tarafından  imaj  alma  işlemlerinin 
yaptırılmasına  karar  verildiği,  2011/142  klasör  1  dizi  202-203'deki  imaj  alma  tutanağına  göre 
görevlendirilen emniyet ve askeri personelce imaj alma işleminin yapıldığı,

2011/195 Esas Klasör 1-A Dizi 223-246 arasında bulunan tutanaklara göre ele geçirilen 10 
adet poşetin içerisinde çıkan malzemelerin tek tek kaydedildiği, tutanak içeriklerine göre;

1 nolu  torbadan  Tempo,  Aktüel,  Baran,  Nokta,  Milli  Çözüm,  Aydınlık,  Aksiyon, 
Haftalık, Oyak, Ak Parti, Diriliş, Diriliş Saati vs. isimli dergiler, gazeteler, afişler, Kocaeli Gölcük 
ilçesine ait 106, 1154, 1153, 1152, 1151, 1150, 1269, 1268, 1267, 1133, 1121, 1122, 1123, 1124, 
1125,  1126,  1127,  1128 ve 1129 nolu  sandık  seçmen listeleri  ile  Harun Yahya isimli  şahsa ait 
kitapların bulunduğu,

2 nolu torbada 5 adet hard disk l'den 15'e kadar numaralandırılmış 15 adet CD'nin 
bulunduğu,

3 nolu torbada 1 adet FHS kaset, numaralandırılmış 54 adet teyp kaseti, paraflanmış 4 
adet  teyp  kaseti,  14  adet  üzeri  paraflanmış  FHS  kaset,  10  adet  üzeri  paraflanmış  ve 
numaralandırılmış  video  kamera  kaseti,  26  adet  üzeri  numaralandırılmış  ve  paraflanmış  mini 
kamera kaseti, 23 adet üzeri paraflanmış ve numaralandırılmış mini ses kasetinin bulunduğu,

4 nolu torbada çok sayıda Anadolu Gençliği, Tavır, Semerkant, Genç İstikbal, Vitrin, 
Silahlı  Kuvvetler,  Aktüel  isimli  dergiler,  Türkçe  ibadet,  ezan,  gerici  sakal  başlıklı  33  sayfa 
ciltlenmiş not dinin ötesinde, İncil, Sahabe Hayatından Tablolar, Nefsin Terbiyesi, Kuran'ı Kerim, 
Atatürk Nesli Öldürüldü, Türkiye- Avrupa Birliği, Türk Harp-iş Sendikası, Mezhepler ve Alevilik, 
Adab-ı  Nakşibendi,  Komutan  ve  Evlatları,  Kusursuz  Liberallik,  Meyve  Irsalisi,  Dinimi 
Öğreniyorum,  Gün  Karanfil  Kokuyor,  Çankaya-1,  İnsan  Hakları  Açısından  Yerel  Yönetimlerin 
Görevleri, Atatürk Yaşadı mı? İstihbarat Analizi, Genelkurmay Başkanlığı Prensip Emirleri, PKK 
Terör  Örgütünün  Güney Kıbrıs  Rum Kesimindeki  Faaliyetleri,  Gençlik  ve  Terörizm,  Terörizm, 
Nevruz, İstihbarat Bülteni, Türk Ergenekon Bayramı Nevruz, Ulusun Ulu Günü Nevruz, Yedi Diyar, 
Yasin-i  Şerif  ve  dualar,  20.  dönem  toplu  iş  sözleşmesi,  Atatürk'ün  Millileştirmeleri  ve 
Devletleştirmeleri,  günümüzün özelleştirmeleri,  Kocaeli Şubesi faaliyet Raporu isimli kitaplar, 1 
adet CD, Gazete küpürlerinin bulunduğu,

5 nolu  torbada,  57 adet  paraflanmış  ve numaralandırılmış  DVD/ CD, 4 adet  video 
kaseti, 2 adet FHS video kaseti, 5 adet micro kaset, 1 adet CD okuyucu, 1 adet ses yükseltici, 2 adet  
ses  kayıt  cihazı,4  adet  kamera,  1  adet  küçük  kamera,  koku yayıcı  içerisine  gizlenmiş  kamera, 
kulaklık, batarya, güç kaynağı, hard disk parçaları, bağlantı kablolarının bulunduğu,

6  nolu  torbada,  muhtasar,  Türk-Ermeni  ilişkilerinde  Gerçekler,  İpler  Kimin  Elinde,  28 
Şubat Tasavvufi Ahlak, Halk Savaşında Temel Taktikler, Şeytanın Hileleri, İnsan Hakları, Din ve 
Ahlak, Kurtuluş Savaşında Türk Politikası, Avrasya Seçeneği, Tarihten Güncelliğe, Ermeni Sorunu, 
Çerkez Ethem Olayı, Tarih Işığında Devrimlerimiz, PKK, Erbakan Konuşuyor, Karanlık Gecelerin 
Nurlu  Sabahı,  Yeniden  Müdafaa-i  Hukuk,  Sözler,  Türkün  Dünya  Nizamı,  Terörizm  vs.  isimli 
kitaplar, 26 Aralık 2002 tarihli Nurettin Ergün imzalı 7 sayfadan ibaret evrak, Oktar Ataman ibaresi 
ile başlayan Veli Küçük ibaresi ile son bulan 14 şahsın ismini, adreslerinin, telefon numaralarını, 
araç markalarının yazılı olduğu evrak,  Bursa İli ve İlçelerinde görevli mülki amir ve Belediye 
Başkanlarının  durumu  başlıklı  12.09.2002  tarihli  (sanık)  Yüksel  Gürcan  tarafından 
imzalanmış  62  şahısla  ilgili  değerlendirmelerin  yazılı  olduğu 3  sayfadan ibaret  evrakların 
bulunduğu,

7 nolu torbanın boş olduğu,
8 nolu torbanın 1 adet FHS kaset oynatıcısı, çeşitli anten, kablo, kulaklık, adaptör ve 
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bataryaların bulunduğu,

9 nolu  torbanın  6  adet  numaralandırılmış  ve  paraflanmış  kamera  kaseti,  24  adet 
numaralandırılmış ve paraflanmış FHS kaset, (kasetlerin üzerinde Erbakan'ın konuşmaları, Harp-iş 
sendikası basın açıklaması, 25 Ocak 1998 kadir gecesi Gölcük Kongre salonunda yapılan RP (Refah 
Partisi)  iftar  ve konuşmaları,  PKK ile  ilgili  film,  1998, 29 Ekim törenleri  vs.  şeklinde notların 
bulunduğu,

10 nolu torbanın 10 adet numaralandırılmış deprem fotoğrafları bulunan zarflar, Kaptan 
Paşanın Seyir Defteri, Genelkurmay Personel Başkanlığı Bülteni, Sahabe Hayatından Tablolar, Türk 
Tarihinde Ermeniler, Genelkurmay Başkanlığı Prensip Emirleri, Terör Örgütlerinin Yayın Organları, 
Paranızı Tanıyor musunuz? İktidar Kavgaları ve Sanal İrtica, Bizim Atatürk, Tasavvuf! Hayat Nasıl 
Başladı,  Başörtüsü  Allah'ın  Emridir,  Kutsal  Kitap  Değiştirildi  mi?,  Türk  Soykırımı,  Gerçek 
Atatürkçülük, Doğu Perinçek- 28 Şubat ve Ordu, Anadolu Erenleri ve Anma Törenleri, İftiranın 
Değişmeyen  Mantığı,  Bunları  Biliyor  musunuz?,  İntihar  Saldırıları,  Kocaeli  Siyaset  Dünyası, 
Ermeni Katliamı isimli kitapların ve bazı dergilerin bulunduğu bildirilmiş,

İstanbul  Cumhuriyet  Başsavcılığı,  Gölcük  Donanma  Komutanlığından  elde  edilen 
materyaller  üzerinde  yaptırdığı  inceleme  sonucunda  Mahkememizde  görülmekte  olan  2010/283 
Esas  Sayılı  1.  İddianameye  konu  kamu  davası  ile  ilgili  olanları  ayırarak  bilgi  amaçlı  olarak 
12.01.2011 tarihinde 43 klasör halinde Mahkememize göndermiştir.

Gölcük  Donanma  Komutanlığı  İstihbarat  Şube  Müdürlüğü,  İstihbarat  Kısım 
Amirliği Odasının Zemininde Yapılan Arama Sonucunda Gizlenmiş Vaziyette Ele Geçen 43 
Klasör İçerisindeki Deliller:

l-)Klasör 1:
Dizi 162'de ilk kez Gölcük'te ele geçen "SN. KOM.ARZ", başlıklı 1 sayfadan oluşan, Dizi 

99'da  Hava  Harp  Akademisi  Komutanlığına  yazılmış  "HAK'IN  Özel  Direktifi"  başlıklı  Hava 
Orgeneral Harp Akademileri Komutanı İbrahim Fırtına adına imzaya açılmış Ocak 2003 tarihli oraj 
hava harekat palının oluşturulması amacını içeren, 3 sayfadan oluşan,

Dizi  96'da  Ocak 2003 tarihli  Hava Pilot  Tümgeneral  Hava Harp Akademisi  Komutanı 
Korcan Pulatsü adına imzaya açılmış, harp akademileri komutanlığına hitaben yazılmış, dizi 99'da 
belirtilen  yazının  cevabi  niteliğinde  içeriği  bulunan  Ziya  Toker  koordinatörlüğünde  oraj  hava 
harekat planının hazırlıklarına başlandığına dair bilgi içeren, 1 sayfadan oluşan,

Dizi  95'de  Ekim 2003  tarihli  Oramiral  Donanma  Komutanı  Özden  Örnek  adı  imzaya 
açılmış istanbul- Gölcük arasında kurye hizmetlerinde görevlendirilmek üzere şeklinde 1 sayfadan 
oluşan, notlar-komutana arz başlıklı 1 sayfadan oluşan,

Dizi 94'de notlar-komutana arz başlıklı 1 sayfadan oluşan,
Dizi 93'de 21 Şubat 2003 tarihli Oramiral Donanma Komutanı Özden Örnek adına imzaya 

açılmış yeniden yapılandırma faaliyetleri başlıklı 1 sayfadan oluşan ve ekinde Cem Gürdeniz adına 
imzaya açılmış "ekler başlıklı" 1 sayfadan oluşan,

Dizi 50'de jandarma Genel Komutanlığında görevli 28 generalin plana destek durumlarını 
içeren 1 sayfadan oluşan,

Dizi  29'da  Tuğamiral  Kadir  Sağdıç  adına  imzaya  açılmış  Aralık  2002  tarihli  ön 
koordinasyon toplantısı konulu bilgi notu başlıklı 1 sayfadan oluşan,

Dizi 28'de Aralık 2002 tarihli Tuğamiral Kadir Sağdıç adına imzaya açılmış iç tehditlere 
yönelik  icrası  planlanan  faaliyetler  konulu  bilgi  notu  başlıklı  1  sayfadan  oluşan  belgelerin 
bulunduğu görülmektedir.

2-)Klasör 2:
Dizi 67'de Şubat  2003 tarihli  Ziya Güler adına imzaya açılmış oraj  hava harekat planı 
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hazırlıkları  konulu,  Hava  Harp  Akademisini  hitaben  yazılmış  hava  Kuvvetleri  İstihbarat 
Başkanlığında gerekli çalışmaların yapıldığını bildiren,

Dizi 66'da Mustafa İlhan adına imzaya açılmış Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığının 
teşkilat yapısını gösterir EK-C Lahika-7 Cetvel-A,

Dizi  65'te  Atilla  Özler  adına  imzaya  açılmış  oraj  Hava  harekat  planı  İstihbarat  Daire 
Başkanlığı ile ilgili hususlar başlıklı Hava Orgenaral Cumhur Asparuk'un emniyet altına alınması 
konusunu da içerir EK-C Lahika-7 Cetvel-B,

Dizi  64'de  Ali  Tarık  Akça  adına  imzaya  açılmış  oraj  hava  harekat  planı  istihbarat 
değerlendirme ve analiz faaliyetleriyle ilgili hususlar başlıklı EK-C Lahika-7 Cetvel-C,

Dizi 63'de Çetin Can adına imzaya açılmış oraj hava harekat planı istihbarat koordinasyon 
faaliyetleri ile ilgili hususlar başlıklı EK-C Lahika-7 Cetvel-Ç,

Dizi 62'de oraj hava harekat planı komutana karşı yapılacak psikolojik harekat ve komutan 
destek verebilecek personele uygulanacak usuller başlıklı  A. Bertan Nogaylaroğlu adına imzaya 
açılmış EK-G Lahika-1,

Dizi  60'da  Yalçın  Ergül  adına  imzaya  açılmış  oraj  hava  harekat  planı  büyük  alışveriş 
merkezlerinin kontrolü ve denetimi başlıklı EK-Ğ Lahika-4,

Dizi 59'da Namık Sevinç adına imzaya açılmış oraj hava harekat planı İstanbul 1. bölge 
alışveriş merkezlerinin durumu başlıklı EK-Ğ Lahika-4 Cetvel-A,

Dizi 58'de Gürkan Yıldız adına imzaya açılmış oraj hava harekat planının İstanbul 2. bölge 
alışveriş merkezlerinin durumu başlıklı EK-Ğ Lahika-4 Cetvel-B,

Dizi 57'de N. Tunç Sözen adına imzaya açılmış oraj hava harekat planının İstanbul 3. bölge 
alışveriş merkezlerinin durumu başlıklı EK-Ğ Lahika-4 Cetvel-B,

Dizi  52'de  Rasim  Arslan  adına  imzaya  açılmış  Hava  Harp  Akademisi  Komutanlığına 
hitaben yazılmış oraj hava harekat planı başlıklı Şubat 2003 tarihli,

Dizi 51'de Ayhan Gümüş adına imzaya açılmış oraj hava harekat planı Hava Kuvvetleri 
komutanlığı Ankara lojistik teşkilatı başlıklı EK-Ğ Lahika-3 Cetvel-A,

Dizi 50'de Kubilay Baloğlu adına imzaya açılmış oraj hava harekat planı İstanbul deniz 
otobüsü durumu başlıklı EK-Ğ Lahika-6 Cetvel-A,

Dizi 49'da İsmet Çıngı adına imzaya açılmış oraj hava harekat palın İMKB durumu başlıklı 
EK-Ğ Lahika-6 Cetvel-E,

Dizi 48'de Hüseyin Dilaver adına imzaya açılmış oraj  hava harekat planı hasar kontrol 
faaliyetleri başlıklı EK-Ğ Lahika-10 Cetvel-B,

Dizi 47'de Şenol Büyükçakır adına imzaya açılmış oraj hava harekat planı basın ve halkla 
ilişkiler eki başlıklı Şubat 2003 tarihli EK-İ,

Dizi 43'deY". Volkan Yücel adına imzaya açılmış oraj hava harekat planHhâva savunma 
plânı başlıklı Şubat 2003 tarihli EK-K Lahika-2,

Dizi 40'da Osman Başıbüyük adına imzaya açılmış oraj  hava harekat planı sıkıyönetim 
taktik harekat merkezi hava kısmı başlıklı EK-K Lahika-8,

Dizi  39'da Cenk Hatunoğlu adına imzaya açılmış  oraj  hava harekat  planı  azınlıklar  ve 
patrikhanenin kontrolü ile ilgili hususlar başlıklı EK-K Lahika-7 Cetvel-B,

Dizi  38'de  Namık  Kurşuncu adına  imzaya  açılmış  oraj  hava  harekat  planı  Fenerbahçe 
stadyumu ile ilgili hususlar başlıklı EK-K Lahika-9 Cetvel-B,

Dizi 34'de Sefer Kurnaz adına imzaya açılmış oraj hava harekat planı Fatih Üniversitesine 
yönelik plan başlıklı EK-K Lahika-10 Cetvel-Ç,

Dizi  33'de  Berna  Dönmez  adına  imzaya  açılmış  oraj  hava  harekat  planı  yıldız  teknik 
üniversitesine yönelik plan başlıklı EK-K Lahika -10 Cetvel-I,

Dizi 32'de Rıdvan Ulugüler adına imzaya açılmış Şubat 2003 tarihli hava harp akademisi 
komutanlığına hitaben yazılmış özel filo personeli ile ilgili hususlar başlıklı,

Dizi  31'de  Erden Ülgen adına  imzaya açılmış  Şubat  2003 tarihli  hava  harp akademisi 
komutanlığına hitaben yazılmış harekat planı hazırlıkları konulu,
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Dizi  30'da  Bilgin  Balanlı  adına  imzaya  açılmış  Şubat  2003  tarihli  harp  akademileri 
komutanlığına hitaben yazılı ihtimalat planı konulu belgelerin bulunduğu anlaşılmıştır.

3-)Klasör 3:
Dizi 51'de E. Caner Bener adına imzaya açılmış Aralık 2002 tarihli Semih Çetin'e hitaben 

yazılmış müzahir personel listesi başlıklı ekinde EK-A müzahir personel listesinin de bulunduğu 
yazı,

Dizi 49'da Nuri Alacalı adına imzaya açılmış 13 Aralık 2002 tarihli yeniden yapılandırma 
faaliyetleri konulu bilgi notu başlıklı yazı,

Dizi 34'de Taylan Çakır adına imzaya açılmış 3 Aralık 2002 tarihli yeniden yapılandırma 
faaliyetleri konulu bilgi notu başlıklı yazı,

Dizi  25'de Utku Arslan adına imzaya açılmış  yeniden yapılandırma faaliyetlere  konulu 
Aralık 2002 tarihli yazı,

Dizi 15'de Kasımpaşalılar isimli yazı,
Dizi 3'de M. Seyfettin Alevcan adına imzaya açılmış Deniz Hava Üs Komutanlığı müzahir 

subay astsubay listesi başlıklı yazının bulunduğu anlaşılmıştır.

4-)Klasör 4:
Dizi 156'da Okan Kırçiçek adına imzaya açılmış TSK'dan ilişiği kesilecek ve/veya görev 

yeri değiştirilecek Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personel listesi başlıklı 2 sayfadan oluşan yazı,
Dizi 153'de Özden Örnek adına imzaya açılmış, suga harekat planı icrası konul Ocak 2003 

tarihli komuta kademesi tarafından gösterilecek reaksiyonların engellenmesi amacıyla tevkif veya 
yetki  devri  amaçlı  subay  görevlendirilmesi,  silah  tahsis  edilmesi  konulu  Cem  Gürdeniz  adına 
imzaya açılmış yazı,

Dizi 151'de Cem Gürdeniz adına imzaya açılmış hassas personel listesi başlıklı bir önceki 
yazının EK-A'sı olan Cem Gürdeniz tarafından hazırlanan darbeye karşı olduğu belirtilen 16 amiral 
rütbesindeki personelin listesine ilişkin yazı,

Dizi 149'da Feyyaz Öğütçü adına imzaya açılmış, suga harekat planının icrası konulu 21 
Ocak 2003 tarihli dizi 153'deki yazıya dayalı olarak personel görevlendirildiğini belirten dizi 147'de 
Sinan  Ertuğrul  adına  imzaya  açılmış  görevlendirilen  personel  listesi  EK-A'sı  bulunan  hassas 
personelleri  kontrol  altına  alınacak  personel  isimlerinin  belirtildiği,  Harman  Şayan  tarafından 
hazırlandığı anlaşılan yazı,

Dizi 144'de Hüseyin Hoşgit adına imzaya açılmış 21 Ocak 2003 tarihli suga harekat planı 
icrası  konulu  personel  görevlendirmeye  ilişkin  ekinde  hassas  personeli  kontrol  altına  alacak 
personel isimlerinin yer aldığı, Aşkın Üredi adına imzaya açılmış ve bu kişi tarafından hazırlanan 
görevli personel listesi başlıklı EK-A'sı bulunan yazı,

Dizi 140'da F.Can Yıldırım adına imzaya açılmış Ocak 2003 tarihli  suga harekat  planı 
hassas  personelin  tevkif  edilmesi  amaçlı  personel  görevlendirilmesi  içerikli,  aynı  kişiler  adına 
hazırlanan ve Tayfun Duman adına imzaya açılmış ve bu kişi tarafından hazırlanan personel listesi 
başlıklı görevlendirilen personeli gösterir EK-A'sı bulunan yazı,

Dizi 136'da Abdullah Gavremoğlu adına imzaya açılmış 10 Ocak 2003 tarihli suga harekat 
planı icrası konulu hassas personelin tevkifi amaçlı personel görevlendirmesini içeren Sonay Polat 
tarafından hazırlanan ekinde Sonay Polat adına imzaya açılmış görevli personel listesi başlıklı EK-
A'sı bulunan ve aynı kişi tarafından hazırlanan yazı,

Dizi 132'de Ümit Metin adma imzaya açılmış Kasım 2002 tarihli yeniden yapılandırma 
faaliyetleri başlıklı Tuğamiral Ahmet Aksoy'un Ekim 2002 de izlenmesi içerikli yazı,

Dizi 130'da Ümit Metin adına imzaya açılmış Kasım 2002 tarihli yeniden yapılandırma 
faaliyetleri başlıklı Tuğamiral Ahmet Aksoy'un Kasım 2002 de izlenmesi içerikli, Berker Emre Tok 
tarafından hazırlanan yazı,

Dizi  128'de  M.  Cem Kızıl  adma imzaya  açılmış  Aralık  2002 tarihli  Tuğamiral  Ahmet 
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Şenol'un Kasım ayında izlenmesi içerikli, aynı kişi tarafından hazırlanan yazı,

Dizi 126'da Hasan Özyurt adma imzaya açılmış Aralık 2002 tarihli yeniden yapılandırma 
faaliyetleri  konulu  Muğla  bölgesinde  görevli  subay/astbayların  kasım  ayında  kontrol  edilmesi 
maksadıyla  evlerinde  inceleme  yapıldığı  açıklamasını  içerir,  bu  maksatla  görevlendirilen 
personellin Kenan Yüce, Canatan Turgut ve Tuncay Küçük olduğunu belirten aynı kişi tarafından 
hazırlanan yazı,

Dizi  124'de  Devrim  Rehber  adına  imzaya  açılmış  Ocak  2003  tarihli  bilgi  sistem 
denetlemesi konulu Ankara bölgesindeki personelin Kasım-Aralık aylarında e-mail kayıtlarının ve 
Murat Bilgel'in e-mail kayıtlarının incelenmesi içerikli, aynı kişi tarafından hazırlanan yazı,

Dizi 122'de K. Güven Ertaş adına imzaya açılmış Kasım 2002 tarihli yeniden yapılandırma 
faaliyetleri konulu görevli personel Adem Ceylan, İlker Yunus, Cafer Uyar, Bülent Akalın ve Murat 
Dülek tarafından Ekim ayı  içerisinde Donanma Komutanlığı'nda görevli  astsubayların izlenmesi 
içerikli, aynı kişiden hazırlanan yazı,

Dizi 120'de Kadir Sağdıç adına imzaya açılmış Aralık 2002 tarihli iç tehditlere yönelik 
planlanan  faaliyetler  konulu  İstanbul-  Adalar  bölgesinde  yaşayan  gayri  müslimlere  yönelik 
provakatif eylemlerin planlanması, iç tehdit kapsamındaki hassasiyetlerin arttırılması, radikal dini 
grupların eylemler düzenlemesi içerikli, Cem Okyay tarafından hazırlanan yazı,

Dizi 118'de Z. Erdim İnal tarafından hazırlanan Kasım 2002 tarihli çalışma gurubu konulu 
Harp Akademilerinden Haldun Ermin, Mehmet Aygün, C. Kerem Eren, Aydın Sezenoğlu, M. Zafer 
Sarı, Gürsel Çaypınar, Yavuz Kılıç ve Erdinç Altıner'in suga herekat planı hazırlık faaliyetlerinde 
görevlendirildiği içerikli, aynı kişi tarafından hazırlanan yazı,

Dizi 117'de Özden Örnek adma imzaya açılmış Ekim 2003 tarihli plan çalışmaları personel 
görevlendirmesi konulu R. Cem Gürdeniz, Sinan Topuz ve Bora Uğurlu'nun koordinatör ve özel 
kurye olarak görevlendirildiklerine ilişkin, Sinan Topuz tarafından hazırlanan yazı,

Dizi  115'de  Kadir  Sağdıç  adına  imzaya  açılmış  Aralık  2002  tarihli  ön  koordinasyon 
toplantısı  konulu,  Haluk  Baybaş  tarafından  hazırlanan  Genelkurmay  Başkanlığında 
EGAYDAAK'lara,  iç  tehdide  yönelik  20  Aralık  2002  tarihinde  toplantı  yapıldığını  ve  çalışma 
gurubu  oluşturulduğu  içerikli  ekinde  Haluk  Baybaş  adma  imzaya  açılmış,  çalışma  gurubu 
görevlendirme listesi başlıklı, aynı kişi adına hazırlanan EK-A'sı bulunan yazı,

Dizi 111'de Kadir Sağdıç adına imzaya atılmış, 17 Aralık 2002 tarihli çalışma grubu teşkili 
konulu dış ve iç tehdide yönelik suga kapsamında faaliyette bulunacak çalışma grubu hazırlandığı 
içerikli  Enver  Aksoy tarafından imzasına açılmış  çalışma grubu listesi  başlıklı  EK-A'sı  bulunan 
yazı,

Dizi 107'de A. Can Erenoğlu adına imzaya açılmış, Ocak 2003 tarihli teklifler konulu suga 
herekat planı kapsamında personel ataması, harekat ortamının şekillendirilmesi ve eylem safhalarını 
içerir Okan Kırçiçek tarafından hazırlanan yazı,

Dizi 105'de Osman Kayalar adına imzaya açılmış,  Ocak 2003 tarihli malzeme tedarikli 
konulu Ali Göznek tarafından hazırlandığı iddia edilen ve ekinde aynı kişi adına imzaya açılmış ve 
aynı kişi tarafından hazırlanan malzeme listesi başlıklı EK-A'sı bulunan yazı,

Dizi 101'de Z. Erdim İnal adına imzaya açılmış, Ocak 2003 tarihli çalışma gurubu konulu 
Aydın Sezenoğlu tarafından hazırlanan, ekinde Erdinç Altıner adına imzaya açılmış irtibat subayı 
görevlendirilmesi içerikli EK-A'sı bulunan yazı,

Dizi  97'de  A.  Cengiz  Şirin  adına  imzaya  açılmış  Ocak  2003  tarihli  sıkıyönetim  ilanı 
konulu, aynı kişi tarafından hazırlanan radyo ve televizyonların diğer iletişim araçlarının kontrolü 
içerikli, yine deniz trafiğinin kontrolü içerikli yazı,

Dizi 95'de Onur Uluocak adına imzaya açılmış, Ocak 2003 tarihli İstanbul sıkıyönetim 
Mahkemesinin kurulması içerikli, aynı kişi tarafından düzenlenen yazı.

Dizi 93'de Gürkan Koldaş adına imzaya açılmış Kasım 2002 tarihli malzeme talebi konulu, 
aynı kişi tarafından hazırlanan yazı,

Dizi  91'de  B.  Ali  Tavlayan  tarafından hazırlanan  Aralık  2002 tarihli  ödenekler  konulu 
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Genelkurmay Başkanlığı Terörle Mücadele ödeneğinden transfer yapılması içerikli A. Karaahmet 
tarafından hazırlanan yazı,

Dizi  89'da Murat  Özenalp adına imzaya açılmış  Aralık  2002 tarihli  Barbaros planlama 
direktifi konulu Barbaros planına ilaveler yapılması içerikli, aynı kişi tarafından hazırlanan yazı,

Dizi  87'de N. Selçuk Güneri  adına imzaya açılmış  Ocak 2003 tarihli  sıkıyönetim ilanı 
konulu, sıkıyönetim komutanlığının kurulması içerikli, aynı kişi tarafından hazırlanan yazı,

Dizi 85'de Z. Erdim İnal adına imzaya açılmış Kasım 2002 tarihli plan çalışması teklifleri 
konulu  suga  harekat  planının  icrasında  oluşacak  hukuki  problemler,  gerginliğin  kontrolü 
tırmandırılabilmesi maksatlı alınabilecek tedbirler, angajman kurallarının belirlenmesi içerikli, M. 
Zafer Sarı tarafından hazırlanan yazı,

Dizi  83'de  Mustafa  Karasabun  adına  imzaya  açılmış  3  Ocak  2003  tarihli  TSK  Milli 
Angajman  Kuralları  Yönergesinin  güncelleştirilmesi  çalışmalarında  personel  görevlendirmesi 
içerikli Derya Günergin tarafından hazırlanan, ekinde aynı kişi tarafından hazırlanan ve aynı kişinin 
imzasına açılmış, bu amaçla oluşturulan çalışma gurubunda görevli personelin isimlerinin yer aldığı 
EK-A'sı bulunan dijital çıktılara ilişkin yazı,

Dizi 79'da Mustafa Karasabun adına imzaya açılmış 10 Ocak 2003 tarihli Milli Angajman 
Kuralları Yönergesinin oluşturulması içerikli Murat Ünlü tarafından hazırlanan ekinde Murat Ünlü 
adına imzaya açılmış angajman kuralları listesi içerikli EK-A'sı bulunan

yazı,
Dizi 75'de Mücahit Şişlioğlu adına imzaya açılmış, Ocak 2003 tarihli Angajman Kuralları 

çalışma gurubu listesinde Koray Özyurt, Alpay Çakarcan, Özdem Koçer, Bülent Olcay, Hüseyin 
Çınar'ın bulunduğunu belirten Bülent Olcay tarafından hazırlanan yazı,

Dizi 73'de Mücahit Şişlioğlu adına imzaya açılmış, Ocak 2003 tarihli TSK Milli Angajman 
Kuralları Yönergesinde ki değişiklik çalışmalarının devam ettiği içerikli Özdem Koçer tarafından 
hazırlanan yazı,

Dizi 71'de Kamuran Göksel adına imzaya açılmış Kasım 2002 tarihli Yassıada ve ve İmralı 
Adası ön keşfi konulu adalardaki helipetlerin tespiti içerikli Uluç Yeğim tarafından hazırlanan yazı, 

Dizi  69'da  Barbaros  Büyüksağnak,  Sinan  Ertuğrul,  Deniz  Cora  adına  imzaya  açılmış 
Yassıada ve İmralı Ada ön keşfi konulu kontrol altına alınacak harekata karşı personelin bu adalara 
sevki amaçlı çalışma yapılmasına ilişkin Barbaros Büyüksağnak tarafından hazırlanan mesaj formu 
başlıklı yazı,

Dizi 67'de Bara Sunguray, Fikret Güneş ve Özden Örnek adına imzaya açılmış kontrol 
altına alınacak kişilerin  Yassıada ve İmralı  Ada da tutulması  içerikli  Dora Sungunay tarafından 
hazırlanan mesaj formu başlıklı yazı,

Dizi  65'de  M.  Koray Eryaşa  adına  imzaya  açılmış  Kasım 2002  tarihli  İmralı  Ada  ve 
Mudanya'nın  gözetim altına  alıncak şahısların  transferinde  kullanılacak iskelelerin  keşfi  içerikli 
Kıvanç Kırmacı tarafından hazırlanan yazı,

Dizi  63'de  Mustafa  Kayalı  ve  Fevzi  Güneş  adına  imzaya  açılmış  Kasım 2002  tarihli 
Yassıada ve İmralı  Ada da hücumbotlarca ön keşif  yapılması konulu Mustafa Kayalı  tarafından 
hazırlanan yazı,

Dizi 61'de Cem Aziz Çakmak adına imzaya açılmış Aralık 2002 tarihli Yassıada destek 
faaliyetleri  konulu  Önder  Çelebi  tarafından  hazırlanan,  ekinde  Deniz  Harp  Okulu  ve  Deniz 
Lisesinde görevli müzahir subay ve astsubay listesi başlıklı Önder Çelebi adına imzaya açılmış 44 
personelin isminin yazılı  olduğu EK-A'sı,  Deniz  Hap Okulu  müzahir  öğrenci  listesi  başlıklı  70 
öğrenci  adının  yazılı  olduğu  Önder  Çelebi  adına  imzaya  açılmış  ve  Taylan  Çakır  tarafından 
imzalanan EK-B'si bulunan yazı,

Dizi 52'de Özden Örnek adına imzaya açılmış 21 Şubat 2003 tarihli yeniden yapılandırma 
faaliyetleri kapsamında çalışma grupları oluşturulduğu bu kapsamda sıkıyönetim ilanına müteakip 
ülke genelinde kamu görevlerini devralacak personel listelerin oluşturulması, TSK'dan atılacak veya 
görev  yeri  değiştirilecek  personelin  tespit  edilmesi,  eylem  planlarının  hazırlanması,  müzahir 
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personel listelerinin oluşturulması içerikli Cem Gürdeniz tarafından hazırlanan yazı,

Dizi 50'de İ. Özdem Koçer adına imzaya açılmış Aralık 2002 tarihli 2003 yılı genel atama 
çalışmaları konulu, aynı kişi tarafından hazırlanan, ekinde Alpay Çakarcan adına imzaya açılmış ve 
aynı kişi tarafından hazırlanan kilit personellerin erteleme teklif listesi başlıklı EK-A'ları bulunan 
yazı,

Dizi  43'de  A.  Feyyaz  Öğütçü  adına  imzaya  açılmış  19  Kasım  2002  tarihli 
EGAYDAAK'lara  ilişkin  yürütülecek  faaliyetler  çalışma  grupları  konulu,  İsmail  Taylan  adına 
imzaya açılmış çalışma gurubu olarak üst değerlendirme gurubu, çalışma grubu, Burak alt çalışma 
gurubu, Cemal alt çalışma gurubu listelerinin yer aldığı EK-A'sı bulunan yazı,

Dizi  38'de  Kadir  Sağdıç  adına  imzaya  açılmış  Aralık  2002  tarihli  EGAYDAAK'lara 
istinaden  faaliyetleri  yürütecek  çalışma  grupları  konulu  Fatih  Ilgar  adına  imzaya  açılmış 
EGAYDAAK'lara istianeden yürütülecek faaliyetlere ilişkin teklifler başlıklı EK-A'sı bulunan Okan 
Kırçiçek tarafından hazırlanan yazı,

Dizi  34'de  Can  Erenoğlu  adına  imzaya  açılmış  EGAYDAAK'lara  ilişkin  Aralık  2002 
toplantısında  görüşülmek  üzere  teklifleriçerikli  ekinde  Murat  Saka  adına  imzaya  açılmış 
EGAYDAAK'lara  istinaden  yürütülecek  faaliyetlere  yönelik  teklifler  başlıklı  EK-A'sı  bulunan 
Murat Saka tarafından hazırlanan yazı,

Dizi 29'da A. Feyyaz Öğütçü adına imzaya açılmış 2 Ocak 2003 tarihli EGAYDAAK'lara 
yönelik  alt  çalışma  gurubu  Ocak  2003  toplantı  sonuç  raporu  içerikli  toplantı  tutanağı  başlıklı, 
toplantıya Gökhan Rahtuvan, Yasin Türker, Cenk Dalkanat, Barbaros Büyüksağnak, Serdar Gökgöz, 
Selçuk  Güneri,  Aziz  Çakmak  ve  Sinan  Ertuğrul'un  katıldığını  belirtir  EK-A'sı  bulunan  Selçuk 
Güneri tarafından hazırlanan yazı,

Dizi 24'de Hüseyin Hoşgit adına imzaya açılmış, Derya Ön tarafından hazırlanan Aralık 
2002  tarihli  EGAYDAAK'lara  ilişkin  Ege  Bölgesinde  oluşturulan  çalışma  grubu  içerikli  Aşkın 
Üredi adına imzaya açılmış, yine Derya Ön tarafından hazırlanan çalışma grubu başlıklı EK-A'sı 
bulunan yazı,

Dizi  20'de  3  Ocak  2003  tarihinde  Aksaz  Deniz  Üs  Komutanlığında  EGAYDAAK'lara 
istinaden yürütülecek faaliyetler  konulu  toplantı  yapıldığına  ve  toplantıya  Erhan  Şensoy,  Faruk 
Doğan, Ümit Metin, Nuri Üstüner, Ergün Balaban, F. Can Yıldırım, Derya Ön ve Şafak Yürekli'nin 
katıldığını belirtir. Erhan Şensoy tarafından hazırlanan toplantı tutanağı, ekinde eğitim sahalarına 
ilişkin Erhan Şensoy adına imzaya açılmış, Faruk Doğan tarafından hazırlanan EK-A'sı bulunan 
yazı,

Dizi 15'de Deniz Çora adına imzaya açılmış Aralık 2002 tarihli EGAYDAAK'lara ilişkin 
alt çalışma gurubunun 2002 toplantısı sonuç raporu içerikli Yasin Türker tarafından hazırlanan ve 
toplantı  tutanağına  ilişkin  toplantıya  Gökhan Rahtuvan,  Yasin  Türker,  Cenk Dalkanat,  Barbaros 
Büyüksağnak, Serdar Gökgöz, Cem Aziz Çakmak, Sinan Ertuğrul'un katıldığını belirtir.  Gökhan 
Rahtuvan tarafından yazıldığı bildirilen EK-A'sı bulunan yazı,

Dizi  9'da  Mücahit  Erakyol  adına  imzaya  açılmış  Ocak  2003  tarihli  EGAYDAAK'lara 
ilişkin Amfibi özel görev timi teşkili içerikli Yusuf Afat tarafından hazırlanan yazı,

Dizi 8'de Ümit Metin adına imzaya açılmış Ocak 2003 tarihli EGAYDAAK'lar civarında 
suga kapsamında yürütülecek faaliyetler konulu Baybars Küçükatay tarafından hazırlanan yazı,

Dizi  6'da  Kerem  Eren  adına  imzaya  açılmış  Ocak  2003  tarihli  EGAYDAAK  askeri 
coğrafya etüdü konulu aynı kişi tarafından hazırlanan yazı,

Dizi 4'de Z Erdim İnal adına imzaya açılmış Ocak 2003 tarihli EGAYDAAK'lara ilişkin 
amfibi özel görev timimin görevlendirilmesi içerikli yazı,

Dizi  2'de  Z.  Erdim  İnal  adına  imzaya  açılmış,  Ocak  2003  tarihli  EGAYDAAK'lara 
istinaden yapılacak faaliyetlerde, oluşturulacak görev birlikleri ile ilgili Mehmet Aygün tarafından 
hazırlanan yazı bulunduğu anlaşılmıştır.

5-)Klasör 5:
        E-İmzalıdır           E-İmzalıdır            E-İmzalıdır               E-İmzalıdır 



T.C. İSTANBUL ANADOLU 4. AĞIR CEZA MAHKEMESİ Dosya-Karar No: 2014/188 Esas - 
2015/143

Dizi 88'de Hüseyin Özçoban adına imzaya açılmış görevlendirme çizelgesine ilişkin yazı,
Dizi 87'de sakal eylem planı harekat emri Hüseyin Özçoban adına imzaya açılmış yazı.
Dizi 78'de çarşaf eylem planı harekat emri Hüseyin Topuz adına imzaya açılmış ve ekinde 

EK-A'sı hedef analizi, EK-C'si görevlendirme çizelgesi ilişkin yazı,
Dizi 69'da Erhan Kubat adına imzaya açılmış İsmailağa Camii görevlendirme çizelgesine 

ilişkin yazı.
Dizi 67'de Oğuz Türksoy ve Aziz Yılmaz adına imzaya açılmış  Beyazıt  Camii gözlem 

formlarına ilişkin yazı,
Dizi 57'de Yusuf Kelleli adına imzaya açılmış Beyazıt Camii keşif sonuç raporuna ilişkin 

yazı,
Dizi 51'de Hüseyin Özçoban adına imzaya açılmış Beyazıt Camiine ilişkin tamamlanan 

gözlem faaliyetleri sonuç ve teklifler konulu 3 sayfadan ibaret yazı,
Dizi 48'de Hüseyin Özçoban adına imzaya açılmış, Beyazıt Camii hedef analizi konulu 

yazı,
Dizi 46'da Erdinç Atik ve Özgür Ecevit Taşçı adına imzaya açılmış Fatih Camii 3 adet 

gözlem formları ve aynı camiye ilişkin aynı kişiler adına imzaya açılmış 1 adet keşif formundan 
oluşan yazı,

Dizi 35'da Özgür Ecevit Taşçı ve Erdinç Atik adına imzaya açılmış Fatih Camiine ilişkin 8 
sayfadan ibaret keşif sonuç raporuna ilişkin yazı,

Dizi 27'de Hüseyin Topuz adına imzaya açılmış Fatih Camiine ilişkin tamamlanan gözlem 
faaliyetlerine bağlı sonuç ve teklifler konulu 4 sayfadan ibaret yazı,

Dizi 23'de Mustafa Koç adına imzaya açılmış Eyüp Camii gözlem formuna ilişkin yazı, 
Dizi 21'de Nail İlbey adına imzaya açılmış, Eyüp Camii keşif formuna ilişkin yazı, 
Dizi  18'de Nail  İlbey ardına imzaya açılmış  5 sayfadan ibaret  Eyüp Cami keşif  sonuç 

raporuna ilişkin yazı,
Dizi 13'de Kahraman Dikmen ve Cüneyt Küsmez adına imzaya açılmış 2 sayfadan ibaret 

İsmail Ağa Cami sonuç raporuna ilişkin yazı,
Dizi 11'de Ali Demir adına imzaya açılmış İsmail Ağa Cami keşif raporuna ilişkin yazı,
Dizi 8'de Ali Demir adına imzaya açılmış İsmail Ağa Camii keşif sonuç raporu 3 sayfadan 

oluşan yazı,
Dizi  5'de  Ahmet  Hacıoğlu  adına  imzaya  açılmış  3  sayfadan  ibaret  İsmail  Ağa  Camii 

değerlendirme raporuna ilişkin yazı,
Dizi 2'de Erhan Kubat adına imzaya açılmış Beyazıt, Fatih, Eyüp, İsmail Ağa Camilerine 

yönelik değerlendirme raporuna ilişkin yazı bulunduğu anlaşılmıştır.

6-)Klasör 6:
Dizi 154'de Edirne ilinde arama yapılacak 12 yeri gösterir, Ömer Mimiroğlu adına imza 

açılmış liste,
Dizi 153'de Kocaeli ilinde arama yapılacak 23 yeri gösteren Mehmet Ulutaş adına imzaya 

açılmış liste,
Dizi 15l'de Tekirdağ ilinde arama yapılacak 35 yeri gösterir Cemal Temizöz adına imzaya 

açılmış liste,
Dizi 149'da İstanbul ilinde arama yapılacak 159 yeri gösterir liste, Dizi 134'da Düzce ilinde 

arama yapılacak 8 yeri gösterir liste, Dizi 133'de Sakarya ilinde arama yapılacak 105 yeri gösterir,  
Kubilay Aktaş adına imzaya açılmış liste,

Dizi 127'de Ömer Mimiroğlu adına imzaya açılmış Edirne ilinde ilişiği kesilecek bölücü 
görüşlü üniversite öğrencileri başlıklı 61 kişiyi kapsayan liste,

Dizi 123'de Mehmet Ulutaş adına imzaya açılmış Kocaeli ilinde ilişiği kesilecek bölücü 
görüşlü üniversite öğrencileri başlıklı 94 kişiyi kapsayan liste,

Dizi  63'de  Ömer  Mimiroğlu  adına  imzaya  açılmış  Edirne  ilinde  ilişiği  kesilecek  sağ 
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görüşlü üniversite öğrencileri başlıklı 20 kişiyi kapsayan liste,

Dizi 61'de Mehmet Ulutaş adına imzaya açılmış Kocaeli ilinde ilişiği kesilecek sağ görüşlü 
üniversite öğrencileri başlıklı 19 kişiyi kapsayan liste,

Dizi 52'de Ömer Mimiroğlu adına imzaya açılmış Edirne ilinde ilişiği kesilecek sol görüşlü 
üniversite öğrencileri başlıklı 20 kişiyi kapsayan liste,

Dizi 50'de Mehmet Ulutaş adına imzaya açılmış Kocaeli ilinde ilişiği kesilecek sol görüşlü 
üniversite öğrencileri başlıklı 37 kişiyi kapsayan liste,

Dizi  30'da Ömer Mimiroğlu adına imzaya açılmış  Edirne ilinde ilişiği  kesilecek irticai 
görüşlü üniversite öğrencileri başlıklı 20 kişiyi kapsayan liste,

Dizi  29'da  Mehmet  Ulutaş  adına  imzaya  açılmış  Kocaeli  ilinde  ilişiği  kesilecek  irticai 
görüşlü üniversite öğrencileri başlıklı 33 kişiyi kapsayan liste,

Dizi  15'de  Ömer  Mimiroğlu  adına  imzaya  açılmış  Edirne  ilinde  bulunan  irticai  örgüt 
mensupları başlıklı 276 kişiyi kapsayan liste,

Dizi  6'da  Mehmet  Ulutaş  adına  imzaya  açılmış  Kocaeli  ilinde  bulunan  irticai  örgüt 
mensupları başlıklı 148 kişiyi kapsayan liste bulunduğu anlaşılmıştır. 

7-)Klasör 7:
Dizi 271'de Cemal Temizöz adına imzaya açılmış Tekirdağ ilinde bulunan irticai  örgüt 

mensupları başlıklı 182 kişiyi kapsayan liste,
Dizi 222'de Mehmet Ulutaş adına imzaya açılmış Kocaeli ilinde gözatlına alınacak irticai 

faaliyette bulunan kişiler başlıklı 4 kişiyi kapsayan liste,
Dizi 181 'de Ömer Mimiroğlu adına imzaya açılmış Edirne ilinde harekatın başlangıcında 

tutuklanacak irticai örgüt liderleri başlıklı 1 kişiyi kapsayan liste,
Dizi 180'da Mehmet Ulutaş adına imzaya açılmış Kocaeli ilinde harekatın başlangıcında 

tutuklanacak irticai örgüt liderleri başlıklı 8 kişiyi kapsayan liste,
Dizi 179'da Cemal Temizöz adına imzaya açılmış Tekirdağ ilinde harekatın başlangıcında 

tutuklanacak irticai örgüt liderleri başlıklı 5 kişiyi kapsayan liste,
Dizi 172'de Ömer Mimiroğlu adına imzaya açılmış Edirne ilinde tutuklanacak AKP üyeleri 

başlıklı 4 kişiyi kapsayan liste,
Dizi 171'de Mehmet Ulutaş adına imzaya açılmış Kocaeli ilinde harekatın başlangıcında 

tutuklanacak irticai örgüt liderleri başlıklı 16 kişiyi kapsayan liste,
Dizi 169'da Cemal Temizöz adına imzaya açılmış Tekirdağ ilinde harekatın başlangıcında 

tutuklanacak irticai örgüt liderleri başlıklı 16 kişiyi kapsayan liste,
Dizi 160'da Mehmet Ulutaş adına imzaya açılmış Kocaeli ilinde gözaltına alınacak siyasi 

parti üyeleri başlıklı 59 kişiyi kapsayan liste,
Dizi 159'da Cemal Temizöz adına imzaya açılmış Tekirdağ ilinde gözaltına alınacak siyasi 

parti üyeleri başlıklı 108 kişiyi kapsayan liste,
Dizi 128'de Ömer Mimiroğlu adına imzaya açılmış Edirne ilinde gözaltına alınacak kamu 

görevlileri başlıklı 9 kişiyi kapsayan liste,
Dizi 127'de Cemal Temizöz adına imzaya açılmış Tekirdağ ilinde gözaltına alınacak kamu 

görevlileri başlıklı 2 kişiyi kapsayan liste,
Dizi 120'de Ömer Mimiroğlu adına imzaya açılmış Edirne ilinde görevde kalması sakıncalı 

olduğu değerlendirilen kamu personeli başlıklı 7 kişiyi kapsayan liste,
Dizi  119'da  Cemal  Temizöz  adına  imzaya  açılmış  Tekirdağ  ilinde  görevde  kalması 

sakıncalı olduğu değerlendirilen kamu personeli başlıklı 2 kişiyi kapsayan liste,
Dizi  109'da  Ömer  Mimiroğlu  adına  imzaya  açılmış  Edirne  ilinde  görevlendirilecek 

personel listesi başlıklı 7 kişiyi kapsayan liste,
Dizi 108'de Mehmet Ulutaş adına imzaya açılmış Kocaeli ilinde görevlendirilecek personel 

listesi başlıklı 8 kişiyi kapsayan liste,
Dizi  107'de  Cemal  Temizöz  adına  imzaya  açılmış  Tekirdağ  ilinde  görevlendirilecek 
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personel listesi başlıklı 11 kişiyi kapsayan liste,

Dizi 94'de Ömer Mimiroğlu adına imzaya açılmış Edirne ilinde bulunan birinci sınıf kamu 
görevlileri ve destek durumları başlıklı 13 kişiyi kapsayan liste,

Dizi 92'de Mehmet Ulutaş adına imzaya açılmış Kocaeli ilinde bulunan birinci sınıf kamu 
görevlileri ve destek durumları başlıklı 13 kişiyi kapsayan liste,

Dizi 91'de Cemal Temizöz adına imzaya açılmış Tekirdağ ilinde bulunan birinci sınıf kamu 
görevlileri ve destek durumları başlıklı 14 kişiyi kapsayan liste,

Dizi 79'da Bursa, Yalova ve Balıkesir illerindeki kritik tesis ve kurumlar başlıklı EK- A 
listesi,

Dizi  72'de  Bursa,  Yalova,  Balıkesir  illerindeki  kolluk  kuvvetleri  ve  özel  güvenlik 
teşkilatları personel durumu başlıklı EK-B listesi bulunduğu anlaşılmıştır.

8-)Klasör 8-43 arası:
1.  İddianameye  konu  sanıklar  hakkında  elde  edilen  belgeler  ile  Emniyet  tespit 

tutanaklarının bulunduğu görülmektedir. 

D-)2011/142  ESAS  SAYILI  DOSYADAN  BIRLEŞEN  KAMU  DAVASI 
KAPSAMINDAKİ DELİLLER:

İstanbul  Emniyet  Müdürlüğü  Muhabere  Elektronik  Şube  Müdürlüğü'nce  kullanılmakta 
olan e-mail ihbar hattına 19.02.2011 tarihinde saat 16:31 de;

"Sizlere Balyoz Darbe Planında yer alan ancak bugüne yakalanmayan bir şahıs hakkında  
bilgi vermek istiyorum. Bu şahıs şu an emekli olan Hava İstihbaratçı Albay Hakan BÜYÜK tür.  
Hakan Büyük 1996 - 2003 yılları arası Ankara 'da Askeri İstihbarat birimlerinde çalışmış ve 28  
Şubat sürecinde önemli görevler almıştır. Buradaki başarılı çalışmaları üstlerinden takdir görmüş  
ve 28 Şubat sürecinde çok sayıda Askeri personelin ordudan attırmayı başarmıştır. Hakan Büyük bu  
çalışmalarına  2003  yılında  atandığı  ve  2003  -  2006  yılları  arası  görev  yaptığı  Eskişehir  İKK  
Şubesinde devam etmiştir. Elde ettiği bilgi ve belgeleri Balyoz Darbe planında kullanılmak üzere  
üstlerine vakit kaybetmeden göndermiştir. Hakan Büyük İstanbul merkezli planlanan ve ardından  
ülke yönetimine el konulacak darbe sonrası, kendileri açısından irticai odak olarak görülen kuruluş  
ve kişilere yönelik çeşitli eylem planları hazırlamış ve bu eylem planlarının alt yapısını oluşturmak  
amacıyla  çok  sayıda  yasadışı  faaliyette  bulunmuştur.  Bunlar  arasında  Eskişehir'de  bulunan  
Bilvanis adlı çiftliğe gelip gidenlerin gizli bir şekilde yasadışı olarak görüntülenmesi, Bu çitliğe  
ulaşım amaçlı  taşımacılık  yapan çevre köylerdeki  kişilerin  fişlenmesi  ve  tehdit  edilmesi,  Çiftlik  
üzerinden alçak uçuşlar yapılarak gelip gidenlerin korkutulması (İlgili filoların görüntülerinden ve  
bölgeyi gören radarlardan öğrenmek bu alçak uçuşların tespit edilmesi halen mümkündür) Çiftlikle  
ilgili olarak Cumhuriyet Gazetesi, Posta Gazetesi ve yerel gazetelere asılsız haberler yaptırılması,  
Eskişehir 'deki askeri lojmanlara girenler başörtülüler ve geldikleri askeri personelin fişlenmesi  
gizli  kamera  ile  görüntülenmesi  bulunmaktadır.  Ayrıca  Eskişehirde  bulunan  TSK personelimde  
darbeye destek veren,  destek vermeyen şeklinde fişlemiş ve üstlerine bildirmiştir.  Bu faaliyetleri  
sonrası topladığı görüntüler ve yaptığı fişlemeler 2003 yılında Balyoz Darbe planında görüşülmüş,  
hatta  daha  etkili  olması  amacıyla  Eskişehir  ve  çevresinde  yapılan  bazı  fişlemeler  1.  Ordu  
komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan illerde gerçekleşmiş gibi gösterilerek Balyoz Darbe  
Planında değerlendirilmiştir. Hakan Büyük ayrıca Ergenekoncu Hava Albay Cengiz KÖYLÜ' nün  
devresidir ve Cengiz Köylü ile yukarıda bahsettiğim gibi pek çok yasadışı faaliyette bulunduğunu  
defalarca ifade etmiştir. Hakan BÜYÜK emekli olmasının ardından yaptığı yasadışı işlere ait belge  
ve  görüntüleri  yanında  götürmüştür.  Yanında  götürmesinin  nedeni  emekli  olmasının  ardından  
başına bir iş gelmesi durumunda birlikte illegal iş yaptığı üstlerinin kendisine sahip çıkmaması  
durumunda  bunları  üstlerine  karşı  kullanmak  istemesidir.  Bu  belgeler  Eskişehirde  oturduğu  
Yenibağlar Mahallesi Bolayır Sokak Bora Apartmanı No:6/5 adresinde bulunmaktadır. Ancak bir  
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süre  önce  çok  sayıda askerin  Balyozdan tutuklanmasının  ardından Hakan Büyük kendisinin  de  
tutuklanmasından  korkmaktadır.  Bundan  dolayı  büyük  bir  ihtimalle  elinde  bulunan  balyoz  
belgelerini yok edecektir" şeklinde ihbar gelmesi üzerine ( 2011/142 Esas sayılı dosyanın Klasör 2 
dizi 50'sinde bulunan ihbar tutanağı) İstanbul Nöbetçi 12. Ağır Ceza Mahkemesi Hakimliğinden 
20.02.2011 tarih  2011/783  Teknik  Takip  Sayılı  arama,  el  koyma ve  inceleme kararı  alınmıştır. 
( karar 2011/142 Esas Klasör 3 dizi 74-75 de mevcuttur.)

Alınan  Mahkeme  kararına  istinaden  sanık  Hakan  Büyük'e  ait  Eskişehir  ili  Yenibağlar 
Mahallesi,  Bolayır  Sokak  Bora  Apartmanı  No:6/5  sayılı  adreste  21.02.2011  tarihinde  yapılan 
aramada,  sanığın evindeki  boş  çekmece içinde içerisinde  BE0910NSVNSDCZ4-2048 seri  nolu 
cruzer micro yazılı  SANDİSK marka 2.0 GB flash bellek  ele  geçirilmiştir.  (  2011/142 Esas 
Klasör 3 dizi 71-72-73 de yer alan ev arama, el koyma, imaj alma ve teslim tutanağı)

Her ne kadar arama tutanağında USB'nin komidin üzerindeki siyah çanta içinde ele 
geçirildiği belirtilmiş ise de, mahkememizce izlenen kamera görüntülerinden suça konu bu 
USB'nin komidinin boş çekmecesi içinde ele geçirildiği anlaşılmıştır.

Bu arama kapsamında elde edilen Sandisk marka flash bellekten elde edilen deliller ile 
Gölcük Donanma Komutanlığında yapılan aramada elde edilen delillerin bir kısmı 2011/142 Esas 
Sayılı dava klasörlerinde mevcut olup deliller aşağıda sıralanmıştır:

Dizi 254 ve devamında 45 sayfadan ibaret Kemalettin Yakar'a ait olduğu belirtilen 5 adet 
diske ilişkin bilirkişi heyeti tarafından hazırlanmış inceleme ve analiz raporunun yer aldığı, rapor 
içeriğinde:

Maxtor40  GB'lık  (CT:2882202H1QWDLY  seri  nolu)  disk  içerisinde  "Habersiz 
Denetleme" isimli Word belgesinin şifreli olarak bulunduğu, şifre çözülerek belge açıldığında T.C. 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Donanma Komutanlığı, Gölcük/ Kocaeli özel ibareli, Şubat 2008 
tarihli, habersiz denetleme konulu (Dosya) Harp Filosu Komutanlığına başlıklı, İKK. Ks. A. İsth. 
Kd. Yb. K. Yakar, İsth. İKK. Ve Güv. Ş. Md. İsth. Alb. İ. Kayış, Kurmay Başkanı Tüma. D. Cora 
paraflı, Donanma Komutanı Oramiral Uğur Yiğit adına imzaya açılan belge ile İstanbul Cumhuriyet 
Başsavcılığınca yürütülen 2010/1003 Sayılı soruşturma kapsamında Gölcük Donanma Komutanlığı 
İstihbarat  Şube  Müdürlüğünde  el  konulan  verilerden  5  nolu  hard  disk  içerisindeki 
D/İKK/2008/KİMK YENİ FORMAT sıralı  klasörü  içerisinde  yer  alan  harebsizdenetleme isimli 
belge ile benzer olduğu yönünden tespitin yer aldığı,

Yine aynı disk içerisinde silinmiş dosyalar kısmında "Microsoft Qord Document" isimli 
klasör içerisinde bulunan "312847.doc" isimli belge incelendiğinde Dz. YZB. M. Cenk Dalkanat 
(Sanık)  isimli  şahsın  "Türkiye'nin  deniz  alaka  ve  menfaatlerinin  geliştirilmesi  için  izlenecek 
denizcilik stratejisinin ana hatları nasıl olmalıdır?" Konulu 1 Mayıs 2011 tarihli TEZ çalışması için 
hazırlanmış  dosya  kapağı  olduğu  görülmüş,  "  312853.doc"  isimli  belgenin  söz  konusu  TEZ 
çalışmasının devamı niteliğinde olduğu ve belge içeriğinde " Bu tezin ihtiva ettiği hususlar şahsi 
görüşlerim olup; Türk Silahlı Kuvvetlerini resmi görüşünü yansıtmamaktadır" şeklinde ibarenin yer 
aldığı, ayrıca yine bu TEZ çalışmasının farklı bölümlerden oluştuğu ve "313539.doc" isimli belgede 
TEZ çalışmasının 7. bölümü olarak nitelendirilen Türk Silahlı Kuvvetlerinin gelecekte irca edeceği 
faaliyet  (görevler)  neler  olacaktır?  Ana  başlıklı  kısmındaki  Deniz  Kuvvetlerinin  gelecekte  icra 
edeceği görevler: Yan başlığında; "(4) Milli Güvenlik politikasının gerektirdiği bölgeler için güç  
aktarımı ve darbe yeteneğini elde bulunduracak," şeklinde ibarelerin bulunduğu,

Raporda bir kısım askeri personelin gizli olarak takibine ilişkin 2006 yılına ait fotoğraflar, 
Nuh Gönültaş isimli gazeteciye ait şahsi bilgileri içeren veriler, özel haber elamanı kimlikleri ve 
bunlara  verilen  kod  isimleri,  haber  elemanlarının  vasıtasıyla  Gölcük'teki  Yüzbaşılar  Camii 
hoparlöründen dini yayın yapılmasının sağlanması ve bunun ihbar edilmesine ilişkin tutanaklar gibi 
konular yer aldığı,

Maxtor40 GB (SN:ElGQOCHE seri nolu) Disk içerisinde; 12/ Göksel Akdoğan, Yiğit 
Boz, Adil Özdemir sıralı klasör içerisinde; 17 Adet fotoğrafın olduğu, teğmen olduğu ve klasör 
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adında belirtilen (Göksel Akdoğan, Yiğit Boz, Adil Özdemir) şahıslar olduğu değerlendirilen üç 
kişinin  karşılarında  bulunan  bilgisayar  monitöründen  Messenger  aracılığıyla  bayanlar  ile 
görüştükleri,  bayanın müstehcen pozlarının çekiminin yapıldığının görüldüğü,  Gölcük Donanma 
Komutanlığında yapılan aramda gizli bölmelerde ele geçirilen  5 nolu hard disk D/Görev analiz 
sıralı  klasöründe  yapılanma  isimli  klasör  incelendiğinde,  bu  belgeler  içerisinde  yer  alan 
Gölcük.2008-2 isimli belgenin özellikler kısmında yazar bölümünde "K. Yakar" yazılı bulunduğu, 
Excel  belgesinde alt  sekmelerin bulunduğu,  bunlardan birisinin isminin  "kendime NOT" olarak 
adlandırıldığı,  burada  yazılı  bulunan  notlar  incelendiğinde  "burada  geçen  bilgiler  bu  yıl  ki 
yapılanmanın  çıkarılmasında  kullanılacak.Diğer  şahısların  ve  yeni  bilgileri  geldikçe  uygunluk 
sağlanacak"  şeklinde  bir  ibarenin  bulunduğu,  diğer  klasörler  içerisinde  bulunan  belgeler 
incelendiğinde içeriğinde benzer soruşturmalar kapsamında elde edilen bilgilerin bulunduğu,

İllegal olduğu değerlendirilen yapılanma olarak adlandırılan oluşumun ise; 
1-Bölge Başkanlığı 
2-Gruplar Amirliği 
3-Daire Grup Amirliği 
4- Daire Liderliği
5- Köprü Elamanları şeklinde hiyerarşik olarak yapılandırıldığı, belgeler içerisinde ise 

yapılanma içerisinde bulunan kişiler ile ilgili olarak "proje üretme/ tamamlama durumu, liderlik 
kabiliyeti  "etkinlik  alanı"  ,  "  irtibatlı  olduğu  kurumlar/  kişiler",  "Doküman-  bilgi  akışı",  "Eş 
Durumu", " Kendisi ve eşi ile ilgili açıklama", " Kritik kabiliyet/ hassasiyetleri / zafiyet/ hakkındaki 
genel kanaat" olmak üzere açıklamaların bulunduğu,

"Gölcük.2008-2"  isimli  belge  incelendiğinde  aşağıda  ekran  çıktıları  verilen  "gölcük 
bölgesi,  Gölcük'e  yeni  katılanlar,  Gölcük'ten  başka  bölgeye  sevk,  kendime  NOT"  şeklinde  alt 
sekmelerin bulunduğu, " Gölcükten başka bölgeye sevk" isimli sekmede birçok askeri personel ile 
ilgili bilgilerin olduğu ve yanlarında açıklama kısmında " ileride onunla ilgili güzel planlarımız var. 
Özel kurye. Mengi Paşayla aramızda bağlantı elemanı, eşi ile birlikte görev almalı. Organizesi iyi. 
Gençlerin etkiler,  Rusya bağlantısını  sağlar.  Miting organizasyon görevi yaptı" şeklinde notların 
bulunduğu,  İncelenen  Maxtor40 GB (SN:ElGQOCHE seri  nolu) Disk içerisinde;  ismi geçen 
"Göksel Akdoğan'ın" belirtilen listede isminin geçtiği, şahsın karşısında not kısmında "lidere bağlı 
çalıştırılmalı.  Sisteme  yeni  eleman  kazandırmada  başarılı  görevler  yaptı."  Şeklinde  not  yazılı 
bulunduğu,

2005/CUNTTERFOTOLAR/saadet zinciri  isimli sıralı klasörde bulunan; "Zincir Foto" 
isimli Powerpoint dosyasının yukarıda belirtilen ilişkiler kapsamında hazırlandığı değerlendirilen 
askeri personel olduğu anlaşılan şahısların fotoğraflarının olduğu görülmüştür.

Yukarıda Saadet Zinciri başlığı ile Personel Başkanlığı bünyesinde çalışan devlet memuru, 
sevil memur, astsubay ve subay seviyesinde olmak üzere personel ile ilgili olarak rızaları haricinde 
ve bilgileri olmaksızın olduğu anlaşılan ortam dinlemesi niteliğinde ses dosyalarının kayıtlı olduğu, 
bunlar  ile  ilgili  "hamlar",  "işlenmiş"  olarak  klasörlere  ayrıldığı,  bu  dinlemelerin  çözümünün 
yapıldığı,  şahıslara  dair  klasörler  oluşturulduğu  anlaşılmıştır.Bu  dinlemelerin  yasa  dışı  olması 
nedeniyle delil niteliği bulunmadığı düşünülmüştür.

"2008arşiv/d/yedek/yedek 1" klasörde bulunan "19 Mayıs 2003" isimli 37 sayfadan ibaret 
Word belgesinde hükümetin icraatlarının yargı yürütme ve idare uygulamalarının anlatıldığı ve bazı 
milletvekilleri hakkında istihbarı bilgilerin olduğu,

"2008arşiv/h/fotoğraflar"  klasöründe,  ev  ziyareti/  kontrolü  şeklinde  yapıldığı 
değerlendirilen  görüşmelere  dair  27  adet  fotoğraf  olduğu  ve  "41  E  9834" sayılı  plakalı  araç 
fotoğrafı ile birlikte bazı şahıslara ait çeşitli mekanlarda çekilmiş fotoğrafların olduğu,

"2008arşiv/h/kemal  mavi  asb"  klasöründe,  ev  ziyareti/  kontrolü  şeklinde  yapıldığı 
değerlendirilen bazı şahıslara ait çeşitli mekanlarda çekilmiş 24 adet fotoğraf olduğu,

"denkom gönderilen CD/11" sıralı klasörünü içerisinde; 18 adet çeşitli mekanlarda bazı 
şahıslara ait kontrol şeklinde yapıldığı değerlendirilen fotoğrafların olduğu,
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"denkom  gönderilen  CD/24KAS04  DDERE  KIZ  YURDU  VE  DERNEK" sıralı 
klasörün  içerisinde,  15  adet  çeşitli  mekanlara  ait  kontrol  şeklinde  yapıldığı  değerlendirilen 
fotoğrafların olduğu,

"denkom  gönderilen  CD/menzil/menzil25.08.2006" isimli  klasörün  içerisinde; 
"menzilfaaliyetleriağustos  2006"  isimli  3  sayfadan  oluşan  Word  belgesinde;  "25  Ağustos  2006 
Cuma günü alınan bölgedeki faaliyetlere ilişkin yapılan tespitler EK-A'dta konuya ilişkin çekilen 
görüntüler EK-B sunulmuştur. " Şeklinde ibarelerin yer aldığı,

Bahse  konu  "menzilfaaliyetleriağustos  2006"  isimli  belgenin  şifreli  olduğu  yapılan 
çalışmalarda belgenin Donanma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünde yapılan aramada 
elde edilen şifreli dijital belgelerle aynı şifreye (1965) sahip olduğu,

İkk2yedek/ÖZEL/haberelemanı"  klasörün  içeriğinde  bulunan  6  sayfadan  oluşan 
"Hab.Elemanı" isimli Word belgesinin olduğu, belgenin Eylül 2001 tarihli "Özden Örnek Oramiral 
Donanma Komutanı" şeklinde imzaya açdmış olduğu, belge içerisinde haber elemanlarına ilişkin 
notların yer aldığı, bazı kişiler hakkında istihbarı bilgilerin bulunduğu,

"Tanju Veli  Aydın DHKP-C deki  ekibini  hazır  hale  getirsin.  Malzemeler  eski  yerde" 
"İlker Yunus" isminin karşılığında "Tanju Veli Aydın kontrolünde, sol bağlantıları güçlü" şeklinde 
iddiaların olduğu,

Bahse konu "Hab.Elemanı" isimli belgenin şifreli olduğu yapılan çalışmalarda belgenin 
Donanma Komutanlığı  İstihbarat  Şube  Müdürlüğünde  yapılan  aramda  elde  edilen  şifreli 
dijital belgelerle aynı şifreye (1965) sahip olduğu,

Tanju  Veli  Aydın'm  özel  haber  elemanı  olarak  görevlendirilmesine  ilişkin  Oramiral 
Donanma Komutanı  Özden Örnek adına  imzaya  açılmış  Eylül  2001 tarihli  belgelerde  Kurmay 
Başkanı Tümamiral Mustafa Aydın Gürül ve İstihbarat Şube Müdürü olarak Halit Nejat Akgüner 
isimlerinin  bulunduğu,  diğer  haber  elemanlarının  görevlendirilmelerine  ilişkin  belgelerin 
bulunduğu,

Görevlendirilen şahıslara " Barış", "Fener", "Gözcü", "Kartal" olarak çeşitli kod isimlerinin 
verildiği,  "TOPLANTI200308", "TOPLANTI221106"  isimli  belgeler  incelendiğinde ise KOD 
isim verilen  haber  elemanları  ile  ilgili  olarak  "kartal  ve/veya  gözcü  iyi  ilişkilerinin  kullanarak 
yüzbaşılar  camii  imamının  ya  da  Değirmendere  belediyesinin  imkanları  ile  çevredekilerin 
duyacakları  şekilde cami hoparlörleri  veya belediye hoparlörleri  ile dini yayın yapılmasını veya 
kuran  okunmasını  sağlayacak"  yayının  duyumunu  alan  ortalığı  karıştırmak  için,  polise  ihbarda 
bulunacak derhal sivil savcılığı da arayarak polise yaptığı ihbarı yenileyecek ve polise donanma ve 
durumu bildireceğini,  bunların  (AKP'yi  kastederek)  artık  hadlerini  çok aştığını  ifade  edecek.  ", 
"Telefon irtibatı kesinlikle yok!, aynı birlikte olanlar hariç asla birbirinizi hiçbir yerde (polis dahil) 
tanımıyorsunuz." Şeklinde ibarelerin bulunduğu,

TOPLANTI200308 belgesinin tarihinin 20 Mart 2003 olarak belirtildiği belgenin dijital 
özellikleri  incelendiğinde  oluşturulma  tarihinin  18.11.2006,  son  kaydetme  tarihinin  20.03.2008 
belgeyi oluşturanın Tamer Zorlubaş, son kaydedenin İlhan Kayış olduğu, ihbar metni tutanağının 
bulunduğu "Belediye hopörleri" isimli belgenin oluşturma ve son kaydetme tarihinin 29.03.2008 
oluşturanın Fatih isimli kullanıcı olduğu, bu olayla ilgili olarak Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünün 
ihbar  kayıt  defteri  incelendiğinde  23.04.2007  tarihinde  2,  22.05.2007  tarihinde  1-  02.11.2008 
tarihinde  bir  ihbarın bulunduğu ihbarın yapıldığı  cep telefonlarından birisinin  İsmail  Can adına 
kayıtlı olduğu bu şahsın Gölcük'te elde edilen 4 nolu diskte ismi geçen İKK ve güvenlik subayı Dz. 
Ütğm.  İsmail  Can  olarak  tespit  edildiği  ihbarı  yapan  diğer  telefonun  Askeri  Bölge  Merkez 
Komutanlığı Gölcük adına kayıtlı olduğu ihbarı yapanın görevli asteğmen olarak yazıldığı, bu ihbar 
ile 5 nolu hard diskte bulunan TOPLANTI200308 belgesindeki ihbarın yapıldığı gün Barış Kod 
Merkez Komutanlığı önlerinde, yakınlarında bulunacak ibaresi ile uyuştuğu aynı belgede Kaptan 
kod İlker Yunus'la ilgili "Kaptan Yüzbaşılarda Migros'ta bulunacak" ibaresinin bulunduğu, 

Haber  elamanlarının  mazlum-der'e  yönelik  mazlum-der'in  faaliyetlerini  yakından  takip 
ettiklerine dair belgelerin olduğu,
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Haber  elemanı  belgeleri  ile  ilgili  olarak  Kemallettin  Yakar'ın  kullanımında  bulunan 
bilgisayar  hard diski  ile  odasının zemin kaplamaları  altından çıkartılan hard disk içindeki  Hab. 
Elemani.doc isimli belge incelendiğinde;

1- Belgenin aynı şifre (1965) ile şifrelendiği,
2- Her  iki  belgenin  de  aynı  olduğu,  Kemallettin  Yakar'm  kullanımında  bulunan 

bilgisayarda bulunan belgede haber elemanı olarak kullanılan kişilerin kimliklerini taranmış halde 
bulunduğu,

3- Saklanmış  vaziyette  odanın  zeminine  gömülü  olan  hard  disk  içerisinde  bulunan 
belgelerde  haber  elemanlarının  belirlenmesi  sürecinde  kimlerin  yardım  talep  ettiği  ve  haber 
elemanlarının hangi yöntemle seçildiğini gösterir belgelerin bulunduğu,

4- Haber elemanları ile ilgili yapılan toplantıya dair alınan notlar olduğu, 
5- Toplantı  notlarında Mazlum-Der ile ilgili  çalışma yapılmasına dair  karar  alındığı, 

Kemal ettin Yakar'ın kullanımında bulunan bilgisayarda buna dair fotoğrafların yer aldığı,
6- Toplantı  notlarında haber elemanları  vasıtasıyla  senaryo dahilinde eylem organize 

edelirek ihbar yapılmasının planlandığı, ihbarın yapıldığına dair tutanağın bulunduğu,
7- Haber  elemanı  olarak  görevlendirilen  Tanju  Veli  Aydın  ve  Sönmez Turgut  isimli 

şahısların bu tür benzer görevlerde kullanıldığına dair kamera görüntüsünün olduğu, görüntüde bir 
bayanın çantasına gözlenmiş vaziyette kamera ile bir eve girdikleri tespit edildiği,

"Böl.  Kuran  Kurs."  İsimli  belgeni  şifreli  olduğu  yapılan  çalışmalarda  belgenin 
Donanma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünde yapılan aramada elde edilen şifrenin 
dijital  belgelerle  aynı  şifreye  (1965)  sahip  olduğunun  görüldüğü,(  Gerekçe  kısmında 
açıklandığı  üzere  dijital  delillerin  sahte  olarak  oluşturulduğu  yönünde  şüphe  oluşması 
karşısında üç farklı yerden elde edilen dijital verilerde şifre, içerik vs. gibi benzerliklerin tüm 
dijitallerin  aynı  kişiler  tarafından  oluşturulmuş  olma  ihtimalini  kuvvetlendirdiği 
düşünülmüştür. )

"Böl.Kuran Kurs."  İsimli  Word  belgesinde  13  adet  Kuran  Kursuna  ait  bilgilerin  yer 
aldığının görüldüğü,

İkk2yedek/okuldershane sıralı  klasör içeriğinde irticai faaliyette bulunduğu tespit edilen 
yurtlar, okullar, dershaneler şeklinde listelerin yer aldığı,

Yurt,  okul  ve  dershanelerin  nurcu,  Nakşi  bendi,  Süleymancı  vesaire  şeklinde  sınıfl 
andırıldıkları,

"Microsoft  Access  Database"  isimli  klasör  incelendiğinde;  program  veri  tablolarının 
olduğu, "Bilgi Fişi" isimli sekme incelendiğinde, çeşitli rütbelerde Deniz Kuvvetleri personeline ait 
"eşi tesettürlü, kendisinin ve ailesinin çevrelerinde aşırı dinci görüşler benimseyen kişiler olarak 
tanındıkları, Mahmut Ustaosmanoğlu grubu Nakşibendi Tarikatına mensup olduğu Cübbeli Ahmet 
Hoca ismi ile tanınan Ahmet Ünlü'nün müritlerinin arasında yer aldığı, PKK Terör örgütüne üye 
olmak,  dini  ideolojik  görüşlerini  ve  faaliyetlerini  gözlemeye yönelik takiyyeye  dayalı  tutum ve 
davranışları olduğu, evinde dini içerikli duvar yazıları ve Arapça panoların asılı olduğu, Markisist/ 
Leninist  ideolojiyi  benimsediği,  yasadışı  DHKP/C  örgütü  sempatizanı  olduğu"  şeklinde 
değerlendirmede bilgilerinin olduğu şeklinde tespitler yapılmıştır.

Dizi 267 ve devamında 13 sayfadan ibaret  Erdinç Yıldız'a  ait olduğu belirtilen 3 adet 
diske ilişkin bilirkişi heyeti tarafından hazırlanmış inceleme ve analiz raporunun yer aldığı; rapor 
içeriğinde:

Seagate 80 GB (SN: 90ZB5ANJ seri nolu) disk içerisinde;
"NERİDD24952"  isimli 13 Mayıs 1999 tarihinde gelen imzasız ihbar mektubu başlıklı 

belgenin bulunduğu, belgenin şifreli olduğu yapılan çalışmalarda belgenin Donanma Komutanlığı 
İstihbarat  Şube  Müdürlüğünde  yapılan  aramada  elde  edilen  şifreli  dijital  belgelerle  aynı 
şifreye (1965) sahip olduğu,

Belirtilen  belgede  ismi  geçen  Halil  Cura,  Feridun  Arslan,  Saadettin  Doğan,  isimli 
şahısların Gölcük'te ele geçen belgelerde İlker Yunus ve Hikmet Akçelik ile irtibatlı  isimlerinin 
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geçtiği ve ayrıca belge içeriğinde Donanma Komutanlığında görevli bazı şahıslar hakkında dünya 
görüşleri, yaşam tarzları ile ilgili tespitlerin bulunduğu,

"Başemir 598 TASLAK--------doc." isimli belgenin " Donanma Komutanlığı
İstihbarat İKK ve Güvenlik Şube Müdürlüğü Görev Analiz Kılavuzu (DEKL 202-598)" 

konulu  Eylül  2009 tarihli  "HİZMETE ÖZEL" ibareli  Donanma Komutanlığı  İstihbarat  İKK ve 
Güvenlik  Şube  Müdürlüğü  Görev  Analiz  Kılavuzunun  oluşturulduğuna  dair  yazı  olduğu,  aynı 
belgenin Donanma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünde yapılan aramada elde edilen 5 nolu 
hard  diskte  bulunan  D/GÖREV  ANALİZ/İSTİHBARAT  GÖREV  ANALİZ  KILAVUZU  sıralı 
klasörler içerisinde de olduğu görülmüş ve belgelerin aynı içeriğe ve aynı özelliklere sahip olduğu,

"ekil.doc, peki2.doc, eki3.doc, eki4doc ve eki.doc"  isimli belgelerin aynı içeriğe sahip 
olduğu ve belgelerde; Erol Mütercimler isimi şahsa ait Ad Soyad ve TC Kimlik Numarası bilgisinin 
bulunduğu, aynı belgenin Donanma Komutanlığında yapılan aramada gizli bölmede elde edilen "5 
NOLU DİSK/ D/İKK/2008/ araştırma talepleri"  sıralı klasöründe bulunduğu, şeklinde tespitler 
yapılmıştır.

2-)KIasör 2:
Gölcük Donanma Komutanlığı İstihbarat kısmında yapılan arama sonucu elde edilen 

5 nolu hard disk içerisinde; "D/İKK-GENKURBSKTAKDİMİ/rk/Tarananlar sıralı klasöründe 
"Hava Bnb. Hakan Büyükten aldıklarım" isminde bir klasör de bulunan taranmış ıslak imzalı 
belgeler:

Dizi  45-46'da  Kadir  Pazarlıklı  isimli  öğretmenle  ilgili  irticai  faaliyetlerde  bulunmasına 
ilişkin ihbar mektubu ve bu mektuba istinaden 1. Taktik Hava Kuvveti  Komutanlığınca yazılan 
Hava Pilot Tuğgeneral Necat Bilgin imzalı sanık Hakan Büyük'ün de parafı bulunan 3 Aralık 2003 
tarihli yazı,

Dizi 44'de ve devamında sanık Hakan Büyük tarafından da imzalanmış 4 sayfadan ibaret 
Sarar Anadolu İmam Hatip ve İmam Hatip Lisesi'ne ilişkin irticai faaliyetler içerikli Mart- Nisan 
2005 dönemini kapsayan 13 Mayıs 2005 tarihli rapor,

Dizi 39-40'da Hakan Büyük tarafından da paraflanmış 1. Hava Kuvveti Komutanlığı özel 
formu başlıklı Öğretmen Kadir Pazarlıklı ile ilgili 7 Mayıs 2004 tarihli yazı,

Dizi 19 ve devamında Hakan Büyük tarafından oluşturulan takip ve kontrol altındayken 
"Hava  Kuvvetleri  Komutanlığından  re'sen  emekli  edilen  personel  listesi"  ve  dijital  yollarını 
gösteren yazıların yer aldığı, dijitalin yazar kısmında "hbuyuk" yazılı olduğu, listede 181'den 303 
arasında kişi isimlerinin bulunduğu,

(Yukarıdaki 4 belge Hakan Büyük'ün evinde yapılan aramada elde edilen SANDİSK 
marka flash bellekte yer alan taranmış ıslak imzalı belgeler içinde de yeralmaktadır.)

Dizi  38'de  22  Ocak  2004  tarihli  H.  Basri  Toraman  tarafından  1.  Hava  Kuvvet 
Komutanlığına yazılmış Kadir Pazarlıklı ile ilgili yazı,

Dizi  33-32'de  H.  Basri  Toraman  tarafından  imzalanmış  6  Nisan  2004  tahrili  1.  Hava 
Kuvveti Komutanlığına hitaben Öğretmen Kadir Pazarlıklı ile ilgili yazı,

Dizi  28'de  1.  Taktik  Hava  Kuvveti  Kurmay  Başkanı  Hava  Pilot  Tuğgeneral  Semih 
Birdoğan imzalı Hava Mühendis Yarbay Nuri Gültekin'in istihbarat raporu ekli yazı,

Dizi 24'de 1.Taktik Hava Kuvveti Kurmay Başkanı Hava Pilot Tuğgeneral Semih türöanlı, 
tesettürlii kıyafet giyenlerle ilgili Hava Kuvvetleri Komutanlığına yazılan yazı,

Dizi  23'de  1.  Taktik  Hava  Kuvveti  Kurmay  Başkanı  Hava  Pilot  Tuğgeneral  Semih 
Birdoğan imzalı personelin evlerine yapılan ziyaretlerle ilgili irticai faaliyet takibine ilişkin 1. Hava 
Jet Üs Komutanlığına hitaben yazılan yazı,

Dizi  22'de  1.  Taktik  Hava  Kuvveti  Kurmay  Başkanı  Hava  Pilot  Tuğgeneral  Semih 
Birdoğan imzalı 1. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığına Hasan Kımkak isimli şahsın eşinin 
giyim tarzının takibi ile ilgili yazı,

Dizi 21'de Hava Tabip Albay Güray Ulutaş imzalı hastaneye çağdaş olmayan kıyafetlerle 
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gelen kişilerle ilgili yazı ve ekinde listenin bulunduğu görülmüştür.

3-)Klasör 3:
Dizi  33  ve  devamında  6  sayfadan  ibaret  delil  niteliğinde  dijital  verilerin  bulunduğu 

SANDİSK marka 2 GB flash Bellek'in ön incelemesine dair TEM Şube Müdürlüğü görevlilerince 
hazırlanmış raporun bulunduğu,

İnceleme raporuna göre; flash belleğin ilk açılışında Ordum-Dosyalarım isimli 2 klasörün 
bulunduğu, dosyalarım isimli klasörde Ankara Belgelerim, Bilvanis Çiftliği, Dz. KK'dan gelenler, 
ihtimalat, seçim isimli klasörlerin yer aldığı, Ankara belgelerim isimli klasör içeriğinde;

"Ankara Belgelerim" isimli klasöre girildiğinde içeriğinde " Ankara belgelerim l.zip*, 
Ankara Belgelerim 2.zip*, Ankara ekler .zip* ve Mehmet Nuri Kureşten aldığım 12 Mayıs 
2009 JPG.zip* " isimli dosyaların bulunduğu, dosyaların şifreli olması sebebiyle açılamadığı (daha 
sonraki aşamada şifre kırılmış ve dosya içeriklerine ulaşılmıştır.)

"Bilvanis  Çiftliği"  isimli  klasöre  girildiğinde  içeriğinde  "Bilvanis  video  görüntüsü, 
Eskişehir, K. Özel Yazışmalar" isimli dosyaların bulunduğu,

Bilvanis  video  görüntüsü  isimli  klasörde  videoların  bulunduğu,  şifreli  olduğu  için 
açılamadığı, Eskişehir isimli klasörde çok sayıda dosyanın bulunduğu, şifreli olduğu için içeriklerin 
açılamadığı, (daha sonraki aşamada şifre kırılmış ve dosya içeriklerine ulaşılmıştır.)

"Dz.  KK'dan  gelenler" isimli  klasöre  girildiğinde  içeriğinde  Hukuk  koruması,  İKK 
güvenlik brifingi isimli klasörler ile baskı.doc*, DzK'dan_ istekler.doc*, hovkom koordine.doc*, 
personel görevlendirme.doc*, TRANSFER.doc*" isimli belgelerin bulunduğu,

Hukuk  koruması  isimli  klasörün  içerisinde  EK-A  926  Teklifler.doc*,  K.na  bilgi 
notu.doc*, KALKAN.doc* isimli belgelerin bulunduğu,

İKK  güvenlik  brifingi  isimli  klasörün  içerisinde  güvenlik  brifingi.ppt*,  güvenlik 
tedbirleri emri.doc*, güvenlik tedbirleri tekdim metni.doc* isimli belgelerin bulunduğu ancak 
belgelerin şifreli olduğu ve aşağıda verilen görüntüde belirtildiği şekilde belgelerin açılabilmesi için 
parola istenildiğinden dolayı belirtilen belgelerin içeriklerine ulaşılamadığı, (daha sonraki aşamada 
şifre kırılmış ve dosya içeriklerine ulaşılmıştır.)

"ihtimalat"  isimli  klasöre  girildiğinde  içeriğinde  "alinacaktedbirler.doc*, 
devirteslim.doc* ek-e Ihk-4.doc*, hakmsavdur.doc*, hukonIem.doc*, Hukuki Prosedur.doc*, 
I.planhazirhklari.doc*,  ihtimal.doc*,  ofk.doc*,  özel  plan.doc*,  plan  .doc*  teklif.doc*  isimli 
belgelerin  bulunduğu  ancak  belgelerin  şifreli  olduğu  ve  aşağıda  verilen  görüntüde  belirtildiği 
şekilde belgelerin açılabilmesi  için parola istenildiğinden dolayı  belirtilen belgelerin içeriklerine 
ulaşılamadığı, (daha sonraki aşamada şifre kırılmış ve dosya içeriklerine ulaşılmıştır.)

"SEÇİM"  isimli  klasöre  girildiğinde  içeriğinde  aşağıya  görüntüsü  çıkarılanbelgelerin 
bulunduğu ancak belgelerin şifreli olduğu ve aşağıda verilen görüntüdebelirtildiği şekilde belgelerin 
açılabilmesi  için  parola  istenildiğinden  dolayı  belirtilen  belgelerin  içeriklerine  ulaşıldığı,  (daha 
sonraki aşamada şifre kırılmış ve dosya içeriklerine ulaşılmıştır) anlaşılmaktadır. 

4-)Klasör 4:
Dizi 117 ve devamında Hakan Büyük'ün adresinden elde edilen SANDİSK marka 2 GB'lık 

flash  bellekle  ilgili  117  sayfadan  ibaret  TEM  Şube  inceleme  tutanağının  yer  aldığı,  tutanak 
içeriğinde  yukarıda  şifreli  olduğu  belirtilen  dosyalardaki  şifrenin  "NOYAN1990"  olduğunun 
belirlendiği,  bu şekilde şifreli  dosyaların açıldığı  anlaşılmakta olup flash bellekte  bulunan delil 
niteliğindeki belgeler aşağıda sıralanmıştır.

5-)Klasör 5:
Flash Bellek'te  Dz.  KK'dan gelenler ve Bilvanis  Çiftliği/  Eskişehir isimli  klasörler 

içerisinde bulunan belgeler aşağıda belirtilmiştir;
Dizi 121'de Donanma Komutanı Oramiral Özden Örnek adına imzaya açılmış Nisan 2003 
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tarihli  Deniz  Kuvvetleri  Komutanlığının  yeniden  yapılandırma  çalışmaları  konulu,  koruyucu 
güvenlik önlemleri içerikli dijital çıktının yer aldığı, belgenin 05.04.2003 tarihinde Ahmet Dikmen 
tarafından yazıldığı, son kaydedenin Cem Gürdeniz olduğu,

Dizi 115'de Donanma Komutanı Oramiral Özden Örnek adına imzaya açılmış Mart 2003 
tarihli önleyici hukuki tedbirler konulu Cengiz Şirin, Cumhur Eryüksel, Tanju Ünal, Tülay Delibaş 
ve Doğan Uysal'dan oluşan mevzuat çalışma gurubu kurulduğuna dair dijital çıktının yer aldığı, 
belgenin  dijital  kullanıcı  yollarında  oluşturma  ve  son  kaydetme  tarihinin  26.03.2003,  belgeyi 
yazanın Onur Uluocak, son kaydedenin Cem Gürdeniz olduğu,

Dizi  112'de  A.  Cengiz  Şirin  adına  imzaya  açılmış  Nisan  2003  tarihli  açılacak 
soruşturmalarda kişilerin korunması içerikli kanun tasarı taslakları ekli ve EK-A'sın da Tanju Ünal 
adına imzaya açılmış 926 Sayılı TSK Personel Kanunu taslağı bulunan dijital çıktının yer aldığı, 
belgenin  dijital  kullanıcı  yollarında  oluşturma  tarihinin  04.04.2003,  son  kaydetme  tarihinin 
05.04.2003,  belgeyi  yazanın  Tanju  Ünal,  son  kaydedenin  Cem  Gürdeniz  olduğu,  kullanıcı 
yollarında Cumhur Eryüksel, A. Cengiz Şirin isimli şahısların isimlerinin de bulunduğu, ekindeki 
kanun  tasarısına  ilişkin  belgenin  oluşturma  tarihinin  03.04.2003,  son  kaydetme  tarihinin 
05.04.2003, belgeyi yazanın Doğan Uysal, son kaydedenin Cem Gürdeniz olduğu, ayrıca kullanıcı 
yollarında  Tülay,  Tanju  Ünal,  A.  Cengiz  Şirin  isimlerinin  bulunduğu,  Dizi  77'de  Donanma 
Komutanı  Oramiral  Özden Örnek adına imzaya  açılmış,  Kasım 2002 tarihli  koruyucu güvenlik 
önlemleri konulu ekinde güvenlik brifingi olduğu belirtilen dijital çıktının yer aldığı, dağıtım-gereği 
bölümünde  Ankara  Birlik  Komutanlığı,  İzmir  Birlik  Komutanlığı,  İstanbul  Birlik  Komutanlığı 
ibarelerinin  yer  aldığı,  belgenin  dijital  kullanıcı  yollarında  oluşturma  tarihinin  23.10.2002,  son 
kaydetme tarihinin 05.10.2002,  belgeyi  yazanın Necat  Akgüner,  son kaydedenin Cem Gürdeniz 
olduğu,

Dizi  71  ve  devamında  yansılar  43  ve  devamında  yazılı  metni  bulunan  Albay  Necat 
Akgüner ismi yer alan koruyucu güvenlik önlemleri brifingi isimli belgelerin yer aldığı, belgelerin 
24.10.2002 tarihinde oluşturulduğu, 05.11.2002 de son kez kaydedildiği, belgesi yazanın Ayhan Üst 
baş, son kaydedenin Cem Gürdeniz olduğu,

Dizi 30 ve devamında Donanma Komutanı Oramiral Özden Örnek adına imzaya açılmış, 
Ocak  2003  tarihli  plan  çalışmaları  personel  görevlendirme  konulu  kurye  hizmetlerine  yönelik 
Ahmet Dikmen, Rafet Oktar,  Sinan Ertuğrul,  Cem Gürdeniz'in görevlendirildiğini  belirtir  dijital 
çıktının yer aldığı, oluşturma ve son kaydetme tarihinin 02.01.2003, belgeyi yazanın Sinan Topuz, 
son kaydedenin Cem Gürdeniz olduğu,

Dizi 24'deMehmet Örgen adına imza açılmış,  17 adet Ali Türkşen'in talep ettiği  Glock 
marka  tabancaların  temin  edildiğine  dair  dijital  belgenin  yer  aldığı,  belgenin  oluşma  tarihinin 
11.10.2002  son  kaydetme  tarihinin  30.12.2002,  belgeyi  yazanın  örgen,  son  kaydedenin  Cem 
Gürdeniz olduğu, kullanıcı yollarında Mehmet Örgen, Feyyaz Öğütçü, Cem Gürdeniz isimlerinin 
bulunduğu, 

Dizi  18'de  Servet  Bilgin  adına  imzaya  açılmış  27  Aralık  2002  tarihli  gözetim  altına 
alınacak şahısların Yassıada ve İmralı Ada da tutulmasına ilişkin teklif konulu dijital belgenin yer 
aldığı, belgede Levent Tezcan'ın isminin geçtiği,  belgenin oluşturma tarihini 27.12.2002, belgeyi 
yazanın Servet Bilgin, son kaydedenin Cem Gürdeniz olduğu,

Dizi 12'de Cem Gürdeniz adına imzaya açılmış, oraj hava harekat planı Hava Kuvvetleri 
ile  yapılacak müşterek  eğitimlerle  ilgili  dijital  belgenin yer  aldığı,  belgenin oluşturma tarihinin 
22.02.2003,  son  kaydetme  tarihinin  24.02.2003,  belgeyi  yazanın  Aysirin,  son  kaydedenin  Cem 
Gürdeniz olduğu,

Dizi 6'da Feyyaz Öğütçü adına imzaya açılmış 4 Mart 2003 tarihli  Hava Kuvvetleriyle 
koordine edilecek hususlar konulu EGAYDAAK'lara ilişkin dijital  belgenin yer  aldığı,  belgenin 
oluşturma tarihinin 04.03.2003, son kaydetme tarihinin 06.03.2003, belgeyi yazanın Rafet Oktar, 
son kaydedenin Cem Gürdeniz olduğu görülmektedir.
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6-)Klasör 6:
Flash Bellek'te DOSYALARIM/İHTİMALAT isimli klasörler içerisinde Oraj Hava 

Harekat Planı ile ilgili belgeler aşağıda belirtilmiştir;
Dizi 21'de Hava Pilot Tümgeneral Plan Prensipler Başkanı Bilgin Balanlı adına imzaya 

açılmış  Şubat  2003  tarihli  Harp  Akademileri  Komutanlığına  hitaben  yazılmış,  ihtimalat  planı 
hazırlanmasına yönelik planlama gurubu oluşturulduğunu içerir dijital belgenin yer aldığı, belgenin 
BİLGİN isimli kullanıcı tarafından 19.12.2002 tarihinde oluşturulduğu, aynı kullanıcı tarafından 
20.02.2003 tarihinde son kez kaydedildiği, şirket isminin bilgin-iffet Balabanlı olduğu,

Dizi  20'de  Bülent  Kocababuç  adına  imzaya  açılmış  Mart  2003  tarihli  Hava  Pilot 
Tümgeneral  Plan Prensipler  Başkanı  Bilgin Balanlı'ya  hitaben yazılmış  ihtimalat  planı  ile  ilgili 
alınacak önlemleri içerir dijital belgenin yer aldığı, belgenin bkocababuc isimli kullanıcı tarafından 
06.03.2003  tarihinde  oluşturulduğu,  aynı  kullanıcı  tarafından  07.03.2003  tarihinde  son  kez 
kaydedildiği, şirket isminin bulent olduğu,

Dizi 19'da Ahmet Erdem adına imzaya açılmış Mart 2003 tarihli Hava Pilot Tümgeneral 
Plan Prensipler Başkanı Bilgin Balanlı'ya hitaben yazılmış Askeri Hakim durumları konulu dijital 
belgenin  yer  aldığı,  belgenin  Ahmet  Erdem  isimli  kullanıcı  tarafından  10.03.2003  tarihinde 
oluşturulduğu ve aynı kullanıcı tarafından 10.03.2003 tarihinde son kez kaydedildiği, şirket isminin 
A.ERDEM olduğu,

Dizi 18'de Turgut Atman adına imzaya açılmış, Hava Pilot Tümgeneral Plan Prensipler 
Başkanı Bilgin Balanlı'nın sözlü emrine dayalı olarak oraj hava harekat ihtimalat planı hazırlıkları 
konulu  dijital  belgenin  yer  aldığı,  belgenin  T.ATMAN  isimli  kullanıcı  tarafından  05.03.2003 
tarihinde oluşturulduğu, aynı kullanıcı tarafından 07.03.2003 tarihinde son kez kaydedildiği, şirket 
isminin TURGUT olduğu,

Dizi 17'de A. Zeki Üçok adına imzaya açılmış, Mart 2003 tarihli Turgut Atman'a hitaben 
yazılmış, hukuki önlemler konulu dijital belgenin yer aldığı, belgenin 11.03.2003 tarihinde A.ZEKİ 
UCOK isimli kullanıcı tarafından oluşturulduğu, 11.03.2003 tarihinde aynı kullanıcı tarafından son 
kez kaydedildiği, şirket isminin AZU olduğu,

Dizi 16'da Beyazıt Karataş adına imzaya açılmış, Turgut Atman'a hitaben yazılmış Mart 
2003 tarihli ihtimalat planı ile ilgili yapılan çalışmaları içerir dijital belgenin yer aldığı, belgenin 
KARATAS isimli  kullanıcı  tarafından  06.03.2003  tarihinde  oluşturulduğu,  07.03.2003  tarihinde 
aynı kullanıcı tarafından son kez kaydedildiği, şirket isminin B.Karatas- olduğu,

Dizi 15'de Bülent Günçal adına imzaya açılmış, Hava Pilot Tünigeneral Plan Prensipler 
Başkanı  Bilgin Balanlı'ya hitaben yazılmış  Mart 2003 tarihli  hukuki süreç ve alınacak tedbirler 
konulu dijital belgenin yer aldığı, belgenin guncal isimli kullanıcı tarafından 4.03.2003 tarihinde 
oluşturulduğu ve aynı kullanıcı tarafından 14.03.2003 tarihinde son kez kaydedildiği, şirket isminin 
B.GUNCAL olduğu,

Dizi 14'de Askeri Savcı E. Hakan Özbek adına imzaya açılmış Mart 2003 tarihli, Bülent 
Günçal'a  hitaben  yazılmış  ihtimalat  planı  hukuki  tedbirler  konulu  dijital  belgenin  yer  aldığı, 
belgenin Hozbek isimli kullanıcı tarafından 12.03.2003 tarihinde oluşturulduğu ve aynı kullanıcı 
tarafından 12.03.2003 tarihinde son kez kaydedildiği, şirket isminin ÖZBEK olduğu, Dizi 13'de 
Mehmet  Erkorkmaz  adına  imzaya  açılmış,  ihtimalat  planı  konulu  dijital  belgenin  yer  aldığı, 
belgenin  24.03.2003  tarihinde  M.ERKORKMAZ  isimli  kullanıcı  tarafından  oluşturulduğu, 
mehmeteldem isimli kullanıcı tarafından 06.11.2003 tarihinde son kez kaydedildiği, şirket isminin 
mehmeterkorkaz olduğu,

Dizi 12'de M. Erhan Pamuk adına imzaya açılmış, ihtimalat planı konulu dijital belgenin 
yer  aldığı,  belgenin  E.PAMUK  isimli  kullanıcı  tarafınan  25.03.2003  tarihinde  oluşturulduğu, 
mehmeteldem isimli kullanıcı tarafından 06.11.2003 tarihinde son kez kaydedildiği, şirket isminin 
PAMUK olduğu,

Dizi  11'de  İsmail  Taş  adına  imzaya  açılmış,  Hava  Pilot  Tümgeneral  Plan  Prensipler 
Başkanı Bilgin Balanlı'ya hitaben yazılmış Mart 2003 tarihli ihtimalat planı- özel filo konulu dijital 
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belgenin  yer  aldığı,  belgenin  İSMAİL  TAS  isimli  kullanıcı  tarafından  26.03.2003  tarihinde 
oluşturulduğu, mehmeteldem isimli kullanıcı tarafından 06.11.2003 tarihinde son kez kaydedildiği, 
şirket isminin ismailtas olduğu,

Dizi 10'da Mehmet Eldem adına imzaya açılmış, Mart 2003 tarihli İsmail Taş'a hitaben 
yazılmış  Özel  Filo  Komutanlığının  yedeklenmesi  konulu  dijital  belgenin  yer  aldığı,  belgenin 
mehmeteldem  isimli  kullanıcı  tarafından  24.03.2003  tarihinde  oluşturulduğu  ve  aynı  kullanıcı 
tarafından 25.03.2003 tarihinde son kez kaydedildiği, şirket isminin M.ELDEM olduğu,

Dizi 9'da N. Güngör Kurubaş adına imzaya açılmış Kasım 2003 tarihli Bilgin Balanlı'ya 
hitaben  yazılmış  ihtimalat  planına  ilişkin  dosyaların  Beyazıt  Karataş'tan  teslim alındığı  içerikli 
dijital belgenin yer aldığı, belgenin Gungor Kurubas isimli kullanıcı tarafından 18.11.2003 tarihinde 
oluşturulduğu, aynı kullanıcı tarafından 18.11.2003 tarihinde son kez kaydedildiği, şirket isminin 
KURUBAS olduğu anlaşılmıştır.

7-)Klasör 7:
Hakan Büyük'ün evinde yapılan aramada elde edilen SANDİSK marka flash bellekte 

yer alan taranmış ıslak imzalı belgeler:
Dizi 62'de Kadir Pazarlıklı isimli öğretmenle ilgili irticai faaliyetlerde bulunmasına ilişkin 

1. Taktik Hava Kuvveti Komutanlığınca yazılan Hava Pilot Tuğgeneral Necat Bilgin imzalı sanık 
Hakan Büyük'ün de parafı bulunan 3 Aralık 2003 tarihli yazı,

Dizi  61'  ve  devamında sanık  Hakan  Büyük tarafından  Milli  Güvenlik  dersi  öğretmeni 
olarak hazırlanmış 3 sayfadan ibaret Sarar Anadolu İmam Hatip ve İmam Hatip Lisesi'ne ilişkin 
irticai faaliyetler içerikli Mart- Nisan 2005 dönemini kapsayan 13 Mayıs 2005 tarihli rapor,

Dizi 56-57'de Hakan Büyük tarafından da paraflanmış 1. Hava Kuvvet Komutanlığı özet 
formu başlıklı Öğretmen Kadir Pazarlıklı ile ilgili yazı,

Dizi  50-54  arasında  Hava  Kuvvetleri  Komutanlığından  re'sen  emekli  edilen  personel 
listesi,

(Yukarıdaki 4 belge Gölcük Donanma Komutanlığı İstihbarat kısmında yapılan arama  
sonucu elde edilen 5 nolu hard disk içerisinde; "D/İKK-GENKURBSKTAKDİMİ/rk/Tarananlar 
sıralı  klasöründe  "Hava  Bnb.  Hakan  Büyük'ten  aldıklarım" ismindeki  klasörlerde  de  yer  
almaktadır.)

Dizi 49 da Hava Pilot TuğgeneralNecat Bilgin tarafından imzalanmış,  Hava Kuvvetleri 
Komutanlığına hitaben yazılmış  Astsubay Servet Gülhan Tümay'ın irticai  faaliyetler  dolayısı  ile 
takibine ilişkin Hakan Büyük'ün parafı da bulunan 22 Temmuz 2004 tarihli yazı,

Dizi  48'de  Hava  Pilot  Tuğgeneral  Necat  Bilgin  tarafından  imzalanmış,  Hv.Mu.  Üçvş. 
Servet  Gülhan  Tümay'ın  irticai  unsurlarla  iltisaklı  olabileceği  değerlendirmesini  içeren  Hakan 
Büyük'ün de parafı bulunan 7 Mayıs 2004 tarihli yazı,

Dizi 47'de Hava Pilot Tuğgeneral Necat Bilgin imzalı, Hakan Büyük'ün de parafı bulunan 
14 Ocak 2004 tarihli Astsubay Hanifı Şenbay'ın eşinin çağdaş olmayan kıyafet giydiği konulu Hava 
Lojistik Komutanlığına yazılan yazı,

Dizi  46'da  Hava  Pilot  Tuğgeneral  Necat  Bilgin  imzalı,  Hakan  Büyük  tarafından  da 
paraflanmış,  Astsubay  Mehmet  İffet  Töre'nin  irticai  faaliyetler  nedeniyle  takibine  ilişkin  30 
Temmuz 2004 tarihli 1. Ana Jet Üs Komutanlığına yazılan yazı ve ekinde Hakan Büyük imzalı  
rapor,

Dizi 43'te Hava Tümgeneral A. Hindal Çekiç imzalı, Genelkurmay Başkanlığına hitaben 
yazılmış  6 Eylül  2001 tarihli  TSK'da ilişkileri  kesilen  personel  ile  ilgili  bilgiler  konulu  Hakan 
Büyük tarafından da paraflanmış yazı,

Dizi 42-41'de Hava Hv.İsth.Yb. Hakan Büyük tarafından imzalanmış inceleme raporları,
Dizi 40'da Hava Pilot Tuğgeneral Nejat Bilgin tarafından imzalanmış,  Hava Kuvvetleri 

Komutanlığına hitaben yazılmış, 19 Aralık 2003 tarihli Hakan Büyük'ün de parafı bulunan Sarıgazi 
Sultanlar Camii imamı konulu, camii imamının 2003 yılında bayram namazında sırasında yaptığı 
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konuşma içerikli yazı,

Dizi  38'de  Hava  Pilot  Tuğgeneral  Nejat  Bilgin  tarafından  imzalanmış,  Anamur  Işık 
Dershanesi  ile  ilgili  17 Eylül  2003 tarihli  Hakan Büyük'ün de parafı  bulunan Hava Kuvvetleri 
Komutanlığına hitaben yazılmış yazı,

Dizi 37-36'da Hava Pilot Tuğgeneral A. Bertan Nogaylaroğlu tarafından imzalanmış Hava 
Kuvvetleri Komutanlığına hitaben yazılan 17 Eylül 2004 tarihli NT Kırtasiye Bandırma Şubesinin 
açılışına ilişkin Hakan Büyük'ün parafı ve ekinde raporu bulunan yazı,

Dizi  35'de  Hava Pilot  Tuğgeneral  Nejat  Bilgin  tarafından imzalanmış,  çeşitli  birliklere 
hitaben  yazılmış  22  Ocak  2004  tarihli  Eskişehir'deki  NT  Kırtasiyenin  takibine  ilişkin  Hakan 
Büyük'ün de parafı bulunan yazı,

Dizi  34-33-32'de  Hava  Pilot  Tuğgeneral  Nejat  Bilgin  tarafından  imzalanmış,  Hava 
Kuvvetleri Komutanlığına hitaben yazılmış 7 Ocak 2004 tarihli NT Kırtasiyenin takibine ilişkin 
Hakan Büyük parafı ve ekinde EK-A, EK-C raporları bulunan yazı,

Dizi 31'de Hava Pilot Tuğgeneral Fikret Erbilgin tarafından imzalanmış, yerel gazetelerin 
takibine ilişkin Hakan Büyük'ün parafı da bulunan 15 Eylül 2006 tarihli yazı,

Dizi 29-30'da Hava Pilot Tuğgeneral Nejat Bilgin adına imzaya açılmış, Hava Kuvvetleri 
Komutanlığına hitaben yazılmış, Kasım 2002 tarihli seçim sonuçları ile ilgili yazı, Dizi 24-23'de 
Hava Pilot Tuğgeneral Nejat Bilgin adına imzaya açılmış, Hava Kuvvetleri Komutanlığına hitaben 
yazılmış, Mart 2004 tarihli seçim sonuçları ile ilgili yazı,

Dizi 22-19'da Hava İstihbarat Binbaşı Hakan Büyük adına imzaya açılmış, Eskişehir ili 
Sivrihisar  ilçesi  Aşağı  Kepen  Köyünde  bulunan  Nakşibendi  tarikatı,  Adıyaman  Menzil  grubu 
konulu Bilvanis Çiftliğindeki faaliyetleri içerikli rapor,

Dizi 18'de Hava Pilot Tuğgeneral Nejat Bilgin tarafından imzalanmış,  Hava Kuvvetleri 
Komutanlığına hitaben yazılmış Hakan Büyük'ünde parafı bulunan Nakşibendi tarikatı faaliyetleri 
konulu Bilvanis Çiftliği içerikli yazı.

Dizi  16'deHavaPilot  Tuğgeneral  Bertan  Nogaylaroğlu  tarafından  imzalanmış,  24  Eylül 
2004  tarihli  İl  Jandarma  Komutanlığına  hitaben  yazılmış,  Hakan  Büyük'ün  de  parafı  bulunan 
Bilvanis Çiftliği konulu yazı,

Dizi 14'de Hava Pilot Tuğgeneral Fikret Erbilgin adına imzaya açılmış,Bilvanis Çiftliği ile 
ilgiliTemmuz 2006 tarihli mesaj formu,

Dizi 12'de Hava Pilot Tuğgeneral Nejat Bilgin adına imzaya açılmış, Temmuz 2004 tarihli 
1. Hava Kuvveti Komutanlığında 1. Ana Jet Üs Komutanlığına gönderilen Bilvanis Çiftliği ile ilgili  
keşif isteği konulu mesaj emri.

Dizi 11'de Hava Pilot Tuğgeneral Bertan Nogaylaroğlu adına imzaya açılmış, Ocak
2005 tarihli  1.  Hava Kuvveti  Komutanlığında 1.  Ana Jet  Üs Komutanlığına gönderilen 

Bilvanis Çiftliği ile ilgili keşif isteği konulu mesaj emri.
Dizi  10'de Hava Pilot  Tuğgeneral  Fikret  Erbilgin adına imzaya açılmış,  Temmuz 2006 

tarihli 1. Hava Kuvveti Komutanlığında 1. Ana Jet Üs Komutanlığına gönderilen Bilvanis Çiftliği 
ile ilgili keşif isteği konulu mesaj emri.

Dizi  8'de  Hava  Korgeneral  Bilgin  Balanlı  adına  imzaya  açılmış  Hava  Kuvvetleri 
Komutanlığına hitaben yazılmış, Şubat 2007 tarihli Bilvanis Çiftliği konulu yazı ve ekinde Bilvanis 
Çiftliğinin havadan çekilmiş 6 adet fotoğraf bulunduğu anlaşılmıştır.

8- )Klasör 8:
Hakan Büyük'tün ikametinden elde edilen Sundisk marka flash bellekle ilgili TEM Şube 

görevlilerinin 12. Ağır Ceza Mahkemesinin kararına istinaden düzenledikleri 258 sayfadan ibaret 
teknik inceleme raporunun olduğu, raporda flash bellekte yer alan dijital verinin oluşturma tarihleri, 
kayıt etme tarihleri, oluşturan, kayıt eden verilerin incelendiği anlaşılmıştır.

9- )Klasör 23:
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Dizi 181'de Gölcük Yüzbaşılar Camiinde hoparlörden dini içerikli vaaz yapıldığına yönelik 
Sanık Astsubay İlker Yunus'un yaptığı ihbar ve bu konu ile ilgili de TEM Şubenin değerlendirme 
raporu,

Dizi 176-175'de Deniz Kurmay Albay Tamer Zorlubaş adına imzaya açılmış, Nisan
2006 tarihli haber elemanı kullanılmasına ilişkin yazı,
Dizi 170 ve devamında Gölcük Yüzbaşılar Camiinde hoparlörden dini yayın yapılmasına 

ilişkin soruşturma evraklarının yer aldığı.
Dizi  116'da  Hava  Pilot  Tuğgeneral  Bertan  Nogaylaroğlu  tarafından  imzalanmış  Hava 

Kuvvetleri Komutanlığına hitaben yazılmış, 9 Temmuz 2005 tarihli Bandırmaya atanan bir öğretim 
üyesinin irticai faaliyetleri ile ilgili olarak atanmasının değiştirilmesi konulu yazısı,

Dizi  113  ve  devamında  Hava  Tuğgeneral  Taylan  İnce  tarafından  imzalanmış  takip  ve 
kontrol altında bulunan Astsubay Hasan... hakkında düzenlenen raporlar konulu yazı ve bu şahsın 
ailevi görüntülerinin yer aldığı resimler,

Dizi  106-105'de Korgeneral  İbrahim Fırtına tarafından imzalanmış,  Eskişehir  Valiliğine 
hitaben yazılmış, 8 Eylül 2000 tarihli, bir öğretmenin irticai faaliyetleri ile ilgili bir yazı,

Dizi 104-103'de Hava Pilot Tuğgeneral Yılmaz Üçer tarafından imzalanmış, 23 Ekim
2000 tarihli  Hava  Kuvvetleri  Komutanlığına  hitaben  yazılmış  bir  öğretmenin  irticai 

faaliyetleri ile ilgili yazı,
Dizi  93'de  Hava  Pilot  Tuğgeneral  Yılmaz  Üçer  tarafından  imzalanmış,  9  Kasım 2003 

tarihli Hava Kuvvetleri Komutanlığına hitaben yazılmış bir öğretmenin irticai faaliyetleri ile ilgili 
yazı,

Dizi 99-98'da Hava Pilot Tuğgeneral Yılmaz Üçer tarafından imzalanmış, 28 Şubat 2001 
tarihli Hava Kuvvetleri Komutanlığına hitaben yazılmış bir öğretmenin irticai faaliyetleri ile ilgili 
yazı,

Dizi  95  de  yukarıda  yazılarda  belirtilen  evraklardaki  öğretmenler  Cengiz  Özdemir  ve 
Mehmet Örs ile ilgili Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının "Arapça ve 
Farsça  kelimeler  kullanılmasının  şahısların  kendi  tercihi  olduğu,beyan  eli  sıkmamanın  nezaket 
kuralları  içerisinde  şahsi  davranış  olarak  nitelendirilmesi  gerekeceği,  muhafazakar  düşünce  ve 
davranışların  örgütsel  bir  bağlantının  delili  olmadığı  gerekçeleri  ile  22.01.2001  tarih  2000/511 
hazırlık 2001/10 karar sayılı takipsizlik kararının yer aldığı,

Dizi 32'de Hava Tümgeneral Himdal Çekiç tarafından imzalanmış, irticai faaliyet yürüten 
okul,  yurt,  dershane ve vakıf  listeleri  konulu Körfez Hava Radar Mevzi Komutanlığına hitaben 
yazılmış yazı, ekinde Kocaeli'dc irticai faaliyet yürüten okul, yurt, dershane ve vakıflarla ilgili 41 
okul, yurt ve derneğin bulunduğu liste,

Dizi  27'de  Hava  Yarbay  Yavuz  Dursun  tarafından  imzalanmış,  Hava  Kuvvetleri 
Komutanlığına  hitaben  yazılmış,  Kocaeli  Körfez  ilçesinde  irticai  ve  aşırı  sol  faaliyet  yürüten 
dernek, okul, yurt ve dershanelerin listelerinin bulunduğu Hava Yüzbaşı Ahmet Uyaroğlu imzalı 
evrakın ekte olduğu yazı.

Dizi 21-22'de İstihbarat Başkanı Hava Pilot Tümgeneral Ziya Güler tarafından imzalanmış, 
Körfez  Hava  Radar  Mevzi  Komutanlığına  hitaben  yazılmış,  irticai  faaliyetler  ile  ilgili  bilgi 
toplanması konulu yazı,

Dizi 18'de Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral H.İbrahim Fırtına tarafından imzalanmış 
Körfez Hava Radar Mevzi Komutanlığına yazılmış, tesettürlü ve sakallı şahısların askeri mahallere 
girmelerine müsaade edilmeyeceğine dair yazı.

Dizi  14-16'da  Korgeneral  H.  İbrahim  Fırtına  tarafından  imzalanmış,  yıkıcı  bölücü 
faaliyetler konulu yazı.

Dizi  13'te  15.  Kolordu  Komutanlığı  Kurmay  Başkanı  Turgay  Tekmen  tarafından 
imzalanmış, 25 Aralık 2002 tarihli Kategorili Personel isimleri ve irticai faaliyetler konulu Milli 
Güvenlik  dersine  giren  öğretmenlerin  kılık  kıyafet  yönetmeliğinin  uygulanmasında  geri  adım 
atmayacakları içerikli yazı ve ekinde Milli Güvenlik Bilgisi öğretmenlerinin dolduracakları form. 
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(Hüseyin Uğurluay Piyade Binbaşı imzalı)

Dizi 8'de Hava Pilot Tümgeneral Erol Özgil tarafından imzalanmış, 27 Şubat 2004 tarihli, 
23 Mart 2004 tarihinde yapılan seçim analiz tablosu ekli yazı.

Dizi 6'da Kurmay Albay Yavuz Dursun tarafından imzalanmış, Marmara Işık Dershanesine 
bir astsubayın oğlunun gittiği içerikli yazıların yer aldığı görülmektedir.

Yukarıda Klasör 2 - Klasör 7 ve Klasör 23'te yer alan Gölcük ve Eskişehir'den elde edilen 
ıslak  imzalı  taranmış  evrakın  asıllarının  bulunup  bulunmadığı  konusunda  26.03.2012  tarihinde 
Genelkurmay Başkanlığına yazılan yazıya verilen cevapta birçoğunun asılları bir kısmının onaylı 
suretleri gönderilmiş bu şekilde taramış evrakların asıllarının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Ancak 
ıslak  imzalı  belgelerin  atılı  suçun  işlendiğinin  kabülünü  gerektirecek  nitelikte  olmadığı 
anlaşılmıştır.Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi ve Yargıtay tarafından da bu belgelerin 
tek başına suçu oluşturduğu yönünde bir kabul ve tesbitte bulunulmamıştır.

10-)Klasör 31:
Dizi  1-109  arasında  Cumhuriyet  Başsavcılığı  tarafından  görevlendirilen  bilirkişiler 

Hüseyin Koçer ve Muharrem Bağdat'ın Eskişehir'de ele geçen Sun Disk marka flash bellekle ilgili  
inceleme raporu yer almakta olup sonuç kısmında "meta data bölümünde yer alan başlık, konu, 
yazan, son kaydeden, açıklamalar, oluşturma tarihi, son kaydetme tarihi, son on yazan bilgilerinde 
değişik  yapıldığına  dair  tarafımızca  her  hangi  bir  bulguya  rastlanmamıştır"  şeklinde  tespitin 
bulunduğu görülmüştür.

E-)SEMİNER SES KAYITLARI:
l.Ordu komutanlığı bünyesinde yapılan ve OEYTS tartışıldığı plan seminerinde yapılan 

konuşmalar  ses  kasetlerine  kaydedilmiştir.  Bu  kasetlerin  çözümüne  ilişkin  tutanaklar  ana  dava 
klasörü 16, dizi 148-342 arasında bulunmaktadır. 

F-)BİLİRKİŞİ RAPORLARI VE BEYANLARI:

1-)Istanbul  Cumhuriyet  Başsavcılığınca  Tübitak'tan  Görevlendirilen  Bilirkişiler 
Erdem Alparslan, Tahsin Türköz ve Dr. Hayrettin Bahşi  tarafından hazırlanan 19.02.2010 
tarihli raporun sonuç kısmında;

(Cumhuriyet  Başsavcılığınca  Hayrettin  Bahşi'ye  yemini  yaptırılmış  ise  de  diğer 
bilirkişilerin yemini yaptırılmadığından bu eksiklik yargılama aşamasında giderilmiştir.)

"CD'lerin oluşturulması ve içerdiği dosyalar incelendiğinde şu sonuçlara ulaşılmıştır:
1. Dosyaların oluşturma ve son kaydetme tarihlerinin 2003 yılı ve öncesine ait olduğu  

tespit edilmiştir.
2. Dosyalar  oluşturulurken ve  CD'ler  yazılırken  kullanılan programların ve  üzerine  

yazılan CD 'lerin dokümanların oluşturulduğu tarihlere ait olduğu kanaatine varılmıştır.
3.CD 'lere sonradan eklem yapılmadığı tespit edilmiştir.
4. Dosyalarda tespit  edilen  kayıt  ve  diğer  bilgilerle  dosyalar  üzerinde  işlem yapan  

kişiler,  işlem  zamanları  ve  başka  bilgileri  ekteki  bilgiler  ışığında  tespit  edilmiştir"  şeklinde 
belirleme yapıldığı anlaşılmıştır.

2-) Kr. Plt. Kur. Binbaşı Ahmet Erdoğan tarafından hazırlanan 22/02/2010 Tarihli 
Rapor (Ana dava klasörü 48 dizi 484-515 arasında yer alan):

Bilirkişi  Ahmet  Erdoğan  1.  Ordu  Komutanlığı  Askeri  Savcılığı  tarafından  02.02.2010 
tarihinde  görevlendirilmiş  ve  buna  ilişkin  yemini  yaptırılmış  olup  görevlendirme  ve  yemin 
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tutanağının aslına uygun onaylı örneği getirtilerek dosyaya konmuştur.

Bilirkişi Raporunun Sonuç kısmında;
"a. 1nci Or.K.lığı Plan semineri-03'nin, 05-07 Mart 2003 tarihleri arasında 15'i gözlemci  

olmak üzere toplam 147personelin katılımı ile icra edildiği,
b.  1nc,  Or.  K.lığıPlan semineri-03'nin,  plan semineri olarak adlandırılsa da seminerde  

OEYTS'nun kullanılması nedeniyle uygulamada plan semineri ile plan tatbikatı arası karma bir  
faaliyet olarak icra edildiği, 

C. OEYTS'nun  KKK.hğımn  emri  hilafına  İnci  Or.K.hğı  Plan  semineri-03  'nde  
kullanıldığı  ve seminerin işleyişi  esnasında gözlemcilerin herhangi  bir  müdahalesinin olduğuna  
dair herhangi bir kayda rastlanılmadığı,

ç.  OEYTS'nun  seminerde  kullanıldığının  gizlendiği  alternatif  bir  başka  seminer  sonuç  
raporunun  hazırlandığının  tespit  edildiği  ancak  bunun  yayınlanıp  yayınlanmadığının  tespit  
edilemediği,

d. Gözlemcilerin kendi  sonuç raporlarında OEYTS'nu, KKK. lığının emrine muhalif  
olarak, ele alındığına ilişkin herhangi bir bilgiye yer verilip verilmediğinin tespit edilemediği,

e. KKKlığının İnci Or.K.lığı Plan semineri-03'ne ilişkin herhangi bir değerlendirme ve  
tenkitte bulunduğuna dair bir yazışmaya rastlanılmadığı,

f. OEYTS'nun BALYOZ Sıkıyönetim K.lığı tarafından BALYOZ Güvenlik Harekat Planı  
adıyla  hazırlanmış  bir  harekat  planına  ait  olduğu  ve  bu  planın  ise  basında  yer  alan  
"BALYOZDarbe Planına" benzediği,

g. Görüşülen  alternatif  harekat  planlarının  EGEMEN  harekat  planı  ile  ilgili  
olabileceği gibi seminerde yapılan bir takdimde bazı siyasetçilerin fotoğraflarının kullanılması ve  
silahlı  kuvvetlerin  yetki  alanı  dışına  çıkan  konuşmalara  rastlanılması  nedeniyle  seminerde  
"BALYOZ Güvenlik Harekat Planının" ifşa olmayacak bir seviyede görüşülmüş olabileceği,

ğ.  BALYOZ  Sıkıyönetim  Kliği  tarafından  hazırlandığı  anlaşılan  "BALYOZ  Güvenlik  
Harekat Planı"nın ise sıkıyönetim uygulama esaslarının ötesinde tedbirleri ve faaliyetleri içeren bir  
plan olduğu ve hükümeti devirip devlet idaresine el koymayı öngören bir plan olduğu,

h. Ast  birliklerin  alternatif  harekat  planlarına  ait  çalışmalara  daha  fazla  ağırlık  
vermeleri  nedeniyle  kolordu plan tatbikatlarının  ve  ordu  plan seminerinin  başlangıçta  konulan  
maksatlardan uzaklaştığı,  nitekim seminer  uygulama emri  ile  seminer  sonuç raporunda yazılan  
maksatların bile tamamen farklı olduğu,

ı.  Seminerde  kullanılan  evrakın  kozmik  büroda  saklanması  ve  seminere  ait  bilgilerin  
bilgisayarlardan  silinmesi  konusunda  verilen  emirlerin  yerine  getirildiğine  dair  yeterli  sayıda  
birlikten cevabi yazı alınamadığı,

İ. Evrak ve bilgi güvenliği kapsamında yazılı olarak yeterli tedbir alınmasına rağmen  
uygulamada  aksaklıkların  yaşandığının  açık  olduğu  ve  karargah  dışına  çıkarılan  belgelerin  
bütünlük arz etmesi nedeniyle belgelerin başlangıçtan itibaren bilinçli ve uzun döneme yayılarak  
kaçırılmış olabileceğin tespit edilmiştir" şeklinde görüş bildirilmiştir.

3-)  1nci  Ordu komutanlığı  Askeri  Savcılığı  tarafından  Mu.  Yarbay  Birol  Çelik'in 
11.03.2010 tarihinde bilirkişi sıfatıyla dinlenilmesi:

1. Ordu komutanlığı askeri savcılığının talebi üzerine verilen bu raporda özetle; Tübitak'a 
gönderilen Tübitak raporunun bir  kısım eksiklikler taşıdığını  öncelikle  Tübitak'a  gönderilen CD 
'lerin Orijinal CD'ler olduğunu belirtilmemiş olduğu CD'nin yaratılma tarihi son kaydedilme tarihi 
yazıcıya gönderildiği tarih, bilgileri kullanılan bilgisayarın saat ve tarih bilgisi ile otomatik olarak 
oluşmakta  olduğu  son  kaydeden  bilgisi  bilgisayarın  açılırken  kullanılan  kullanıcı  bilgisinden 
oluştuğu yazar ve şirket gibi bilgilerin bilgisayara ofis programı kurulurken programı kuran kişi 
tarafından  yüklenen  bilgiler  olduğu  dolayısıyla  yazar  ve  şirket  bilgileri  bilgisayarı  kullanan 
kullanıcıdan ya da doküman üzerinden değişiklik yapan bunu yazıcıya gönderen dokümanı açan, 
dokümanı oluşturan, kullanıcı bilgilerinden farklı olduğu bu bilgilerin sabit olduğu her doküman 
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açılışta bu bilgilerin bilgisayarda gözüktüğü, ancak bu bilgilerin bilgisayarı kullanan ve dokümanla 
ilgilenen kullanıcıyla ilgisinin olmadığını belirterek son kullanıcı dokümanın oluşturulduğu tarih ve 
saat bilgisi döküman üzerinde işlem yapan son yazar bilgisi en son kaydedilme zamanı, kaç kez 
işlem yapıldığı, en son çıktı alınan tarih ve zaman, dökümanın yazarı, oluşturulduğu kurum ile ilgili 
bilgiler ve dokümanın başlık bilgileri gibi kısımlarda kötü niyetli değişiklik yapma ihtimali mevcut 
olduğu  bunun  için  iki  yol  izlenebileceğini  belirterek  dokümanın  oluşturulduğu  tarih,  son 
kaydedildiği  tarih  ve  son  yazıcıya  gönderildiği  tarihin  değiştirilebilir  olduğunu  değiştirilmiş 
bilgisayar ve CD yazma programları kullanılarak yeni CD'ler yaratılabileceğini ve bu değişikliğin 
tespitinin  çok  zor  olduğu,  Tübitak  araştırmasının  sadece  uyum  gözetmiş  olup  CD  lerin  ve 
dokümanların orjinalliği ile ilgili bir sonucu varmadığını belirtmiş, ayrıca bu raporda dokümanların 
yaklaşık  %  30'una  tekabül  eden  dokümanlarda  yazıcıya  gönderilme  tarihlerinin  dosyanın 
oluşturulma tarihinden önceki tarihleri içerdiğini bunun inceleme raporunda belirtilmediği ve bu 
uyumsuzluğun göz ardı edildiğini ayrıca 11 nolu CD'de ad ve soyadlarda herhangi bir  kısaltma 
cihetine gidilmediğini  özellikle  bunun için  bir  gayret  sarf  edildiğini  oysa  yönerge  ve talimatlar 
uyarınca kullanıcı adı ve yazar kısımlarında kısaltılmamış ad ve soyadlarmın yazılmasının mümkün 
olmadığını bu açıklamalar  çerçevesinde büyük çoğunluğu normal  askeri  faaliyetlere  ilişkin olan 
dokümanların arasına söz konusu dokümanların kullanıcı ve tarih bilgilerine bakılarak keza diğer 
yazılı belgelerden ve diğer askeri bilgilerden yararlanılarak hazırlanmış dokümanların ve CD'lerin 
gerçek belgelerin arasına serpiştirilmesi ya da var olan belgelerin değiştirilmesi suretiyle yanıltıcı ve 
sahte doküman ve CD elde edildiği yönünde kanaatini belirtmiştir.

Bilirkişi 04.02.2010 tarihinde Askeri Savcılık tarafından görevlendirilip yemini yaptırılmış 
olup buna dair tutanağın onaylı örneği dosyaya getirtilmiştir.

4-)  1nci  Ordu Komutanlığı  Askeri  Savcılığı  tarafından görevlendirilen  Mu.  Albay 
Yavuz Fildiş tarafından hazırlanan 26/03/2010 Tarihli Rapor:

Bilirkişi aşağıdaki tespitlerde bulunmuştur.
"a.  Konu  hakkında  daha  önce  hazırlanan  bilirkişi  rapor  ve  tutanakları  

incelendiğinde,kısmide olsa çelişkiler ve anlam karmaşasına yol  açan eksik  ibareler  bulunduğu  
tespit edilmiştir.

b. Tarafıma  verilen  DVD,  CD  ve  raporlar  incelenerek  söz  konusu  tutarsızlık  ve  
eksiklere ilişkin bilimsel tespit ve sonuçlar sonraki maddelerde açıklanmıştır.

c. Bilgisayar ortamlarında yapılan incelemelerde, belgelerin bir başka belge ile aynı  
olduğunun veya gerçekliğinin  bilimsel  olarak  kanıtlanabilmesi  aşağıda açıklanan yöntemler  ile  
mümkün olmaktadır:

(1) Bir belgenin, diğer bir belge ile aynı olduğunun kanıtlanabilmesi, ancak dosyaların  
imzası  niteliğinde  olan  ve  her  bir  bilgisayar  dosyası  için  tek  olarak  üretilen  HASH  kodunun  
karşılaştırılması neticesinde elde edilebilir. HASH kodları aynı olan iki dosya birbirinin kesinlikle  
aynısıdır ve değişikliğe uğramamıştır.

(2) Bir  belgenin  hukuksal  olarak  inkar  edilemeyecek  şekilde  gerçek  olabilmesi  için  
nitelikli sertifikaya sahip digital imza ile imzalanmış olması gerekmektedir.

ç. İnceleme yapılan 3 DVD ve 1 CD'deki elektronik belgelerin hiçbirinin digital imza ile  
imzalanmamış olması ve 1 'inci Ordu Komutanlığı bilgisayar ve sistemlerinde yapılan incelemede  
karşılıklarının  bulunamamış  olması  nedeni  ile,  bu  belgelerin  bilimsel  olarak  gerçekliğinin  
kanıtlanması mümkün değildir.

d. Bilgisayar ortamında oluşturulan her belgenin öznitelikleri olan, yaratılma tarihi,  
son  kaydedilme  tarihi,  yazıcıya  gönderildiği  tarih,  dosyayı  yaratan kişi,  son  kaydeden  kişi  vb.  
bilgilerinde kötü niyetli olarak değişiklik yapmak mümkündür. Özetle, söz konusu dosyalar, ideal  
bir bilgisayar ortamı yaratılarak kolaylıkla üretilebilir.

e. TÜBİTAK tarafından yapılan araştırma sonuçları teknik inceleme açısından önem  
taşımakta ve sahtecilik şüphesini artıran bir kısım bulgular barındırmaktadır. Söz konusu bulgular  
        E-İmzalıdır           E-İmzalıdır            E-İmzalıdır               E-İmzalıdır 



T.C. İSTANBUL ANADOLU 4. AĞIR CEZA MAHKEMESİ Dosya-Karar No: 2014/188 Esas - 
2015/143
müteakip maddelerde sunulmuştur. 

(1)  'TÜBİTAK  raporunda  11,  16  ve  17  nu'lı  CD'ler  diğerlerinden  farklı  olarak  CD  
oluşturma yazılımı olan EASY CD Creator 5.2 (061) sürümü ile yaratılmıştır. Bunlardan 11 ve 17  
nu'lı CD'ler TDK marka olup, "A9A23QJIS" aynı seri numarasına sahiptir. 16 nu'h CD'nin markası  
SmartBuy ve seri numarası "0138B121 01 869" dur.

(2) İddia edilen BALYOZ, SUGA, ORAJ, ÇARŞAF ve SAKAL planları sadece 11 ve 17  
nu'lı  CD'ler  içinde  mevcuttur.  Gazete  tarafından  gönderilen  1  adet  CD'nin  içinde,  incelemeye  
alınan belgelerin bulunduğu CD'lerin toplu olarak çekilmiş fotoğrafı bulunmaktadır. Bu fotoğrafta  
TDK  marka  iki  CD'nin  birinin  üzerinde  "K.OZEL"  diğerinde  ise  "OR.K.NA"  yazıları  
bulunmaktadır.  Bu  CD'lerin  içerikleri  2  nu'h  DVD içinde  aynı  klasör  ismi  ile  yer  almakta  ve  
içerikleri  incelendiğinde TÜBİTAK raporunda 11 ve 17 nu'lı  CD'ler olduğu anlaşılmaktadır. 16  
nu'lı CD ise SmartBuy markası ile söz konusu fotoğrafta görülmektedir. 11, 16 ve 17 nu'lı CD'lere  
ait TÜBİTAK raporu incelendiğinde;

(a) Her üç CD'nin oluşturulmasında EASY CD Creator  5.2 (061)  siirümlü yazılımın  
kullanıldığı,

(b) 11 nu'lı CD'nin 05.03.2003 tarihinde saat 23:50:42'de, 17 nu'lı CD'nin 04.03.2003  
tarihinde saat 23:52:02'de,

(c) 16  nu'lı  CD'nin  ise  14.10.2003  tarihinde  saat  12:14:34'de  oluşturulduğu  
görülmektedir.

(3) 11 ve 17 nu'lı CD'lerin diğer tüm CD'lerden farklı olarak gece yarısına doğru birer  
gün ara ile hemen hemen aynı saatlerde oluşturulmuş olması şüphe çekicidir. Müteakiben verilecek  
bulgularla  da  birleştirildiğinde,  bu  CD'lerin  oluşturulmasında  bilgisayarın  sistem  tarihi  ile  
oynanmış ve sahtecilik yapılmış olma ihtimali yüksektir.

(4) 16 nu'lı CD ise tüm CD'ler içinde en son oluşturulan CD olarak gözükmektedir. Plan  
seminerinden yaklaşık 7 ay sonra oluşturulmuştur ve içeriğinde plan semineri ve planlar ile ilgili  
olmayan belgeler bulunmaktadır.

(5) 11 ve  17 nu'lı  CD'ler  de,  iddia  edilen  BALYOZ,  SUGA,  ORAJ planlarını  içeren  
dosyalar içerik olarak birbirinin aynısıdır. Bu dosyalar üzerinde TÜBİTAK raporu baz alınarak  
yapılan incelemede şüpheli görülen hususlar aşağıda sıralanmıştır

(a) Türk Silahlı Kuvvetlerinde çok gizli belgeler kızaklı sabit diskleri olan hiçbir ağa  
bağlı  olmayan  bağımsız  bilgisayarlarda  işlenmektedir.  Bu  bilgisayarlarda  kullanıcı  isimleri  
genellikle  arada  boşluk  olmaksızın,  çalışma  yerini  veya  kullanıcıyı  tanımlayacak  şekilde  
verilmektedir.  (Örn.  HRKBSK,  muctepe,NAZLI  gibi)  Söz  konusu  CD'ler  de  ise  bilinen  
uygulamaların dışında kullanıcıların ad ve soyadlarının açık olarak ve arada boşluk bulunacak  
şekilde (Örn. Süha TANYERİ) verildiği görülmektedir. Yb. Birol ÇELİK'in bilirkişi raporunda da  
bahsettiği üzere bu normal uygulamalar dışındadır.

(b) İddia  edilen  eylem  planlarının  ana  metinlerini  içeren  "BALYOZ  HAREKAT  
PLANdoc",  "SUGA HAREKAT PLANLdoc",  "ÇARŞAF EYLEM PLANI  HAREKAT EMRİ.doc",  
"SAKAL EYLEM PLANI HAREKAT EMRİ.doc", "ORAJ Planı.doc" isimli belgelerin yazıcı çıktısı  
alma (last print date) verisi olmaması, bu belgelerin hiçbir zaman yazıcı çıktısı alınmamış olma  
ihtimalini göstermektedir.

(c) Balyoz Harekat Planı ile aynı dizin içinde bulunan "EK-B (1 NCİ OR.)«doc", "Üst  
Yazıklan Çalismasi_2003.doc", "GÜVENLİK HAREKAT PLANINA EK-M LAHİKA-2 LAHİKA-3-
doc" belgelerinin son yazdırma tarihlerinin, belgenin yaratılma tarihinden önce olması, belgelerin  
yaratılma tarihlerinin değiştirildiği sonucuna götürmektedir.

(ç)  TÜBİTAK raporunda göze  çarpan en önemli  hususlardan biriside  son on saklama  
kaydıdır. Bir belge 8-9 kez yaratıldığı ad ile işlenmiş iken son kaydetmelerde tamamen farklı bir  
belge adı ve içeriğine kavuşmuş görülmektedir. Örneğin; "KİLİSELER ve SİNAGOGL.doc" isimli  
belge, başlangıçta "KOMUTAN KAPANIŞ KONUŞMASI_5 MART 2003doc" olarak işlenmiş ve 9  
kez bu isimle saklanmıştır. Ancak son saklamada belge "KİLİSELER" ve "SlNAGOGLAR.doc" ismi  
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ile saklanmış, içeriği tamamen değiştirilmiş ve belge üzerinde bir daha değişiklik yapılmamıştır. Bu  
durum belgeler üzerinde sonradan manipülasyon yapılmış olma ihtimalini kuvvetlendirmektedir

F.Türk Silahlı Kuvvetleri'nde, Kuvvet veya Ordu Komutanları imzasını taşıyacak belgeler,  
büyük bir titizlikle hazırlanmakta, arz edilmeden önce ilgili tüm Karargah personelinin koordinesi  
alınmakta  ve  söz  konusu  koordineler  esnasında  yazının  içeriği  kadar,  askeri  yazım  usûl  ve  
kurallarına en ince detaylarına kadar dikkat edilmektedir. Bu kapsamda incelenen 11 ve 17 nu'lı  
CD'lerde  bulunan  iddia  edilen  BALYOZ,  SUGA,  ORAJ,  ÇARŞAF ve  SAKAL planları  komutan  
onayına arz edilecek nitelikte belgeler değildir. Bu sonuca varılmasını sağlayan bulgular müteakip  
maddelerde sunulmuştur.

4. Balyoz Harekat Planı olarak adlandırılan belgede;
5. (a)  Sadece  EK-A,  EK-C  ve  EK-M'ye  atıfta  bulunulmuş,  diğer  eklere  atıfta  

bulunulmamıştır.
(b) Ekler listesinde harfler düzenli  verilmemiştir. EK-G'den sonra EK-H, EK-I,  EK-1  

harfleri kullanılmamıştır. Benzer şekilde bir çok harf atlanmıştır. Askeri yazılarda bu şekilde hata  
olması ihtimali çok düşüktür.

(c) Ana metnin ekler bölümünde, EK-J Lojistik başlığı  olarak belirtilmiştir.  
Ancak aynı dizin içindeki "MÎLLÎ MUTABAKAT HÜKÜMETİ.doc" isimli  belge Balyoz planının  
EK-J'si  olarak  adlandırılmıştır.  Bu  belgeden  ana  metinde  hiç  bahsedilmemiş,  ekler  bölümüne  
konulmamıştır. Söz konusu belgenin Eklerdeki başlık bilgileri yazışma kurallarına uymadığı gibi,  
sayfa numaraları da 1, 2, .... şeklinde yazılmış J-l, J-2 şeklinde kuralına uygun olarak verilmemiştir.  
Ayrıca  doküman  içinde  hiçbir  madde  numaralama  yapılmamıştır.  'MÎLLÎ  MUTABAKAT 
HÜKÜMETİ.doc" isimli belge içeriği resmi askeri belge olma özelliği taşımamaktadır.

(ç) Bu kapsamda karşılaşılan diğer bir bulgu ise "EK-A (GÖREVLENDİRMEDE YETKİLİ  
PERSONEL).doc" belgesidir. Bu belge tamamen askeri yazım kuralları çerçevesinde oluşturulmuş,  
içinde  personel  isimleri  bulunan  belgedir.  Bu  belgenin  üst  bilgi  kısmı  "1  nci  Ordu  Kliğinin  
ARAL1K2002 gün ve İSTH. : 7130- -02/PI. ve Eğt.Ş () sayılı "Plan Çalışması-2003" konulu yazının  
EK-A 'sidir." ifadesini içermektedir. Görüldüğü üzere belge Plan Çalışması-2003 yazısının ekidir ve  
alınıp bu bölüme monte edilmiştir. "MİLLÎ MUTABAKAT HÜKÜMETİ.doc" belgesinde ise üst bilgi  
"BALYOZ Klığmın BALYOZ A Güvenlik Harekat Planı EK-J'sidir" olarak görülmektedir. Sonuç  
olarak, belgelerin birbirine karıştırılarak ve serpiştirilerek sahtecilik yapılmaya çalışıldığı kuvvetle  
muhtemeldir.'

(d) SUGA Harekat  Planı  olarak  adlandırılan  belgenin  üst  bilgisinde  "Donama Kh."  
ibaresi  yer  almaktadır.  Dz.K.K.nın  imzasını  taşıyan  bir  belgede  "Donanma"  yerine  "Donama"  
yazılması ve bunun fark edilmemesi düşük bir olasılıktır. Ayrıca Balyoz Harekat Planına benzer  
şekilde Eklerin bir bölümüne atıfta bulunulmamıştır.

(e) ORAJ  Hava  Harekat  Planında  ise  belgenin  "Dağıtım"  bölümü  bulunmaması  ve  
Hava Kuvvetleri Komutanı yerine zamanın Harp Akademileri Komutanı olan ve Hava Kuvvetleri  
Komutanlığında  yetkisi  bulunmayan  Orgeneral  İbrahim  FIRTINA 'nın  imza  hanesi  bulunması,  
eklerin  hiçbirine  metin  içinde  atıfta  bulunulmaması  belgenin  gerçek  olmadığı  kanaatine  
götürmektedir.

(f) Sakal ve Çarşaf Harekat Planlarının başlık bölümlerini askeri yazışma kurallarına  
uygun  değildir.  Söz  konusu  planların  eklerinin  üst  bilgi  bölümleri  askeri  yazım  kuralları  
çerçevesinde  yazılmamıştır.  Ayrıca  diğer  planlarda  Orgeneral  rütbesinde  personele  ait  imza  
haneleri bulunurken, bu planda bir J.Bnb.nın imzası bulunması şüphe çekicidir.

6. Sonuç
Yapılan inceleme neticesinde, TÜBİTAK raporunda 11 ve 17 nu'lı CD'lerin içinde yer alan  

ve iddia edilen BALYOZ, SUGA, ORAJ, ÇARŞAF ve SAKAL planlarının gerçek olmadığı yönünde  
gerek  teknik  ve  gerekse  askeri  yazım  usûl  ve  yöntemleri  açısından  kuvvetli  deliller  bulunduğu  
kanaatine varılmıştır"  şeklinde rapor düzenlenmiş olup rapor Ana dava klasörü 48 dizi 523-528 
arasında, yemin tutanağı 521'de, beyan tutanağı 520'de mevcuttur.
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5-) İnci Ordu Komutanlığı Askeri Savcılığı tarafından görevlendirilen J.Mu. Yüzbaşı 
A.Hakan Erdoğan'ın Klasör 211, Dizi 356-366'da sureti bulunan 19.02.2010 tarihli rapor:

(Bilirkişinin  11.02.2010  tarihinde  görevlendirildiği  ve  yemininin  yaptırıldığına  dair  
tutanaklar ile raporunun tamamı Askeri Savcılıktan getirtilerek dava dosyası arasına konulmuştur.)

Bilirkişi raporunun sonuç kısmında:
"a)Taraf Gazetesinden gönderilen (3) adet DVD ve (1) adet CD incelendiğinde,
(1) 4 numaralı CD içerisinde olan (8) adet resim dosyasında (74-3, 74-7, 82, 83, Or.K.na,  

K.ozel) isimli CD resimleri il doküman resimlerinin bulunduğu,
(1) 2  numaralı  DVD içerisinde  "Güvenlik  Harekatı  Planı  Orijinal  Belgele/CD lerin  

Kapakları. PDF" dosya dizininde PDF formatına dönüştürülmüş (Or.K.na, K.ozel, İsimsiz CD, 74,  
1, 74-2, 74-3, 74-4, 74-5, 74-6, 74-7, 74-8, 82, 83, Alternatif Plan 2003, 2003 yılı çalışmaları 21,33  
ve 35 numaralı CD'ler, 17.01.2003 tarihinde K.K.K'na verilen 1. Ordu Brifingi) CD resimlerinin  
bulunduğu,

(2) 4 numaralı CD resimleri ile 2 numaralı DVD içerisinde "Güvenlik Harekatı Planı  
Orijinal Belgeler/CD lerin Kapakları. PDF dosya dizininde bulunan CD resimlerinin aynı olduğu  
görülmüştür (EK-D)

(b) CD resimleri üzerende yapılan incelemede;
(1) "Or.K. "na ve "K.ozel" isimli CD 'lerin aynı marka ve model olduğu,
(2) "82" ve "83 " numaralı CD'lerin aynı marka ve model olduğu,
(3) 1 nci Ordu Komutanlığında görevli/görev yapmış Melek isimli bayanın bilgisayar  

yedeği (74/1 olarak numaralandırılmış) CD'den hareketle, 74-1 ve 74-8 olarak numaralandırılmış  
CD'ler aynı marka ve modelde 74-2, 74-3, 74-4, 74-5 74-6, 74-7, CD'lerin olduğu görülmüştür.

(4) CD 'lerin üzerinde yapılan incelemeden özellikle 74-1, 74-2, 74-3, 74-4, 74-5 74-6,  
74-7, 74-8 isimli CD 'lerin aynı kişi/kişilerce hazırlanmış olduğu sonucu çıkarılmıştır.

(c) Taraf Gazetesinden gönderilen (3) adet DVD'nin içeriğinde yapılan incelmede
(1) 3 adet DVD 'nin 17-18 Ağustos 2007 tarihinde oluşturulmuş olarak göründüğü,
(2) 2 numaralı  DVD içerisinde bulunan "Güvenlik Harekatı  Orijinal Belgeler" isimli  

PDF formatındaki belgelerin oluşturulma tarihi olan 18-21 Ağustos ve 01 Eylül 2009 tarihlerinden  
hareketle,  DVD içerisinde bulunan dokümanların DVD'lerin hazırlanma tarihi olan 18 Ağustos  
2007'den  sonra  bir  tarih  olamayacağından,  DVD'lerin  veya  dokümanların  PDF  formatına  
dönüştürüldüğü bilgisayarın tarih bilgisinin yanlış olduğu,

(3) 2  numaralı  DVD'  de  "Güvenlik  Harekatı  Ses  Kayıtları"  isimli  klasör  içerisinde  
bulunan  ses  kayıtlarının  15  Kasım  2009  tarihinde  saat  18:23-08:24  saatleri  arasında  erişim  
sağlandığı  görülmüştür.  Buradan  2.  maddede  belirtildiği  gibi  dokümanlara  erişim  yapılan  
bilgisayarın sistem tarih bilgisinin yanlış olduğu belirlenmiştir.

(ç)  İnceleme yapılan 3 adet  DVD içerisinde bulunan dokümanların kayıt  edildiği  veya  
çalışıldığı bilgisayarların tespit edilebilmesi maksadıyla, başlık kayıt bilgileri (meta data) tespit  
edilmiştir.

(d) Üzerinde veri incelemesi yapılan (19) bilgisayar, MEBS Başkanlığı dosya sunucusu 
ve  Plan  Odası  içerisinde  bulunan  bilgisayarda  kullanılan  kızaklı  taşınabilir  bellek  üzerinde, 
soruşturma konusu ile ilgili doküman tespit edilememiştir" şeklinde tespitte bulunmuştur. 

6-İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen Burak Bayoğlu, Ünal 
Tatar ve Yılmaz Çankaya'nın hazırladıkları 16.06.2010 tarihli rapor,

Bilirkişiler  Cumhuriyet  Başsavcılığınca  28.05.2010  tarihinde  görevlendirilmiş  ve 
Yeminleri yaptırılmıştır. Bilirkişi raporu ile yemin tutanağı ana dava klasörü 52, dizi 240- 257'de 
mevcuttur.

Bilirkişilere, daha önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve 1. ordu Komutanlığı Askeri 
Savcılığı tarafından görevlendirilen tarafından gönderilen bilirkişilerin raporları ile 17 adet CD'nin 
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imajı  ve  imaj  alınamayan  9  ve  10  nolu  CD'lerin  kopyaları  verilerek  Cumhuriyet  Başsavcılığı 
tarafından aşağıda belirlenen soruları cevaplandırmaları istenmiştir. Sorular ve cevaplar şöyledir:

Birinci Soru: Bilirkişiler bir CD'nin orijinalliğinden ne kastedilmektedir? Orijinal 
CD ile orijinal olmayan CD ne anlama gelir? Bir CD veya içindeki bilgilerin orijinalliği veya 
gerçekliği nasıl kanıtlanabilir?

"Belirli bir firma tarafından üretilen, üzerinde kullanım ve yasal hakları olan ve bandrol  
taşıyan CD/DVD için orijinal tanımı kullanılır.

Bir  ya  da  daha  fazla  oturumda  yazılmış  olan  ve  üzerinde  yetkisiz  kişiler  tarafından  
manipülasyon olan CD/DVD'Ier de orijinal olarak ifade edilir.

Ayrıca bilgisayar olaylarına müdahale kapsamında CD/DVD gibi harici medyaların ilk  
edilen numunesi için de orijinal İfadesi kullanılmaktadır. Adli incelemelerde ân varsa ve bütünlüğü  
bozulmayacaksa  orijinal  medya  delili  üzerinden  aksi  halde  al  medya  üzerinden  uygun  teknik  
yöntemlerle  alınacak birebir  kopya (imaj)  üzerinden analiz  yapılır.  Örneğin,  bu  teknik  bilirkişi  
incelemesi kapsamında halihazırda adli emanette bulunan ve incelenmek üzere tutanakla imajları  
alınan  19  CD  (9  no'lu  ve  10  no'lu  CD'lerin  imajları  alınamadığından  okunabilir  durumdaki  
incelenmek üzere kopyalanmıştır) "orijinal" olarak ifade edilmektedir.

Bir  CD/DVD  veya  içindeki  dosyaların  gerçekliği  incelenirken  CD/DVD  içerisindeki,  
CD/DVD'ye ve dosyalara ait iistveriler (metadata), CD/DVD'nin hazırlandığı iddia edilen kaynak  
sistem ve CD/DVD'nin hazırlandığı iddia edilen ait  destekleyici  unsurlar bir bütün halinde göz  
önünde bulundurulmalıdır.

CD/DVD'ye ait aşağıda listelenen üstverilerden erişilebilir olanlar 
CD/DVD'nin hazırlandığı yazılıma ait bilgiler (marka ve sürüm) 
CD/D VD 'nin yazıldığı tarih 
CD/DVD dosyalama sistem
CD/DVD içerisindeki dosyalara ait aşağıda sıralanan üstverilerden erişilebilir olanlar
Dosyanın hazırlandığı yazılıma ait bilgiler (marka ve sürüm)
Dosyanın  oluşturulmasında  ve  işlenmesinde  hangi  dizinlerde  çalışıldığı  Dosyanı  

oluşturulduğu bilgisayarın adı
Dosyanın ne zaman oluşturulduğu 
Dosyanın en son ne zaman kaydedildiği 
Dosyanın en son hangi kullanıcı tarafından kaydedildiği 
Dosyanın kaç defa kaydedildiği (revizyon sayısı) 
Dosyanın en son ne zaman çıktısının alındığı 
Dosyanın hangi işletim sisteminde oluşturulduğu 
Dosya üzerinde çalışan ve kaydeden kullanıcı bilgileri 
Dosya üzerinde çalışırken geçen süre 
Dosya işlenirken yapılan dosya adı değişiklikleri 
Diğer destekleyici unsurlar
CD/DVD'lerin ve içerilerindeki dokümanların hazırlandığı kaynak sistem
İddia edilen tarihlerde ilgili  kişilerin kullandığı her türlü bilgi  depolama medyası(USB  

bellekler, CD'ler,harici bellekler, cep telefonu belleği vb)
CD/DVD medyasının fiziksel özellikleri (Üzerindeki el yazısı, parmak izi, seri numarası  

üretici bilgisi, yazma hızı vb.)
İddia edilen tarihlerde ilgili kişilerin iletişim kayıtları (e-posta, anlık iletişim vb.)
Kamera kayıtları
Bina giriş çıkış kayıtları
Bu  cevapta  bahsedilen  gerçeklik  dokümanların  içeriğinin  gerçekliğiyle  ilgili  olmayıp,  

teknik verilerin gerçekliğini kapsamaktadır."
İkinci Soru: CD'lerde son kullanıcı, dokümanların oluşturulduğu tarih, saat bilgisi, 

doküman üzerinde  işlem  yapan  son  yazar  bilgisi,  son  kaydedilme  zamanı,  kaç  kez  işlem 
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yapıldığı  gibi  kısımlarda  geçmişe  dönük  değişiklikler  yapılma  ihtimali  mevcut  mudur? 
İnceleme konusu CD'lerde bu tür değişiklikler yapılmış mıdır? Veya bu tür değişikliklerin 
yapıldığına ilişkin emareler var mıdır? Bu tür değişiklikler yapılması mümkün ise bu tespit 
edilebilir mi?

"Bir  CD  tekrar  yazılabilir  (CD-RVV)  özellikte  değil  ise,  yazdırılmış  olan  dosyalarda  
değişiklik yapılamaz; Bir CD içerisine aynı doküman tekrar tekrar yazılsa her oturumdaki dosya  
içeriğine ulaşmak mümkündür. CD yazdırma işlemi sonra CD'ye tekrar yazdırmak suretiyle dosya  
eklenmesi durumunda önceki yazdırılan dosyalarda değişiklik yapılamaz ve her oturumda yazılan  
dosyaların içeriğine ulaşmak teknik olarak mümkündür. İncelenen 19 adet CD içerisinde tekrar  
yazdırılma özelliğine sahip CD bulunmamaktadır.

Dokümanlar  CD  ortamına  aktarılmadan  önce  ilgili  dosyaların  son  kullanıcı,  
dokümanların oluşturulduğu tarih, saat bilgisi, dokümanlar üzerinde işlem yapan son bilgisi, en  
son kaydedilme zamanı,  kaç işlem yapıldığı  gibi  üstverilerde değişiklik  yapılması  teknik olarak  
mümkündür.

İlgili  CD'ler  incelendiğinde  CD'lerdeki  dosyalara  ait  son  kullanıcı,  dokümanların  
oluşturulduğu  tarih,  saat  bilgisi,  dokümanlar  üzerinde  işlem  yapan  son  yazar  bilgisi,  en  son  
kaydedilme zamanı, kaç işlem yapıldığı gibi üstverilerde değişiklik yapıldığına dair herhangi bir  
bulguya tarafımızca rastlanmamıştır.

İncelenen  CD'lerde  bu  tür  değişikliklerin  yapılması  mümkün  olmakla  beraber  yapılıp  
yapılmadığının  tespit  edilebilmesi  için  CEVAP-1  'de  açıklandığı  gibi  "Gerçekliği  destekleyici  
unsurlardan" (CD veya DVD'nin ve içeriklerindeki dokümanların hazırlandığı kaynak sistem, iddia  
edilen tarihlerde ilgili kişilerin kullandığı her türlü bilgi depolama medyası, CD- DVD medyasının  
fiziksel özellikleri yani üzerindeki el yazısı parmak izi,  seri numarası, üretici bilgisi,  yazma hızı  
gibi... yine iddia edilen tarihlerde ilgili kişilerin iletişim kayıtları, yani e- postalar, iletişim tespit  
tutanakları vb., kamera kayıtları, bina giriş-çıkış kayıtları gibi) elde edilebilenler bir bütün halinde  
incelenmelidir."

Üçüncü  Soru:  İnceleme raporlarında  incelenen  dokümanların  %30'unun  yazıcıya 
gönderelme tarihleri  dosyaların  oluşturulma tarihlerinden  önceki  tarileri  içerdiği,  normal 
olarak dosyanın oluturulma sırasındaki tarihin yazıcıya göndereme tarihinden daha önceki 
bir tarihe ilişkin olması gerektiği 11.03.2010 tarihli bilirkiş raporunda belirtilmiştir.  Bu ne 
anlama  gelmektedir,  bu  tip  dokümanlar  hangi  CD'lerdedir  ve  hangi  dokümanları 
içermektedir?

"Yazıcıya gönderme tarihinin oluşturma tarihinden eski olması mümkündür, çalışılırken  
farklı  kaydet  seçeneği  ile  kaydedilmesi  durumunda  yeni  dosyanın  oluşturulma tarihi,  dosyanın  
farklı  kaydedildiği  andaki  bilgisayarın  sistem  tarihi  olarak  atanmaktadır.  Bu  durumda,  yeni  
oluşturulan  dosyanın  yazıcıya  son gönderilme tarihi  değişmemekte  ve  yazıcıya  son gönderilme  
tarihi eski dosyadakiyle aynı kalmaktadır. Aynı durum bir dosyanın kopyala/yapıştır seçeneği ile  
yeni bir kopyasının oluşturulması durumunda da söz konusudur. 

Örneğin,  Mart  2010 tarihinde  oluşturulmuş  olan  bir  dokümanın  Nisan 2010 tarihinde  
yazıcıdan  çıktısı  alınmış  olsun.  Bu  doküman  Mayıs  2010  tarihinde  tekrar  açılıp  farklı  kaydet  
seçeneği ile kaydedildiğinde oluşturma tarihi Mayıs 2010 olarak değişir  fakat yazdırılma tarihi  
Nisan 2010 olarak kalır. 

Bu bilgi ışığında, yazdırılma tarihi oluşturulma tarihinden önceki bir tarih olarak görünen 
dosyaların farklı kayıt edildiği veya kopyalanarak kullanıldığı değerlendirilmektedir. Bu özelliğe 
sahip dokümanların listesi EK 2'de sunulmuştur."

Dördüncü  Soru:  Bir  CD'deki  gerçek  olan  dokümanların  arasına  söz  konusu 
dokümanların kullanıcı ve tarih bilgilerine bakılarak, keza diğer yazılı belgelerden ve diğer 
askeri  bilgilerden  yararlanılarak  hazırlanmış  dokümanların  CD'lerin  gerçek  belgelerin 
arasına serpiştirilmesi  ya da var olan belgelerin değiştirilmesi  suretiyle  yanıltıcı  doküman 
veya CD elde edilebilir mi?
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''Bir  CD'deki gerçek olan dokümanların arasına söz konusu dokümanların kullanıcı  ve  
bilgisi  gibi  üstverilerine  bakılarak  keza  diğer  yazılı  belgelerden ve  diğer  askeri  yararlanılarak  
hazırlanmış  dokümanların  CD'lerin  yazmaya  karşı  kapatılmamış  olduğu  durumlarda  gerçek  
belgelerin arasında serpiştirilmesi ya da var belgelerin değiştirilmesi suretiyle yanıltıcı doküman  
ya da CD elde edilmesi olarak mümkündür.

İçerisinde  gerçek  dokümanlar  bulunan  CD'ye,  üstverilerinde  değişiklik  yapılmadan  
eklenen  dosyaların  teknik  yöntemlerle  anlaşılabilmesi  mümkündür.  Bu  durumda  sonradan  
yapılacak her yazma işlemi için yeni  bir  CD yazma oturumu oluşur.  Bu oturumların ve CD'ye  
sonradan  eklenen  dosyaların  teknik  yöntemlerle  anlaşılabilmesi  mümkündür.  CEVAP-2'de  
bahsedildiği  gibi  bilgisayar  ortamında  üstverilerinde  değişiklik  yapılmış  dokümanların  CD'ye  
aktarılması durumunun sadece ilgili CD incelenerek anlaşılabilmesi mümkün değildir.

Yukarıdaki paragrafta anlatılan durumlardan hangisinin gerçekleştiğini anlayabilmek çin  
CEVAP-l'de  açıklandığı  gibi  "Gerçekliği  destekleyici  unsurlardan"  elde  bir  bütün  halinde  
incelenmelidir. Tarafımızdan hazırlanan bilirkişi eklerinde ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımın  
görevlendirmesiyle  TÜBİTAK'ta  görevli  Erdem ALPARSLAN,  Tahsin  TÜRKÖZ ve  Dr.  Hayrettin  
BAHSİ  tarafından  hazırlanan  19/02/2010  tarihli  raporun ekinde  sunulan dosya  ve  CD üstveri  
tutarlı  olduğu  görülmektedir.  CEVAP-l'de  örnekleri  verilen  "Diğer  unsurlar"  göz  önünde  
bulundurularak genel değerlendirme yapılması mümkündür. İncelenen ve rapor konusu olan CD  
lerden 16 numaralı  CD dışındakilerin tek seferde yazıldığı ve üzerine daha sonra herhangi bir  
ekleme yapılmadığı tespit edilmiştir. 16 numaralı CD'de bulunan ATAMALAR.doc isimli dosyanın  
CD ilk defa yazıldıktan sonra ikinci bir yazma işlemiyle eklendiği görülmüştür. ATAMALAR.doc  
isimli dokümanın CD'ye sonradan sahtecilik amacıyla mı eklendiği yoksa ilk yazma işlemini yapan  
kişi tarafından mı eklendiği konusunda kesin bir sonuca varmak teknik mümkün değildir. Yapılan  
inceleme sonucunda CD'nin ilk yazdırıldığında yazdırma işleminin yapıldığı bilgisayarın tarihinin  
14/10/2003 ve bilgisayarın saatinin 11:42:44,  ikinci  yazdırma işlemi  yapıldığında ise  yazdırma  
işleminin yapıldığı bilgisayarın tarihinin 14/10/2003 ve bilgisayarın saatininl2:14:34 olduğu ve iki  
yazılma işleminde de "EASY CD CREATOR 5.2 (061) COPYRIGHT(C)1999-2002 ROXIO, INC.  
"programının kullanıldığı görülmüştür.

İkinci  oturumda  yazılan  dosyanın  üstverileriyle  CD'nin  ve  CD  içerisindeki  dosyaların  
üstverilerinin tutarlı olduğu görülmüştür. İki yazılma işleminde de aynı yazılımın kullanılması ve iki  
farklı yazdırma işleminin arasında yaklaşık 32 dakikalık zaman farkı olması sebebiyle CD'nin ilk  
yazılmasından  sonra  ortaya  çıkmış  olabilecek  bir  ihtiyaç  sebebiyle,  ikinci  yazdırma  işleminin  
yapılmış olmasının muhtemel olduğu değerlendirilmektedir. Bir CD'nin tek oturumda ya da birden  
fazla oturumda yazılmış olması bu bilirkişi raporunda da anlatıldığı gibi bir manipülasyon emaresi  
olmadığı  için  raporlar  arasındaki  teknik  farklılığın  diğer  bulgulara  ve  genel  sonuca  etki  eder  
özellikte olmadığı değerlendirilmektedir."

Beşinci Soru: 24/03/2010 tarihli Albay Bilirkişi Yavuz FİLDİŞ raporunda kurumunuz 
tarafından  yapılan  araştırma  sonuçlarının  teknik  inceleme  açısından  önem  taşımakta  ve 
sahtecilik  şüphesini  arttıran  bir  kısım  bulgular  taşıdığını  belirtmiştir.  Rapordaki  teknik 
inceleme ile ilgili Bu bulgular doğru mudur? Özellikle 11, 16 ve 17 nolu CD'lerdeki belgeler 
üzerinde sonradan manipülasyon yapılma ihtimali var mıdır ve yapılmış mıdır? Bu CD 1er ile 
diğer CD'ler arasındaki farklılıklar nelerdir? Bu farklılıklar neyi işaret etmektedir?

" Yöneltilen sorulara 3 başlık altında cevap verilmiştir.
24/03/2010 tarihli, bilirkişi Mu. Alb. Yavuz FİLDİŞ tarafından hazırlanan teknik inceleme  

ile bulguların doğruluğunun incelenmesi:
Bilirkişi tarafından tespit edilen her bir bulgunun değerlendirmesi aşağıda verilmiştir:
İlgili raporun 5-a maddesinde açıklanan tespite cevaben: Bu maddede incelenecek teknik  

bir bulguya rastlanmamıştır.
İlgili raporun 5-b maddesinde açıklanan tespite cevaben: Bu maddede incelenecek teknik  

bir bulguya rastlanmamıştır.
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İlgili raporun 5-c maddesinde "bilgisayar ortamında yapılan incelemelerde, belgelerin bir  
başka belge ile aynı olduğunun veya gerçekliğinin bilimsel olarak kanıtlanabilmesi için yöntemler"  
önerilmiştir. Önerilen yöntemler ile ilgili görüşlerimiz aşağıda açıklanmıştır.

• İlgili raporun 5-c-l maddesinde açıklanan tespite cevaben:
Özet  (hash)  iki  dosyanın  birbirinin  aynısı  olup  olmadığını  tespit  etmek  amacıyla  

kullanılabilecek uygun bir yöntemdir. Diğer taraftan, CD/DVD'lerin yazıldığı sistemlerdeki kaynak  
dosyalara erişim mümkün değilse bu yöntem uygulanabilir değildir. Örneğin, adli incelemelerde bir  
CD'nin veya dosyanın imajının alınmasından sonra değiştirilmediğini ispat edebilmek için imajın  
alındığı mekanda CD'nin veya dosyanın özet (hash) değerinin tarafların huzurunda kayıt altına  
alınması, sonradan değişiklik yapılıp yapılmadığının kontrol edilebilmesine imkan sağlar.

Konusu  geçen  19  adet  CD'de  bulunan  dosyaların  /bilgisayarlarda  CD'ye  yazılmadan  
önceki  hallerine  ait  özet  (hash)  değerleri  bulunmadıkça  söz  konusu  incelemede  özet  (hash)  
değerinin teknik bir dayanak olarak kullanılması mümkün olmaz.

• İlgili raporun 5-C-2 maddesinde açıklanan tespite cevaben:
Elektronik bir belgenin nitelikli elektronik sertifikayla dijital olarak imzalanması, hukuki  

olarak  bu  belgenin  aynı  kişi  tarafından  elle  imzalanmasına  eşdeğerdir.  Nitelikli  sertifikayla  
oluşturulan  dijital  imza,  değiştirilip  değiştirilmediğini  net  olarak  ortaya  koyması  ve  belge  
sahipliğini gerçek kişilere bağlaması sebebiyle belgenin delil olması çok önemli bir teknik katkı  
sağlar. Nitelikli elektronik dijital olarak imzalanmış bir belge, hukuksal olarak inkar özelliktedir.  
Öte  yandan nitelikli  elektronik  sertifika  ile  olarak  imzalanmamış  elektronik  belgelerin  de  delil  
olarak kullanılabildiği bilinmektedir.

E-imza veya dijital imzanın geçerli olması için, ilgili dijital imzada kullanılan elektronik  
sertifika, kanunla yetkilendirilmiş makamlardan alınmış olmalıdır. 15.01.2004 tarihli 5070 sayılı  
Elektronik İmza Kanunu 23.07.2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir. "Türkiye'de 01.09.2006 tarihi  
itibariyle dört adet Elektronik İmza Sertifika Hizmet Sağlayıcısı, Telekomünikasyon Kurumandan  
yetki alarak faaliyete başlayan elektronik bilgi güvenliği A.Ş 30.06.2005 tarihinde faaliyete geçen  
TÜBİTAK-UEKAE Kamu Sertifıkasyon Merkezi] 16.07.2005 tarihinde faaliyete başlayan TürkTrust  
Bilgi, İletişim ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri AŞ. ve 01.09.2006 tarihinde faaliyete başlayan EBG  
Bilişim Teknolojileri ve Hizmetleri A.Ş. (E-Tugra) dir.

İlgili  kanun  ve  diğer  düzenlemeler  gereği  2005  yılından  itibaren  Türkiye'de  nitelikli 
elektronik  sertifika  verilmektedir.  2005  yılından  önceki  olaylarla  ilgili  İncelemelerde 
niteliklielektronik imzanın dayanak olarak kullanılmasının mümkün olmadığı değerlendirilmektedir. 

İlgi raporun 5-ç maddesindeki ifadeye cevaptır. 
Elektronik bir belgenin doğrulanan nitelikli elektronik imzaya sahip olması bu belgenin  

inkaredilememesini  sağlar  ve  belge  sorumluluğunu  sertifika  sahibi  olan  gerçek  kişiyi  bağlar.  
Belgenin  iddia  edilen  sistemde  hazırlanmış  olup  olmadığının  anlaşılması  için,  iddia  edildiği  
şekilde, karşılaştırılacak dokümanların dijital olarak imzalanmış olması yeter ve şart koşul değildir.  
Elektronik belgelerin dijital imzaları bu belgelerin özet değerlerinden üretilir, belgelerin aynı olup  
olmadığının karşılaştırılmasında belgelerin özet değerleri esas alınır. Ancak ve ancak elde edilen  
dosyaların özet değerlerinin eşit olması durumunda bilimsel eşlikten bahsedilebilir. Bu kapsamda  
karşılaştırılacak  CD  içerisindeki  ve  sistem  üzerindeki  dosyaların  özet  (hash)  değerlerinin  
karşılaştırılması bilimsel eşlik tespiti için kullanılabilir. İlgili bilirkişi raporunda belirtildiği şekilde  
incelemeye tabi dosyaların iddia edilen kaynak karşılıkları bulunmuyorsa, söz konusu belgelerin  
bilimsel gerçekliğinin tespit edilebilirliğinden bahsetmek mümkün olmaz.

İlgili  raporda,  belgelerin  hazırlandığı  iddia  edilen  kaynak  sistemlerde  söz  konusu  
dosyaların karşılıkları bulunmadığı ifade edilmiştir. Bu sebeple özet (hash) karşılaştırma bilimsel  
gerçeklik araştırması yapılamaz.

İlgili raporun 5-d maddesinde açıklanan tespite cevaptır. İfade edildiği gibi bir dokümanın  
üstveri  (öznitelik)  bilgileri  uygun  bir  ortam  oluşturularak  yeniden  düzenlenebilir,  yeniden  
oluşturulabilir. Eğer bu veriler içerisinde tutarlı olarak yaratıldıysa ve kötü niyetli olarak sahte  
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dökiiman üretildiyse,  bu durum sadece CD ve içerisindeki dokümanlar teknik incelenerek tespit  
edilemez.  Diğer  taraftan,  söz  konusu  araştırma  kapsamında  yapılan  incelemeler  sonucunda  
herhangi bir teknik tutarsızlığa rastlanmamıştır.

İlgili  raporun  5-e-l  ve  5-e-2  maddelerindeki  tespitlere  cevaptır.  Bilirkişinin  buradaki  
tespitleri herhangi bir teknik hüküm içermemektedir. CD'lerin seri numaraları CD'leri tekil olarak  
tanımlayan numaralar değildir. Aynı seride üretilen CD'ler aynı seri numarasına sahip olabilirler.  
Bu durum olağan dışı bir durum olarak değerlendirilmemektedir.

İlgili raporun 5-e-3 maddesinde açıklanan tespite cevaptır. Bilirkişinin buradaki tespitleri  
herhangi bir teknik hüküm içermemektedir. 11 ve 17 no'lu CDlerin farklı iki günde, birbirine yakın  
saatlerde  yazılmış  olmaları,  bilirkişinin  kendi  yorumuyla  sahtecilik  şüphesini  artıran  bir  bulgu  
olarak değerlendirilmiştir.

İlgili  raporun 5-e-4  maddesinde  açıklanan tespite  cevaptır.  Bu  bulgu  teknik  bir  bulgu  
değildir.  Bilirkişinin  kendi  yorumuyla  sahtecilik  şüphesini  artıran  bir  bulgu  olarak  
değerlendirilmiştir.

İlgili raporun 5-e-5-a maddesinde açıklanan tespite cevaptır. Bu bulgu teknik bir bulgu  
değildir.  Bilirkişinin  kendi  yorumuyla  sahtecilik  şüphesini  artıran  bir  bulgu  olarak  
değerlendirilmiştir.

İlgili  raporun  5-e-5-b  maddesinde  açıklanan  tespite  cevaptır.  İlgili  raporun,  belirtilen  
maddesinde  ismi  geçen  belgelerin  yazıcı  çıktısı  alma  (last  print  date)  üstverisinin  olmaması  
sebebiyle bu belgelerin hiçbir zaman yazıcı çıktısı alınmadığı sonucuna varılmıştır. Bir belgenin  
kopyası  alınarak  yazdırılması  veya  belgenin  elde  olmayan  bir  kopyasının  yazdırılması  ile  söz  
konusu durumun oluşması teknik olarak mümkündür. Bazı durumlarda ise bir belgenin yazıcı çıktısı  
alınmasına rağmen ilgili belgenin üstverisinde yazıcı belgenin yazıcı çıktısı alındığında o belgede  
son yazıcıya gönderilme tarihi oluşmaz. Bu sebeplerle, söz konusu belgelerin kesin olarak yazıcı  
çıktısı alınmamıştır denilemez.

İlgili raporun 5-e-5-c maddesinde açıklanan tespite cevaptır. Bir belgenin son yazdırma  
tarihinin,  yaratılma tarihinden önce  olması  teknik  olarak oluşabilecek  bir  durumdur.  Bu konu,  
CEVAP-3'te detaylı olarak açıklanmıştır.

İlgili  raporun 5-e-5-ç  maddesinde  belirtilen  tespite  cevaptır.  İlgili  bilirkişi,  hazırladığı  
raporunda; '"KOMUTAN KAPANIŞ KONUŞMASI_05_MART 20Q3.doc" olarak işlenmiş ve 9 kez  
aynı  isimle  saklanmış,İçeriği  tamamen  değiştirilmiş  ve  belge  üzerinde  bir  daha  değişiklik  
yapılmamıştır"tespitini  yapmıştır.  Dosyanın  adı,  dosya  üzerinde  yapılan  işlem  adedi  "Office"  
belgesine  ait  üstveriler  üzerinden  tespit  edilebilir.  Ancak içerik  üzerindeki  değişikliklerin  tespit  
edilmesi  teknik  olarak  mümkün  değildir.  Dolayısıyla  "içeriği  tamamen  değiştirilmiş  "  tespitini  
yapmak  teknik  olarak  mümkün  değildir.  Bilirkişi  Albay  Yavuz  FİLDİŞ  bu  tespitle  bir  durumun  
belgeler  üzerinde  sonradan  manipülasyon  yapılmış  olma  ihtimalini  kuvvetlendirdiğini  ifade  
etmiştir.  İncelenen  Cll  nolu  CD  içerisindeki  "KOMUTAN  KAPANIŞ  KONUŞMASL  05  MART 
2003.doc" belgesiyle "KİLİSELER VE SlNAGOGLAR.doc" belgelerinin içeriklerinin, ilgili raporda  
belirtildiği  şekilde,  farklı  olduğu  görülmüştür.  "KİLİSELER  VE  SlNAGOGLAR.doc"  belgesi,  
"KOMUTAN  KAPANIŞ  K0NUŞMASIJ)5  MART  2003.doc"  belgesinin  farklı  kaydedilmesi  veya  
kopyalanması  yoluyla  oluşturulmuş  olabilir.  Bu  esnada,  kaynak  olarak  kullanılan  "KOMUTAN  
KAPANIŞ  KONUŞMASIJ)5  MART  2003.doc"  belgesinin  içeriğinin  incelenen  CD  içerisindeki  
"KOMUTAN KAPANIŞ  KONUŞMASL05  MART 2003.doc"  dosya  içeriğiyle  aynı  olup  olmadığı  
konusunda  bir  kanıya  varabilmek  için  farklı  kaydetme  veya  kopyalama  işlemi  anındaki  
"KOMUTAN  KAPANIŞ  KONUŞMASM  5  MART  2003.doc"  dosyası  içeriğiyle  karşılaştırma  
yapılmalıdır. Bu işlemin yapıldığı tarih ve bu tarihteki doküman içerikleri elde olmadığından bu  
konuda kesin bir teknik hükme varmanın mümkün olmadığı değerlendirilmektedir.

ilgili  raporun  5-f  maddesinde  açıklanan  tespite  cevaptır.  Askeri  yazışma  kuralları,  
doküman  eklerinin  uygun  yerleştirilmesi,  kullanıcı  yazım  hataları,  yerleri  vb.  konular  teknik  
bilirkişi incelememiz ve uzmanlık alanlarımız kapsamında değildir.
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11 no'lu, 16 no'lu ve 17no'lu CD'lerin incelenmesi:
11 no'lu, 16 no'lu ve 17 no'lu CD'lerin sonradan manipülasyon yapılma olasılığına ilişkin  

incelenmesi sonucunda, 11 no'lu ve 17 no'lu CD'lerin tek seferde yazıldığı tespit edilmiş olup bu  
CD'lerin yazılmalarından sonra bu CD'lerdeki dokümanlarda değişiklik yapılmadığı görülmüştür.  
16 no'lu CD'nin ilk yazılma anındaki bilgisayarın tarihi 14/10/2003 ve bilgisayarın saati 11:42:44,  
ikinci yazılma anında bilgisayarın tarihi 14/10/2003 ve bilgisayarın saati 12:14:34 olarak ve iki  
yazılma  işleminde  de  "EASY  CD  CREATOR  5.2  (061)  COPYRIGHT  (C)  1999-2002  ,  INC."  
yazılımının  kullanıldığı  tespit  edilmiştir.  İkinci  yazılma  işlemiyle  CD'ye  eklenmiş  olan  
ATAMALAR.doc  dosyanın  da  oluşturulma  tarihi  ve  üstveri  bilgisi  diğer  dosyalarla  ve  CD'nin  
yazılma zamanıyla uyumludur.

CEVAP-4'te detaylandırıldığı gibi, 11 no'lu, 16 no'lu ve 17 no'lu CD'lerdeki dokümanlarla  
beraber  diğer  bütün CD'lerdeki  dokümanlarda,  CD'ler  yazılmadan önce  manipülasyon yapılma  
ihtimali  vardır.  İncelememizde  CD  içerisindeki  dokümanların  üstverilerinde  tutarsızlığa  
rastlanmamıştır.

11 no'lu, 16 no'lu ve 17 no'lu CD'lerle diğer CD'lerin farklılıklarının incelenmesi:
19 adet CD aşağıdaki tablolarda gösterilen açılardan karşılaştırılmış olup 11 no'lu,
16 'lu ve 17 no'lu CD'lerle diğer CD'ler arasındaki farklılıklar aşağıda verilerek tablo  

halinde farklılıklar anlatılmıştır. Buna göre
Tablo l'de toplam 9 farklı  CD markası  tespit  edilmiştir.  11 no'lu,  16 no'lu ve 17 no'lu  

CD'lerin markalarıyla aynı olan başka CD bulunmamaktadır. Benzer durum 6 no'lu, 7 no'lu, 8 no'lu  
ve 9 no'lu CD'ler için de geçerlidir. Bu CD'lerin her birisi farklı markadadır ve bu markalar başka  
CD'ler de bulunmamaktadır.

Tablo 2'de de toplam 5 farklı CD yazma programı tespit edilmiştir. 11 no'lu, 16 no'lu 17  
no'lu CD'lerin yazıldığı program olan EASY CD CREATOR 5.2 (061) (C) 1999-2002 ROXIO, INC.  
yazılımı sadece bu CD'lerin oluşturulmasında kullanılmıştır. Benzer durum 1 no'lu, 5 no'lu, 6 no'lu  
ve 19 no'lu 'ler için de geçerlidir. Geriye kalan CD'ler ise (9 no'lu CD hariç) CD CREATOR 5.3  
(105) COPYRIGHT (C) 1999-2002 ROXIO, INC. yazılımı kullanılarak yazılmıştır."

Altıncı  Soru:  Tüm  bu  bilirkişi  raporlarındaki  ve  sonuçlar  incelenerek  buradaki 
bulgular  ile  TÜBİTAK  raporundaki  bulguların  karşılaştırılması  ve  bu  hususların 
raporunuzda açıklığa kavuşturulması sorusuna verdikleri cevapta;

a.  TUBİTAK'ta  görevli  Erdem  ALPARSLAN,  Tahsin  TÜRKÖZ  ve  Dr.  Hayrettin  Bahşi  
tarafından hazırlanan 19/02/2010 tarihli rapor, 

b. Kr.PIt.Kur.Bnb. Ahmet ERDOĞAN tarafından hazırlanan 22/02/2010 tarihli rapor,
c. Mu.Yb, Birol ÇELİK tarafından beyan şeklinde bildirilen ve tutanağa 11/03/2010  

tarihli rapor,
d. Mu.Alb. Yavuz FİLDİŞ tarafından hazırlanan 26/03/2010 tarihli rapor, teslim alınıp  

incelenmiştir.
Madde (b)'de verilen ve Kr.PIt.Kur.Bnb. Ahmet ERDOĞAN tarafından hazırlanmış olan  

bilirkişi  raporu,  ele  geçirilmiş  CD'leri  ve  bu  CD'lerde  bulunan  dokümanları  askeri  yazım  
kurallarına  uygunluk  açısından değerlendirdiği  için  bu rapordaki  bulgular  hakkında teknik  bir  
tespit yapmamız teknik bilirkişilik çalışmamızın ve uzmanlık alanımızın dışındadır.

Madde(d)'de verilen ve Mu.Alb. Yavuz FİLDİŞ tarafından hazırlanan bilirkişi raporundaki  
bulguların Madde (a) 'da verilen Erdem ALPARSLAN, Tahsin TÜRKÖZ ve Dr. Hayrettin BAHSİ  
tarafından  hazırlanan  rapordaki  bulgularla  karşılaştırılması  ve  maddelere  ilişkin  açıklama  
CEVAP-5'te bulunmaktadır.

Madde (c)'de verilen ve Mu.Yb. Birol ÇELİK tarafından hazırlanan bilirkişi bulgulardan  
sayfa (2) paragraf (3)'te "dokümanların üstverilerinin bilgisayarı kullanan ve doküman üzerinde  
işlem yapan gerçek kişi ile ilgisi yoktur" yapılmıştır. Madde (a) da verilen Erdem ALPARSLAN,  
Tahsin  TÜRKÖZ  ve  Dr.  BAHSİ  tarafından  hazırlanan  raporun  "Sonuç"  kısmının  dördüncü  
"Dosyalarda  tespit  edilen  kayıt  ve  diğer  bilgilerle  dosya  üzerinde  işlem  yapan  kişiler,  işlem  
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zamanları ve başka bilgiler ekteki bilgiler ışığında tespit  edilmiştir" ifadesi  bulunmaktadır.  Söz  
konusu  raporda  bahsedilen  "ekteki  bilgiler"  CD  ve  içerisindeki  dosyaların  üstverisinden  
oluşmaktadır. Raporda kullanıcıların gerçek kişiler olduğuna dair bir tespit yapılmamıştır.

Madde (c)'de verilen ve Mu.Yb. Birol ÇELİK tarafından hazırlanan bilirkişi bulgulardan  
sayfa (2) paragraf (5)'te belirtilen "dokümanların yazdırma tarihinin oluşturma tarihinden önce  
olması"  bir  uyuşmazlık  olduğu  ve  (a)'da  verilen  Erdem ALPARSLAN,  Tahsin  TÜRKÖZ ve  Dr.  
Hayrettin BAHŞİ tarafından hazırlanan raporda bu uyuşmazlığın göz ardı edilmiş olduğu iddiasıyla  
arasında çelişki  bulunmaktadır.  Bir belgenin son yazdırma tarihinin,  yaratılma tarihinden önce  
olması teknik olarak oluşabilecek bir durumdur. Bu konu, CEVAP-3'te detaylı olarak açıklanmıştır.

SONUÇ:
17  adet  CD  imajı  ile  9  ve  10  numaralı  CD'lerden  kopyalanan  dosyalar  üzerinde  

yapılmıştır. Tarafımıza istenilen 28/05/2010 tarihli bilirkişi görevlendirme tutanağı ile tarafımızdan  
açıklığa kavuşturulması istenen hususlarda teknik bilirkişi inceleme değerlendirmelerimiz önceki  
bölümlerde paylaşılmıştır.

Bilirkişi görevlendirme tutanağıyla, daha önce hazırlanan bilirkişi raporlarındaki farklı  
bilgiler  ve  kısmi  çelişkilerin  izah  edilip  çelişkilerin  sebebinin  tespit  tarafımızdan  istenmiştir.  
CEVAP-3,  CEVAP-5  ve  CEVAP-6'da  ilgili  farklı  bilgiler  ve  kısmi  çelişkiler  ele  alınarak  izah  
edilmiştir. CD'lerin gerçekliği,  üstverilerin değiştirilebilirliği ve yanıltıcı doküman oluşturulması  
konusunda açıklamalar CEVAP-1, CEVAP-2 ve CEVAP-4'te verilmiştir.

Genel değerlendirme olarak TÜBİTAK'ta görevli Erdem ALPARSLAN, Tahsin TÜRKÖZ ve  
Dr. Hayrettin BAHŞİ tarafından hazırlanan 19/02/2010 tarihli bilirkişi raporunun ekinde sunulan  
üstveri  bilgilerinin tutarlı  olduğu, bu bilgilerin ayrıca diğer bilirkişi  incelemelerinde de kaynak  
olarak  kullanıldığı,  üstveri  teknik  olarak  yanlış  olduğuna  dair  herhangi  bir  iddia  olmadığı  
görülmüştür.  Aynı  üstveri  bilgileri  üzeninde  yapılan  teknik  incelemelerde,  sahtecilik  şüphesini  
artırdığı ifade edilen çelişkilerin bir kısmının CEVAP-3, ve CEVAP-6'da anlatıldığı üzere teknik  
olarak bir çelişki göstergeli olmadığı, normal sistem/kullanıcı davranışları dahilinde oluşabileceği  
ve sahtecilik bulgusu olmadığı sonucuna varılmıştır. Bir kısım çelişkilerin ve farklı tespitlerin ise  
bilirkişilerin  farklı  uzmanlık  alanlarına  (askeri  yazım  kuralları  vb.)  olmasından  kaynaklandığı  
sonucuna varılmıştır" şeklinde rapor düzenlemişler ve raporun dayanağı ekleri de sunmuşlardır.

7-)  İstanbul  Cumhuriyet  Başsavcılığınca  görevlendirilen  Emniyet  Müdürlüğü 
uzmanlarınca hazırlanan bilirkişi raporu:

Bilirkişiler ve Cumhuriyet Başsavcılığınca yeminleri yaptırılmış ana dava klasörü 49- 51 
klasörde  yer  alan  raporu  ve  ek  raporu  hazırlamışlar  ve  sonuç  kısmında  aşağıdaki  tespitlerde 
bulunmuşlardır:

11  nolu  CD'nin  oluşturulma  tarihi  ve  saatinin  "05.03.2003 23.50:42",  CD'nin  yazıldığı 
program ve versiyonunun ise "EASY CD Creator 5.2 (061) COPYRIGHT (C) 1999- 2002 ROXIO, 
INC" olduğu,

CD'nin tek oturumda yazdırıldığı, tek oturumda oluşturulmuş olmasının, CD'ye dosyaların 
tamamının  tek  işlemde  aktarılması  anlamını  taşıdığı,  daha  somadan  CD'ye  veri  ya  da  dosya 
eklenmesi  halinde  ikinci  bir  oturum oluşacağı  için  11  nolu  CD'nin  tek  oturumda  oluşturulmuş 
olduğundan dolayı CD'ye daha sonradan veri eklenmediği,

CD içerisinde 68 adet klasör içerisinde toplam 287 adet dosya bulunduğu, bu dosyaların 
204 adet  MS Word dosyası,  71  adet  Powerpoint  dosyası,  7  adet  Excel  dosyası,  4  adet  HTML 
dosyası, 1 adet metin dosyası olduğu,

Dosyaların büyük çoğunluğunu Microsoft Office Word dosyalarının oluşturduğu, MSword 
dosyalarının  versiyonlarına  bakıldığında  ise  "Word  9.0"  ve  "Word  10.0"  olduğu,  Powerpoint 
dosyalarının versiyonlarının ise "Powerpoint 4.0" ve "Powerpoint 7.0" olduğu,

Dosyaların  oluşturulma  tarihlerine  bakıldığında,  tarih  olarak  ilk  oluşturulan  dosyanın 
"08.04.1996 16:39:44"  tarihinde  oluşturulan  "DÜŞ.KUV.-MUH.TERTİPLENMESİ VE DİKKİD 
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ŞUBAT 2003.ppt"  isimli  Powerpoint  dosyası  olduğu,  son  oluşturulan  dosyanın  ise  "04.03.2003 
13:01" tarihinde oluşturulan "EK-B (15 NCİ KOR.).doc" isimli MSword dosyası olduğu,

Diğer  tüm  dosyaların  "08.04.1996  16:39:44"  ile  "04.03.2003  13:01"  tarihleri  arasında 
oluşturulduğu,  11 Nolu  CD'nin ise  "05.03.2003 23:50:42" tarihinde  oluşturulduğu,  bu noktadan 
hareketle bütün dosyaların oluşturulma tarihlerinin CD'nin oluşturulma tarihinden önce olduğu,

Dosyaların son düzenlenme tarihleri  incelendiğinde,  son düzenlenme tarihi  en geç olan 
dosyanın,  "04.03.2003  22:07"  tarihinde  düzenlenen  "EK-M  LAHİKA-1  BİRLEŞTİRİLMİŞ 
LİSTE.doc" isimli MSword dosyası olduğu,bu dosyanın son düzenlenme tarihinin de yine CD'nin 
oluşturulma tarihinden önce olduğu,

11  nolu  CD'deki  dosyaların  oluşturulma  tarihleri  ve  en  son  değişiklik  yapılan  tarihler 
dikkate  alındığında  CD'nin  oluşturulma  tarihi  ile  uyumlu  olduğu,  CD  içerisindeki  dosyaların 
oluşturulma ve son kaydetme tarihlerinin CD'nin oluşturulma tarihinden önce olduğu,

Soruşturma kapsamında incelenen CD'lerden 1,6 ve 19 nolu CD'ler haricinde kalan diğer 
CD'lerin oluşturulduğu programın, 11 nolu CD'nin oluşturulduğu program ile aynı olduğu,

11  nolu  CD tek  oturumda  oluşturulmuş  olduğundan  dolayı  CD'ye  daha  sonradan  veri 
eklenmediği,

Ayrıca analiz çalışması sonucunda, 11 nolu CD'de yer alan dosyalardaki Kullanıcı Dosya 
Yolları incelenmesi ile ortaya çıkartılan örnek dosyaların 2,3,14 ve 15 nolu CD'lerde bulunduğu, 
dolayısıyla farklı CD'lerdeki dosya özelliklerinin birbirleri ile bağlantılı olduğunun tespit edildiği 
bildirilmiştir.

8-) 1 inci Ordu komutanlığı Askeri Savcılığı tarafından görevlendirilen Tümgeneral 
Mehmet DAYSAL, Kurmay Albay Ömer Cüneyt AKYOL, Kurmay Albay Bayram UĞUR, 
Kurmay Binbaşı  Erdal  TOĞAÇ, Mühendis  Üsteğmen Hüseyin EROL'dan oluşan bilirkişi 
heyetince hazırlanan 28.06.2010 tarihli rapor:

Bilirkişilerin 1. Ordu Komutanlığı Askeri Savcılığınca görevlendirme ve yemin tutanakları 
klasör 30, dizi 462-466 arasında mevcut olup incelemeyi Mehmet Baransu'nun teslim ettiği yazılı 
belgeler  ile  3  adet  DVD  ve  bir  adet  CD  kopyasında  bulunan  dosyalar  üzerinde  yaptıkları, 
bilirkişilerin görevlendirme konusunun 2003 yılı Mart ayında 1. Ordu Komutanlığında yapılan plan 
seminerinde  basında  yer  aldığı  gibi  bir  plan  hazırlanıp  hazırlanmadığı  ve  bu  semine  ile  ilgili 
bilgilerin basına sızdırılması konuları olduğu anlaşılmaktadır.

Rapor ekleri ile birlikte toplam 16 klasör olup ana dava klasörleri 30-45. klasörler arasında 
bulunmaktadır. Raporun sonuç ve değerlendirme kısmında bilirkişiler;

"1. Ordu Komutanlığı Askeri Savcılığı tarafından yürütülmekte olan 2010/206 Esas sayılı  
soruşturma kapsamında "soruşturma dosyasında mevcut DVD ve CD'lerdeki tüm belgeler ile diğer  
deliller tek tek incelenerek 2003 yılı Mart ayında icra edilen plan seminerinin ilk aşamasından son  
aşamasına kadar ayrıntılı olarak açıklanması, eylem planlarının yer aldığı dokümanlar ile seminer  
faaliyetleri  ile  ilgili  dokümanlar  arasında  her  hangi  bir  bağlantının  olup  olmadığı,  seminer  
sırasında  konuşmaların  kaydedildiği  sesler  ile  eylem  planlarını  varlığını  ortaya  koyan  
konuşmaların yapılıp yapılmadığı, seminer sonuç raporların incelenerek sonraki tarihlerde planın  
geliştirilmesine yönelik çalışmaların yapılıp yapılmadığı, 2003 yılında icra edilen plan seminerinde  
hangi  cereyan  tarzı  planının  ve  olasılığı  en  yüksek  tehlikeli  senaryonun  (OEYTS)  kullanıldığı,  
kullanılan (OEYTS)'nin seminerden önce KK 'lığına gönderilip gönderilmediği, DVD ve CD'lerdeki  
tüm belgelerin tek tek incelenerek olay tarihindeki mevzuat uyarınca hangi belgelerin hangi gizlilik  
derecesine haiz olduğu, soruşturma konusu eylem planları ve eklerinin sıkı yönetim yada EMASYA 
faaliyetleri kapsamında düzenlenip düzenlenemeyeceği, bu kadar fazla belgenin sahtecilik konusu  
yapılıp yapılamayacağı, hangi belgelerde hangi çelişkili durumların oluştuğu, seminer faaliyetleri  
kapsamında söz konusu belgelere ihtiyaç bulunup bulunmadığı, tüm dokümanlarda askeri yazışma  
tekniği, uygulama, askeri kavram ve diğer mevzuat açısından şüphe teşkil edici bulguların neler  
olduğu,  teknik  inceleme  kapsamında  TÜBİTAK raporu  ve  diğer  inceleme  raporları  tek  tek  ve  
ayrıntılı olarak incelenerek kaydetme, kullanıcı adı, çıktı alma, belge oluşturma gibi kısımlar ile  
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ilgili  olarak  tüm şüpheli  hususların  tek  tek  tespiti  ile  buna dair  dokümanların  nelerden ibaret  
olduğu,  soruşturma konusu dokümanların gizlilik  dereceli  olarak tasnifini  müteakip söz  konusu  
dokümanların  muhafaza  sorumluluğunun  hangi  makama  ve  personele  ait  olduğu,  muhafaza,  
kontrol,  arşiv  faaliyeti  ile  ilgili  olarak  hangi  personelin  hangi  eylemleri  ile  söz  konusu  
dokümanların  karargah  dışına  çıkarılmasına  sebebiyet  verdiği,  yürürüliıkteki  mevzuatın  hangi  
maddelerine ve hangi komutanlık emirlerine aykırı davranıldığı, 2003 yılı Mart ayında icra edilen  
1. Ordu Plan Seminerinin hangi amaçla ve düşünceyle icra edildiği, yapılan çalışmaların askeri  
faaliyet dışında bir takım siyasi unsurları içerip içermediği, suç konusu eylem planlarının seminer  
faaliyeti ile ilgisi olup olmadığı, söz konusu eylem planlarının başkaca bir toplantıda sınırlı sayıda  
personelin katılımı ile görüşülmüş olup olamayacağı ve bu yönde özel ve sınırlı personelin katılımı  
ile  icra  edilen  bir  toplantı  için  hazırlanmış  olup  olamayacağı,  bu  halde  dahi  buna  dair  bir  
komutanlık  emrinin  yada  ekinin  mevcut  olup  olmadığı  hususlarının  tespiti"  için  02.06.2010  
tarihinde Tümgeneral Mehmet DAYSAL, Kurmay Albay O. Cüneyt AKYOL, Kurmay Albay Bayram  
UĞUR, Kurmay Binbaşı Erdal TOĞAÇ, Mühendis Üsteğmen Hüseyin EROL 'dan oluşan bilirkişi  
heyetini  görevlendirdiği,  bu  bilirkişi  heyetinin  28.06.2010  tarihli  66  sayfadan  oluşan  bilirkişi  
raporunu  ekleri  ile  birlikte  1.  Ordu  Komutanlığı  Askeri  Savcılığına  teslim  ettiği,  raporun  bir  
örneğinin  1.  Ordu  Komutanlığı  Askeri  Savcılığı  tarafından  Cumhuriyet  Başsavcılığımıza  
gönderildiği anlaşılmıştır.

28.06.2010 tarihli bilirkişi raporunda özetle;
a. l'inci Ordu Komutanlığı Plan Semineri-2003, Gnkur.Bşk.lığının 20 Kasım 2002 tarihli,  

"Tatbikatlar  Programı  2003-2006  Kitabı"  ve  K.K.Klığının  02  Ocak  2003  tarihli,  "2003  Yılı  
Tatbikatlar Programı"gereği, 05-07 Mart 2003 tarihlerinde icra edildiğini,

b. Her  iki  Dokümanda  da  Seminerin  Gayesi;  "K.K.  Dumlupınar  Veçhesi  gereği  
hazırlanan  ERTUĞRUL  Harekat  Planım  (Açık  ismi  EGEMEN  Harekat  Planı)  geliştirmek,  
uygulamaya  dönük  hazırlıkları  gözden  geçirmek,  müşterek  harekatta  görevalacakastbirlik  ve  
karargahların  çalışmalarına  yön  vermek  ve  personelin  eğitimlerinigeliştirmek,  komuta/kontrol  
sistemlerini gözden geçirmek" olarak belirtildiğini,

c. 1  'inci  Ordu  Plan  Semineri-2003  Uygulama  Esaslarını  ihtiva  eden  1  'inci  
Or.K.lığının31  Ocak 2003 Gün ve  HRK.:1700-30-03/PI.Hrk.Ş.  (75)(209)  58145 sayılı  emrinde,  
Plan Seminerinin maksadı  genişletilmiş,  "Olasılığı  En Yüksek Tehlikeli  Senaryo'ya uygunolarak  
hazırlanacak Or./Kor. Alternatif Planlarını incelemek, sorun sahaları ile çözüm tekliflerini ortaya  
koymak" ifadesi, Gnkur. TATPROG 2003-2006 ve K.K.TATPROG-2003'de yer alan maksada ilave  
edildiğini,

ç. l'inci Ordu Plan Semineri-2003 için hazırlanan "OLASILIĞI EN YÜKSEK TEHLİKELİ  
SENARYO"nun  dayanağını,  18  Ağustos  1998  tarihli  "Milli  Güvenlik  Siyaset  Belgesi"  ile  buna  
istinaden hazırlanan Gnkur.Bşk.lığının 18 Mart  2000 tarihli  "Türkiye'nin Milli  Askeri  Stratejisi  
(TÜMAS) Dokümani'ndan aldığı, Jenerik Senaryo içerisinde tasavvur edilen olayların gelişiminin  
Sıkıyönetim ilanına kadar götürecek şekilde kurgulanmasıyla, 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanunu'nun  
yürürlüğe girmesi halinde; alınması gereken tedbirler, ortaya çıkabilecek sorunlar ve bunların hal  
tarzlarının seminer esnasında görüşülmesinin hedeflendiği, planlamalarda MY 124-1 Sıkıyönetim  
Uygulamaları Yönergesinin esas alındığı yapılan incelemeler esnasında tespit edildiğini,

d. 1 'inci Or. Kliğinin 12 Aralık 2002 tarihli yazısının alınmasını müteakip, KK Kliğinin  
03  Ocak 2003 Gün ve  HRK: 1700-2-03/EĞT.  ve  0K.D.TATB.Ş.(2)  sayılı  mesaj  emri  ile  "l'inci  
Or.Kliğinin 12 Aralık 2002 tarihli yazısı ile teklif edilen "Olasılığı En Yüksek Tehlikeli Senaryo"nun  
l'inci Or.Kliği Plan Seminerinden sonra, Or.K.lığınca tespit edilecek bir tarihte, "Plan Çalışması  
şeklinde incelenmesi ve planlanacak tarihin bildirilmesi" l'inci Or.Klığına emredildiğini,

KK. Kliği Kh.da ve l'inci Ordu Kliği Kh. da yapılan incelemelerde, l'inci Or. Kliğinin 31  
Ocak  2003  tarihli  Seminer  Uygulama  Emri'ne  nasıl  bir  cevap  verildiğine  dair  bir  kayda  
rastlanmadığını,

e. 1 'inci Ordu Plan Semineri Uygulama Esaslarına yönelik olarak, biri 14 Ocak 2003  
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tarihli, diğeri 31 Ocak 2003 tarihli iki Seminer Uygulama Emri hazırlandığı, Yapılan incelemeler  
sonucunda,  31  Ocak  2003  tarihli  emrin  yayımlandığı,  diğerinin  yayımlanmadığının  tespit  
edildiğini,

f. 1  'inci  Ordu  Plan  Semineri-2003  öncesinde,  Kolordu/Tümen/Tugay  Plan  
Tatbikatları,  planlanan  tarihlerde  ve  planlandığı  şekilde  icra  edildiğini,  bu  çalışmaların  2'nci  
günlerine 1 'inci Ordu Komutanının da iştirak ettiğini,

Kor./Tüm./Tug. Plan Çalışmalarının 1 'inci günü EGEMEN Harekat Planı ve Ekleri, 2'nci 
günü  "Olasılığı  En  Yüksek  Tehlikeli  Senaryo"ya  uygun  olarak  hazırlanmış  Kolordu  Alternatif 
Planlarının görüşüldüğünü,

g. 1'inci Ordu Plan Seminerinin icrası esnasında l'inci Ordu K.liğinin 31 Ocak 2003  
tarihli  Emri'nin  Eki'nde  yer  alan  Seminer  Cereyan  Tarzı  Planı'nın  geliştirilmiş  halinin  
kullanıldığının  tespit  edildiğini,  31  Ocak  2003  tarihli  Emrin  Eki'ndeki  Seminer  Cereyan  Tarzı  
Planı'nda  yazan  "Genel  ve  Başlangıç  Durumuna  göre"  ifadesinin  yerine  "Olasılığı  EnYüksek  
Tehlikeli  Senaryo'ya  göre"  ifadesi  yazılmış,  5  ilave  soru Seminer  Cereyan Tarzı  Planı'na  dahil  
edildiğini,

Seminer  Cereyan  Tarzı  Planlan  'nda  bu  şekilde  değişiklikler  yapılması  ve  seminer  
esnasında düzeltilmiş  Cereyan Tarzı  Planı'nın  kullanılması  prosedür gereği  uygulanan bir  usul  
olduğunu, 31 Ocak 2003 tarihinden, seminerin başladığı 05 Mart 2003 tarihine kadar geçen sürede  
Ast  Birlik  K.lıklarının  Plan  Çalışmaları  icra  edildiğini,  çalışmalardan bir  takım  sonuçlar  elde  
edildiğini, Ordu Karargahı seminer çalışmalarına devam etmiş, elde edilen bilgi ve tecrübelere,  
alınan Komutanlık  emirlerine ve yapılan değerlendirmelere uygun olarak 31 Ocak 2003 tarihli  
emrin Eki'ndeki, Cereyan Tarzı Planı'nda yer alan bazı konular, seminerde görüşülecek konular  
içerisinden çıkarılmış, yeni bazı konular çizelgeye dahil edilmiş olduğunu, bu çalışmaların bütün  
Plan  Semineri/Plan  Çalışması/Harp  Oyunu  hazırlıklarında  rastlanan  ve  uygulanan  bir  durum  
olduğunu,  l'inci  Ordu  Plan  Semineri  Cereyan  Tarzı  Planı'nın  bu  şekilde  geliştirilmesi  ve  
değiştirilmesinin teamüllere uygun olarak yapıldığının değerlendirildiğini,

ğ.Gnkur.  TATPROG 2003-2006 ve KKK lığı  2003 Yılı  Tatbikatlar Programı Kitabı'nda  
l'inci  Ordu Kliği  Plan Semineri'ne kimlerinin katılacağının  belirtildiğini,  1  'inci  Or.Kliğinin 25  
Mart  2003  tarihli  Seminer  Sonuç  Raporu'nda  seminere  kimlerin  katıldığı  detaylı  olarak  yer  
aldığını, buna göre Plan Seminerine icracı olarak 147 (26 General, 121 Subay), gözlemci olarak 15  
(3  General  ve  12  Subay)  personel  katıldığını,yapılan  incelemede  katılması  öngörülen  herkesin  
seminere iştirak  ettiğini,  ilave  olarak katılanlar  olduğunu,  1  'inci  Ordu Plan Semineri-2003'ün  
sınırlı sayıda ve seçilmiş personelin katılımıyla değil, atamalı oldukları görev yeri gereği, verilen  
emirlere uygun olarak ilgili personelin geniş katılımıyla icra edildiğinin görüldüğünü,

h. l'inci  Ordu  Plan  Semineri-2003,  l'inci  Or.Kliğinin  31  Ocak  2003  tarihinde  
yayımlanan  emrine  uygun  olarak  "Olasılığı  En  Yüksek  Tehlikeli  Senaryo"  esas  alınarak  icra  
edildiğini,seminerde, Geliştirilmiş Seminer Cereyan Tarzı Planı'nda yer alan takdim konularının  
tamamının arz edildiğini,

Ses kayıtlarına göre seminerde üç günde toplam 42 takdim yapıldığını,  bu takdimlerin  
Geliştirilmiş Seminer Cereyan Tarzı Planı'na uyularak icra edildiğini, takdimlerin ses kayıtlarıyla  
uyumlu olduğunun tespit edildiğini,

Seminerin 3'üncü gününde; İç tehdidin olmadığı, KK. Stratejik ihtiyatlarının gelmediği,  
K.Irak'ta gerginliğin olmadığı,Türkiye'nin diplomatik girişimlerine rağmen Yunanistan'ın 12 milde  
ısrar  ettiğini  esas  alan  "Özel  Durum"  takdim  edildiğini  ve  Yunanistan'ı  
12milkararındanvazgeçirmeyeyönelik  hazırlanan  EGEMEN  Harekat  Planı'nın  alternatif  
planlarının görüşüldüğünü, Alternatif  planlar,  Özel Durum dahilinde,  Plan Görevleri'ne yönelik  
olarak EGEMEN Harekat Planının değişik Hareket Tarzlarına göre nasıl icra edilebileceği dikkate  
alınarak hazırlandığını,

i. Semineri müteakip, l'inci Or.Kliğinin 25 Mart 2003 Gün ve HRK.: 1700-66-03/PI.  
HrkŞ. (165) (495) sayılı yazısı ile Seminer Sonuç Raporu K.K.Klığına, 2, 3, 5 ve 15'inci Kor.Klıkları  
        E-İmzalıdır           E-İmzalıdır            E-İmzalıdır               E-İmzalıdır 



T.C. İSTANBUL ANADOLU 4. AĞIR CEZA MAHKEMESİ Dosya-Karar No: 2014/188 Esas - 
2015/143
ile 52'nci Zh.Tüm.Klığınayayımlandığını,

j. l'inci Or.Kliğinin 31 Ocak 2003 tarihli emri, seminerde kullanılan Cereyan Tarzı Planı,  
Seminer Ses Kayıtları ve Seminer Sonuç Raporu karşılaştırıldığında hepsinin birbiri ile uyumlu  
olduğu, farklılık arz eden herhangi bir husus olmadığının tespit edildiğini,

k.  l'inci  Ordu Plan Semineri  2003'ün icrasını  müteakip,  Harekat  Planları  ve Eklerinin  
seminerde elde edilen neticeler ışığında güncellenmesi konusunda; EGEMEN Harekat Planı veya  
Eklerinde  toplam  16  adet  değişiklik  yapılmış  veya  eksik  olan  Ekler  tamamlanmış,  müteakip  
yıllardaicra  edilen  Plan  seminerlerinden  elde  edilen  sonuçlarda  dikkate  alınarak  EGEMEN  
Harekat Planı yeniden hazırlanmış, 2000 tarihli EGEMEN Harekat Planı kaldırılmış, Kolorduların  
EMASYA Planlan güncellenmiş veya yeniden hazırlanmış olduğunu. 

I. BALYOZ Güvenlik Harekat Planı olarak adlandırılan dokümanın içerik ve format olarak  
incelenmesi sonucunda;

a) Bahse konu dokümanın askeri yazışma teknik ve usulleri yönünden birçok  
noksanlık ve hatayı ihtiva ettiğini,

b) Durum maddesinde yer alan gelişmelerin pek çoğunun 2003 yılını takip eden  
yıllarda yaşanan gelişmeler olduğu, dokümanın en son kaydetme tarihi olarak görülen 02.12.2002  
tarihinden  sonraki  tarihlerde  oluşturulan  belgelerden,  takdimlerden  ve  konuşma  metinlerinden  
alıntıların  Doküman  Metni  içerisinde  yer  aldığı,  2006  yılında  kurulan  bir  Sivil  Toplum  
Kuruluşunun  adının  doküman  metninde  geçtiği,  bu  haliyle  teknolojinin  sağladığı  imkanlardan  
istifadeyle dosyaların "Yaratma Tarihi" ve "Son Kaydetme Tarihi" üzerinde oynanarak eski tarihli  
dosyaların  oluşturulduğu,  yapılan  alıntıların  tarihleri  dikkate  alındığında  BALYOZ  Güvenlik  
Harekat Planı adlı dokümanın 2007 yılından sonra hazırlandığı ve gerçek olmadığı yönünde ciddi  
şüpheler oluştuğunu,

c) Bahse konu doküman metninde çok sayıda belge ve dokümandan "KES -  
YAPIŞTIR YÖNTEMİ" ile pek çok alıntının yapılmış olmasının, hazırlayan kişilerin planlama usul  
ve  tekniklerine  ve  askeri  literatüre  yeterince  hâkim  olmadıklarını,  kolaycılığa  kaçarak,  kendi  
maksatlarına hizmet edecek bir doküman oluşturma yoluna gittiklerini gösterdiğini,

d) Yapılan bu tespitler ışığında; BALYOZ GÜVENLİK HAREKAT PLANI olarak  
adlandırılan dokümanın resmi askeri belge özelliklerini taşımadığı, art niyetli kişilerce maksatlı  
olarak hazırlanmış bir belge olabileceği sonucuna ulaşıldığını,

m. MİLLİ MUTABAKAT HÜKÜMETİ PROGRAMI olarak adlandırılan dokümanın içerik  
ve format olarak incelenmesi sonucunda;

(1) Bahse konu dokümanın askeri yazışma usul ve teknikleri dikkate alınmadan,  
düz yazı formatında ve özensiz bir şekilde hazırlandığı, birçok noksanlık ve hatayı ihtiva ettiğini,

(2) Dokümanın en son kaydetme tarihi olarak görülen 03.03.2003 tarihinden sonra,  
Prof.Dr.  Haydar BAŞ tarafından 27 Kasım 2005 tarihinde  yapılan  bir  konuşmadan alıntıların,  
birebir ve geniş şekilde doküman metni içerisinde yer almasının, dokümanın 2005 yılından sonra  
oluşturulduğunu gösterdiğini,

Bülent  ULUSU Hükümet  Programından  5  paragraf;  55'inci  Hükümet  (Mesut  YILMAZ  
Hükümeti) Programından 16 paragraf; 57'nci Hükümet (Bülent ECEVİT Hükümeti) Programından  
2  paragraf;  Prof.Dr.  Haydar  BAŞ'm  Uluslararası  Milli  Ekonomi  Modeli  Kongresi  Kapanış  
Konuşması  (27  Kasım  2005)'ndan  25  paragraf,  "KES-YAPIŞTIR  YÖNTEMİ"  ile  MİLLİ  
MUTABAKAT HÜKÜMETİ PROGRAMI metnine dahil edilmiştir. Bu durumun hazırlayan kişilerin  
planlama usul ve tekniklerine yeterince hakim olmadıkları, kolaycılığa kaçarak kendi maksatlarına  
hizmet edecek bir doküman oluşturma yoluna gittiklerini,

MİLLİ MUTABAKAT HÜKÜMETİ PROGRAMI adlı dokümanın resmi askeri belge niteliği  
taşımadığı,  art niyetli  kişilerce maksatlı  olarak hazırlanmış hiçbir gerçekliği  olmayan bir belge  
olabileceği sonucuna ulaşıldığını,

n. Eylem Planları olarak adlandırılan diğer belgeler ile bunların EK'leri ve LAHİKA'ları 
üzerinde yapılan incelemeler detaylı olarak 2'nci ve 8'inci soru kapsamında incelenmiş ve ulaşılan 
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sonuçlar  2'nci  ve  8'inci  soruların  cevap  klasörleri  içerisinde  sunulmuş  olduğunu,  Yapılan 
incelemeler sonucunda; bunların resmi askeri belge niteliği taşımadığı, askeri yazışma kurallarına 
uygun olmadığı, Harekât plan ve eklerinin hazırlanması usul ve esaslarına uymadığı, hem format 
olarak, hem de içerik olarak pek çok hata ve noksanlıklarıbulunduğu tespit edildiğini,

o.  1'inci  Ordu  Plan  Semineri-2003!ün,  planlama  ve  hazırlık  çalışmaları  kapsamında  
hazırlanan Senaryo, Özel Durum, Durum Muhakemeleri, Harekat Plan ve Ekleri, Takdim Metni ve  
Yansıları üzerinde yapılan incelemelerde, bahse konu EYLEM Planları ve Eklerine atıf yapılmadığı,  
bunların isimlerinin herhangi bir şekilde bu dokümanlar içerisinde yer almadığının görüldüğünü,

ö.  Kolordu,  Tümen  ve  Tugay  Komutanlıklarının  kendi  plan  çalışmalarına  yönelik  
yaptıkları  hazırlıklar  kapsamında da söz  konusu EYLEM Planlarına  atıf  yapılmadığı,  bunların  
isimlerinin dahi geçmediğinin tespit edildiğini,

p. l'inci Ordu Plan Semineri-2003'ün icrası esnasında kullanılan Seminer Cereyan Tarzı  
Planında da bahse konu EYLEM Planlarına yönelik bir ifade geçmemekte, bu Eylem Planları ile  
ilgili soru ve takdim yer almadığını,

r.  1  'inci  Ordu Plan Semineri-2003 ses  kayıtlarının  ve  bunlara ait  çözüm metinlerinin  
incelenmesinde  de,  EYLEM  Planlarına  atıf  yapılmadığı  ve  bunların  isimlerinin  hiçbir  şekilde  
konuşmalarda geçmediğinin tespit edildiğini,

s. Ekli Klasörler içerisinde her biri ayrı ayrı detaylı olarak incelenen ve resmi askeri belge  
niteliği  taşımadıkları  değerlendirilen  bahse  konu  EYLEM Planları  ve  Eklerinde  yer  alan  bazı  
ifadeler, l'inci Ordu Plan Semineri-2003 için hazırlanan Takdim Metni ve yansılarda, Ordu Kh.da  
yapılan Aylık  Koordinasyon Toplantısı'nın Ses Kaydı  Çözüm Metninde,  l'inci Ordu Semineri'nin  
icrası esnasında kaydedilen konuşmalarda ve bu konuşmaların çözüm metinlerinde yer aldığını,  
örtüşen bu ifadelerin bir kısmının birebir aynı olduğunu, ses kayıtlarında geçen ifadelerden; 19  
ifadenin BALYOZ Güvenlik Harekat Planı adlı doküman metninde, iki ifadenin Milli Mutabakat  
Hükümet Programı adlı doküman metninde, üç ifadenin SUGA adlı doküman metninde, üç ifadenin  
ORAJ adlı doküman metninde kullanıldığının tespit edildiğini , inceleme kapsamında yapılan diğer  
tespitlerle  birlikte  mütalaa  edildiğinde  ses  kayıtlarından  yapılan  alıntıların  Eylem  Planları  ve  
Eklerinin oluşturulmasında kullanıldığının değerlendirildiğini,

ş.  Yapılan  incelemelerin  ışığında;  seminerin  planlama ve  icrasına  yönelik  yayımlanan  
emir,  talimat  ve  yapılan  hazırlıklarda,  EYLEM  Planı  olarak  adlandırılan  dokümanlara  atıf  
yapılmadığı, seminer faaliyetlerine ilişkin resmi askeri belge niteliğindeki dokümanlar ile bahse  
konu  EYLEM  Planlarının  yer  aldığı  dokümanlar  arasında  herhangi  bir  bağlantının  olmadığı,  
Komutanlık emirlerinin Eklerinde ya da içeriklerinde söz konusu EYLEM Planlarına (BALYOZ,  
ÇARŞAF, SAKAL, ORAJ, SUGA) atıf yapılmadığının tespit edildiğini,

t.  Söz  konusu EYLEM Planlarının  üzerlerinde  yazılı  tarihlerde değil,  l'inci  Ordu Plan  
Seminerini takip eden yıllarda oluşturulduğunu teyit edecek yöndeki tespitlerde dikkate alındığında,  
EYLEM  Planları  ile  Seminer  Takdim  Metni/Yansıları  ve  Konuşma  Kayıtlarının  birbiri  ile  
örtüşmesinin,  EYLEM  Planlarını  hazırlayanların  seminerle  ilgili  hazırlıklardan  ve  kayıtlardan  
istifade ettikleri yönünde ciddi şüpheler oluşturduğunun görüldüğünü,

u.  Seminer  ses  kayıtları  ve  bunların  çözüm  metinlerini  ihtiva  eden  dosyaların  teknik  
incelemesinde;

Ses kayıtları çözüm metninin son kaydedilme tarihi 13 Aralık 2007 olduğu,
Ses kayıtlarına ilişkin mp3 dosyalarının düzenleme tarihinin ise 25 Ekim -14/15 Kasım  

2009  olduğu,bu  durumun  bahse  konu  Eylem  Planları  ve  Eklerinin  2007  yılından  sonra  
oluşturulduğu yönündeki şüpheleri kuvvetlendirdiğinin değerlendirildiğini,

ü. l'inci Ordu Askeri Savcılığınca Bilirkişi Heyeti'ne teslim edilen 3 adet DVD ve 1 adet  
CD üzerinde yapılan incelemede; toplam 1439 adet Ofis belgesi (Word, Excel, PowerPoint) olduğu,  
ofis  belgelerinin  başlık  bilgileri  (metadata)  üzerinde  yapılan  incelemeye  göre  bunlardan  736  
adedinin oluşturulma tarihi veya son kaydedilme tarihlerinden önce çıktılarının alındığı; 736 belge  
içerisinden  212  adedinin  çıktılarının,  belgelerin  oluşturulma  tarihinden  önce  alındığının  tespit  
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736 adet belgenin en son çıktı alınan hali ile şu an DVD/CD'de olan halinin aynı olup 
olmadığı konusunda teknik olarak bir şey söylemenin mümkün olmadığını,

v.  Hrk.  Bşk.lığı  koordinatörlüğünde  yürütülen  1  'inci  Ordu  Plan  Semineri-2003  ve  bu 
kapsamda farklı yıllarda yapılan benzer çalışmaların öncesi ve sonrasında evrak ve bilgi güvenliği  
ihlali açısından, istismara açık bir ortam bulunduğu yönünde bir kanaat oluştuğunu,

y.  Yapılan  incelemelerde;  muhafaza,  kontrol,  arşiv  faaliyetleri  ile  ilgili  olarak  hangi  
personelin hangi eylemleri ile söz konusu dokümanların karargah dışına çıkarılmasına sebebiyet  
verdiğinin tespit edilemediğini,

z.  Yapılan  incelemeler  sonucunda;  DVD  ve  CD'ler  içerisinde  yer  alan  resmi  askeri  
belgelerin art niyetli kişiler tarafından ele geçirilmesini müteakip, EYLEM PLANİ ve Ek'leri olarak  
adlandırılan dokümanların resmi askeri belgelere uyum arz edecek şekilde sahte olarak üretilmiş  
olabilecekleri  yönünde  kuvvetli  bulguların  mevcut  olduğu  kanaatine  ulaşılmıştır"  şeklinde  
değerlendirmede bulunmuşlardır.

9-)  Eskişehir'de  sanık  Hakan Büyük'e  ait  evde ele  geçirilen  Sandisk  marka  flash 
bellek  imajı  üzerinde  İstanbul  Cumhuriyet  Başsavcılığınca  yaptırılan  bilirkişi  incelemesi 
sonucu hazırlanan 07.06.2011 tarihli rapor:

Bilirkişilerin görevlendirme ve yemin tutanakları 2011/142 Esas klasörler 9- dizi 280'de 
109 sayfadan ibaret bilirkişi raporu 2011/142'den klasör 31, dizi 1-109 arasında mevcut olup flash 
bellekteki belgelerin dijital yolları incelenmiş, raporun sonuç kısmında bilirkişiler;

"Microsoft Office dokümanlarında içerik bilgisine herhangi bir müdahalede bulunmadan,  
metadata (üst bilgi) olarak isimlendirilen bölümde yer alan başlık, yazan, etiketler, program adı,  
sürüm numarası, oluşturma tarihi, son kaydeden, son kyadetme tarihi, toplam düzenleme süresi,  
şablon, açıklamalar, kendisiyle paylaşılan, konu, kategoriler, şirket, yönetici, son kaydeden, sözcük  
sayısı, sayfa sayısı, paragraf sayısı, satır sayısı, karakter sayısı, sunu biçimi, slaytlar, notlar, gizli  
sayımı, multimedya klipleri, son on yazan, gizli metin, grafikler, köprüler, içerik durumu, içerik türü  
bilgilerinde değişiklik yapılması, teknik olarak mümkündür. Böyle bir değişiklik olup olmadığının  
en kestirme ve kesin tespiti için hash değerleri kontrol edilmelidir.

İstanbul  Cumhuriyet  Başsavcılığının  2011/412  numaralı  soruşturması  kapsamında,  
21.02.2011 tarihli kolluk kuvvetlerince tanzim edilen "EV ARAMA, EL KOYMA, İMAJ ALMA ve  
TESLİM  TUTANAĞI"  nın  onuncu  maddesinde  belirtilen,  Sandisk  marka,  seri  numarası  
BE0910NSVNSDCZ4-2048 olan flash belleğe ait  imaj  alma işlemi sonucunda oluşturulan hash  
değerinin  "c8e9f569fa0c6915a4b5818a6c6b6cc2  "  olduğu  anlaşılmaktadır.  İncelenmek  üzere  
tarafımıza  teslim  edilen  "hakan  buyuk  sandisk_be0910nsvn  sdcz4  2648_2gb"  isimli  imaja  ait  
doğrulama  hash  (verify  hash)  değerinin  "c8e9f569fa0c6915a4b5818a6c6b6cc2"  olduğu;  
dolayısıyla her iki hash değerinin de birbirinin aynı olduğu tespit edilmiştir.

Söz konusu iki hash değerinin aynı olması, hiç bir suretle veri ekleme, çıkarma, değiştirme  
yapılmadığının  veya  manipüle  edilmediğinin;  dolayısıyla  delil  bütünlüğünün  korunduğunun  
kanıtıdır.

Ayrıca inceleme raporunda belirtilen dosyalara ait metadata bölümünde yer alan başlık,  
konu,  yazan,  son  kaydeden,  açıklamalar,  oluşturma  tarihi,  son  kaydetme  tarihi,  son  on  yazan  
bilgilerinde değişiklik yapıldığına dair tarafımızca herhangi bir bulguya rastlanmamıştır" şeklinde 
kanaat bildirilmiştir.

10-) Gölcük Donanma Komutanlığı İstihbarat kısmında yapılan arama sonucu elde 
edilen dijitaller üzerinde İstanbul Nöbetçi 13. Ağır Ceza Mahkemesi Hakimliğinin 06.12.2010 
tarih  ve 2010/2412 sayılı  arama,  el  koyma ve  inceleme kararına istinaden Emniyet  Genel 
Müdürlüğü uzmanlarına yaptırılan inceleme sonucu düzenlenen rapor:
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Emniyet  Genel Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan inceleme sonucunda düzenlenen rapor 
2011/141 esas sayılı dosyanın 14-21 arasındaki klasörlerde mevcuttur. 

Emniyet Genel müdürlüğü uzmanları 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu hard diskler ile 1, 8, 9, 10, 11, 13, 
14 nolu CD'ler ile 1 nolu TDK marka CD üzerinde yaptıkları inceleme sonucunda dijital yollara 
ilişkin ayrıntılı rapor düzenlemişlerdir. 

11-) Gölcük Donanma Komutanlığı İstihbarat kısmında yapılan arama sonucu elde edilen 
dijitaller üzerinde Donanma Komutanlığı Askeri Savcılığınca yaptırılan inceleme sonucu hazırlanan 
14.01.2011 tarihli bilirkişi raporu:

Donanma Komutanlığı Askeri Savcılığı 27.12.2010 tarihli klasör 209'da bulunan tutanakla 
Tuğamiral Sinan Azmi Tosun, Deniz Kurmay Binbaşı Haşim Türker, Mühendis Kıdemli Yüzbaşı 
Orhan Ozan, İstihbarat Kıdemli Yüzbaşı Bayram Yaşar ve Mühendis Yüzbaşı Birol Ayvat'tan oluşan 
bilirkişi heyeti oluşturmuş ve yeminlerini yaptırmıştır. Bilirkişiler klasör 209'da bulunan ve toplam 
455 sayfadan oluşan raporların sonuç kısmında;

"a.  5  numaralı  hard  disk  içerisinde  normal  kullanıcı  isimlerinden  farklı  bir  adla  
(Builtin/Administrators)  kaydedilmiş  ve  kullanıcı  ifadelerinde  kendilerine  ait  olmadığı  beyan  
edilen, görev fonksiyonlarıyla bağlantısı olmayan toplam 943 dosya ve 114 klasör tespit edilmiştir.  
Teknik veriler ile desteklenen bilgilere istinaden 5 numaralı hard diske en son kullanılma tarihi  
olarak beyan edilen 298 Temmuz 2009 sonrasında,  muhtemelen sistem tarih/  ssati  değiştirilmiş  
başka  bir  bilgisayardan  aktarılarak  kaydedilmiş  olduğu  değerlendirilen  bu  dosya  ve  klasörler  
"manipülatif" olarark nitelendirilmiş ve tam listesi EK-B 'de sunulmuştur.

b. Dosya yapıları incelendeğinde 3, 5 ve halen Bçvş. Erdinç YILDIZ tarafından  
kullanılmakta olan bilgisayardaki hard diskin dosya ve dizin yapılarının birbirleriyle benzer olduğu  
tespit  edilmiştir.  Bu durumun,  anılan hard disklerin yenilenme aşamasında birbirleri  üzerinden  
kopyalandığı  bilgisini  doğruladığı  değerlendirilmiş  olup  3  ve  5  numaralı  hard  disk  ile  halen  
kullanılan hard diskin klasör yapılarını gösteren şemalar EK-A 'da sunulmuştur.

c. 5 numaralı hard disk imajında yer alan bu "manipülatif" dosyalar içinde; Balyoz  
soruşturması  iddianamesi  ve  ek  klasörlerinde  yer  alan  "SUGA" ve  ORAJ"  harekat  planlarıyla  
ilintili olduğu izlenimi veren toplam 144 adet dosya tespit edilmiştir. Tamamının 28 Temmuz 2009  
sonrasında  kaydedilmiş  olduğu  değerlendirilen  bu  "manipülatif"  dosyaların  isimleri  ve  
üstverilerine  (metadata)  ilişkin  liste  EK-Ç'de,  bu  dosyaların  içerikleri  itibariyle  de  gerçek  
olmadığına delalet ettiği değerlendirilen bilirkişi tespitleri EK-D 'de sunulmuştur.

ç.  Yapılan  incelemede  had  distler  içerisinde  bulunan  ve  kullanıcı  personelin  görev  
fonksiyonu kapsamına giirp girmediği konusunda bilirkiş heyetince karar verilemeyen toplam 883  
adet  dosyanın,  mevcut  veya  oluşturulduğ  tarihteki  yasal  düzenlemeler  de  dikkate  alınarak  
değerlendirilmesi  husus  Askeri  Savcılık  makamının takdirine  bırakılmıştır.  Bu dosyalar  bilirkişi  
heyetince "İncelemeye değer " adıyla nitelendirilmiş olup listesi EK-E 'de söz konusu dosyaların  
kopyaları EK-Fyoğun disk (CD) içinde sunulmuştur.

d. "Manipülatif' olduğu değerlendirilen tüm dosyaların;
(1) 5  numaralı  hard  disk  içinde  bulunduğu,  5  numaralı  hard  diskin  3  numaralı  

sökülebilir  hard diskle  birlikte  aynı  bilgisayarda 02 Mayıs  2008 ile  28 Temmuz 2009 tarihleri  
arasında kullanıldığı  ve  28  Temmuz 2009 tarihinde  5  numaralı  hard  disk  üzerindeki  bilgilerin  
öncelikle  3 numaralı  hard diske müteakiben halen kulanılmakta olan bilgisayardaki  hard diske  
kapyalanmayı müteakip 3 ve 5 numaralı hard disklerin arşive kaldırıldığı belirlenmiş,

(2) 5 numaralı hard diskte mevcut "manipülatif' dosyaların tamamının 28 temmuz 2009  
'dansonraki  bir  tarihte  ve  sistem  tarih/saati  değiştirilmiş  başka  bir  bilgisayardan  aktarılarak  
kaydedildiği kanaatine varılmış,

(3)  Ancak  mevcut  verilerden  hangi  bilgisayarda  oluşturulduğuna  dair  bir  sonuca  
ulaşılamamıştır. 

e.  Donanma  Komutanlığı,  İstihbarat,  İKK  ve  Güvenlik  Şube  Müdürlüğü  'nde  bilgi  
güvenliği açısından mevcut emir ve talimalara aykırı hareket edilmesi nedeniyle istismara açık bir  
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ortam oluşturduğu  tespit  edilmiş  olmakla  birlikte  sadece  hard  disk  imajları  üzerinden  yapılan  
teknik incelemenin doğası gereği Donanma Komutanlığı Askeri Savcılığı tarafından talep edilen  
"belgelerin  kim  tarafından  ve  hangi  tarihte,  hangi  bilgisayarda,  ne  maksatla  olulturulduğu"  
sorularına cevap verecek yeterli veriye ulaşılamamıştır.

5.  Konunun  aydınlatılması  ve  soruluların  tespit  edilmesi  maktsadıyla  Donanma  
Komutanlığı Askeri Savcılığınca;

a. Manipülatif  olmadığı  (hard  disklere  sonradan  kaydedilmediği  tespit  edilen)  ve  
"incelemeye değer" olarak adlandırılan dosyalara ve döşeme altındaki malzemelere ilişkin bilgisi  
bulunabileceği değerlendirilen Donanma Komutanlığı İstihbarat İKK ve Güvenlik Şube 'de görev  
yapan tüm personelin ifadelerine başvurulmasının,

b. Askeri  gizlilik  dereceli  belgeler  içermesine  rağmen  hard  disklerin  yürürlükteki  
yönerge ve usullere uygun olarak muhafaza edilmemesi, istihbarat İKK ve Güvenlik Şube 'ye ait  
odalara  giriş-çıkış  ve  belgelerin  muhafazası  konularında  güvenlik  açığının  olması  ve  
manipülasyona açık bir ortamın ortaya çıkması nedenleriyle İstihbarat İKK ve Güvenlik Şube 'de  
görevli ilgili personel hakkında bu konuya ilişkin adli soruşturma açılmasının,

c. İncelenen dosyalar arasında bulunan ve EK-G 'de belirtilen toplam sekiz adet evrak  
ve  mesajda  ilgi  yapılan  mesaj/yazıların  Tarih  Saat  Grupları  ve  sayısının  belirtilmiş  olması  
nedeniyle, varlığının/doğruluğunun anlaşılabilmesi maksadıyla,

(1) Evrak/mesajı çıkaran makamlardan,
(2) Evrak/mesajın adresli olduğu makamlardan ve
(3) Mesaj  formatında  olanların  çekilmiş  olması  muhtemel  haber  merkezlerinden  

araştırılmışının, uygun olacağı" şeklinde değerlendirmelerde bulunmuşlardır.

12-)  CMK'nun  67/6.  maddesi  kapsamında  birkısım  sanıklar  müdafii  Av.  Celal 
Ülgen'in Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. A. 
Coşkun Sönmez'den aldığı 17.03.2011 tarihli bilimsel mütalaa (Klasör 214, dizi 239-243)

Raporun  inceleme  ve  değerlendirme  kısmının  1.  bölümünde  elde  edilen  dijitallerin 
imajlarının  alınması  yöntemleri,  2.  bölümünde dijital  verilerin  delil  olarak  kabul  edilemeyeceği 
hususları üzerinde durulmuş, raporun son kısmında;

"CD üzerine kayıtlar iki nitelikli yapılabilmektedir:
1. (Sonlandırılmamış CD) Daha sonra ekleme yapmaya açık
2. (Sonlandırılmamış CD) Daha sonra ekleme yapmaya kapalı
Eğer bir CD sonlandırılmış ise, CD yazma yeteneği olan sıradan yazıcılar ile sonradan  

bilgi ekleme olanağı yoktur. Sonlandırılmamış CD üzerine her türülü ekleme yapılabilir. Bir CD'ye  
kayıt yaparken bilgisayarın tarih ayarlarıyla oynayıp eski tarihli bir CD elde etmekde mümkündür.  
Burada söz konusu olan tarih, üç yerde oluşturulabilir.

1. CD etiketindeki tarih: Kullanıcının bizzat kendi yazdığı açıklama olanıdır.
2. Dizin tarihi: CD üzerinde dizinler var ise, her dizine, CD'nin oluşturulduğu tarih  

işletim sistemi tapafından eklenir. Bu tarih o anda geçeril olan gerçek zaman saatinin tarihidir.
3.Dosya tarihi: Her dosyanın hazırlanmış olduğu zamanı gösterir.
Etiket kısmına istenen tarih yazılabilir. Dizin tarihlerini değiştirmek için bilgisayarın gerçe  

zaman saatini ayarlarını değiştirmek yeterlidir.
Sonuç  olarak  bir  CD  üzerinde  görülecek  tüm  tarihi  ve  zaman  bilgileri  istendiğinde  

değiştirilebilir  bilgilerdir.  Dolayısıyla  adli  kesin  delil  niteliği  taşımazlar"  şeklinde  tespitte  
bulunmuştur.

13- ) CMK'nun 67/6. maddesi kapsamında birkısım sanıklar müdafii 
Av.  Celal  Ülgen'in  İstanbul  Teknik  Üniversitesi  Bilgisayar ve  Bilişim  Fakültesi  Araştırma 
Görevlilerinden aldığı 17.03.2011 tarihli mütalaa: (Klasör 214, dizi 236-238)
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Raporun içeriğinde uzman kişiler; "bir sabit disk üzerindeki veriler daha sonra kolaylıkla  
silinebilir, değiştirilebilir veya ekleme yapılabilir. Bunların daha sonra saptanması olanaksızdır. Bir  
işletim sistemi üzerinde kayıtlı bulunan kullanıcı adı, o ada sahip gerçek kişi ile ilişkilendirilemez.  
Bir  disk başka bir  diske kopyalanırken bu içeriğe yeni  dosyalar  eklenebilir,  var  olan dosyalar  
silinebilir ya da içerikleri değiştirilebilir. Diskin oluşturulduğu tarih ya da oluşturan kişi istendiği  
gibi seçilip belirlenebilir" şeklinde tespitlerde bulunmuşlardır.

14- ) CMK'nun 67/6. maddesi kapsamında birkısım sanıklar müdafii 
Av. Hüseyin Ersöz'ün Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi Öğretim 
Üyeleri Prof. Dr. A. Coşkun Sönmez ve Dr. Ö. Özgür Bozkurt'tan aldığı 28.03.2011 tarihli  
bilimsel mütalaa: (Klasör 255, dizi 146-151)

11, 16, 17 nolu CD imajları üzerinde yapılan inceleme sonucunda uzman kişiler sonuç 
olarak;

"1. Toplam 80 adet dosyanın CD'lerin hazırlanma tarihinden sanraki yıllarda kullanıma  
sunulan programlarla hazırlandığı veya CD 'lerin hazırlandığı tarihlerde bulunmayan olanaklar  
içerdiği anlaşılmaktadır.

2. 11. ve 17. CD 'ler ancak 2007yılı içerisinde ya da daha sonra, geçmiş tarihli olarak  
hazırlanmış olabilir, daha önceden hazırlanmış olmaları mümkün değildir.

3. 11. ve 17 CD imajlarına ilişkin olarak bu CD'lerin içerisinde yer alan dosya tarih  
bilgileri değiştirilemez gerçek bilgi olarak keskin delil niteliğinde değerlendirilemez.

4. Basitçe sistem saatini ileri-geri alarak her hangi bir dokümanın yaratılma, erişim ya  
da değiştirme tarihleri kolaylıkla gerçek dışı olara belirlenebilir.

5. Hash değeri sadece uygulandığı verinin değişip değişmediğin ortaya koyar, geçmişe  
yönelik,  ne  zaman  değiştirildiği  hakkında  bilgi  vermez.  Üretildiği  tarihten  sonrasına  yönelik  
kullanılabilir. Sonuçları elde edilmiştir" şeklinde tespitte bulunmuşladır.

15-) CMK'nun 67/6. maddesi kapsamında birkısım sanıklar müdafii Av. Celal Ülgen 
ve  Hüseyin Ersöz tarafından Arsenal  Consultıng'den alınan mütalaalar:  (Klasör 255,  Dizi 
128-141)

"1-  11,16  ve  17  nolu  CD'lerin  imajları  üzerinde  yapılan  çalışma  sonuç  bölümünde; 
"Arsenal 11 ve 17 numarali CD'lerde bulunan en az 76 dokümanın tarih ve zamanlarında sahtecilik 
yapıldığı sonucuna varmıştır. Arsenal, aynı zamanda 11 ve 17 numaralı CD lerin oluşturma tarih ve 
zamanlarında  sahtecilik  olduğu sonucuna da  varılmıştır.  Son kayıtlarının  yapılmasının  akabinde 
2003 de CD'ye kaydedilmiş gibi görünen dokümanların Office 2007 'den önce mevcut olmayan 
XML şemalarına ve Calibri  yazı  karakterlerine referanslar  taşıması  mümkün değildir.  11 ve 17 
numaralı CD 'lerin oluşturulma tarihi, en erken 2006 ortası olabilir. Arsenal şu ana kadar saptadığı  
delillerde  yapılan  oynamalar  nedeniyle,  11  ve  17  numaralı  CD'lerdeki  tüm  dokümanların  
orijinalliği hakkında ciddi bir endişe taşımaktadır."

2- Gölcük'ten  elde  edilen  5  nolu  har  d  disk  imajı  üzerinde  yapılan  çalışma  sonuç  
bölümünde; "Arsenal, Samsung'a Sabit Diskde, adli imajının alındığı 9 Şubat 2012 tarihinden önce  
en en az  bir  sefer  oynama yapıldığı  sonucuna varmıştır.  Spesifik  olarak,  Arsenal,  tarihi  geriye  
çekilmiş (en az) 120 dosya ve klasörün Samsung Sabit Diske kopyalandığını saptamıştır. Ar şenel'in  
DATA MFT'de tespit  ettiği  tarih  ve  zaman aykırılıklarından biri,  Samsung Sabit  Disk'e  en son  
yazılan 120 dosya ve klasörün, 8 Nisan 2004 'de oluşturulmuş gibi görünmesidir. Bu, Samsung  
sabit  diski  28 Temmuz 2009 'a kadar kutanımda olduğu için mümkün değildir.  Arsenal,  şu ana  
kadar saptadığı delillerde yapılan aynamalar nedeniyle, Samsung sabit disk içindeki tüm verilerin  
orijinalliği  hakkında ciddi  bir  endişe taşımaktadır.  Samsung sabit  disk  üzerendeki  analizlerimiz  
devam etmektedir. "

3- Gölcük'ten  elde  edilen  1  nolu  CD'nin  imajı  üzerinde  yapılan  çalışma  sonuç  
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bölümünde; " Arsenal Gölcük CD no.l  'de bulunan en az 65 dokümanın tarih ve zamanlarında  
sahtecilik yapıldığı sonucuna varmıştır. Ar şenel aynı zamanda Gölcük CD no. 1 'in oluşturma tarih  
ve  zamanında sahtecilik  olduğu sonucuna da varmıştır.  Son kayıtlarının  yapılmasının akabinde  
2003'de  CD'ye  kaydedilmiş  gibi  görünen dokümanların  Office  2007 den önce  mevcut  olmayan  
ClearType yazı karakterlerine ve XML şemalarına referanslar taşıması mümkün değildir. Gölcük  
CD no. 1 en erken 2006 ortasında oluşturulmuş olabilir. Arsenal şu ana kadar saptadığı delillerde  
yapılan oynamalar nedeniyle, Gölcük CD no. 1 'deki tüm dokümanların orijinalliği hakkında ciddi  
bir endişe taşımaktadır. Gölcük CD no. 1 üzerindeki analizlerimiz devam etmektedir. "

4- Eskişehir de Hakan Büyük 'e ait evden elde edilen SANDİSK Flash Bellek 'in imajı  
üzerinde yapılan çalışma sonuç bölümünde; "Arsenal Eskişehir flaş bellek içinde taşıdıkları tarih  
ve zaman değerlerinin,  dosyaların içerikleri  itibariyle  mümkün olmayacağı  görünen en az  dört  
dosya olduğu sonucuna varmıştır. Spesifik olarak, iki taranmış imajın kaydedildikleri tarihte var  
olmayan şeylere referans taşıdığı görünmektedir. Arsenal Eskişehir Flaş Bellekteki tüm dosyaların  
delil  bütünlüğü  hakkında  ciddi  bir  endişe  taşımaktadır.  Eskişehir  Flaş  Belleğinin  üzerindeki  
analizlerimiz devam etmektedir. " şeklinde tespitte bulunmuştur.

Ayrıca  dosyaya birkısım sanıklar  müdafılerince  Prof.  Dr.  Eşref  Adalı,  Prof.  Dr.  Semih  
Bilgen-Dr. Onur Tolga, Y. Doç. Dr. Jale Bafra'dan ve bir kısım mütalaasına müracat edilen uzman  
kişilerden görüşler alınarak dosyaya sunulmuştur.

16-)CMK  178  ve  67/6  maddeleri  gereğince  birkısım  sanıklar  müdafilerince 
duruşmada görüşüne başvurulan uzman kişi beyanları;

Uzman kişi Tevfik Koray Peksayar:( (05.04.2012 tarihli 99 nolu celsedeki beyanında);  
"Evet  öncelikle  11,  16 ve 17 numaralı  CD'ler  üzerine bir  takım Microsoft  firmasının çıkarttığı  
Office suit 'i ile ilgili bir takım dosyalar var. Bu CD 'lerde bu dosyaların bir bölümünün suç tarihi  
olan  2002-2003  'ten  daha  sonra  çıkan  Microsoft  Office  2007  uygulama  yazılımı  kullanılarak  
kaydedildiğini ve bunun uyumluluk kipi denilen bir formatta kaydedildiğini dolayısı ile işlerinde  
görünümleri daha önceki Office sürümlerine benzeyen fakat içlerinde 2007 Office Suit'ini içeren  
veriler olduğunu tespit ettim, Bu tabi dava konusu deliller üzerinde bir takım tarih tutarsızlıkları  
oluşturmakta, bunun dışında PowerPoint sunumu dosyalar var. Bu dosyalarda da hiçbir şekilde  
2007'den önce yazıldığını söyleyemeyiz gerçekleştiğini söyleyemeyiz. Özellikle 4 dosya tamamen  
Office 2007 formatını içermekte 1 adet dosya ise Karadeniz tehdit değerlendirmesi.ppt dosyası ise  
daha sonradan daha eski bir Office programı daha eski sürümlü bir Office programı kullanılarak  
tekrar kaydettiğini tespit ettim. Onun dışında raporumun 11. sayfasında yer alan dosyaların üst  
verilerine bakıldığında bunlarında yine uyumluluk kipinde kaydedilmiş dosyalar oldukları ortaya  
çıkıyor.  Bu  da  versiyon  farklarından  kaynaklanan  bir  özelliği  var  Office  2007  programının  
kaydederken OLE diye tabir edilen İngilizcesi  Open Link Exchange diye tabir edilen bir  dosya  
formatı vardı 2007 öncesindeki dosyalarda 2007 ve sonrasında ise daha değişik Open Office, Office  
Open xml ya da 00 xml tabir ettiğimiz dosya formatları. Bunların bu Office programı kullanıldığı  
zaman uyumluluk kipinde kayıt edildiği zaman dosyayı üst verileri dosyaların Tiirkçeyi ifade eden  
Cod Page diye tabir edilen 1254 sayısı yerine -535 sayısını görüldüğünü tespit ettim. Bu da bu 11  
numaralı sayfada başlayan 12. sayfada devam eden dosyaların aslında Office 2007 ya da sonraki  
sürüm bir program kullanılarak kaydedildiğini ispat etmiş oluyor. Bunun dışında 13. sayfada 1 adet  
dosya  tespit  ettim  bu dosya 2002-2003/ordu  plan semineri  2003/hal  tarzlarından/10  66.  zhtug  
sıkıyönetim  plani_13.ppt  dosyası  oluşturma  tarihi  2003  iken  son  baskı  alınması  tarihi  ise  
22.04.2009 saat 21:24 olduğunu tespit ettim. Halbuki bu CD'nin kayıt tarihi 2003 yılım göstermekte  
CD üzerine bakıldığında bu CD'nin tek oturumda yani tek seferde üzerine tekrar kayıt yapılma ya  
da güncelleme ihtimalini ortada bırakacak şekilde değil tek seferde kaydedilmesinden dolayı bu  
şekilde  bir  dosyada  tarih  çelişkisi  olması  mümkün  olmadığı  için  bu  dosyanın  2003  tarihinde  
yaratılmadığı sonucuna vardım burada. 16 numaralı CD'de ise birden fazla program versiyonları  
kullanılarak  yine  özellikle  Word kelime  işlemcisi  programı  kullanılarak  birden fazla  kaynaktan  
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kopyalama yapıştırma izleri tespit ettim. Yine 17 numaralı CD 'de de 4 adet girdide bunlar çarşaf  
eylem planı EK-B tertiplenme planı.ppt, çarşaf eylem planı EK-D hedef bölge krokisi.ppt, sakal  
eylem planı EK-B tertiplenme planı.ppt, sakal eylem planı EK- D hedef bölge krokisi.ppt bunlarda  
da yine PowerPoint 2007 ya da yeni sürümü ile kaydedilmiş dosyalar tespit ettim. Ayrıca bu, bu  
dosyaların aynen birebir CD 11 ile yine Microsoft'un 2007 ya da sonrasında çıkarttığı program ile  
kaydedildiğini  söylediğim  dosyalar  ile  birebir  aynı  dosyalar  olduğunu  tespit  ettim.  Yani  
kopyalanarak  o  CD'ye  de  kaydedilmiş.  Fakat  dediğim  gibi  bu  CD'de  04.03.2003  tarihi  saat  
23:52:02  de  yazılmış  ve  tek  oturumda  yazılmış.  Üzerine  tekrar  ekleme  ya  da  güncelleme  
yapılmasına meydan vermeyecek şekilde. Ayrıca bir takım CD imajlarının alındığı program ile ilgili  
birtakım bilimsel bir sıkıntı var bu da birebir byte byte imaj alınmadığı ve imajın alınmadan önce  
kütüğün sayısal imzasının alınıp alınan imajın sayısal imzasının alınıp ikisinin kıyaslanması gibi  
bilgi gelen delillerde yoktu. Dolayısı ile imajın özgün bir CD kütüğüne ait olup olmadığının ispatını  
yapamadık'  şeklinde  beyanda  bulunmuş  Mahkeme  Heyetinin  ve  sanık  müdafılerinin  sorularını  
cevaplandırmıştır.

Uzman kişi Türker Gülüm 05.04.2012 tarihli 99 nolu celsede;
"Microsoft  Word yazılımında ya da Microsoft  Office yazılımlarıyla geliştirilen,  üretilen  

yazılımların  ya  da  yazıların  ya  da  dokümanın,  belgelerin  meta  dataların  değiştirilip  
değiştirilemeyeceğine ilişkin bir konu vardı, ve de bu meta dataların ne kadar güvenilir ve kesin  
olduğuna ilişkin soruydu. Bu bilgiler rahatlıkla değiştirilebiliyor. Hem Microsoft Word'ün ya da  
Microsoft Office içindeki araçlar kullanılarak değiştirilebiliyor. Hem de onun dışında Microsoft  
Word  documant  properts  canycr  ascrap  meta  data  tac  gibi  üçüncü  parti  yazılımlar  yani  
başkalarının  ürettiği  yazılımlarla  da  bu  bilgilerini  değiştirmek  mümkün.  Rahatlıkla  
değiştirilebiliyor.  Hatta  hatta  Open  Office  ya  da  Libre  Office  gibi  gene  Microsoft'un  benzeri  
yazılımlar  yani  yazı  yazmak  için  işte  efendim  çalışma  alanları  kullanmak  için  üretilmiş  diğer  
yazılımlarla  da  bu  veriler  değiştirilebiliyor.  Ya  da  üzerinde  bir  takım  manipülasyonlar  
yapabiliyorsunuz  hatta  Microsoft  firması  da  kendi  resmi  sitesinde  bunların  nasıl  yapılacağını,  
bunların temizleneceğini, nasıl değiştirileceğine ilişkin de bir takım bilgileri herkesle paylaşıyor.  
Bütün  kullanıcılarla  paylaşıyor.  Bana  sorulan  sorulardan  bir  tanesi  buydu.  Bununla  ilgili  bir  
açıklama getirmiştim. Diğer soru herhangi bir Microsoft Office dokümanının kimin tarafından ne  
zaman  yaratıldığı  ve  değiştirildiği  bilgisinin  herhangi  bir  bilgisayar  kullanıcısı  tarafından  
değiştirilip değiştirilemeyeceği sorulmuştu. Aslında Office belgelerinin üzerinde bulunan bu meta  
dataların  üzerinde  bulunan  bilgiler  başka  kullanıcılar  tarafından  az  önce  de  söylediğim  gibi  
yazılımlarla değiştirilebiliyor. Ama özel olarak değiştirmeyecekseniz ve size gelmiş olan bir yazılımı  
üzerinde bir takım değişiklikler yaptıktan sonra kaydederseniz. Eğer bilgisayarınızın saati doğru  
ise  bu en son kaydettiğiniz  saati  alabilir.  Eğer yanlışsa tabi  ki  yanlış  alacaktır.  Eğer siz  kendi  
adınızı  değiştirip  başka bir isim yazarsanız o da değişecektir.  Örneğin katip arkadaşımız şimdi  
rahatlıkla  girip  kendi  adını  oradan  değiştirip  şu  anda  eklediği  ya  da  eklemeler  yaptığı,  
değiştirmeler yaptığı yazıyı sanki başka birisi yazıyormuş gibi de göstermesi mümkün. Bir soru da  
buydu.  Daha sonra DVD 2 içinde mevcut olan bir dosya ile ilgili  soru sorulmuştu.  Şüphelinin  
adının geçtiği veya F. Yarman kullanıcısı ile yaratıldığı iddia edilen dosyaların iddianame ekinde  
DVD 2 içinde mevcuttur. Gerçekte hangi tarihlerde yaratıldığının belirlenmesi mümkün müdür?  
Eğer  mümkünse  hangi  yöntem  kullanılarak  belirlenebilir  gibi  bir  soru  gelmişti.  Az  önce  de  
söylediğim  gibi  dokümanların  üzerindeki  tarihler  meta  data  da  tutunan  tarihler  çok  güvenilir  
tarihler  değil.  Bunlar  değiştirilebiliyor,  oynanılabiliyor.  Ama  şöyle  bir  takım  sonuçlara  
gidebilirsiniz.  Bu  yazılımların  geliştirildiği,  bu  dokümanların  üretildiği  düzeltiyorum.  Bu  
dokümanların  üretildiği  yazılımların  ne  zaman  geliştirildiğine  bakabilirsiniz.  Eğer  bu  
dokümanların geliştirildiği yazılımlar belirli  tarihlerde ise diyelim ki örnek olarak 1980 yılında  
üretilmiş bir yazılım varsa bunun tarihinin 1980 yılından sonra olduğunu söyleyebilirsiniz. Ya da  
1999 yılında üretilmiş bir  yazılımla geliştirildiyse,  yazıldıysa ve bunun izlerini  siz  bu dosyanın  
içinde buluyorsanız o zaman 1999 yılından sonra üretildiğini söyleyebilirsiniz. Daha önce böyle bir  
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yazılım yok ve o nedenle bunun üretilmesi mümkün değil.  Benim gördüğüm kadarıyla Microsoft  
Word  yazılımının  2007 sürümü ile  kaydedilmiş  bazı  belgeler  vardı.  Son kaydediliş  tarihi  2000  
olarak  görünüyorsa  ya  da  farklı  bir  tarih  olarak  görünebilir  ama içinde  eğer  Microsoft  Word  
yazılımının izlerini görüyorsanız 2007 'nin izlerini görüyorsanız demek ki bu o tarihten önce onun  
piyasaya çıkma tarihinden önce bu yazılımın, bu belgenin üretilmiş olması mümkün değil sonucunu  
çıkarttım.  Dolayısıyla  son  kaydediliş  tarihi  ile  ilgili  olarak  da  ciddi  bir  güvensizlik  içeriyor  
dosyalar  şeklinde  bir  sonuç çıkarttım.  Söz  konusu iddianame ekinde  bulunan ve DVD içindeki  
klasör  2  dizin  1  'de  bulunan  CD  içindeki  savunma sanayi  xls  dosyasında  dosya  bütünlüğünü  
bozacak  şekilde  çelişkili  veriler  mevcut  mudur,  bu  verileri  dayanarak  dosyanın  kaç  defa  
değiştirildiği  belirlenebilir  mi?  Gibi  bir  soru  vardı.  Dosyayı  incelediğim  zaman  dosyanın  
düzenlenme süresinin O (sıfır) olduğunu gördüm. Yani böyle bir dosya yapılmış, birileri yazmış işte  
burada kimin yazdığını tabi ki klavyenin önüne kimin oturduğunu bilmiyorum ama sonuçta birileri  
yazmış ve revizyon numarası O (sıfır) ve toplam düzenlenme süresi de O olarak gözüküyordu. Bir  
dosyanın O (sıfır) saniyede üretilmesi mümkün değil, böyle bir şey mümkün değil. Ancak siz bu  
verileri değiştirirseniz ya da reset ederseniz kısaca bunları değiştirebilirsiniz. Revizyon numarası  
dediğimiz numara bu dosya her kaydedildiğinde bir tane ilerleyen bir numaradır. Yani dosyayı ilk  
yarattığınız zaman bu numara ilk kaydettiğiniz anda 1 olacaktır. Daha sonraki her kaydedişinizde  
2, 3, 4 diye ilerleyecektir ki gördüğüm kadarıyla aynı CD içinde başka dosyalarda bu sayı daha  
büyük sayılarda fakat  burada revizyon sayısı  O (sıfır)  olarak gözüküyordu.  Şimdi  bir  doküman  
olacak, bu dokümanı ilk kaydettiğiniz anda bu revizyon numarasının 1 olması beklenirken, revizyon  
numarası O (sıfır).  Dolayısıyla aslında biz bu dosyanın kaç defa değiştirildiğini bilmiyoruz. İlk  
yaratılış tarihi olarak üzerinde yazan 9 Ocak 2003 tarihi gözüküyor. Üzerinde değişiklik yapılma  
tarihi de 25 Şubat olarak gözüküyor. Üzerinde bir defa bile değişiklik yapılsa bu sayının en az 2  
olması gerekirken çünkü ilk kaydedilişinde 1 olduğunu düşünürseniz üzerine 1 ekleyecek 2 olması  
gerekirken burada 0 (sıfır) olması bu meta bilgisi üzerinde güvensizlik yaratıyor. Bu meta bilgisinin  
değiştirilmiş  olabileceği  görüşünü uyandırıyor.  Dolayısıyla  eğer  bu  bir  Microsoft  Word pardon  
Microsoft Office yazılımlarıyla değil de başka bir yazılımla az önce isimlerini saydığım işte Open  
Office, Libra Office gibi yazılımlarla düzenlenmiş olsa bile o yazılımlar da aynı şekilde revizyon  
numarasını ilerleten yazılımlar. Dolayısıyla hani sadece Microsoft Office dokümanları değil,  bu  
başka bir yazılımla dahi açılıp üzerine bir şeyler eklenmiş olsaydı.  Bu sayının ilerlemiş olması  
gerekiyordu gibi bir durum var. Dolayısıyla bu dokümanın üzerindeki meta data bilgisi güvenilir bir  
bilgi  olmadığı  sonucunu doğurdu.  Normal  koşullar  altında az  önce de söylediğim gibi  bu sayı  
birden başlar, 2, 3, 4, 5 diye devam etmesi beklenirdi. Gene savunma sanayi xls ile ilgilidir soru  
vardı.  Havelsan A.Ş.den alınan resmi belgelerde savunma sanayi  xls  tablolarında yer alan 115  
kişinin Havelsana 2005 ve 2006 yıllarında ya da daha sonra işe girdiği belirtilmektedir. Bu koşullar  
altında savunma sanayi xls dosyasının en son kayıt tarihi 25 Şubat 2003 olduğunu gösteren üst veri  
nasıl değerlendirilebilir sorusuydu. Bu sorular nereye geldi bu arada sanırım ben onu söylemeyi  
unuttum.  Türkiye  Bilişim  Derneğine  geldi.  Bende  Türkiye  Bilişim  Derneğinde  yönetim  kurulu  
üyesiyim ve orada faaliyetlere devam ediyorum. O yüzden derneğimiz ile böyle bir personel listesi  
mevcut değil. O yüzden ben sadece burada söylenen üzerine bir şeyler söyleyebilirim. Ama eğer  
gerçekten bu şekilde çalışma tablosundaki isimler 25 Şubat 2003 tarihinden sonra işe alınan ya da  
görevlendirilen  kişilerse  o  zaman  bu  dosyanın  da  25  Şubat  2003  tarihinde  oluşturulmadığı  
sonucunu  doğuracaktır.  Dolayısı  ile  zaten  az  önce  söylediğim  meta  data  bilgilerinin  
güvenilmezliğine  bir  başka  kanıtı  olduğunu  söyleyebiliriz.  Diğer  soru  2  tane  rapordan  söz  
ediliyordu.  19/02/2010  ve  16/06/2010  tarihinde  TÜBİTAK tarafından  hazırlanan  raporlar  ekte  
verilmiştir. Bu raporlarda savunma sanayi xls dosyası ile ilgili bir inceleme mevcut mudur şeklinde  
bir  soruydu.  Bu  dosyaları,  bu  raporları  inceledim.  Bu  raporlarda ikincisinde  yani  16/06/2006  
tarihli olan raporda bu dosyanın varolduğunu gördüm. 

Hatta 2010 düzeltiyorum 2006 dedim sanırım. 2010 tarihli raporda savunma sanayi xls  
dosyasının olduğunu gördüm. CD 11 olarak gözüken bir liste yapılmış, o listede yazıyordu. Yani  
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yoksa bu incelemeyi yapanların incelediği dosyayı görmedim. Sadece rapor üzerinden söylüyorum,  
kağıt  baskı  üzerinden  söylüyorum.  Yazarı  ile  ilgili,  sürümü  ile  ilgili,  son  kayıt  eden  ile  ilgili  
oluşturma tarihi ve son güncelleme tarihi ile ilgili bilgiler 2. raporda bulunuyordu. TÜBİTAK'ın  
19/02/2010  pardon  evet  19/02/2010  tarihli  raporunda  ise  tüm CD'lerin  içerikleri  verilmiş.  Bu  
içeriğe  baktığım  zaman  savunma  sanayi  xls  dosyasının  11  numaralı  CD  içinde  verilen  dosya  
listesinde olmadığını gördüm. Bu 1. rapor ile 2. rapor arasında sanki bir tutarsızlık var. Ya sehven  
belki unutuldu, yapılmadı ya da başka bir problem var. Onu bilemem. Fakat 2 rapor arasında bu  
şekilde bir tutarsızlık görülüyor. 1. raporda belirtilmemiş fakat 2. raporda belirtilmiş bir dosyadan  
söz ediliyor. 7 numaralı sorumuz da şuydu; iddianamede savunma sanayi xls dosyası ile ilgili şu  
ibareler yer almaktadır.  Söz konusu dosyanın teknik özelliklerine bakıldığında F. Yarman isimli  
kullanıcı  tarafından  oluşturulduğu,  son  kaydedenin  Süha  Tanyeri  içerik  oluşturma  tarihi;  
09/01/2003.  Son  kaydetme  tarihi  15/02/2003  olduğu  tespit  edilmiştir  şeklinde.  Bu  CD'nin  
kaydedicisinin Süha Tanyeri olduğu varsayımından hareket edilirse içeriğinin F. Yarman tarafından  
oluşturulduğu  hükmedilebilir  mi  gibi  bir  soruydu.  Elektronik  ortamda  yaratılmış  bir  belgenin  
içeriğinin  daha  sonra  tamamen  değiştirilmesi  mümkün.  Az  önce  verdiğim  örnekteki  gibi  katip  
arkadaşımız şu anda kalksa ben oraya otursam ve bir şeyler yazsam ve kaydetsem herhangi bir  
şekilde isim değiştirmeden,  belki  katip  arkadaşımızın adı  orada gözükecek.  Bu durumda benim  
yazdıklarımdan katip arkadaşımızın onun iradesi dışında benim yazdıklarımdan sorumlu olmaması  
gerekir diye düşünüyorum. O nedenle elektronik ortamda bu şekilde yaratılmış, bilişim ortamında  
bu şekilde yaratılmış verilerin,  dosyaların içeriği değiştirilebiliyor. Şimdi örneğin Avukat Bey'in  
arada  üzerine  giydiği  bu  cübbeyi  dışarı  çıktığında  asması  ve  ben  o  dosyayı,  cübbeyi  giymem  
durumunda  ben  avukat  olmayacağım.  Dosyalarda,  bilişim  ortamındaki  dosyalarda  aynen  bu  
şekilde.  Evet,  bir  takım  bilgiler  meta  data  da  saklanıyor  bilgiler  var  ama  içeriğini  tamamen  
değiştirebiliyorsunuz. Yani o üzerindeki cübbeyi nasıl giydiğim zaman ve ben avukat olamıyorsam  
dolayısı ile o meta dataya sahip olsa bile daha sonra içindekiler değiştirildiği zaman ilk yaratan ya  
da cübbenin sahibinin de onlardan sorumlu olması gibi bir durum oluyor. Peki, nasıl olabilirdi?  
Sayılı yasaya uygun şekilde elektronik imza ile imzalansaydı olabilirdi. Yani 5070 Sayılı yasaya  
göre elektronik imza ile imzalanmış bir doküman olsaydı elimizde o zaman çok rahatlıkla şunu  
diyebilirdim. Evet, bu dosya A kişi, B kişi tarafından imzalanmış diyebilirdim. Çünkü zaten senet  
yerine geçecekti.  Aynı  şekilde gene aynı  yasaya tabi  olacak şekilde bir  zaman damgası  atılmış  
olsaydı evet bu dosya şu tarihte zaman damgası atılmış, bu tarihte yaratılmış diyecektim ama bu  
dosyalarda herhangi bir elektronik imza ya da zaman damgası bulunmamakta. Dolayısı ile ben bu  
dosyaların şu tarihte ve şu kişi tarafından yapıldığına ilişkin kesin bir şey söylemem mümkün değil.  
Kesin  bir  sonuca  varamazsınız,  kesin  bir  kanıt  noktası  getirmiyor.  Fakat  şöyle  bir  durum söz  
konusu; elektronik imza ile imzalanmış olsa bile bunu özgür irade ile imzalayıp imzalamadığını da  
bilemezsiniz. Belki işte ne bileyim çocuğunun kafasına silah dayadı hadi imzala dedi belki birisi  
imzaladı.  Elektronik  imzanın  da  bir  noktadan  sonra  geçerliliğinin  tartışılması  gerekebilir.  8  
numaralı soruda; ekte verilen 11 numaralı CD'nin son kaydedilme tarihi 25.02.2003 olabilir mi  
şeklinde  bir  soruydu.  Ben  İSO  'su  üzerinden,  imajı  üzerinden  bu  incelemeleri  yaptım.  Bu  
incelemeleri yaptığım zamanda bazı Office dokümanları üzerinde Calibri fontu olduğunu gördüm.  
Bunların listesini de aslında raporumda sundum. Tarafa da bunu ilettim. Calibri fontu Microsoft  
firması tarafından 2007 yılında ürettiği daha doğrusu piyasaya sürdüğü yazılımlarda kullanılan bir  
font. Bunu da resmi sitelerinde zaten söylüyorlar. Ama Microsoft Türkiye limited şirketini de hani  
sanırım sorulup Calibri fontunu hangi sürümlerde kullandığınız, hangi tarihten itibaren kullandınız  
diye onlara da sorulabileceğini düşünüyorum. Benim gördüğüm Microsoft Office 2007, Office 2010  
ve Macintosh sürümü olan Office Mac 2008 sürümlerinde Calibri fontunu kullanıyorlar. Calibri  
fontunu kullandıkları bu yazılımların en erken piyasaya çıkışı da 30 Ocak 2007 olarak gözüyor.  
Dolayısı  ile  bu  CD  30  Ocak  2007'den  sonra  üretilen  bir  yazılım  ile  üzerindeki  dokümanlar  
dokunulmuş. Buradan 30 Ocak 2007'den sonra bu 11 numaralı CD 'nin üretildiği söylenebilir. Ama  
şunu da diyebilirsiniz. O da bir seçenektir. Biran için resmi olmayan yollardan ya da gayri resmi  
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yollardan başka şekilde  yurtdışından Calibri  fontunu kullanıcı  satın  aldı  ve  bu fontu  da  kendi  
bilgisayarına yükledi  ve kullandı.  Böyle  bir  sav olabilir  aklıma gelen.  Bu durumda da Calibri  
fontunun yeryüzünde ne zaman üretildiğine bakmak gerekiyor. İlk gayri resmi içinde Türkçesi de  
olmayan sürümü 27 Kasım 2003'te çıkmış. Yani 27 Kasım 2003 'te saat farkı Amerika 'da çıkmış.  
Hadi 28 Kasım 'da birisi çalarsa eğer hırsızlık yolu ile ve bunu kendi bilgisayarına yüklerse henüz  
gerekli lisanslar alınmadan bir şekilde evet bunu 23 Kasım 2003 'ten sonra üretildiği söylenebilir.  
Dolayısı ile ki bu bana çok da mantıklı gelen bir senaryo da değil ama böyle bir olasılık da var. 11  
nolu CD 'nin daha sonra üretildiği yani 25 Şubat 'tan daha sonra üretildiği sonucunu doğuruyor.  
Gene baktığım zaman peki  bu Calibri  fontu  dışında başka bir  şey görebiliyor  muyum şeklinde  
baktığım zaman, aslında daha önceki bulgularımı teyit eden bir takım sonuçlara ulaştım. Onlarda  
bazı dosyaların içinde 2006 yılında yayınlanmış o o xml Office Open xml standartlarının yazdığını  
gördüm ki bunlarda zaten eğer yanlış hatırlamıyorsam 2006 yılının sonlarında Aralık olması lazım  
ya da o civar. Standart hale gelebilmesi için firma tarafından uluslararası kuruluşlara başvurusu  
yapılan bir şey. Hatta Türkiye de bu konuda oy veren bir ülke. Geçtiğimiz yıllarda acaba bu bir  
standart olsun mu olmasın mı diye Türk Standartları Enstitüsü de önce çekimser oy verdi ondan  
sonra  ret  oyu  verdi.  Yani  aslında  Türkiye  'nin  de  kabul  etmediği  de  bir  standart.  Yani  Türk  
Standartları Enstitüsünün de kabul etmediği bir standart. Bu nedenden dolayı da aslına bakarsanız  
benim  dosyamda yazmıyor,  bu  formatlar  DPT'nin  yayınladığı  birlikte  çalışabilir  esaslarına  da  
uygun  raporlar,  formatlar  değil.  Birlikte  çalışılabilirlik  esaslarına  uymak  durumunda  devlet  
kuruluşları ama bu dosyalar eğer bir devlet kuruluşundan çıktı ise bu devlet kuruluşu o yönergeye  
de uymamış. Bu arada onu da görüyoruz. Eğer gerçekten bir devlet kuruluşu ya da sahibi bunu  
yazılımı geliştirip o şekilde kaydeden kişi öyleyse.  Dosyaların bir kısmını merakımdan içeriğine  
çok bakmıyorum ama bir  tanesine merakımdan baktım.  Tamamen kişisel  bir  meraktandı.  11  
numaralı CD içinde valiler Tilrkiye.doc diye bir dosya vardı. Acaba tanıdığım kimse var mı diye  
baktım  açıkçası.  Tanıdığım  birini  buldum.  Recep  Yazıcıoğlu'nu  buldum  rahmetli  Recep  
Yazıcıoğlu'nu  buldum.  2003  yılında  vefat  etmişti  kendisi.  Kamuoyu  tarafından  da  yaptığı  
uygulamalar  yüzünden  Erzincan  valisi  diye  hatırlıyordum  orada  Denizli  valisi  diye  görünce  
şaşırdım. Allah Allah Denizli  valisi  miymiş o zaman diye Denizli  Valiliğinin sayfasına baktığım  
zaman bu CD'nin kapatıldığı tarihte Recep Yazıcıoğlu'nun Denizli valisi olmadığını gördüm. Gerçi  
uzmanlık alanıma girmemek ile birlikte  bunu raporuma not olarak da ekledim.  Yani sonuçta 
böyle de bir içerik tutarsızlığı var. Ben içerik ile ilgili bir şeye bakmıyordum ama bunu dediğim gibi  
gördüm.  Ek  olarak  da  Deniz  Valiliğinin  resmi  sayfasındaki  valiler,  Denizli  valileri  listesini  
raporuma  koydum  taraf  iletecektir  herhalde.  Gene  enteresan  gelen  gözaltına  alınacak  medya  
mensuplari.doc dosyasının son kayıt ediliş tarihinin 3 Mart 2003 olduğunu gördüm. 25 Şubat 'ta  
sonlandırılan bir CD 'nin 3 Mart 'ta son kayıt ediliş tarihi olan bir dosyaya sahip olmasından da  
açıkçası çok doğru tarih problemi olduğu ortada. Genel olarak baktığım zaman da özetle Office,  
Microsoft Office ürünü ile yaratılan dosyaların meta data bilgilerinin kesin bilgiler olmayacağı,  
aynı  şekilde  bu  dosyaların  daha  sonra  ilk  yaratan  kişiden  sonra  değiştirilebileceği,  tamamen  
değiştirilebileceği, aynı şekilde 11 numaralı CD'nin içinde bulunan bazı fontların ve standartların  
daha sonra karar verilmiş olan standartlar olduğu ya da üretilmiş fontlar olduğu gibi sonuçlara  
ulaştım. Daha sonra 2 soru daha geldi. Bu 2 soruya da isterseniz açıklama getireyim. Bu sorular  
herhangi bir Microsoft Office yazılımı formatında kaydedilmiş elektronik belgesinin üst bilgisinde  
bulunan yaratılma tarihinden önceki bir tarihte yazıcıdan çıktı alınması mümkün olup olmadığı  
örneğin; iddianame ekinde delillerden DVD 2 içinde klasör 22 dizin 1 'de bulunan CD dizininde  
bulunan 4857 İş Kanunu.doc dosyasında olduğu gibi şeklinde bir soru gelmişti. Dosyayı inceledim.  
Gerçekten de meta datasına baktığınız zaman 2007 yaratılmış, 2009 'da son defa kaydedilmiş. 12  
defa kaydedilmiş, revizyon numarası da var daha önceki dosya hatırlarsanız sıfırdı. Bunda revizyon  
numarası da var. Fakat son yazıcıdan çıktı alma tarihi 31 Ocak 2005 15:41 olarak gözüküyordu.  
Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Böyle bir şey ancak bu dosyayı başka bir bilgisayarda sistem  
saatini  değiştirerek  eğer  çıktı  alırsanız  mümkün  olduğunu  gördüm.  Aksi  takdirde  eğer  sistem  
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saatinde  herhangi  bir  değişiklik  yapmadıysanız  ya  da  farklı  bir  bilgisayarda  bunun  çıktısını  
almıyorsanız tarih silsilesine uyulması gerekiyor. Eğer tarih değiştirilmediyse bu tarihinde düzgün  
tarih sırasına göre olması gerekirdi. Mantık açısından baktığınız zaman da henüz yaratılmamış bir  
dosyanın çıktısının alınması da mümkün olamaz gibi gözüküyor. Bunu bu bilgileri alırken ekstrack  
summery gibi  bir  takım yazılımlar  kullandım fakat  raporuma bu yazılımların  çıktısının  dışında  
ayrıca (bir kelime anlaşılamadı) Office ile aldığım ekran görüntüsünü de koydum. Orada da zaten  
net bir şekilde görünüyor farklı bir daha önceki bir tarihte çıktı alındığı. Ayrıca gene bir tutarsızlık  
olarak şunu gördüm. Eğer siz bunun bu dosya ile ilgili bilgileri bir Windows işletim sistemine sahip  
sunucundan alırsanız yaratılış  tarihi  aynı  saatinin farklı  olduğunu,  aynı  şekilde son düzenleme  
tarihinin bir Linux makinesi ile bir Windows makinesi arasında farklı olduğunu gördüm. Bunu da  
araştırınca şöyle bir sonuca ulaştım. Amerikan Hükümeti 2006 yılında bu saatleri 1 saat ileri alma  
geri alma konusu var işte gün ışığından çok yararlanmak için. Bu tarihleri değiştiriyor. Bir hafta  
ileri 4 hafta geri alıyor. Hatırlarsanız sanırım geçen hafta ya da önceki hafta saatlerimizi 1 saat  
ileri aldık fakat gene hatırlarsanız bundan birkaç sene önce biz bu işleri Nisan ayında yapıyorduk.  
Şimdi Mart 'a çekildi. Bunun kararını Amerikan Hükümeti 2006 yılında alıyor. Fakat yazılımlar  
bunu bilmiyor. Normalde biz bunu bir işte Cumartesi Pazara bağlayan gece zannedersem alıyoruz.  
Geldiğimiz  zaman  Pazartesi  günü  bilgisayarımızın  tarihi  normal  gözüküyor,  hiç  problemsiz  
gözüküyor.  Eğer  normal  gözükmese  demek  ki  o  tarih  düzeltmesini  yapamıyor  anlamına  gelir.  
Microsof da bununla ilgili Microsof firması bir yama çıkarılmış ve bu yamayı da 1 Ağustos 2007'de  
çıkarmış. Bu dökümanda raporumda olmayan bir bilgi. Bunu çünkü dün daha yeni fark ettiğim için  
şu anda dokümana koymadım ama ayrıca ya da şu andaki beyanım da bunu karşılıyorsa gerekirse  
yazılı olarak da verebilirim. 01 Ağustos 2007'de çıkartılmış bir yama dosyasının uygulandığı ya da  
uygulanmadığı  gibi  bir  durum söz  konusu.  İlk  açılış  sırasında  işletim  sistemi  size  soruyor  bu  
dosyayı  ilk  açarken,  bunun saatini  güncellemek  istiyor  musunuz,  istemiyor  musunuz? Şu  anda  
bulunduğumuz saat dilimi bu UTC+2 yani işte Greenwich 'ten 2 saat, İngiltere 'deki Greenwich 'ten  
2 saat ilerideyiz biz 2 saat sonra alıyor. Fakat eğer böyle olursa +3 görüyorsunuz bu tarihlere denk  
gelen dosyalarda. Bunun anlamı da bu patch, bu yama uygulanmış ya da uygulanmamış kararını  
verebilirsiniz ki gördüğüm kadarı ile bu yama burada uygulanmış olarak gözüküyor. Bir diğer soru  
da şuydu. Listesi verilen dosyalarda ve DVD 2 için de klasör 2, dizin 1 'de bulunan CD dizin içinde  
diğer  dosyalarda dosya bütünlüğünü  bozacak  şekilde  çelişkili  veriler,  örneğin  45  sayfa  olarak  
belirtilen  bir  dosyanın  daha  uzun  olması  ve  bunun gibi  mevcut  mudur,  bu  verilere  dayanarak  
dosyaların kaç defa değiştirildiği belirlenebilir mi sorusuydu. Ve 3 tane dosyadan söz ediyordu.  
Bunlar az önce söylediğim 4857 İş Kanunu.doc, savunma sanayi.xls, süreç yönetimi eğitimi.ppt.  
Bunlardan bir tanesi  Microsoft  Word,  bir  tanesi  Microsoft  Excel,  diğeri  de gene aynı  firmanın  
PowerPoint  isimli  yazılımı ile  üretildiği görünen dosyalar.  Savunma sanayi.xls  dosyasının meta  
data bilgisini daha önceden zaten anlatmıştım. O yüzden bu raporda da çok üzerinde geçmedim  
ama revision numarasının sıfır  olmamasının, sıfırın bir tutarsızlık olduğunu, çelişki  yaratan bir  
durum olduğunu ve bu durumda da meta data bilgisine güvenilmemesi gerektiğini tekrar ettim.  
4857 İş Kanunu.doc isimli dosyada işte bu basımı ile ilgili farkındaysanız bir problem vardı. Onu  
tekrar tekrarlamak istiyorum burada. Süreç yönetimi eğitimi.ppt daha önce burada ve az önce de  
söylediğim dosyalardan biri  değil.  Bu dosyayı  incelediğim zaman normalde  herhangi  bir  meta  
datasına bakmadan sadece dosyayı incelediğimde şöyle bir durumla karşılaştım. 45 sayfa olarak  
gözüken bir dosya. Her sayfanın sonuna bir sunum hazırlanmış ve işte şimdi 1. sayfadasınız, 2.  
sayfadasınız 45'e kadar gidiyor. Fakat 45'ten sonra 46, 47, 48 ve 49 diye 4 tane sayfa görünüyor ki  
bu sayfalar daha sonradan eklendiği aşikar. Çünkü 46 normalde 1/45,  2/45 yazması gerekirken  
46/45, 47/45, 48/45 şeklinde sayfa numaraları daha sonradan ekleme yapıldığını gösteriyor. Meta  
data bilgisine baktığım zamansa üst bilgide yaratan kişinin adının kazma kürek, çalıştığı firmanın  
ise deli yürek olduğunu gördüm. Dolayısı ile hani bir an için Office yazılımlarının üst bilgilerinin  
kesin  kanıt  olduğunu  düşünecek  olsak  bile  kazma  kürek  adlı  şahsı  deli  yürek  adlı  firmadan  
bulunması gerekiyor diye düşünüyorum. Gene bu dosyayı incelediğim zaman dosyanın ilk yaratılış  
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tarihinin  25  Mayıs  2007,  en  son  kayıt  ediliş  tarihinin  ise  20  Şubat  2009  olduğunu  gördüm.  
Dosyanın  içeriğini  meta  datası  dışında  incelediğimizde  yani  dosyanın  incelemesi  çok  basit.  
Uzantısını  zip  olarak  değiştirip  içini  açabiliyorsunuz.  İçini  açtığınızda  gene  2006  yılında  
yayınlanmış olan standartlara sahip olduğunu gördüm. Yani 25 Mayıs 2002 tarihi bu dosyanın  
yaratılmış olması için çok tutarlı gözükmüyor ya da başka bir şekilde bu dosyaya bir manipülasyon  
söz konusu olabilir. Bu dosyanın içinde 2 tane dışarıdan eklenen sayfa var. Fakat bu softalar bir  
tanesi  viziyo  ile  çizilmiş  pardon  3  tane  düzeltiyorum.  2  tane  de  Word  dokümanı  olarak  içeri  
kaydedilmiş. 3 tane dışarıdan belge yerleştirilmiş. Bu belgelerden bir tanesinde Microsoft Word  
Document yazıyor, diğerinde ise Microsoft Word Belgesi yazıyor. Buradan çıkarttığım sonuç; bir  
tanesinin Türkçe Microsoft ürünü kullanarak içine eklendi. Diğeri ise İngilizce olanının eklendiği  
şeklindeydi. Bu bilgiler ya da bu bulduğum, teknik inceleme sonucunda bulduğum bulgular ışığında  
da aslında daha önce de tekrar ettiğim sistem saati ve tarihini değiştirirseniz Herhangi bir kullanıcı  
tarafından rahatlıkla değiştirilebilen bir  bilgidir  bu bu arada. Bunu tekrar üzerine vurgulamak  
istiyorum. Microsoft'un Office ürünü ile de ürettiğiniz bir dosya varsa bunun son erişim tarihi ya da  
yaratılma bilgilerideğiştirmeniz mümkün. Özel olarak eğer aktif edilmediyse çünkü bu yazılım için  
de böyle bir  yer de var. Hangi değişikliklerin yapıldığını da takip etmeniz mümkün değil.  Özel  
olarak bu aktif edilirse eğer o zaman üzerinde hangi kullanıcıların, hangi eğişiklikleri yaptığının  
takip edilmesi mümkün ama gördüğüm kadarı ile bu dokümanlar üzerinde böyle bir etkinleştirme  
yapılmamış. Dolayısı ile kimin hangi veriyi değiştirdiği de bilinmiyor. Son kaydeden mi değiştirdi,  
yoksa son kaydeden sadece baktı ve kayıt mı etti? Bütün her şeyi ilk kaydeden mi yaptı, yoksa arada  
üçüncü bir kişi var o hepsini değiştirdi ve kayıt etti? Daha sonra son bakan kişi tekrar baktı ve  
üzerine hiçbir şey yapmadan kayıt  mı ettiğine ilişkin olarak elimizdeki bu dokümanlardan yola  
çıkarak,  belgelerden  yola  çıkarak  bir  sonuca  varılması  mümkün  değil"  şeklinde  beyanda 
bulunmuştur.

G-)TANIKLARIN BEYANLARI:

1-) Tanık Sevilay Erkani Bulut:
a-)Ana Dava Klasörü 15, Dizi 109-108'deki 25.02.2010 tarihli 1. Ordu Komutanlığı 

Askeri Savcılığınca şüpheli sıfatı ile alman ifadesinde;
"Ben 1998-2004 tarihleri  arasında 1.  Ordu Harekat Başkanlığında sivil  memur olarak  

görev yaptım, Plan Harekat Şube Müdürlüğünde görev yapıyordum, 2003 yılı Mart ayında icra  
edilen  plan  semineri  için  yapılan  hazırlık  faaliyetleri  ve  icra  safhasında  benimle  birlikte  sivil  
memur olarak Melek Üçtepe, Plan Subayı olarak Tanju Poshor, Erol Türeli, Bayram Tanrısevdi,  
Selim Gürpınar Plan Şube Müdürü olarak Bülent Tunçay, Hrk. Bşknı olarak Süha Tanyeri, Hrk.  
Kur. Yrb. M. Korkut Özarslan, Kurmay Bşk. Olarak Nejat Bek ve Ordu Komutanı olarak Çetin  
Doğan görev yapıyordu.

Plan odasında 2 bilgisayar vardı, verilen yazıları önce Word şeklinde yazıp takdimleri de  
sunum  halinde  Powerpoint  dosyasında  hazırlıyordum,  bilgisayarlar  ortak  ağa  bağlıydı,  daha  
doğrusu  Melek  Hanımın  bilgisayarı  ile  benim  kullandığım  bilgisayar  birbirini  görebiliyordu,  
birbirimize  dosya  atabiliyorduk,  Harekat  Başkanının  bilgisayarı  ağa  bağlı  değildi,  müstakildi,  
laptopu olup olmadığını  hatırlamıyorum, çalıştığımız  odanın  arka  kısmında arşiv  odası  şeklide  
dosyaların bulunduğu bir oda vardı, burada her türlü CD, geçmiş döneme ait çalışmalar muhafaza  
ediliyordu...

Tanığa 2 nolu DVD içerisindeki dokümanlar gösterilerek sorulduğunda;
CEVABEN:  Genel  olarak  incelediğimde  seminere  hazırlık  faaliyetleri  kapsamındaki  

dokümanlardır, bu bilgiler birliklerin seminere hazırlık faaliyetleri kapsamında CD 'ler içerisinde  
getirdikleri dokümanlardır, yine seminer sonrası bize vermiş oldukları dokümanlardır bunlar CD.  
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Olarak getirilmişti, yine seminerdeki konuşmalar kasete kaydedildiği için bu kasetleri hatırlıyorum,  
kasetler geldiğinde evrak odasına konulmuştu.

Tüm seminer  hazırlıklarında  komutana özel,  kurmay başkanına  özel,  ordu komutanına  
şeklinde klasör isimlendirmeleri yapıyorduk, bu klasör ismi içeriğindeki belgelerin verileceği kişiyi  
belirtiyordu,  Nazlı  kullanıcı  isimli  bilgisayarı  Melek  Üçtepe  kullanıyordu,  daha  doğrusu  Nazlı  
Karaman emekli olunca onun bilgisayarında Melek Hanım çalıştığı için kullanıcı adı olarak Nazlı  
gözüküyordu, bilahare ağ çalışmaları yapıldı. Bilgisayarların etikeleri değiştirildi. Melek Üçtepe  
'de kendi bilgisayar şifresini ve kullanıcı adını belirlemiş oldu.

KÖZEL klasörü içerisinde  balyoz  güvenlik  harekat  planı  adlı  dosya içeriğindeki  Word  
belgelerini  incelediğimde  dosyanın  içeriğinde  bulunan  araç  çizelgelerini,  diğer  kiliseler  ve  
sinegoglar  adlı  dosyayı  hatırladım,  yine  birçok  harekat  planı  yazıyorduk,  ancak  balyoz  ismini  
hatırlamıyorum,  yalnız  balyoz  güvenlik  harekat  planı  adlı  dosya  içeriğine  baktığımda  yazın  
tekniğine uygundur,  bu şekilde yazılar yazıyorduk,  dosyaların yazılması,  yaptığımız  çalışmalara  
uygundur, istihbarat başkanlığı tarafından ve loj. Bşk. 'lığı tarafından yapılan çalışmalarda bize  
getiriliyordu,  ortak  çalışmalar  yapılıyordu,  yalnız  şu  anda  nethatırlayamamakla  birlirkte  bu  
belgelerin oluşturulduğu tarihlerde ben Hrk. Bşk. lığındaydım bana verilen emirler doğrultusunda  
bu dosyaları hazırladığımı düşünüyorum; çarşaf oraj, sakal, suga, isimli dosyaları hatırlamıyorum,  
bunların  bizim  bilgisayarımızda  kayıtlı  olup,  olmadığını  da  hatırlamıyorum,  bunların  bizim  
bilgisayarımızda  kayıtlı  olup  olmadığımda  bilemiyorum,  ancak  bizden  habersiz  kaydedilmiş  
olabilir, çıktı almak için veya birisine gösterilmek için bilgisayarımıza yüklenmiş olabilir, örneğin  
Yar.  Başkanı  da  bazen  bizim  odamıza  gelirdi,  çalışmalar  yapılırdı,  istihbarat  ve  lojistikten  de  
gelenler  olurdu,  komutana  göstermek  istedikleri  bir  şeyler  olursa  bizim  bilgisayarımızdan  
gösterirlerdi, çıktılar alınabilirdi, Hrk Bşk. 'nı, Hrk. Şb. Müdürü, Plan subayları mesai sonrasında  
da çalışmalara devam ederdik...

OR.  K.NA  dosyası  ordu  komutanına  takdim  edilecek  dosyalar  içermektedir,  bizim  
hazırlama  tekniğimize  uygundur,  1.  Ordu  klasörü  içerisinde  yer  alan  balyoz  güvenlik  harekat  
planında yer alan dosyalar diğer dosyalarla uyumludur, kullanıcı adı olarak benim emekli sicil  
numaram Hrk. Bşk, Nazlı gibi isimler yer almaktadır. Yine isth. Bşk. lığı klasörü içerisinde yer alan  
dosyalarda çalışmalara  yardımcı  olmak  amacıyla  Hrk.  Bşk.  lığına  verilebiliyordu,  bunlar  plan  
odasındaki  bilgisayarlara  kaydediliyordu,  bazen  CD  ya  da  disketle  geliyordu,  bilgisayarımızın  
kaydetme yetkileri vardı, 2. Kor, 3. Kor, 5. Kor, 15. Kor, diğer, Dz. KK. , Hv. KK. , Jandarma, Ordu  
Plan Semineri 2003, seminer 2003 gibi dosyalar birliklerin bize getirdikleri ve CD.leri kaydedip ve  
CD'lere  kaydedip tek  bir  klasör  haline  getirip  arşivliyorduk,  daha doğrusu plan odasının arka  
tarafındaki arşiv odasına kaldırıyorduk, söz konusu çalışmaları hatırlıyorum. Çalışmalar klasörü  
içerisindeki  bürokratlar,  medya  çalışmaları,  yargı  çalışmaları,  yeni  yapılandırmada 
görevlendirilecekler gibi dosyaları hatırlamıyorum.

GÜVENLİK HAREKAT PLANI ORİJİNAL BELGELER klasöründe "CD'lerin Kapakları"  
adlı dosya içeriğinde yer alan CD'lerin resimlerini incelediğimde söz konusu resimler bizim plan  
odasında  yapılan  çalışmaların  kaydedildiği  ve  arşiv  amacıyla  numaralanarak  evrak  odasına  
koyduğumuz  CD  'lerdir,  evrak  odasında  kilitli  çekmeceli  demir  karteks  dolabının  içerisinde  
muhafaza edilmekteydi.

1  nolu  DVD içerisindeki  dokümanlarda gerek seminer  faaliyetleri  kapsamında gerekse  
diğer plan çalışmaları kapsamındaki bilgileri içermektedir, biz bu çalışmaları 2 bilgisayarda da  
ortaklaşa şekilde dosyalar halinde kaydediyorduk, daha sonra CD 'lere kopyalayıp evrak odasına  
kaldırıyorduk, numaralar veriyorduk, bu dosyaları hatırladım bu şekilde çalışmalar yapıyorduk...

3  nolu  DVD içerisinde  yer  alan  klasörleri  inceledim,  bu  klasörlerin  toplu  bir  şekilde  
bulundurulmasını  biz  yaptık,  daha  sonrada  bunları  CD'lere  aktardık  sonraki  çalışmalarda  
kullanmak üzere muhafaza ediyorduk, bazı birlikler bilgileri CD içerisnide veriyordu, biz bunları  
bilgisayarımıza  aktarıp  klasörün  içerisine  koyuyorduk,  CD  'ye  kaydedip  evrak  odasına  
kaldırıyorduk...
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T  isimli  kullanıcı  Tanju  Poshor  olabilir,  HRKBSK  isimli  kullanıcı  harekat  başkanı  
olabilir..." şeklinde beyanda bulunmuştur.

b-)  Ana  Dava  Klasörü  74,  Dizi  140-139-138'deki  26.02.2010  tarihli  İstanbul 
Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheli sıfatı ile alınan 1. ifadesinde;

"Ben  1998  Aralık-  Temmuz  2004  yılları  arası  İstanbul  1.  Ordu  Komutanlığı  Harekat  
Başkanlığı,  Plan Harekat Şube Müdürlüğünde Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni (VHKİ) olarak  
görev yapıyordum. 1. Ordu Komutanlığının üst ve alt komutanlıklar ile diğer kurumlar arasında  
yapılan tüm yazışmalar tasnif dışından ÇOK GİZLİ ye kadar her türlü yazı benim çalıştığım Şube  
Müdürlüğü tarafından yazılarak bürodaki bilgisayarlara kaydedilmektedir. Çalıştığım bölümde 2  
adet bilgisayar vardı. Bu bilgisayardan birini ben kullanıyordum, diğerini ise Melek Üçtepe isimli  
sivil memur arkadaş kullanıyordu, çalıştığımız oda da 3 plan subayı bulunuyordu,plan subaylarının  
masalarında bilgisayar bulunmüyordu. Melek ile benim bilgisayarım şifrelerini çalıştığımız oda da  
bulunan 3 adet  plan subayı  ve şube müdürü biliyordu.  Ancak şube müdürünün odası farklıydı,  
İkimizin de bilgisayarında şifre vardı.  Ancak birbirimizin şifresini  biliyorduk.  İhtiyaç durumuna  
göre bazen ben Melek'in bilgisayarında çalışıyordum. Bazen de Melek'in benim bilgisayarımda  
çalıştığı oluyordu. Mesai dışında komutan emrine ve iş durumuna göre mesaiden sonra çalıştığımız  
oluyordu. Mesai saatleri dışında Melek ile benim bilgisayarımızda şifreleri bilen plan subayları ile  
şube müdürü iş durumuna göre çalışıyorlardı. Tahminime göre 2001 yılından itibaren odamızda  
çalışan personel  subayları  Kurmay  Yarbay  Bayram Tanrısevdi,  Kurmay Yarbay Erol  Türeli  ve  
Kurmay Yüzbaşı Tanju Poshordu.

Ben  Balyoz  Güvenlik  Harekat  Planını  ilk  defa  basından  duydum.  Çalıştığım  dönemde  
böyle bir güvenlik harekat planı duymadım. Balyoz Güvenlik Harekat Planını gösterildi, soruldu:

Bana  göstermiş  olduğunuz  11  sayfadan  ibaret  ÇOK  GİZLİ  ibareli  bu  belge  birlik  
içerisinde  ilgili  kişilere  gönderilmek  amacı  ile  hazırlanan  resmi  yazışma  usullerine  uygundur.  
Belgedeki kopya no: 1/7 ifadesi bu belgenin bilgisayardan 7 suret çıkarıldığını gösterir. Belgenin  
sağ üst köşesinde 021000 B AR 02 ibaresi bu belgenin 02 Aralık 2002 tarihinde saat 10:00 da  
yazılıp çıktı aldığı tarihtir. Balyoz Harekat Planının son sayfasındaki dağıtım gereği; Özel Dağıtım  
Planı ifadesi yazıyı yazan komutanın kime gönderilmesini emrediyorsa ona göre hazırlanan dağıtım  
planını ifade eder ve yazının arkasına dağıtılacakların listesi eklenir.

SORULDU; 15 ite numaralandırılan CD içeriğinde; " Plan semineri emir ve cereyan  
tarzı planı/ KKK.Lığına gönderilecek olan " sıralı klasör içerisinde bulunan " 1. NCİ Or. Pl.  
Çalışması  üst  yazısı-14_  Ocak_2003_y  en  i"  isimli  belge  içeriğinde;  "T.  C  Kara  Kuvvetleri  
Komutanlığı, 1. Ordu Komutanlığı Selimiye / İstanbul 14 Ocak 2003" başlıklı "GİZLİ" ibareti  
yazıda "konu: 1. Ordu Plan Semineri-2003" olan "genel, maksat, plan semineri ile ilgili esaslar,  
ordu plan teşkilatı ve katılacak personel, ordu plan semineri ile ilgili açıklamalar, idari hususlar,  
müteferrik hususlar" bölümlerinin olduğu belge gösterildi. Soruldu.

Bana Göstermiş olduğunuz bu belge şube tarafından sürekli olarak yazılan belgelerdendir.  
Belgelerin müsvetteleri plan subayları veya şube müdürü tarafından verilir. Biz de yazışma usul ve  
kurallarına göre yazıyı biz hazırlarız. Ancak ben şu anda yazının kim tarafından hazırlanmasının  
istediğini hatırlamıyorum.

15  ile  numaralandırılan  CD  incelendiğinde  içeriğinde;  "  16_2'nci  Kur._gün2  ordu  
değerlendirmesi  son  "  isimli  belge  içerisinde;  "  Ordu  Komutanlığının  vazife  vazife  tahlili"  ile  
başlayan 54 sayfalık " ÇOK GİZLİ" ibareli sunumda;

- 2 numaralı sunumda; " Vazifenin değişmesi Kara Kuvvetlerinin siklet merkezinin 2.  
Ordu bölgesine kaydırılması,  stratejik ihtiyatların orduya tahsis  edilmemesi,  ordu bölgesinde iç  
tehdidin  artması  ve  ordu ihtiyatlarının bu tehdide angaje  olması  nedenleriyle  Or.  'nun egemen  
planındaki vazifesi değişmiştir. "

- 3  numaralı  sunumda;  "  KKK'lığının  vazifesinin  maksadı  öncelik  sırasına  göre:  
Kuzey Irak ta sözde Kürt devletinin kurulmasını önlemek, iç tehdidi yok etmek, Kıbrıs 'ta mevcut  
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statükoyu muhafaza etmek, Yunanistan 'ı 12 Mil kararından vazgeçirmektir. "

- 5 numaralı  sunumda; " Açık görevler ilan edilen kısmı seferberliğini gerektirdiği  
tedbirleri almak, mevcut iç tehdidi bertaraf etmek... "

- 11 numaralı sunumda; "irticai faaliyet alanları: 143 Okul, 156 Vakıf, 12 Dergah, 91  
Gazete Dergi, 433 Yurt, 162 Dernek, 1 Külliye, 21 TV Radyo, 102 Dershane, 367 Şirket, 46 irtica  
merkezi" şeklinde sunum gösterildi. Soruldu.

Bu belge  2.  Kolordunun görevli  personeli  tarafından hazırlanan bir  belgedir  ve  onlar  
tarafından gönderilerek şubede bulunan benim bilgisayarıma yüklenen bir belgedir.

1.  Ordu  Komutanlığı  plan  seminerine  katılacak  listesi  ile  diğer  bilgisayarda  yazıldığı  
anlaşılan belgeler okundu, soruldu.

Yukarıda belirttiğim gibi bizim şubede hazırlanacak belgeleri plan subayları veya şube  
müdürü bana veya Melek'e verir. Ancak şuan bana göstermiş olduğunuz belgelerin kim tarafından  
hazırlanması için verdiği aradan uzun zaman geçmesi sebebiyle hatırlayamıyorum.

CD'deki  belgelerden  bir  kısmının  Nazlı  isimli  bilgisayarda  hazırlandığı,  bu  nedenle  
Nazlı isimli bilgisayarı kullananın kim olduğu sorulduğunda,

Oda arkadaşım Melek Üçtepe'nin kullandığı bilgisayarı kendisinden önce çalışıp, emekli  
olan soyisimini hatırlayamadığım 1999-2000 yıllarında emekli olduğunu hatırladığım Nazlı isimli  
bir  memur  vardı.  Tahminime  göre  Melek'in  kullandığı  bilgisayarın  önceki  adı  Nazlı  olabilir.  
Yukarıda belirttiğim gibi ben 1. Ordu Harekat Başkanlığı Plan Harekat Şube Müdürlüğünde sivil  
memur olarak çalışıyorum. Burada kullandığımız bilgisayarda yazılmış olabilir. Veriler bizim kendi  
odamızda  bulunan  plan  subayları  ve  şube  müdürü  tarafından  bizden  yazılmasını  istenen  
belgelerdir. Benim balyoz harekat planı çerçevesinde yapılan çalışmalar ile ilgili bilgim yoktur. Ne  
olduğunu bilmiyorum" şeklinde beyanda bulunmuştur.

c-)  Ana  Dava  Klasörü  74,  Dizi  140-139-138'deki  26.02.2010  tarihli  istanbul 
Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheli sıfatı ile alınan 2. (Ek) ifadesinde;

"Bana  sormuş  olduğunuz  79561079  sayılı  ibareler  benim  emekli  sicil  numaramdır  ve  
benim  1.  Ordu  Harekat  Başkanlığı  Plan  Harekat  Şubede  bulunan  odamdaki  bilgisayarımın  
numarasıdır. Yani benim bilgisayarımda bir bilgi yazıldığında bu numara gözükür.

O yıllarda Süha Tanyeri, benim harekat başkanımdı. Bizim odamız plan odasıydı. Ben bu  
plan odasında 1998 ile 2004 yılı Temmuz ayı içinde çalıştım. O odada bana verilen görevleri yerine  
getirdim, yazılarımı yazdım.

Benim  bilgisayarımın  bulunduğu  oda  kozmik  bir  odaydı,  herkes  giremezdi.  Herkesin  
kendine ait şifresi vardı, harekat başkanı dahil bizim odaya uğrar, toplantı yaparlar, 4-5 kişi bir  
konuda karar alır ve onu müsvetteye yazar bize verirlerdi.

Balyoz harekat planının 11 sayfalık dökümü gösterildiğinde,
Genel olarak başta harekat başkanı ve ona bağlı kişiler bu şeklide yazılar veriyorlardı, biz  

de yazıyorduk. Ancak ben bu yazıyı ne zaman yazdığımı hazırlamıyorum. Yazıp yazmadığımı da  
hatırlamıyorum.  Bu  odaya  plan  harekat  başkanı  ve  şube  müdürü  ile  plan  subaylarının  girme  
yetkileri vardı, memur olarak da Melek Üçtepe ve ben vardık.

Harekat Başkanın da kendine ait bilgisayarı vardı. Bilgisayarının adı da (HRKBSK) 'ydı.
NAZLI isimli bilgisayarı, bu isimli kişinin 1999-2000 yılında emekli olmasına müteakip  

Melek Hanım kullanmaya başladı.
Nazlı  Hamın  1999  yılında  emekli  olmasından  sonra  muhtemelen  bilgisayardaki  ismi  

olduğu gibi kalmıştır, Melek Hamında bunu bilmeden kullanmaya devam etmiştir. Kullanıcı adının  
kendisine ait olup olmadığı, kontrol etmeden yazı yazdığı anlaşılıyor.

TÜBİTAK kurumundan alınan bilirkişi  raporunda balyoz  güvenlik  harekat  planı  ve  
eklerine ait tüm incelemeler gösterildiğinde :

Gördüğüm  kadarıyla  burada  3  bilgisayar  üzerine  yazılar  yazılmış,  işlemler  yapılmış,  
bunların 1 tanesi 79561079 numara ile kayıtlı bana ait bilgisayar, diğeri HRKBSK ismi ile kayıtlı  
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olan  Süha Tanyeri'ye  ait  bilgisayar  ve  Nazlı  ismine  kayıtlı,  yine  Melek  Üçtepe  'nin  kullandığı  
bilgisayardır. Bu bilgisayarlarda yazılan EK-A belgesini inceledim. Bu yazı askeri yazı tekniğine  
uygundur ve anlaşıldığı kadarıyla "İSTH.: 7030 yazısından bu yazının İstihbarat Başkanlığında  
hazırlandığını ve daha sonra bize geldiğini ve benim bilgisayarıma kaydediğini  göstermektedir.  
Plan seminerlerinden önce bu tip bilgiler bizim kullandığımız bilgisayarlarda toplanır ve sunum  
yapılması için CD 'lere kopyalanarak, toplantı salonuna götürülüyordu. 

Bana  göstermiş  olduğunuz  15  numara  ile  numaralandırüan  CD,  bizim  o  yıllarda  
kullandığımız CD'terdendir. Üzerindeki Sevilay Pl. Sem.-2003 yazısı bana aittir. Bu arşiv CD'sidir,  
işi  biten  ve  kozmiğe  kaldırılması  gereken  CD'lerdendir,  ben  o  tarihte  kaç  CD  kopyaladığımı  
hatırlamam mümkün değildir, çünkü bu işlemi sürekli olarak yapıyorduk.

Dosya arasında bulunan Taraf Gazetesi tarafından teslim edilen (4 adet) DVD'den 4  
numaralı olanının içerisinde bulunan 19 adet CD asıllarına ait fotoğraflar gösterildiğinde, :

Bu CD'ler bizim tarafımızdan hazırlanan CD'lerdir. Bu CD'lerin tamamı plan seminerinin  
bitmesine  müteakip  kozmiğe  kaldırılmıştır.  Bilgisayarımızda  toplanan  tüm  Word  belgelerini,  
dosyaları,  Powerpoint sunum ve yansıları  bu CD'lere ben Melek Üçtepe aktarmıştık. Göstermiş  
olduğunuz CD'ler den üzerinde;  "Or. K.'na yazılı CD'yi net olarak hatırladım, bu CD'de yine  
komutana özel olarak verilmek üzere hazırlanmıştı.

K. Özel yazılı CD'yi hatırladım, bu CD'de yine Komutana Özel olarak verilmek üzere  
hazırlamıştık.

Yine üzerinde "83 plan semineri 2003, 06 Şubat 2003 52. Zh. Tüm. Kom. 'lığı" yazılı CD  
adı geçen komutanlıktan gelişti, onu net olarak hatırladım.

Üzerinde "74-3 plan semineri CD no. 2" yazılı CD'yi de hatırladım, ancak yazının kime ait  
olduğunu bilemiyorum.

Yine üzerinde " CD no.82 52. Zh. Tüm. K. 'lığı 5-7 Mart 2003 Pl. Çalş. Hal Tarzı" yazılı  
CD 'yi hatırladım, bu da yine 52nd Zırhlı Tümen Komutanlığından gelmişti.

Üzerinde "15nci Kor Pl Sem.-2003 CD no:74-7" yazılı CD hatırladım. Bu CD'ler bizim  
tarafımızdan hazırlanan CD 'lerdir, bunlar ve bunların içindeki bilgileri komutana arz edildikten  
sonra kozmik büroya kaldırılır ve bildiğim kadarıyla da sürekli orada tutulur. Bunlar tek nüshaydı,  
eğer şuan o CD 'de gösterdiğiniz gibi sizde bulunduğuna göre, demek ki kozmikte böyle CD 'ler  
kalmamıştır.

Genel olarak brifing CD 'leri Bayram Yarbaya CD halinde, disket halinde gelirdi, o da  
bilgisayara aktarırdı,  Erol  Türeli  de bildiğim kadarıyla  Bayram Yarbay'dan sonra geldi,  Tanju  
Poshor'da bunlardan daha sonra geldi. Muhtemelen bu CD'lerin hazırlanması, bilgilerin yazılması  
sırasında  orada  değildi,  bu  konuların  hakkında  bilgisi  olduğunu  sanmıyorum.  Süha  Tanyeri,  
genelde şube müdürü Bülent Tunçay 'la konuşurdu, ona emirlerini verirdi, işlerini onunla görürdü.

Bizimle  çok  fazla  gizli  bilgi  paylaşımı  yapmazlar.  Onlarla  kendi  aralarında  bu  
konuşmaları  yaptıklarında  bizleri  odadan  çıkarırlardı.  Ancak  yazı  yazılacağı  zaman  bizleri  
yanlarına alırlardı.

Zaten hem Süha Tanyeri,  hem de diğer subaylar yazı yazmak için bizlere tabiri  caizse  
mahkumlardır, benim görevim yazı yazmaktır, bu yazıları yazdıran kişi de Süha Tanyeri ve onun  
subaylarıdır.

Daha sonra hangi yıl olduğunu bilmiyorum, ama bilgisayarlar OBÎM denen merkezden ağ  
bağlantıları güncedendi ve bize yeniden şifre verdiler, benim kullanıcı adım S. Erkanı oldu, Nazlı  
isimli  bilgisayar  kullanıcı  ismi  ise,  m.üçtepe  oldu,  dolayısıyla  yazıların  bir  kısmında  kullanıcı  
adının 79561079, Nazlı S. Erkani ve m. Üçtepe olmasının sebebi budur. Ortada 4 bilgisayar yoktur,  
2 bilgisayar vardır.

Hatırladığım  kadarıyla,  benim  içinde  bulunduğum  kozmik  odada  da  sürekli  benzer  
nitelikte irtica, gericilik buna benzer deyimlerin geçtiği yazılar hazırlanıyordu. Ancak ben sadece  
veri  hazırlama  kontrol  işletmeni  olduğum  için,  bu  işlerin  içeriğiyle  ilgilenmezdim." şeklinde 
beyandabulunmuştur.
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d-)27.02.2012 tarihinde 87 nolu celsede alınan ifadesinde özetle;
2002-2003  yılları  arasında  Harekat  Başkanlığı  Plan  Herakat  Şube  Müdürlüğünde  

çalıştığını,  şuan bilgisayar şifresinin ne olduğunu hatırlamadığını,  emekli  sicil  numarasını şifre  
olarak kullanmasının olduğunu, emekli sicil numarasının 79561079 olduğunu, aynı odada iki sivil  
memur ve plan subayları ile çalıştıklarını, diğer sivil memurla birlikte kullandıkları 2 bilgisayar  
olduğunu,  bilgisayarların  bağlı  olduğu  bir  ağ  olduğunu  hatırlamadığını,  bu  iki  bilgisayarın  
birbirini  gördüğünü  hatırlamadığını,  yazılarını  bilgisayardan  başka  birinin  görme  imkanı  
olmadığını,  daire  başkanlıklarının  görme  imkanı  var  mıydı  onu  hatırlamadığını,  diğer  sivil  
memurla  bilgisayarlar  arasında  bilgi  aktarımı  yapabildiklerini,  bunu  CD'ye  yazdırarak  
yaptıklarını,  ortak  bir  ağ  olmadığını,  bilgisayarlarının  CD  yazdırma  özelliği  olduğunu,  plan  
odasına isteyen herkesin giremediğini,  yetkili  kişilerin kartlarını okutarak girebildiğini,  Harekat  
Başkanı, Plan Şube Müdürünün odalarına gelip çalıştıklarını" beyan etmiştir.

Tanık  bir  kısım  sanık  müdafilerin  soruları  üzerine  özetle:  Soruşturma  aşamasında 
savcılıkta sanık sıfatı ile ifade verdiğini, tedirgin olduğunu, savcılıkta kendisine 19 adet CD 'nin  
fotoğrafının gösterildiğini, çarşaf, suga, oraj kelimelerini hatırlamadığını belirtmiş CD fotoğrafları  
kendisine gösterilmiş ve hatırlayamadığını belirtmiştir.

2-) Tanık Melek Üçtepe:
a-)  Ana  Dava  Klasörü  15,  Dizi  115-116-117-118'de  bulunan  1.  Ordu Komutanlığı 

Askeri Savcılığınca 25.02.2010 tarihinde şüpheli sıfatıyla alman ifadesinde; "Ben 06 Mart 2000 
tarihinden itibaren 1. Ordu Harekat Başkanlığında sivil memur olarak görev yapmaktayım. Plan  
harekat şube müdürlüğünde görev yapıyorum, 2003 Mart ayında icra edilen plan semineri için  
yapılan hazırlık faaliyetleri ve icra safhasında benimle birlikte sivil memur olarak Sevilay Er kani,  
Plan  subayı  olarak  Tanju  Poshor,  Erol  Türeli,  Bayram Tanrısevdi,  Selim  Gürpınar,  Plan  şube  
Müdürü  olarak  Bülent  Tunçay,  Hrk.  Başkanı  olarak  Süha  Tanyeri,  Hrk.  Kur.  Yrb.  M.  Korkut  
Özarslan,  Kurmay  Başkanı  olarak  Nejat  Bek  ve  ordu  komutanı  olarak  Çetin  Doğan  görev  
yapıyordu,  yalnız  Selim  Gürpınar  bir  ara  geçici  görevle  ayrılmıştı,  tarihleri  net  olarak  
hatırlamıyorum,

Plan odasında 2 bilgisayar vardı, verilen yazıları önce Word şeklinde yazıp takdimleri de  
sunum halinde Powerpoint dosyasında hazırlıyorduk, bilgisayarlar daha doğrusu Sevilay Hanım in  
bilgisayarı  ile  benim  kullandığım  bilgisayar  birbirini  görebiliyordu,  birbirimize  dosya  
atabiliyorduk,  ancak  ortak  alana  bilgi  attığımızda  diğer  başkanlıklar  bu  bilgilerde  istifade  
edebiliyordu, şu andaki sistemde bunu sadece başkanlık için personel yapabilmektedir, oysa söz  
konusu tarihlerde başkanlığımız  dışındaki  başkanlıklarda ortak alandan istifade edebiliyorlardı,  
plan odasının içindeki bilgisayarlarda ayrıca bir ağ bağlantısı yoktu, 2 bilgisayar arasında dosya  
alışverişi  olacağı zaman bilgiler ortak alana atılıyordu, diğer bilgisayardan bu alanda bilgileri  
alabiliyordu, Hrk Başkanının bu tarihlerde laptopu vardı, çalıştığımız odanın arka kısmında arşiv  
odası  şeklinde  dosyaların  bulunduğu  bir  oda  vardı,  burada  her  türlü  CD,  geçmiş  döneme  ait  
çalışmalar muhafaza ediliyordu, seminer başlamadan en az 2 ay öncesinden hazırlıklar başlıyordu,  
sunumları,  yazıları,  emirleri  bize  verilen  bütün  emirler  yazılıyordu,  bağlı  birlikte  kendi  
hazırlıklarını yapıp geliyorlardı, seminer sırasında ise her birlik toplantı odasının arka kısmındaki  
bilgisayarlarda  kendi  bilgilerini  klasör  halinde  atıyorlardı,  tüm birlikler  yanlarında  bilgisayar  
bilgisine sahip bir rütbeli getirirlerdi, çalışmalarını kendileri yaparlardı, görev başladığında Nazile  
Karaman isimli bir memurla çalışıyorduk, 2000 yılında Kasım ayında emekli olmuştu, bende onun  
bilgisayarından  yararlanmaya  başlamıştım,  bilgisayarı  açtığımda  onun  kullanıcı  ismi  olarak  
gözükebilir, yalnız bilgisayarı açarken kendi şifrem ile açıyordum, ya dbilgisayarda daha önceden  
kayıtlı olup üzerinde çalışma yapılması gereken evrakları tekrar kullanmak amacı ile dosyalarını  
açtığımızda tekrar aynı işlemleri yapmamak içinbu şekilde çalışmalar esnasında Nazlı şeklinde isim  
çıkmış  olabilir,  odadaki  plan  subaylarımız  şifremi  bildikleri  için  kendileri  kullanabiliyorlardı,  
Sevilay Hanim'ında bilgisayarını kullanabiliyorlardı, seminerden önce oldukça yoğun çalışmalar  
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oluyordu, gece yarısı 03:00 -04:00 'lara kadar çalışmalar oluyordu, plan seminerine esas olmak  
üzere  bağlı  birliklerin  bütün plan  çalışmaları  ve  seminer  sonrası  çalışmaları  dosyalar  halinde  
geliyordu, bunlar seminer sonrasında CD ortamına alınıp plan odasının arka tarafındaki evrak  
odasında saklanıyordu, raflı dolaplar vardı, giriş kapısı olan demir kapı şifreliydi, herkesin kendi  
şifresi vardı, yaka kartını tanıttıktan sonra şifreyi girip kapıyı açıyorduk, halende bu şekilde işler  
yürütülmektedir, hatırladığım kadarıyla idari işler astsubayı olarak da Mahmut Ali Coşkun isimli  
Bçvş. Görev yapıyordu, aynı zamanda desinatörcü olarak görev yapan askerlerde plan odasında  
bulunmaktaydı.

Bazı  seminerlerde hangi  yıllar  olduğunu hatırlayamamakla birlikte  takdimler sırasında  
hazır bulunuyordu, yansılar çıktığında geçişlerini sağlıyordum, 2003 yılı plan semineri icra edildiği  
zaman  ben  görev  yapmadım,  sadece  seminere  hazırlık  faaliyetleri  kapsamındaki  evrakları,  
sunumları, emirleri hazırladım.

Seminere hazırlık faaliyetleri kapsamında 12 Eylül 1980 dokümanlarını hatırlamıyorum,  
bunların çıkarılması için ne gibi çalışmalar yapıldığını bilmiyorum.

Seminerden sonra 2004 yılında bir bilgisayar değişimi olmuştu, 2003 yılının sonunda da  
olabilir, seminerlerden sonra genellikle birliklerin getirdiği bilgiler, dokümanlar, CD 'ler halinde  
muhafaza edilmekteydi, işe yaramayan dokümanlar ise imha ediliyordu, bizim çalışma odamız plan  
odasıydı, daha sonra 2005 yılı içerisinde oda değişikliği yapıldı, normal çalışma odasına geçtik,  
ancak plan odasındaki evrak kısmında yine evrak ve doküman muhafaza edilmeye devam edildi,  
büyük çaplı olarak bir imha işlemi yapılıp yapılmadığını bilemiyorum.

Huzurdaki  şüpheliye  önemine  binaen  önce  2  nolu  DVD  içeriğindeki  dosyaların  
gösterilmesi işlemine başlanıldı. Soruldu,

Şüpheli cevaben: Genel olarak incelediğinde seminere hazırlık faaliyetleri kapsamındaki  
dokümanlardır, bu bilgiler birliklerin seminere hazırlık faaliyetleri kapsamında CD 'ler içerisinde  
getirdikleri dokümanlardır, yine seminer sonrası bize vermiş oldukları dokümanlardır, bunlar CD  
olarak getirilmişti,  yine seminerdeki  konuşmalar kasete kaydedildiği  için kasetleri  hatırlıyorum,  
kasetler geldiğinde evrak odasına konulmuştu.

Tüm seminer  hazırlıklarında  komutana özel,  kurmay başkanına  özel,  ordu komutanına  
şeklinde klasör isimlendirmeleri yapıyorduk, bu klasör ismi içeriğindeki belgelerin verileceği kişiyi  
belirtiyordu, Nazlı  kullanıcı  isimli  bilgisayarı ben kullanıyordum, daha doğrusu Nazlı  Karaman  
emekli olunca onun bilgisayarında ben çalıştım, çalıştığım için önceki evraklardan yararlanılınca  
kullanıcı  adı  olarak  Nazlı  gözüküyordu,  bilahare  bazı  çalışmalar  olmuştu,  sadece  başkanlıklar  
kendi içindeki çalışmaları ortak ağdan görebiliyorlardı.

K.ÖZEL klasörü içerisinde balyoz güvenlik  harekat planı  adlı  dosya içeriğindeki  Word  
belgelerini incelediğimde dosyanın içeriğinde bulunan üst yazı plan adlı dosyayı hatırladım, ancak  
balyoz ismini hatırlamıyorum, yalnız balyoz güvenlik harekat planı adlı dosya içeriğine baktığımda  
yazın  tekniğine  uygundur,  bu  şekilde  yazılar  yazıyorduk,  dosyaların  yazılması,  yaptığımız  
çalışmalara  uygundur,  istihbarat  başkanlığı  tarafından  ve  loj.  Bşk.  'lığı  tarafından  yapılan  
çalışmalarda bize getiriliyordu, ortak çalışmalar yapılıyordu, bana verilen emirler doğrultusunda  
bu dosyaları hazırlamış olabilir, çarşaf, oraj, sakal, suga, isimli dosyaları hatırlamıyorum, bunların  
bizim bilgisayarımızda kayıtlı olup olmadığını da bilemiyorum, ancak bizden habersiz kaydedilmiş  
olabilir, çıktı almak için veya birisine gösterilmek için bilgisayarımıza yüklenmiş olabilir, örneğin  
Yar.  Başkanı  da  bazen  bizim  odamıza  gelirdi,  çalışmalar  yapılırdı,  istihbarat  ve  lojistikten  de  
gelenler  olurdu,  komutana  göstermek  istedikleri  bir  şeyler  olursa  bizim  bilgisayarımızdan  
gösterirlerdi,çıktılar alınabilirdi, Hrk.Bşk.'nı, Hrk. Şb. Müdürü, Plan subayları mesai sonrasında  
da çalışmalara devam ederdi şıfrelerimiz bilindiği için gece geç saatlere kadar çalışmalar sürerdi.

OR.  KNA  dosyası  ordu  komutanına  takdim  edilecek  dosyalar  içermektedir,  bizim 
hazırlama  tekniğimize  uygundur,  1.  Ordu  klasörü  içerisinde  yer  alan  balyoz  güvenlik  harekat 
planında yer alan dosyalar diğer dosyalarla uyumludur, yine isth. Bşk. lığı klasörü içerisinde yer  
alan dosyalarda çalışmalara yardımcı olmak amacıyla Hrk. Bşk. lığına verilebiliyordu, bunlar plan  
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odasındaki  bilgisayarlara  kaydediliyordu,  bazen  CD  ya  da  diskeüe  geliyordu,  bilgisayarımızın  
kaydetme yetkileri vardı, 2. Kor, 3. Kor, 5. Kor, 15. Kor, diğer, Dz. KK. , Hv. KK. , Jandarma, Ordu  
Plan Semineri 2003, seminer 2003 gibi dosyalar birliklerin bize getirdikleri ve CD.leri kaydedip tek  
bir klasör haline getirip arşivliyorduk, daha doğrusu plan odasının arka tarafındaki arşiv odasına  
kaldırıyorduk,  söz konusu çalışmaları hatırlıyorum. Çalışmalar klasörü içerisindeki bürokratlar,  
medya  çalışmaları,  yargı  çalışmaları,  yeni  yapılandırmada  görevlendirilecekler  gibi  dosyaları  
hatırlamıyorum.

GÜVENLİK HAREKAT PLANI ORİJİNAL BELGELER klasöründe "CD'lerin Kapakları"  
adlı dosya içeriğinde yer alan CD 'lerin resimlerini incelediğimde söz konusu resimler bizim plan  
odasında  yapılan  çalışmaların  kaydedildiği  ve  arşiv  amacıyla  numaralanarak  evrak  odasına  
koyduğumuz  CD  'lerdir,  evrak  odasında  kilitli  çekmeceli  demir  karteks  dolabının  içerisinde  
muhafaza edilmekteydi.

1  nolu  DVD içerisindeki  dokümanlarda gerek seminer  faaliyetleri  kapsamında gerekse  
diğer plan çalışmaları kapsamındaki bilgileri içermektedir, biz bu çalışmaları 2 bilgisayarda da  
ortaklaşa şekilde dosyalar halinde kaydediyorduk, daha sonra CD 'lere kopyalayıp evrak dosyasına  
kaldırıyorduk, numaralar veriyorduk,  bu dosyaları hatırladım bu şekilde çalışmalar yapıyorduk,  
her 2 bilgisayarda da CD yazma yetkisi vardı, daha sonraki çalışmalara esas olmak üzere birlikler  
tarafından getirilen  dokümanlar  bilgisayarımıza kaydedilip  bilahare CD ortamına aktarıldıktan  
sonra evrak odasına kaldırılıyordu, plan odasında devamlı çalışma yapıldığı için ve evrak odasına  
girilip çıkıldığı için söz konusu tarihlerde kapı genellikle açık bulunuyordu.

3 nolu DVD içerisinde yer alan klasörleri inceledim, bu klasörlerin toplu bir şekilde  
bulundurulmasını biz yaptık, daha doğrusu örneğin 74-8 klasörünü tek bir CD 'ye aktarmıştık, 82  
nolu klasör dışarıdan gelen bir CD 'ydi, 83 nolu klasör çeşitli birliklerin plan çalışmalarını içeren  
ve dışarıdan gelen CD 'lerin birleştirildiği bir  klasördür kanaatimce bizim arşivimizde bulunan  
birçok DVD ayrıca tekrar birleştirilmiştir.

4 nolu CD içerisindeki resimlerden arşivleme amacıyla kaydedilen bilgilerin yer aldığı  
CD'leri hatırlıyorum, klasörden çıkartılmış belgelerinde resimleri çekilmiş olduğunu düşünüyorum,  
söz konusu resimlerden 82 nolu CD geçen seneye kadar buradaydı, hatta 2009 yılında icra edilen  
plan  seminerinden  önce  bu  CD 'den  yararlanmıştık,  CD 'nin  numarasının  şu  anda net  olarak  
hatırladım, bundan eminim.

Plan odası dışında ayrı bir  odada çalışmaya başlayınca 2005 yılından itibaren sadece  
geçmiş döneme ilişkin çalışmalardan yararlanmak amacı ile plan odasına gidip,  evrak odasına  
giriyordum,  yine  kartımızla  ve  şifremizle  odaya  giriyorduk,  ancak  yararlanacağımız  CD'ler  
içerisinde  şu  anda  resimlerini  gördüğüm  CD'lerin  hangi  tarihlere  kadar  orada  bulunduğu  
hususunda net  bir  bilgim yoktur,  hatırlayamıyorum yararlandığımız çalışmalar  2004-2005-2006  
yılında tanzim olunmuş CD'lerde olabilir, yine söz konusu odada yazılı dokümanlar, bilgi notları,  
çeşitli evraklar, klasörler içerisinde bulunuyordu, hatırladığım kadarıyla 2007 yılında Salim Bağcı  
zamanında bir imha işlemi yapılmıştı,  ancak yapılış  tarzını bilemiyorum, 2009 yılında da imha  
işleminin yapıldığını biliyorum, ancak kim tarafından yapıldığını bilemiyorum, idari işler astsubayı  
ya da plan subaylarından birisi olabilir, 2009 yılında plan şube idari işler astsubay olarak Şaban  
Gürcü görevliydi, 2008 yılında Mehmet Avcı görev yapıyordu, subayı olarak Mehmet Avcı uzun bir  
süre idari işler astsubaylığı yaptı,  hatırladığım kadarıyla Mahmut Bçvş'dan sonra Mehmet Avcı  
görev başlamıştı ve idari işler astsubayı olarak görev yapmıştı, 2008 yılında atanla görmüştü, daha  
sonra  Şaban  Astsubay  atandı,  2009  yılında  plan  subayı  olarak  kur.  Bnb.  Ahmet  Yüce  görev  
yapmıştı. 2009 yılı atamalarında Kur. Bnb. İsa Sancaklı gelmişti, bir ay sonra yurt dışına gitmişti,  
Ahserı Bnb. İse 2009 yılı Mart ayından önce göreve başlamıştı, nereden geldiğini biliyorum.

Kullanıcı ismi olarak X, Fserbest, T isimlerini hatırlamıyorum HRKBSK. Adlı kullanıcı  
ismi harekat başkanına ait olabilir, Erol Türeli, Bayram Tanrısevdi bilgisayar kullanıyorlardı, Tanju  
Yüzbaşı bizim bilgisayarımızı kullanıyordu, bazen kendi kullanıcı adı ile açıyordu, Harekat Başkanı  
da bizim bilgisayarlarımızda açılışı kendi kullanıcı adı ile yapıyordu.
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Benim söz konusu belgelerin, dokümanların, CD 'lerin nasıl karargah dışına çıkarıldığına  
dair  bir  bilgim yoktur,  bu  konuda şüphelendiğim kimse  de  yoktur,  ancak istihbarat  faaliyetlere  
kapsamında bazı dokümanlar bizim bilgisayarımızda çalışılmış olabilir, bunlar kaydedilmiş olabilir  
bilahare  CD  ortamına  aktarılırken  benim  bilgisayarımdan  kopyalanmış  olabilir,  çünkü  mesai  
sonrası çalışmalarda yapılıyordu, kullanıcı atlarımız ve şifrelerimiz biliniyordu, çarşaf, sakal, suga,  
oraj adlı  klasörleri  hatırlamıyorum, ancak bunlar CD 'ye kaydedilirken topluca kaydedilmiş de  
olabilir.

Ben  seminerden  sonra  söz  konusu  dokümanların  CD  ortamına  kaydedilip  bilahare  
bilgisayar kayıtların silineceği ve belgelerin imha edileceği konusundaki emri hatırlıyorum, ancak  
bu emre uygun davranılıp davranılmadığını bilmiyorum" şeklinde beyanda bulunmuştur.

b-) Ana Dava Klasörü 15, Dizi 119-120-121 de bulunan 1. Ordu Komutanlığı Askeri 
Savcılığınca 03.03.2010 tarihinde şüpheli sıfatıyla alınan ifadesinde;  "Or. K. 'na yazılı CD, K.  
Özel yazılı CD, üzerinde yazı olmayan smartbuy yazılı olan CD 'lerdeki yazılar bana ait değildir, bu  
CD'leri de hatırlamıyorum. Pl. Sem. CD.no. 2 yazılı olan ve üzerinde CD. no. 74-3 yazılı olan CD  
'yi  hatırlıyorum. Üsteki  yazı benim yazımdır.  Müteakiben "plan semineri 2003, 06 Şubat 2003"  
yazılı  olan CD. Deki CD. No:83 ve 52. Zh. Tüm. Kliği yazıları  bana aittir.  Söz konusu CD 'yi  
hatırlıyorum. Yine üzerinde CD. No 82 yazılı olan CD'deki "CD. No 82" yazısı bana aittir. Bu CD'yi  
de hatırlıyorum. Üzerinde "ordu plan çalışması-2003 melek bilgisayar çalışmaları", " CD no: 74-
1"  yazıları  bulunan  CD'yi  hatırlıyorum.  Yazılar  bana  aittir.  Üzerinde  "pl.  Sem.  2003  "  yazılı  
bulunan CD 'deki "CD. No: 74-2" yazısı bana aittir. Söz konusu CD 'yi hatırlıyorum. Üzerinde Pl.  
Sem  2003  yazısı  bulunan  CD'deki  "CD.  No:  74-6"yazısı  bana  aittir.  Bu  CD'yi  hatırlıyorum.  
Üzerinde 15. Kor. Pl. Sem. 2003 yazılı olan CD'deki "CD. No:74-7" yazısı bana aittir. Söz konusu  
CD'yi hatırlıyorum. Üzerinde Pl. Sem. 2003 yazılı olan CD 'deki "CD. No: 74-4 " yazısı bana aittir.  
Söz konusu CD'yi hatırlıyorum. Üzerinde "alternatif plan-2003" yazılı olan 1. Ordu Komutanlığı  
antetli 23 nolu CD. Benim tarafımdan hazırlanmıştır. Daha doğrusu CD. Kapağı benim tarafımdan  
düzenlenmiştir. Yine içeriğini belirtir kapakta bulunan yazılarda benim tarafımdan CD. Kapağına  
yapıştırılmıştır.  Üzerinde alternatif  plan 2003 yazılı  olan CD'deki  yazılar  bana ait  olabilir.  Bir  
önceki CD kapağının içindeki CD olabilir, üzerinde 2003 yılı çalışmaları yazan 21 nolu CD 'nin  
kapağı,  içeriğini  belirtir  yazılar  ve  yine  "CD-21"  yazıları  tarafımca  yazılmıştır  ve  de  kapağı  
hazırlanmıştır. Bunu hatırlıyorum. Üzerinde "CD. No: 74- 5 yazılı olan CD 'yi hatırlıyorum, söz  
konusu yazılar tarafımca yazılmıştır. Üzerinde "Sevilay Pl. Sem. 2003" yazılı olan CD'deki "CD.  
No:74-8"  şeklindeki  yazılar  tarafımca  yazılmıştır.  Bunu  hatırlıyorum.  Üzerinde  2003  yılı  
çalışmaları yazılı olan 33 nolu CD 'nin kapağı tarafımca hazırlanmıştır. Kapak içindeki CD 'de yer  
alan "33 " rakamları bana ait değildir. Üzerinde "17.01.2003 tarihli K.K.K.Sn.Org. A. Yalman'a  
verilen  1.  Ordu brifingi"  yazılı  olan  22 nolu  CD kapağı  tarafımca hazırlanmıştır.  CD.  Kutusu  
içerisinde yer alan CD. Üzerindeki "17.01.2003 tarihindeki KKK. Org. A Yalman 'a verilen Or.  
Brifingi"yazısı bana ait değildir. Üzerinde "2003 yılı çalışmaları" yazılı olan 35 nolu CD. kapağı  
tarafımca hazırlanmıştır. 35 nolu CD' nin üzerindeki yazılar bana ait değildir. 

Bana gösterilen CD resimlerini incelediğimde 74 no ile başlayan CD 'ler evrak odasındaki  
dolapta bir kutunun içinde bir arada bulunuyordu. Plan seminer emrini hazırlamak için araştırma  
yaptığımda bu CD 'lerden yararlanmıştım. 2008 yılı Kasım-Aralık aylarında bu CD 'leri kullandım  
ve 2009 yılı Şubat ayında yapılacak plan seminerine hazırlık amacıyla bu CD'lerden yararlandık.  
Yine  "Ordu  Plan  çalışması-2003  Melek  bilgisayar  çalışmaları  "yazılı  olan  CD  'yi  de  çok  iyi  
hatırlıyorum. 2008yılının Kasım-Aralık tarihlerinde bu CD'lerden yararlanmıştım. Yine üzerinde "  
Sevilay Pl. Sem. 2003" yazılı olan 74-8 nolu CD 'yi de çok iyi hatırlıyorum. 2008 yılı Kasım- Aralık  
ayında  bu  CD  'yi  kutusunda  çıkararak  içeriğine  bakmıştım.  Diğer  CD'leri  net  olarak  
hatırlamıyorum. Ancak 74 no ile başlayan CD'ler ayrı  bir kutu içerisinde muhafaza ediliyordu.  
Bunlardan yararlandığımı çok iyi hatırlıyorum. Plan seminer emrini Bahri Albay ile hazırlamıştık.  
Bahri  Albayım  bana  seminere  hazırlık  faaliyetleri  kapsamında  "önceki  yıllara  ait  çalışmaları  
çıkarmamı ve liste halinde sunmamı" söylemişti. Ben de bu nedenle önceki yıllara ait çalışmalardan  
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yararlanmıştım. 2004 yılına ait ve müteakip yıllara ait CD 'ler ayrı yerlerde duruyordu. Yıl yıl  
tasnif edilmişti. 2003 yılına baktığımı çok iyi hatırlıyorum. Hatırladığım kadarı ile 180 nolu CD 'ye  
kadar  inceleme  yapmıştım.  Daha  doğrusu  plan  harekat  şubeye  gelen  CD  'leri  ben  
numaralandırdığım için 180 nolu CD 'ye kadar numaralandırdığımı hatırlıyorum. Ancak bu rakam  
kesin değildir. Daha fazla da olabilir.

2009 yılı Şubat ayında yapılan seminere müteakip ben bir hafta izne ayrılmıştım. İzinden  
döndükten  sonra  bir  daha  CD'lerin  bulunduğu  bölüme  bakmadım.  CD'lerin  hangi  tarihte  
kaybolduğunu ya da çalındığını bilemiyorum. Ancak en son imha tutanağında 30 adet CD 'nin imha  
edildiği  görülmekteydi.  İmha  işleminin  ne  zaman  yapıldığını  bilemiyorum.  2009  yılı  içerisinde  
evrak güvenliği hususunda verilen emirler nedeniyle bu şekilde bir imha işlemine başlanılmıştı.  
Ancak ne zaman tamamlandığını bilemiyorum...

Başkanlık  personelinin  çalışmaları  dair  kendi  kızaklı  diskleri  vardı.  Bunları  kozmik  
bürodan  aldıktan  sonra  plan  odasına  getirip  buradaki  bağımsız  bilgisayarlara  takıyorlardı.  
Çalışmaları bittikten sonra aynı şeklide diskleri  geri alıyorlardı. Plan semineri hazırlık dönemi  
oldukça yoğun bir dönemdi. Kontrollü bir oda olmasına rağmen herhangi bir nedenle plan harekat  
şube  müdürlüğünde  görevli  plan  subayının  odadan  ayrılması  durumunda  diğer  çalışan  kişiler  
odada yalnız kalabiliyordu. Plan odasında asker bulunmamaktaydı.

Görev yaptığım dönem itibari ile gerek plan odasındaki çalışmalarımda gerekse katıldığım  
toplantılarda evrak odasına girmeye çalışan ve diğer şekillerde şüpheli hareketler sergileyen bir  
kişinin  varlığına  şahit  olmadım.  Ancak  kaçırılan  CD 'lerin  ait  olduğu  dönem.  Belgeler  bunun  
bilinçli harekat olduğunu ortaya koymaktadır. Keza CD dolabının yanında benim hazırladığım bir  
arşiv dokümanı vardı. Hangi CD'lerin hangi yılda yapılan plan seminerine ait olduğu ve içeriği  
yazılı  olan  bir  doküman vardı.  Bunları  çalan  kişi  bu  dokümanlardan da yararlanarak  CD'leri  
kolaylıkla tasnif etmiş ve dışarı çıkartmış olabilir. 2009 yılı Şubat ayında yapılan plan seminerine  
hazırlık  faaliyetleri  kapsamında  plan  odasında  yapılan  çalışmalara  katılan  personeller  görev  
çizelgeleri ile belirleniyordu. Daha doğrusu kapıda boş bir çizelge vardı. Girenler bu çizelgelere  
imza atıyordu. Soruşturma konusu olaylarla ilgili olarak yapılan araştırmalarda ben 2003 yılından  
önceki  seminerlere  ilişkin  CD'lerin  halen  muhafaza  edilmiş  olduğunu  görmedim.  Çizelgelerin  
muhafaza edilip  edilmediğini  bilmiyorum.  Başkanlıklar  tarafından 2009 yılı  plan  seminerlerine  
dair görevlendirme emirleri olup olmadığını da bilmiyorum.

2008 yılı  içerisinde  oldukça yoğun bir  tatbikat  programı  vardı.  Komuta  yeri  tatbikatı,  
MEBS.  Tatbikatlar  yapıldı.  İsmini  hatırlayamadığım  2  tatbikat  daha  vardı.  Belirttiğim  tatbikat  
çalışmaları çerçevesinde Harekat Başkanlığında görevli diğer personelde şık şık plan odasına gelip  
çalışma yapmaktaydılar. Plan odasındaki bilgisayarlar kullanılıyordu. Her ne kadar plan odasının  
sorumluluğu plan subaylarında ise de herhangi bir nedenle plan subayları odadan ayrıldığı zaman  
diğer personel odada kalıp çalışmaya, devam edebiliyordu. Birçok personel devamlı plan odasına  
girip  çıkıyordu.  Çalışmaların  özelliği  itibari  ile  kontrol  ve  denedim  imkanı  çok  azdı.  Tatbikat  
çalışmalarının  hangi  tarihlerde  yapıldığını  tam  olarak  hatırlayamıyorum  "  şeklinde  beyanda 
bulunmuştur.

c-)  Ana  Dava  Klasörü  143,  Dizi  38-39-40  da  bulunan  İstanbul  Cumhuriyet 
Başsavcılığınca 01.03.2010 tarihinde şüpheli sıfatıyla alınan ifadesinde;

"Ben 2000 yılında 1. Ordu Komutanlığı, Harekat Başkanlığı Plan Harekat Şube de veri  
hazırlama memuru olarak göreve başladım. Halen aynı yerde çalışıyorum.

Ben  geldiğimden  beri  harekat  başkanlığının  plan  odası  diye  bilinen  ve  sınırlı  sayıda  
kişinin  girme  hakkına  sahip  olduğu  odada  çalışmaktayım.  Bu  odaya  plan  subayları,  şube  
müdürleri, harekat başkanı ve ben diğer Sevilay isimli arkadaşım girme hakkına sahibiz, buraya da  
şifre ile  giriş  çıkış  yaparız.  O tarihte,  harekat  başkanı  Süha Tanyeri  'ydi,  Şube Müdürü Bülent  
Tunçay'dı,  Plan Subayları ise Bayram Tanrısevdi,  Erol  Türeli  ve  Tanju Poshor 'du.  Bu isimleri  
geçen şahıslar oralarda 2 yıl  kadar çalıştılar, Tanju Poshor,  en son gelen şahıstı.  Burası bizim  
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çalışma  odamızdı,  orada  o  dönemde  2  bilgisayar  vardı,  ancak  bilgisayarların  kullanıcı  adını  
hatırlamıyorum, ancak benden önce orada Nazlı isminde bir bayan görev yapıyormuş, muhtemelen  
onun ismi ile kayıtlı olabilir, benim kısaltmam ise, 79964008 benim emekli sandığı numaramdır, bu  
isimle  de  bilgisayar  kullanıcı  ismim  çıkabilir.  Hatırladığım  kadarıyla  bilgisayarlar  ağının  
güncellenmesi sırasında, bilgisayar adları da değişti, bu değişiklikten sonra ismin baş harfi ve soy  
ismin tamamı olarak "m. Uctepe" şeklinde bilgisayar kullanıcı adı çıkmaya başladı. Muhtemelen  
benim  kullandığım  bilgisayar  Nazlı  Abla  diye  bildiğimiz  Nazile  Karaman  in  bilgisayarıdır,  o  
bilgisayarı daha ben kullanmaya devam ettim. Nazile Hanım, 2000 yılının Kasım ayında emekli  
oldu,

Ben  orada  üstlerimin  talimatı  ile  her  türlü  yazışmayı  yapıyordum.  İçeriğine  çok  fazla  
bakmazdım.

Ben yazdığım belgeleri aradan çok zaman geçmesi nedeniyle hatırlamıyorum, dediğim gibi  
bu bilgisayar bana aittir, ancak ne zaman bunları yazdım, bilmiyorum. Yazıyı kim getirirse veya kim  
dikte  ederse,  ben  sadece  yazım  işlemeni  yapar,  içeriğini  bilmezdim.  Bu  yazılardan  anladığım  
kadarıyla bana dikte edilerek yazdırılan yazılardır. Benden başka o odada Sevilay Er kani isimli  
arkadaşımda vardı. 19 adet CD'nin aslı getirilerek, tek tek gösterildi:

19 nolu, üzerinde CD no: "83 plan semineri 2003, 06 Şubat 2003, 52. Zh. Tüm. K. 'lığı "  
yazılı CD gösterildi. Soruldu:

Bu CD 'yi hatırlıyorum. Altta bulunan yeşil kalemle yazılmış, 52. Zh. Tüm. K. 'lığı yazısı  
bana aittir. Yine mavi kalemle CD no: 83 yazısı da bana aittir. Diğer yazılarda muhtemelen Sevilay  
'a  aittir.  Çünkü CD 'leri  ikimiz  hazırlıyorduk.  O yıl  1.  Orduda bu  CD 'ler  kullanılıyordu.  Biz  
bilgisayarlarda  bulunan  çalışma  ve  yazıları  gerek  üstlerimizin  talimatıyla  gerekse  bize  daha  
önceden verilmiş talimatlar gereğince arşive kaldırırdık. Bu CD doğrudan 52. Zh. Tüm 'den gelen  
CD 'de olabilir. Ama ben bu CD 'yi net olarak hatırladım.

18 nolu, üzerinde CD no: "74-4... Pl.Sem. 2003, yazılı CD gösterildi, soruldu:
Ben bu CD 'yi de hatırladım, üzerinde bulunan CD no: 74-4 yazısı bana aittir, net olarak  

hatırladım.
17 nolu, üzerinde "K. Özel" yazılı CD gösterildi soruldu:
Ben bu CD 'yi hatırlamadım. Üzerindeki yazı bana ait değildir.
16 nolu, üzerinde CD no: Smartbuy yazılı CD gösterildi, soruldu:
Ben bu CD'yi de hazırlamıyorum. 
15 nolu, üzerinde CD no: "74-8 Sevilay Pl. Sem. 2003" yazılı-CD gösterildi, soruldu:
Ben bu CD'yi hatırladım.. "CD no 74-8 "yazısı bana aittir, net olarak hatırladım. 
14 nolu, üzerinde CD no: "74-7 15.Kor. Pl. Sem. 2003 yazılı CD gösterildi, soruldu:
Ben bu CD'yi de hatırladım, altında bulunan CD no: "74-7" yazısı bana aittir. 
13 nolu, üzerinde CD no: "74-6 65 x Pl. Sem 2003 " yazdı-CD gösterildi soruldu: Ben bu  

CD  'yi  hatırladım,  altındaki  CD  no:  74-6  yazısı  bana  aittir.  Üstte  bulunan  65  ve  bunun  üst  
kısmındaki x yazısı 65 'nci Tugay anlamına gelir.

12 nolu, üzerinde CD no: "74-3 Pl. Sem. CD. No: 2 "yazılı CD gösterildi soruldu: Ben bu  
CD 'yi de hatırladım, üzerinde bulunan CD no: 74-3 yazısı bana aittir. 11 nolu, üzerinde CD no:  
"Or.  K.na"yazılı  CD gösterildi,  soruldu:  Ben bu CD 'yi  hatırlamadım,  bu CD bizim arşive ait  
değildir, ancak içeriği hakkında bir bilgiye sahip değilim,

10 nolu, üzerinde CD no: "74-5- 5xxx" yazılı CD gösterildi, soruldu:
Ben bu CD 'yi hatırladım, CD no: 74-5 yazısı bana aittir.
9 nolu üzerinde CD no: "67-irticai Unsurları, Aşırı Sol Unsurları" yazılı CD gösterildi,  

soruldu:
Ben  bu  CD'yi  hatırladım,  üzerindeki  yazılar  benim  el  yazımdır.  8  nolu,  üzerinde  

17/01/2003 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Aytaç Yalman 'a verilen Ordu Brifingi"  
yazılı CD gösterildi, soruldu:

Bu CD 'yi  hatırlayamadım, Ancak CD kapağı  ve üzerindeki  yazılar  bize aittir,  7 nolu,  
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üzerinde CD 21 yazılı CD gösterildi, soruldu: Yine, kapak bize aittir, ancak CD bize ait değildir.

6 nolu, üzerinde CDno: "Alternatifplan 2003 "yazılı CD gösterildi, soruldu: Ben bu CD'yi  
hatırladım, üzerindeki yazı bana aittir. 5 nolu, üzerinde CD no: "33" yazılı CD gösterildi, soruldu:

Ben bu CD 'yi hatırladım, üzerinde yazı olmasa da bu CD 'yi hatırladım, dış kapağı ile  
birlikte bize aittir.

4 nolu, üzerinde CD no: "35.2003 Çalışmaları" yazılı CD gösterildi, soruldu: Ben bu CD  
'yi hatırladım, bize ait bir CD 'dir.

3  nolu,  üzerinde  CD  no:  "74-1  Ordu  plan  çalışması  2000-2003  Melek  bilgisayar  
çalışmaları" yazılı-CD gösterildi, soruldu:

Ben bu CD'yi hatırladım, üzerindeki yazılar bana aittir.
2 nolu, üzerinde CD no: "74-2 3xxx Pl. Sem-2003 "yazılı CD gösterildi, soruldu: Ben bu  

CD 'yi hatırladım, CD no: 74-2 yazısı bana aittir, 3xxx 'te 3 'ncü Kolordu anlamına gelir.
1 nolu üzerinde CD no: "82-52. Zh. Tüm. Kliği 5-7 Mart 2003 Pl. Çalş. 2003 hal. Tarz. "  

yazılı CD gösterildi, soruldu:
Ben bu CD 'yi de hatırladım, üzerindeki yazı bana aittir.
Ben net olarak bunları hatırladım. Herhangi bir şekilde şüphem bulunmamaktadır, hem  

CD 'lerimi hatırladım, hem de yazılarımı hatırladım. 
Şüpheliye  dosya  arasında  mevcut  21.02.2010  tarihli  tespit  tutanağı  okundu,  soruldu:  

Doğrudur,  seminer  çalışmaları  için  katılımcıların  fotoğrafları  bana  "Karanet"  denilen  internet  
üzerinden gönderildi, ben de buna istinaden seminer yerleşme planını hazırladım" şeklinde beyanda 
bulunmuştur.

d-) 27.02.2012 tarihinde 87 nolu celsede alınan ifadesinde özetle:
2002-2003 yıllarında  1.  Ordu Komutanlığı  Harekat  Başkanlığnda  göre  yaptığını,  Nazlı 

isimli kullanıcı adının kendisinden önceki sivil memura ait olduğunu ve o memurun bilgisayarını 
kullandığını,  Sevilay  Erkani  Bulut'la  birlikte  çalıştıklarını,  2003  yılı  plan  semineri  ile 
ilgiliyazışmalarda  görev  aldığını,  seminer  salonuna  girmediğini,  bilgisayarının  CD  yazdırma 
özelliğine sahip olup olmadığını hatırlamadığını, o tarihte arşivlerin düzenli tutulmadığını, CD'lerin 
arşivde  listelenerek  saklandığını,  numaralandırıldıklarını,  bilgisayarlar  arasında  ağ  bağlantısı 
olduğunu  internet  bağlantısı  olduğunu,  "Karanet"  isimli  ağ  bağlantısının  kullanıldığını,  bu  ağ 
bağlantısı  üzerinden  mesaj  gönderme  imkanının  olduğunun,  2003  yılı  plan  seminerine  ilişkin 
CDTerden  daha  sonraki  yıllarda  yararlandıklarını,  2009  yılında  bu  CD'lerdan  yararlandıklarını 
hatırladığını,  ancak 2009 yılında yararlandıkları  CD'lerin 2003 yılı  CD'leri  olup olmadığını  tam 
hatırlayamadığını beyan etmiştir.

Bir kısım sanık ve sanıklar müdafılerinin sorularının cevaplandırmış olup beyanı duruşma 
tutanağından mevcuttur.

3-) Tanık Bayram Tanrısevdi:
a-) Ana Dava Klasörü 169 dizi 101-102'deki 1. Ordu Komutanlığı Askeri Savcılığınca 

şüpheli sıfatıyla alınan 23.02.2010 tarihli ifadesinde; "Ben 2000 yılı Temmuz ayı atamalarında  
Plan Subayı olarak 1. Or. K.lığı Hrk. Bşk lığı emrine atanmıştım, 2001 yılında silahlı kuvvetler  
akademisine gittim, 09 Temmuz 2002-28 Ocak 2003 tarihleri arasında Arnavutlukta görev yaptım,  
görev  dönüşü  10  Şubat  2003  tarihinde  yeniden  plan  subayı  olarak  görev  başladım,  göreve  
başladığımda 1. Ordu plan semineri ile ilgili hazırlık faaliyetleri sonuçlanmak üzereydi, Hrk. Şb.  
Müdürü  Kur.  Alb.  Bülent  Tuncay  bana  şu  aşamada  sadece  plan  seminerin  idari  konularında  
yardımcı  olabileceğimi  söyledi,  ben  de  plan  seminerinin  icra  edileceği  odaların,  salonlardaki  
broşürlerin,  kitapçıkların,  panoların,  haritaların,  yer  tahsislerinin,  MEBS'le  ilgili  koordinasyon  
faaliyetlerinin,  yemek  salonunun  hazırlanması  gibi  idari  konularda  yardımcı  oldum,  buna  dair  
emirleri hazırladım ve komutanlara arz ettim, dolayısıyla seminerin taktik ve teknik konuları ile  
ilgili  bir  bilgim  yoktur,  seminere  katıldım,  idari  konular  nedeniyle  salondan  sık  sık  ayrıldım,  
        E-İmzalıdır           E-İmzalıdır            E-İmzalıdır               E-İmzalıdır 



T.C. İSTANBUL ANADOLU 4. AĞIR CEZA MAHKEMESİ Dosya-Karar No: 2014/188 Esas - 
2015/143
seminerden öncesinde ve seminer günlerinde birlikler kendilerine tahsis edilen çalışma odalarında  
bilgisayarlar  aracılığı  ile  görevleri  ile  ilgili  konularda  çalışmalarını  yapıyorlardı,  seminer  
dosyalarını  inceliyorlardı,  seminerin  icrası  sırasında  da  Kazım  Karabekir  Salonundan  
yararlanılmıştı,  2  perde  vardı,  kaç  bilgisayar  bulunduğunu  bilemiyorum,  bilgisayarın  başında  
Tanju  Yarbayım oturuyordu,  takdimler  ve  yansılar  bu  bilgisayarda kayıtlıydı,  konuşmaların  ses  
kaydının  MEBS  Başkanlığının  ilgili  elemanı  yapıyordu,  seminerden  sonra  bilgisayarlardaki  
bilgilerin ayrıca CD 'lere kaydedilip kaydedilmediğini bilemiyorum, seminer sekreterliğinde görev  
almama  rağmen  plan  subayı  olduğum  için  bu  şekilde  bir  görevlendirme  çizelgesine  dahil  
edilmiştim, görevim gereği idari konularla ilgileniyordum, kesinlikle seminerin esasına ilişkin bir  
bilgim yoktur.

Bana gösterilen 3 adet DVD ile, 1 adet CD'yi inceledim, burada Bayram Yb. Çalışmaları  
adı altında 2 nolu DVD ve 3 nolu DVD içerisinde yer alan dokümanlardan cereyan tarzı planı idari  
faaliyetlerde  kullanılmak  üzere  yararlanılan  bir  dokümandır,  kanunlar  başlıklı  dokümanlar  
yardımcı olarak yararlanılan dokümanlar niteliğindedir, komutanın kapanış konuşmaları dosyası  
kart basımı için yararlanılmış dokümandır, yine plan çalışması panoları, plan semineri broşürü gibi  
idari faaliyetleri konu alan, yine panolara asılacak haritaların, kartların basılacak konuşmaları,  
personel  kimliklerini,  kırtasiye  ihtiyaç  listelerini  belirtir  dokümanlar  tarafınca  hazırlanmıştır,  
içerikleri  doğrudur,  bunların  nasıl  karargah  dışına  çıkartıldığını  bilemiyorum,  yine  bazı  
dokümanlar seminerle ilgili olmamasına rağmen tarafımca kullanılan bilgisayarda kayıtlı bilgileri  
ihtiva etmektedir, bunların CD ortamına nasıl aktarıldığını bilemiyorum.

Seminerin  icrasını  müteakip  seminerle  ilgili  bilgisayar  kayıtlarının  silinmesi,  CD  
ortamındaki  bilgilerin  kozmik  büroya teslim edilmesi,  evrakların  imha edilmesi  şeklindeki  emri  
hatırlıyorum,  bu  şekilde  bir  emir  yayınlanmıştı,  tüm  birliklere  ve  başkanlıklara  gönderilmişti,  
hatırladığım kadarıyla bu emrin gereği yerine getirilmişti, CD'lere aktarılma işlemini muhtemelen  
Tanju Yarbay yapmıştı, bilgisayardaki kayıtlar silinmişti, evrakların da imha edilmesi gerekirdi diye  
düşünüyorum,  ben  2003 yılı  Haziran  ayında  yeni  görev  yerim 2.  Zh.  Tug.  K.lığın  katıldım  ve  
ilişiğimi kestim.

Görev yaptığım dönemde plan subayı olarak benimle birlikte şu andaki rütbeleri itibari ile  
Kur. Yb. Tanju Poshor, Kur. Alb. Erol Türeli, Top. Alb. Selim Gürpınar görev yapıyordu, sivil memur  
olarak Sevilay Erkarıi ve Melek Üçtepe bulunmaktaydı, Plan Şube Müdürünün idari işler astsubayı  
P. Kd. Bçvş. Mahmut Ali Coşkun da bulunmaktaydı, bunun dışında Hrk. Plan Şube Müdürü Kur.  
Alb. Bülent Tunçay, Hrk. Bşk. 'nı E. Tuğg. Süha Tanyeri, Hrk. Kur. Yrb. Olarak Korgeneral Korkut  
Özarslan, Kurmay Başkanı olarak Korgeneral Nejat Bek, Ordu Komutanı olarak da E. Org. Çetin  
Doğan görev yapıyordu, plan şube odasında ayrıca demir parmaklıklı bir kapıdan geçilen arşiv  
odası bulunmaktaydı, genel olarak açık duruyordu, masa olduğu için bazen çalışmalar orada da  
yapılabiliyordu, çekmecede dolap olup olmadığını bilemiyorum, yine Mahmut Bçvş. 'un idare ettiği  
genel arşiv odası vardı, bu koridorda müstakil bir odaydı, plan odasındaki çalışmalar genel olarak  
plan  odasında  ve  plan  odasından  geçilen  arşivde  muhafaza  ediliyordu,  bütün  çalışmalar,  
birliklerden gelen CD 'ler, önceki yıllara ait dosyalar, yararlanılan dokümanlar, broşürler burada  
muhafaza  ediliyordu,  genellikle  bir  sonraki  çalışmalarda  yararlanılmak  üzere  bu  dokümanlar  
burada tutuluyordu, hatırladığım kadarıyla plan odasında 2 bilgisayar vardı,  ortak alana bağlı  
olup olmadığını bilemiyorum, plan odasındaki arşiv kısmında her proje subayı kendi arşivini yapıp  
muhafaza ediyordu, dosyasını oraya koyuyordu.

Bana gösterilen DVD'ler CD içerisindeki gerçeğe uygun olduğunu düşündüğüm gizli- çok  
gizli gizlilik derecesine haiz belgelerin nasıl alındığını, hangi tarihte karargah dışına çıkartıldığını  
bilemiyorum" şeklinde beyanda bulunmuştur.

B-)  Ana  dava  klasörü  169  dizi  232-264  arasında  bulunan  İstanbul  Cumhuriyet 
Başsavcılığının  talimatı  ile  Ankara  Cumhuriyet  Başsavcılığınca  şüpheli  sıfatıyla  alınan 
18.05.2010 tarihli ifadesinde özetle: "Balyoz Harekat Planı, suga harekat planı, oraj hava harekat  
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planı,  çarşaf  ve  sakal  eylem planları,  tırpan,  sakal,  orak,  yumruk,  kürek,  testere,  urgan isimli  
operasyon planlarını bilmediğini, 2002 Aralık ayında Arnavutluk Tiran da görevli olduğunu" beyan  
etmiştir.

C-)  27.02.2012  tarihinde  87  nolu  celsede  alınan  ifadesinde  özetle;  "2003  yılı  Mart  
ayında Nejat Bek 'in Kurmay Başkanı, Tuğgeneral Korkut Özarslan in Kurmay Yar. Başkanı, Süha  
Tanyeri'nin  Harekat  Başkanı,  Bülent  Tunçay  in  Şube  Müdürü  olduğunu,  kendisinin  2000-2003  
yılları arasında 1. Ordu Komutanlığı karargahında Harekat Plan Subayı olarak görev yaptığını, bu  
dönemde 5 ay kadar Silahlı Kuvveler Akademisinde 7 ay kadar Arnavutluk Tiran da geçici olarak  
görevlendirildiğini, 9 Temmuz 2003- 28 Ocak 2003 tarihleri arasında Tiran da bulunduğunu, Şubat  
başlarında  dönüp  göreve  başladığı,  seminerle  ilgili  takdik  ve  teknik  çalışmaları  o  tarihte  
tamamlamak üzere oluduğunu, seminerin yapılacağı salonun hazırlanması, oturma planları, yemek  
düzeni, fotoğraf çekme planları, kırtasiye gibi idari faaliyetlerle ilgili görev aldığını, Mayıs 2003 'te  
Tabur Komutanlığı kursları için görevinden ayrıldığını, Haziran 2003 başında 2. Zırhlı Tugayda  
tabur  komutanı  olarak  göreve  başladığını,  seminerin  hazırlık  safhasında  daha  önceki  seminer  
çalışma CD İerinden  istifade  ettiklerini,  plan  odasında  bulunan  2  bilgisayarda  sivil  memurlar  
Sevilay ve Melek Hanım ile çalıştığını, kendisinin bu bilgisayarların şifresini bilmediğini, onların  
olmadığı zamanlarda bilgisayarlarını açıp çalışma yapmadığını, zaman zaman bağlı birliklerden  
gelen  personelin  plan  odasına geldiklerini,  ancak burada tek  başlarına  kalıp  çalışmadıklarını" 
beyan etmiş, sanık müdafılerinin sorularını da cevaplandırmıştır. 

4-) Tanık Muhammed Tanju Poshor:
a-) Ana DavaKlasörü 15 dizi 78-100' deki 1. Ordu Komutanlığı Askeri Savcılığınca 

şüpheli  sıfatıyla  alınan 23.02.2010 tarihli  ifadesinde;  "Ben 2002 yılı  Temmuz  ayının  sonunda  
akademiden mezun oldum, 28 Temmuz 2002 tarihinde 1'inci Ordu Hrk. Bşk.lığında plan subayı  
olarak  göreve  başladım,  atama  yerim  istihbarat  Bâşkanlığı  olmasına  rağmen  burada  hiç  
çalışmadan Hrk. Bşk.lığında görevlendirildi, Hrk. Pl. Şb. Müdürü Kur. Alb. Bülent Tunçay, Hrk.  
Bşk.nı Alaattin Örsal'dı, 1 ay sonra ayrılınca yerine Kur. Alb. Süha Tanyeri atanmıştı, plan subayı  
olarak Kur. Yb. Erol Türeli, Kur. Yb. Bayram Tanrısevdi, Top. Bnb. Selim Gürpınar vardı, iki sivil  
memur bir de çaycı görev yapıyordu, sivil memurlarımızdan birisinin ismi Sevilay Erkani isimli bir  
bayandı, diğerinin ismi Melek Üçtepe idi, askerin ismini hatırlamıyorum, asker genellikle kesme ve  
desinatör  işlerine  bakıyordu,  bilgisayarlar  merkezi  sisteme  bağlıydı,  hatırladığım  kadarıyla  
bilgisayarımız  arıza yaptığı  zaman OBİM'den bilgisayara müdahale  edebilme imkanı  vardı,  bu  
şekilde arıza gideriliyordu, Hrk.  Bşk.nımızın bir adet laptopu vardı,  makama tahsisliydi,  Bülent  
Tunçay  Albayımın  bilgisayarı  olup  olmadığını  hatırlamıyorum,  diğer  şubelerde  ayrı  ayrı  
bilgisayarlar vardı, Hrk. Bşk.nımızın bilgisayarı ile arzlar yapılıyordu, Powerpointler söz konusu  
bilgisayara yüklenip bu şeklide arzların yapılması  sağlanıyordu,  batarya ömrü bittiği  için  yeni  
bilgisayar alındığını biliyorum, plan odasındaki bilgisayarlar aynı zamanda Outlook sistemine de  
açıktı,  bazı  bilgiler  sistem  üzerinden  özellikle  ordu  komutanına  gönderiliyordu,  hatırladığım  
kadarıyla  bir  kez  Doğu  Akdeniz'in  güvenliği  ile  ilgili  ordu  görüşünü  ordu  komutanına  
göndermiştim,  plan  odasının  arka  kısmında  bir  arşiv  kısmı  vardı,  demir  kapısı  olduğunun  ve  
kilidinin bulunduğunu hatırlıyorum. Kart okutulup şifre girilince kilit açılabiliyordu, askerler hariç  
plan odasında görev yapan subayların, sivil memurların ve yine Hrk. Eğt. Şb. Müdürünün ortak  
şifresi  ve kendilerine ait  kartları  bulunmaktaydı,  yine kapının anahtarı  vardı,  anahtardan birer  
suret  personelde  bulunmaktaydı,  ben  plan  subayı  olarak  2003  yılı  Haziran  ayına  kadar  görev  
yaptım, bende sonra Kur. Bnb. Mustafa Demir görevlendirilmişti, Trakya da bir birlikten atanmıştı,  
şu anda nerede görevli olduğunu bilemiyorum yurtdışında olabilir, Top. Bn. b. Selim Gürpınar in  
ise şu anda topçu okulunda görev yaptığını biliyorum, Nazlı Karaman ismini hatırlıyorum, benden  
önce çalıştığını,  sivil  memur olarak görev yaptığını,  birçok dosyada isminin bulunduğunu anca  
benden  önce  emekliye  ayrıldığını  biliyorum,  bazı  dosyalarda  isminin  yer  alması  kullandığı  
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bilgisayarın  kendi  adına  kayıtlı  olmasındandır,  yine  bazı  emirle  ya  da  KÎMK'ler  hazırlanırken  
kopyalama yolu  seçiliyordu,  dolayısıyla  bunu  ilk  hazırlayan  kullanıcıların  isimleri  daha  sonra  
gözükebilir,  plan  çalışmaları  esnasında  Nazlı  Hanım  bizimle  görev  yapmamıştı,  yukarıda  
belirttiğim kişiler görev yapmıştı, Kur. Alb. Burhan Hasırcı ise komuta kontrol şube müdürü olarak  
görev yapıyordu, adı geçen Şube Müdürlüğü plan seminerlerinin, tatbikatların, harp oyunlarının  
icrasını  yapan  bir  şubedir,  Hrk  Başkanlığına  bağlıdır,  Burhan  Hasırcı  plan  seminerinin  
hazırlanmasında  aktif  bir  şekilde  görev  almamıştı,  bazı  belgelerin  hazırlanmasında  iş  
yoğunluğundan dolayı yardım etmek amacı ile görevlendirilmiş olabilir, dedi.

Seminer kavramı konunun uzmanları olan kişilerin toplandığı bir seminer çizelgesi takip  
edilerek belirlenen sorun sahalarının serbest bir şekilde tartışıldığı, sorunların çözümüne yönelik  
hal  tarzlarının  üretildiği  bir  süreçtir,  plan  semineri  ise  planın  geçen  zaman  itibari  ile  
girdiklerindeki  değişikliklerin  incelendiği  bir  faaliyettir,  harp  oyunu  ve  plan  tatbikatlarından  
farkları  vardır,  plan seminerinde mevcut  plan somut veriler  ışığında incelenir  gerçek durumlar  
analiz edilir ve gerçek durumların ortaya çıkardığı sorunlar tartışılır, gerçek çözümler üretilir, plan  
semineri Genkur. K.KK'lığı tarafından TAT programında emredilen bir çalışmadır, plan çalışması  
ise her zaman için mevcut plan üzerinde yapılan bir çalışma mahiyetindedir, bunu başkanlıklar  
kendileri de yapabilirler,

Soruşturma konusu plan seminerinde ise hatırladığım kadarıyla ben hazırlık döneminden  
itibaren görev  yapmıştım,  plan  semineri  emrinin  yayınlanması,  ast  birliklerin  yapacakları  plan  
çalışmalarının,  plan  seminerinin  icra  tarzı,  cereyan  planının  hazırlanması,  ast  birliklere  
yöneltilecek soruların hazırlanması gibi konularda çalıştım, 1. Ordunun planı egemen/Ertuğrul adı  
altında bir planda, KKK'lığının veçhesi uyarınca hazırlanmış bir plan kapsamındaydı, onaylıydı,  
düşman  unsurlarına  yönelik  taarruzu  aynı  zamanda  geri  bölge  emniyetini  içeriyordu,taarruz  
edildiği esnada geri bölge emniyeti olarak tabir edilen yerler genellikle meskun mahal sınırında  
kaldığı  için  taarruzla  birlikte  söz  konusu  yerlerinde  mevcut  tehditler  kapsamında  emniyetinin  
sağlanması gerekiyordu, ayrıca söz konusu tedbirler düşmanın bizim geri bölgemize yapacakları  
sızmalarında önlenmesini içeriyordu, geri bölge emniyeti hemen her planda gözönüne alınmaktadır,  
uygulamada bu yöndedir, 1. Ordu plan seminerine ilişkin hazırlık emrinin yayınlanmasında da bu  
durum nazara alınarak emrin içeriğinde belirtilmiştir, seminer emri hazırlanırken plan ekleri de  
incelenmişti, planın ekleri görevli başkanlıklarca hazırlanıp Hrk. Bşk. 'lığı ile koordine edilmiştir,  
harekat emirlerinin kozmikte muhafaza edilmesi gerekir, çok gizli gizlilik derecesine haizdir, mesai  
bitmeden  kozmik  büroya teslim edilmiş  olması  gerekir,  odada  tutulması  ilgili  yönergelere  göre  
mümkün değildir, Hrk. Bşk. 'lığının harekat planlarını kozmikten alıp yararlanma yetkisi  vardır,  
diğer başkanlıkların bu şekilde bir yetkisi olup olmadığını bilemiyorum.

Ayrıca  plan  seminer  emri  hazırlanırken  verilen  emir  gereği  yaklaşık  9-10  günlük,  bir  
çalışma ile durum muhakemesi hazırlanmıştı.

Kuzey  Irak  Harekatı  nedeniyle  2.  Orduya  vereceğimiz  takviyeler  açısından,  yine  ordu  
komutanımızın daha önce asayiş kolordu komutanı olarak görev yapmasının da etkisi ile, bölgeyi  
çok  iyi  tanıması,  gerek  Amerika'nın  gerekse  2.  ordunun  harekat  tarzlarının  değerlendirmesi  
nedeniyle hazırlanacak teklifler kapsamında bir çalışma yapmıştık, bu çalışmalar sırasında kozmik  
büroda bulunan 2. Or. Harekat planı incelenmişti, 2. Ordunun planlarını kendi komutanımıza arz  
ettik, bu planın uygulanamaz yönleri vardı, çeşitli arazi sorunları bulunmaktaydı, bu aşamada bu  
konuların 1. Or. Plan semineri ile ilgisi  bulunmamaktaydı,  faaliyetlerimizin büyük çoğunluğunu  
bunlar almıştı, bu kapsamda KK K 'lığına sunulmak üzere bir teklif hazırlandığı, teklifi gönderdik,  
koordinasyon çalışması için Hrk. Bşk. 'nı Süha Paşa ile birlikte Ankara'ya gittik, çalışmalarımızı 2  
ayrı konuda yoğunlaştırdık, bunlardan birincisi 1. Ordu olarak 2. Orduya vereceğimiz takviyeler ve  
2.  Ordunun  kendi  planının  uygulanabilirliği  konularını  kapsıyordu,  bu  arada  plan  semineri  
gündeme gelince 2. Orduya takviye vereceğimiz 1. Orduya bağlı birliklerin kuvvetin siklet merkezini  
değiştirebileceği, bize verebilecek bazı takviye birliklerin verilemeyeceği, dolayısıyla bununda geri  
bölge emniyeti de dahil olmak üzere çeşitli aşamalarda sorunlar çıkabileceği, bütün sorumluluk  
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bölgesi  için  bu  sorunların  neler  olabileceği  ve  alınabilecek  önlemler  kapsamında  bir  senaryo  
hazırladığı, bu senaryo sıralı amirlerinin direktifleri doğrultusunda ben hazırladım, genel ibareler  
içeren  bir  senaryoydu,  özel  harekat  planlarını  içermiyordu,  plan  seminerine  katılacak  birlikler  
açısından kendi plan çalışmalarına esas teşkil edecek bilgiler ihtiva ediyordu, taarruz kademisin de  
sorumlu olan kolordular 2 ve 5.  Kolordulardı,  geri  bölge emniyeti  ile ilgili  olarak da 3 ve 15.  
Kolordular görevlendirilmişti.

Plan seminerinin icrasından önce kolorduların icra ettikleri plan seminerlerine de çeşitli  
harp  oyunlarına  katılımlar  oldu,  bunlar  tamamen  kolorduların  kendi  plan  görevlerine  ait  
seminerlerdi, biz sadece gözlemci olarak katılmıştık, müteakiben 1. Ordu plan seminerine hazırlık  
faaliyetleri kapsamında O.E.Y.T.S'yi tugay seviyesine kadar yayınladık, senaryoya dayanarak çeşitli  
sorular  hazırladık,  bizde  karargah  olarak  hal  tarzları  hazırladık,  O.E.Y.T.S'yi  KKK'lığına  da  
gönderdiğimizi hatırlıyorum. KKK'lığından O.E.Y.T.S'yi başka bir tarihte uygulayın şeklinde emir  
gelip  gelmediğini  hatırlamıyorum, bizim şubeye  düşülseydi  hatırlardım,  birlikler  1-2 aylık  süre  
zarfında O.E.Y.T.S'ye uygun olarak hal tarzlarını hazırladılar, zaman zaman 1. Ordu Karargahına  
geldiler, bizim ne istediğimizi teyit etmeye çalıştılar, gelirken yanlarında çalışmalarını da getirdiler,  
taslak vaziyette gelen çalışmaları bilgi notuna dönüştürerek kurmay başkanına arz ettik, birliklerin  
yapmış olduğu, Power Pointleri kontrol ettik CD'ler halinde gelen çalışmaları plan odasının arka  
kısmında yer alan arşivde ya da odanın içinde bulunan dolapta muhafaza ettiğimizi hatırlıyorum,  
buralarda daha önceki yıllara ait çalışmaları gösterip CD'ler belgeler, kasetler bulunmaktaydı, bu  
dönemde bilgi  evrak güvenliği  hususunda yeterli  hassasiyet  oluşmamıştı,  yapılacak çalışmalara  
esas teşkil  etmesi  açısından önceki  çalışmalardan yararlanılıyordu,  arşivcilik  yaygındı,  örneğin  
flash bellekler boyunda taşınıyordu, autlookdan bilgi alışverişinde bulunabiliyordu, hatırladığım  
kadarıyla 1. Ordu planının eklerinde birisi sıkıyönetim ekiydi, bununla ilgili olarak şema şeklinde  
bir  çalışmamız  olmuştu,  ayrıca  sorumluluk  sahaları  belirledik,  bunu  yaparken  12  Eylül  1980  
harekatının belgelerinden yararlanmadım, diğer plan subaylarının da gördüğünü bilmiyorum, eğer  
kozmikten bu şekilde bir belge çıkarılsaydı, bizim çıkarmamız gerekirdi, O.E.Y.T.S de içerik olarak  
en  tehlikeli  durumlar  belirtildiği  için  senaryo  gereği  sıkıyönetim  halinde  alınacak  tedbirler  
hususunda hazırlıklar yapılıyordu, bağlı birliklerden kolordular bulundukları bölgede sıkıyönetim  
komutanlığı görevini icra edip sıkıyönetim kanunu gereği bazı mülkü görevler kendi emirleri altına  
geçecekti, bununla ilgili çalışmalar yapılmıştı, ancak biz sadece karargah hal tarzını oluşturduk,  
diğer birliklerde kendi hal tarzlarını oluşturdu, birlikler plan seminerine hazırlık kapsamında ayrı  
ayrı planlar hazırlamadılar, sorulan sorulara cevap niteliğinde ve çoğunlukla Power Point tarzında  
belgelerdi, bu şekilde 1. Ordu Plan seminerine birlikler katıldı ve kendi görevleri dahilinde sorulan  
soruları cevapladılar, hal tarzları hususunda tartışmalar yapıldı,

Cereyan  tarzı  planı  yine  Harekat  Başkanlığı  tarafından  hazırlanan  seminerin  icrasını  
içeren bir plandır, seminerin yapılacağı tarihe kadar devamlı güncellenir, komutanın emri alınarak  
son şekli verilir, burada birliklere sorulacak sorular yer alır ve bizim hal tarzlarımız bulunmaktadır,  
seminer sırasında söz konusu plan ordu komutanının önüne konur, seminerin müdürü olarak ordu  
komutanı soruları sorar aynı zamanda soruların cevapları da karargah olarak bizim tarafımızdan  
bilinmektedir,  bizim  cevaplarımızı  harekat  başkanı  verir,  ancak  bizim  cevaplarımız  komutanın  
direktif ve görüşlerine daha uygundur, seminer sırasında bu şekilde sorularda seminer icra edilip  
hal tarzları icra edilir, diğer seminerlerde farklı uygulamalar olabilir, bizim seminerimiz bu şekilde  
icra edilmiştir.

Plan  seminer  emri  bilgisayarların  güvenliğinden  salonun  fiziki  güvenliğine,  katılacak  
personel listesine kadar ayrı ayrı unsurları ihtiva ediyordu, seminerin 04-06 Mart 2003 tarihleri  
arasında icra edilmesi kararlaştırılmışken bir gün sonraya ertelenme sebeplerini bilemiyorum, 05  
Mart 2003 tarihinde icra edilen seminer başladığında Kazım Karabekir Salonunda toplanılmıştı,  
ancak bundan önce her birliğe odalar ve bilgisayarlar tahsis edilmişti,  her birlik gelerek kendi  
takdimlerini bilgisayarlara yüklemişlerdi, bunların düzeltmeleri yapılmıştı, bunların hepsi seminer  
salonunun  içindeki  bilgisayara  yüklenmişti,  ben  bilgisayarın  başında  oturmuştum,  sunumlar  
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sırasında  tıklamaları  ben  yapmıştım,  seminerin  başlangıcına  kadar  düzeltmeler  yapılıyordu,  
seminer  süresince  bilgisayar  açıktı  akşam  saatinde  kapatılıyordu,  şifre  olup  olmadığını  
hatırlamıyorum, salon kilitliydi, seminer cereyan tarzı planına uygun olarak gerçekleşti, seminerin  
icrası sırasında cereyan tarzı planına uygun olarak soruları ordu komutanı soruyordu, sorumlu  
personel  olarak  belirtilen  birlik  komutanları  ya  da  kurmay  subayları  hazırlanmış  takdimlerini  
çıkararak arz ediyorlardı, seminer sırasında balyoz, çarşaf, suga, oraj, sakal eylem planları gibi  
isimleri  duymadım, bunlar seminer salonunda kesinlikle konuşulmadı, konuşulsaydı hatırlardım,  
söz  konusu  planların  gerek  seminer  salonunda  gerekse  harekat  başkanlığı  plan  odasında  
hazırlandığını da görmedim, bunlar kesinlikle gündeme gelmedi, seminer sırasında ilişiği kesilecek  
personel,  faydalanılacak  bürokratlar,  medya  çalışanları  gibi  çalışmaları  ihtiva  eden  bilgiler  
görüşülmedi, bunların hazırlıkları bizim tarafımızdan yapılmadı, seminer odasındaki bilgisayara  
sadece  Power  Pointier  yüklenmişti  ve  sunumları  yapılmıştı,  Word  niteliğindeki  belgeler  
kaydedilmedi, ancak seminerden sonra kolordular kendi hal tarzlarını içerir CD 'leri 1. Or. Hrk.  
Bşk.'lığına vermişlerse  ve  bunlarda söz  konusu CD'lerin içerisinde yer  alıyorsa bu konuda bir  
bilgim  yoktur,  ancak  seminerden  sonra  bu  şekilde  CD'lerin  getirildiğini  hatırlıyorum,  Harp  
Akademisinin sefer görevi bulunmamakla birlikte Kz. Dz. Sh. K. 'lığı ile İstanbul Bölge Jandarma  
Komutanlığının seminere katıldığını ve Kz. Dz. Sh. K.'lığının 1. Ordu planı ile ilgili bir görevinin  
yine İstanbul Bölge Jandarma Komutanlığının sıkıyönetim görevlerine dair görüşmeler yapüdığını  
zannediyorum, hatırladığım kadarıyla J. Bölge K. 'lığı arz yapmıştı.

Balyoz harekat planı adı altında bir plan hazırlamadık, bu planın eklerinden de haberim  
yoktur, balyoz ismine dair bir bilgim yoktur, bu şekilde ordu komutanı tarafından bana bir emir  
verilmemiştir,  senaryonun  gidişine  uygun  olarak  KKK'lığı  temsilcilerinin  bir  itirazda  
bulunduklarını  hatırlamıyorum, seminer  bittikten sonra planlarda seminere yönelik  bir  değişikli  
yapılmadı,  seminer  sonuç  raporu  hazırlandığı  gönderilip  gönderilmediğini  bilmiyorum,  
hazırlanmışsa mutlaka gönderilmiştir, ancak egemen harekat planında söz konusu seminere ait bir  
değişiklik yapıldığını zannetmiyorum, çünkü yapılan faaliyetler Kuzey Irak harekatının başlangıcı  
esas alınarak hazırlanmış O.E.Y.T.S'ye göre icra edilmişti,  KKK'lığının onayı gerekiyordu, buna  
rağmen KKK'lığı temsilcilerinin ne gibi rapor tanzim ettiklerini bilemiyorum.

Yılın  en  önemli  ve  yoğun  faaliyeti  olduğu  için  seminer  bittikten  sonra  diğer  rutin  
çalışmalara  devam  ettik,  plan  seminerine  ilişkin  dokümanların  imha  edilmesi,  bilgisayar  
kayıtlarının silinmesi, akabinde CD'lerin kozmik büroya teslim edilmesi şeklinde kolordulara bir  
emir  yayınlanıp  yayınlanmadığını  net  olarak  hatırlamıyorum,  ancak  bu  şekilde  bir  emrin  
yayınlanması kuvvette muhtemeldir,  normal şartlarda yayınlanır, seminerin bitimini diğer yoğun  
faaliyetler gündeme geldiği için ve seminerde gündemden düştüğü için bu emir içeriği yeterince  
gerek  başkanlıklar  gerek  birlikler  tarafından  takip  edilmemiş  olabilir,  keza  ordu  komutanımız  
seminerden sonra bize seminerle ilgili ayrı bir emirde vermemiştir.

Olay  tarihi  itibariyle  ordu  komutanının  diğer  komuta  kademeleri  ile  özel  olarak  
görüşmeler  yaptığını,  bilgi  alışverişinde  bulunduğunu,  Harekat  Başkanlığı  haricinde  başkaca  
başkanlıklar  tarafından  hazırlanan  özel  çalışmaları  incelediğini,  değerlendirdiğini  bilmiyorum,  
buna ilişkin yetkim de yoktur, ben 2003 yılı Haziran ayında görevden ayrıldım akademiye atandım"  
şeklinde  beyanda  bulunduğu,  askeri  savcılık  tarafından  DVD  içerisindeki  dosyalar  kendisine  
gösterilmek suretiyle sorulduğunda 2 nolu DVD içersinde yer alan 74-3 klasörde bulunan bağlı  
birlikler, ordu karargahı, temsilciler şeklindeki başlıklar altındaki dosyanın seminerin cereyan tarzı  
planı ile ilgili  dokümanlar olduğunu, 74-4, 74-5, 74-6, 74-7 klasörlerdeki dosyaların seminerde  
kullanılmak  üzere  hazırlanan  belgeler  olduğunu,  12  Eylül  80  harekatıyla  ilgili  belgeleri  
hatırlamadığını,  üzerlerinde  çalışılıp  çalışılmadığını  bilmediğini,  diğer  belgelerinde  seminerin  
hazırlık ve icrası kapsamında hazırlanmış emirler, mesajlar ve önceki yıllara ait emirler olduğunu,  
CD'ler üzerindeki "Ordu plan çalışması-2003 Melek bilgisayar çalışmaları" yazılarının kendisine  
ait olabileceğini, bunların seminer öncesi Harekat Başkanına ulaşan hal tarzları ile ilgili komuta  
kademesine arz edilmek üzere Harekat Başkanlığına verilen CD 'ler olabileceği gibi seminerden  
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sonra arşivlenmek üzere de verilmiş olabileceğini, "17.01.2003 tarihinde KKK Org. A. YALMAN'a  
verilen  Or.  Brifingi"  yazısının  kendisine  ait  olabileceğini,  seminerdeki  konuşmaların  kayda  
alındığını, bir suretinin kendilerine verildiğini, kasetleri dolaba koyduklarını, hatta bu kasetleri tek  
tek dinleyip notlar aldıklarını, balyoz güvenlik harekat planı, oraj hava harekat planı, suga eylem  
planı, sakal ve çarşaf eylem planları ile ilgili bilgisinin olmadığını, seminer öncesi ve sonrası bu  
dokümanların harekat başkanlığında hazırlandığı konusunda bilgisi bulunmadığını, bu konuların  
seminerde  tartışılmadığını,  söz  konusu  belgelerin  seminer  odasına  girmediğini,  74-8,  82,  83  
klasörlerde yer alan belgelerin seminerle ilgili çalışmalar olduğunu" beyan etmiştir.

b-)  Ana  dava  klasörü  90  dizi  24-47  arasında  bulunan  İstanbul 
CumhuriyetBaşsavcılığının talimatı ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheli sıfatıyla 
alınan 17.05.2010 tarihliifadesinde özetle: "2003 yılı 1. Ordu Plan seminerine plan subayı olarak  
katıldığını, onun tanzim edilmesi, misafirlerin karşılanması, davet yazıları, ağırlanmaları şeklinde  
görevler  aldığını,  seminerde  konuşulan  senaryoyu  şu  anda  hatırlamadığını,  seminer  ile  ilgili  
yazışma  içeriklerinden  haberi  olmadığını,  seminerde  balyoz  adı  altında  herhangi  bir  şey  
görüşülmediğini,  toplama,  sorgulama,  tutuklama  merkezleri,  kullanacak  cezaevleri  konularının  
düzenli bir harpte esirlerle ilgili tedbirler olduğunu, plan semineri sürecince kendi planları ile ilgili  
bir değişiklik yapmadıklarını'' beyan etmiştir.

c-) 28.02.2012 tarihinde 88 nolu celsede alınan ifadesinde özetle: "2003 yılında 1. Ordu 
Komutanlığı  Harekat  Başkanlığında  görev  yaptığını,  2003  yılı  plan  seminerinin  hazırlık  
aşamasında  görev  yaptığını,  seminer  salonunda  bulunduğunu,  plan  odasında  sivil  memurların  
kullandıkları  bilgisayarlar  dışında  arzlarda  kullandıkları  laptop  bilgisayarlarının  olduğunu,  
kullanıcı  adı  ve  şifresinin  bulunmadığını,  yazıları  sivil  memurlara yazdırdıklarını,  bilgisayarlar  
arasında ağ bağlantısının olduğunu, "karanet" sistemi üzerinden mesaj alıp gönderebildiklerini,  
olasılığı  en  yüksek  tehlikeli  senoryoyu  bildiklerini,  seminerde  tartışıldığını,  harp  oyunlarında  
jenerik senaryoya dayanılıyorsa gerçek isim kullanılmayacağını " beyan etmiştir. Mahkeme Heyeti, 
sanık ve bir kısım sanık müdafılerinin sorularını cevaplandırmıştır.

5-)Tanık Ahsen Süren:
a-) Ana Dava Klasörü 15 dizi 112-113'deki 1. Ordu Komutanlığı Askeri Savcılığınca 

şüpheli sıfatıyla alman 27.05.2010 tarihli ifadesinde;  "Ben 2008 yılı Eylül ayının 2. haftasında  
birliğime katıldım, 3 hafta çalıştıktan sonra Silahlı Kuvvetler Akademisine gittim, 2009 yılı Şubat  
ayının son haftasında eğitimim bitti, 2009 yılının Mart ayının ilk iş gününde buraya geldim, buraya  
geldiğimde halen bulundukları rütbe itibariyle plan subayı olarak Kur. Bnb. Ahmet Yüce plan ve  
Hrk, Şb. Müdürü olarak Kur. Alb. Bahri Akar, 2, 3 ve 5. Kolorduların Plan subayları çalışmaktaydı,  
devre  arkadaşım  olarak  3.  Kor.  K.  'lığından  Mehmet  Seçilmiş,  2.  Kor.  K.  'lığından  İsmail  
Boyacıoğlu gibi arkadaşlarım vardı, birde Osman Erikli arkadaşımı hatırlıyorum, manzara olarak  
tabir etmek gerekirse odanın içine 4-5 tane veya daha fazla bilgisayar kurulmuştur, kızaklı disklere  
çalışan  bilgisayarlardı,  plan  subaylarının  haricinde  diğer  başkanlıkların  seminer  faaliyetlerine  
hazırlık kapsamında temsilcileri de bulunmaktaydı, gece geç saatlere kadar çalışmalar sürüyordu,  
seminer bittikten sonra MEBS Başkanlığınca tüm dokümanlar imha edilmişti, bilgisayar kayıtları  
silinmişti, seminerin Mart ayının ilk haftası içinde icra edildiğini hatırlıyorum, plan odasının arka  
tarafından yer alan ve evrak odası şeklinde kullanılan daha ziyade haritaların önceki çalışmalara  
ait  dokümanların  yer  aldığı  odanın  kapısı  açık  durumdaydı,  çalışmalar  esnasında  kimin  ne  
yaptığını bilemiyorum, ancak harita için girilmiş olabilir, ana kapı şifreli, demir parmaklıklı, kartla  
açılan bir kapıdır, anahtarı 3 kişide vardır, bunlar 2 plan subayı ve plan harekat şube müdürüdür,  
anahtarlar bu kişilerde bulunmaktadır, çalışmalar esnasında sivil memur olan Melek Üçtepe 'den  
de  faydalanılıyordu,  takdim  veya  yansı  hazırlanmasında  bunların  sunulmasında  kullanılıyordu,  
idari işler astsubayının plan odasındaki malzemelerin değiştirilmesi, temizliğinin yapılması, zimmet  
sorumluluğu  gibi  nedenlerle  girme yetkisi  olduğunu hatırlıyorum,  ancak kesinlikle  plan  subayı  
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nezaretinde bu işlemler yürütülüyordu, ben 2009 yılı Mart ayında fiilen görev başladıktan sonra bu  
şeklide davrandım.

Huzurdaki  tanığa  2  nolu  DVD içerisinde  "  CD kapakları"  adlı  klasörde  bulunan  CD  
resimlerinin yer aldığı dokümanlar gösterildi, soruldu.

Ben bu CD 'leri görmedim, çalışma yapmak için herhangi bir şekilde bilgisayara takıp  
kullanmadım,  geçen  sene  ordu  komutanımız  olan  Ergin  Saygun  komutanımızın  emri  ile  tüm  
başkanlıklarda olduğu gibi bizde de bir imha çalışması başlatıldığı,  ancak ben tek plan subayı  
olarak görevliydim, işlerim oldukça yoğundu, 2009 yılı Mart ayından sonra bu şekilde bir çalışma  
başlatıldığı,  imha  çalışmaları  Temmuz  ayına  kadar  sürdü,  çalışmalar  esnasında  Hrk.  Eğt.  Şb.  
Müdürü Bahri Akar Albayım, Hrk. Bşk. 'nı Mehmet Okkan'dan yardım istedim, onların nezaretinde  
evraklara baktık, 70 klasörün üzerinde evrak vardı, her klasörün fihristini çıkarttım, bu sıralarda  
Bahri  Akar  albayında  ilişiğini  kesmişti,  Rıza  Güneysu  albayım  müdürlüğe  vekalet  ediyordu,  
kendisine imha ettiğimiz tutanağı gösterdim, evrak imhası sırasında idari işler astsubayı da yardım  
ediyordu,  özellikle  evrakların  kırpılması  akabinde  yakılması  işleminde  yardım  etmişti,  fiilen  
bulunduğum süre zarfında evrakları ben çıkarttım, eğer herhangi bir nedenle ayrıldığım sırada  
benim yerime başka bir kişi görevlendirilmişse bunu bilemiyorum, bazen ben yokken plan odasında  
toplantı  yapılıp  yapılmadığını,  bu  toplantıya  kimin  katıldığını,  gece  geç  saatlerde  ben  yokken  
toplantı  yapılıp  yapılmadığını  bilemiyorum,  bazen plan  ve  Hrk.  Şb.  Müdürü müdürlükteki  tüm  
personeli  toplayıp  toplantı  yapardı,  dolayısıyla  birçok  personel  toplantı  için  gelirdi;  ordu  
komutanına yapılan bir kısım arzlar plan odasında yapılmaktaydı, bunun ön çalışmaları yine plan  
odasında  yapılmaktaydı,  daha  önceden  brifing  hazırlıklarının  da  plan  odasında  yapıldığı  
söyleniyordu,  yine  geçmişte  Hrk.  Bşk.  'lığının  faaliyetlerinin  birçoğunun  plan  odasında  icra  
edildiğini sivil memurlardan duymuştum, bu sorulara benden önceki plan subayı Ahmet Yüce Bnb.  
'nın  daha  net  ve  sağlıklı  cevap  vereceğini  değerlendiriyorum,  ayrıca  benden  önceki  plan  
subaylarından Kur.  Alb.  Saim Balcı'nın da ayrıntılı  bir  bilgisi  olabileceğini  değerlendiriyorum"  
şeklinde beyanda bulunmuştur.

b-)  28.02.2012  tarihinde  88  nolu  celsede  alman ifadesinde  özetle:  "l.Ordu  Harekat  
Başkanlığından herakat plan subayı olarak çalıştığını, bu göreve 2008 yılında atandığını, arşivdeki  
herhangi  bir  belgeyi  zimmetli  olarak  teslim  almadığını,  çalıştığı  dönemde  2009  yılının  
seminerinden  sonra  emirler  kapsamında  mutad  olarak  imha  işlemi  gerçekleştirildiği" beyan 
etmiştir.

6-)Tanık Hakan Gökden:
a-) Ana Dava Klasörü 15 dizi 67-68 deki 1. Ordu Komutanlığı Askeri Savcılığınca 

şüpheli sıfatıyla alman 05.02.2010 tarihli ifadesinde: "Ben 2004 yılı Eylül atamalarında 1. Ordu  
Kontrollü  evrak  astsubaylığına  atandım,  görevlendirme  nedeniyle  2.  kademe  arşiv  kısmında  
görevliydim, 2. görev olarak arşiv sorumluluğu görevini yürütüyordum, 2008 yılının Temmuz ayına  
kadar arşiv sorumluluğu görevini ifa ettim, bu tarihten sonra 2. kademe arşiv sorumlusu olarak  
Per. Bçvş. Nihat Bakır görevlendirildi, 2009 yılında ise Per. Kd. Üçvş. Ali Gençoğlu görevlendirildi,  
ben de atama yerime geçtim, 2008 yılı temmuz ayından itibaren kontrollü evrak kısmında görev  
yapıyorum.  2.  Kademe arşiv  kısmında  görev  yaptığım süre  zarfında  bizim hazırladığımız  daha  
doğrusu personel başkanlığı tarafından hazırlanan kurmay başkanlığına onaylatılan arşiv emirleri  
gereği başkanlıklar bünyesindeki B kategorisindeki evrakların 2. kademe arşiv kısmına tesliminin  
sağlanması gerekiyordu, söz konusu evraklar 10 yıllık bekleme süresine tabi evraklardır, 5 yıllık  
bekleme  süresi  başkanlıklarda  dolduğunda  kalan  5  yıllık  süre  2.  kademe  arşiv  kısmında  
geçirilmektedir,  toplam  10  yıllık  sürenin  sonunda  evraklar  Lodumlu  Arşiv  Müdürlüğüne  
gönderilmektedir,  sandıklama işlemi  2.  kademe arşiv  kısmı  tarafından  yapılması  gerekir,  görev  
yaptığım süre zarfından yayınlanan arşiv emirlerine rağmen başkanlıklardan B kategorisi evrak 2.  
kademe arşiv kısmına gelmemiştir, ben göreve başladığımda bazı evraklar bulunmaktaydı, özellikle  
kart  kısmına  ait  B  kategorisi  evraklar  duruyordu,  diğer  başkanlıklara  ait  evraklarda  
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bulunmaktaydı, tabiri caizse depo gibi kullanılmaktaydı, benden önceki sorumlu Per. Bçvş. Murat  
Şeker 'di kendisi halen emeklidir, depoda bulunan evraklara ilişkin herhangi bir teslim tutanağı ya  
da  imha  tutanağı  bulunmamaktaydı,  tam  bir  başıbozukluk  hakimdi,  ben  gerekli  ikazlarımı  
yaptım,göreve başladığımda ben görevimi yönergeye uygun olarak ifa etmeye çalıştım, görev sürem 
olan  4  yıllık  süre  zarfında  bana  başkanlıklardan  B  kategorisi  evrak  tutanak  karşılığı  teslim  
edilmedi,  bunun  karşılığında  herhangi  bir  çıkış  kaydı  alınmadı,  soruşturma  ile  ilgili  yapılan  
araştırmalarda  söz  konusu  eski  belgeler  içerisinde  1.  Ordu  plan  seminerine  ait  dokümanlara  
ulaşılamadı,  özellikle  2007-2008  yıllarında  hatırladığım  kadarıyla  2.  kademe  arşiv  kısmında  
muhafaza  amacı  ile  bulundurulan  evraklar  senetle  teslim  edilmediği  için  ve  arşiv  yönergesine  
uygun  bir  şekilde  davranılmadığı  için  arşiv  kısmına  çalışma  amacı  ile  giren  subay-astsubay  
müdahale  imkanım  olmuyordu.  Kendi  evraklarına  bakacakları  söylenip  çeşitli  evraklar  
çıkarttırılıyordu,  yapılacak  çalışmalara  esas  olmak  üzere  evraklar  incelenip  ilgili  başkanlığa  
götürülebiliyordu,  her  başkanlığın  kendi  bölümü  vardı,  dolapları  bulunmaktaydı,  halen  de  bu  
şekildedir,  Org.  İsmail  Koçman  zamanında  arşivlerin  kontrol  edileceği  şekilde  emir  verilince  
başkanlıklar söz konusu evraklarını düzenleme cihetine gittiler, hatırladığım kadarıyla 2008 yılı  
temmuz ayını müteakip ben 2. kademe arşiv sorumluluğu görevini devrettikten sonra burada birçok  
evrak çıkartıldı, buna bizzat şahit oldum ben görevli olmama rağmen yan taraftaki odada görev  
yaptığım  için  burada  evrak  çıkartıldığını  gördüm,  ayıklama  ve  arşivleme  çalışmaları  yapıldı,  
çıkarılan evraklar her başkanlık bünyesinde tasnif edildi, her başkanlık kendi ayıklamasını yaptı,  
hangilerinin  imha  edildiğini,  hangilerinin  tekrar  odalarda  muhafaza  edilmeye  başlanıldığını  
bilemiyorum,  belgelerin  mahiyetini  de  bilemiyorum,  Askeri  Mahkeme,  Askeri  Savcılık  ve  Adli  
Müşavirlik  hariç  2.  kademe arşiv  kısmında ordu karargahındaki  bütün başkanlıkların evrakları  
bulunmaktaydı,  evrakların tasnifini  müteakip B kategorisi  evrakları  tekrar tutanakla 2.  kademe  
arşiv kısmına teslim edilip edilmediğini, bundan sonra ne gibi işlem yapıldığını bilemiyorum, görev  
yaptığım süre zarfından 2.  kademe arşiv kısmına gelen personele önce izin vermiyorum, ancak  
gelenler  çalışmalarıma  bakacağım,  evrakları  inceleyeceğim,  bir  şey  arıyorum  gibi  sebeplerle  
evraklara bakıyorlardı, bunu engellemeye çalışıyordum, ancak daha önceden bir teslim tutanağı  
tanzim edilmediği için ve benim zimmetimde bir belge olmadığı için yapacak bir şey kalmıyordu,  
her başkanlığın evraklarını tasnif edip, zarflayıp, klasörler halinde bana getirip tutanakla teslim  
etmeleri gerekiyordu, 4 yıllık görev sürem zarfından bana evrak getiren olmadı, görev başlamadan  
önceki  döneme  ait  evrakları  incelemek  için  geliyorlardı,  bakıp  gidiyorlardı,  başkanlıkların  
genellikle  idari  işler  astsubayları  veya ilgili  şube subayları  gelip  evrakları  inceliyorlardı,  göre  
sürem zarfında ilgisiz personeli arşiv kısmına almadım, yine görev sürem zarfında herhangi bir  
evrak  bana  teslim  edilmedi,  göreve  başlamadan  önceki  görev  ilişkin  arşiv  kısmında  bulunan  
evraklar  dışarıya  çıkarıldığında  kim  tarafından  çıkarılmışsa  onu  mutlaka  ikaz  ediyordum,  geri  
getirip yerine koymasını sağlıyordum, soruşturma konusu belgelerin eğer B kategorisi var ise 2008  
yılında 2. kademe arşiv kısmına teslim edilmesi gerekirdi, benim görevlendirmemin iptal edildiği  
2008 yılı  Temmuz ayına kadar 2.  kademe arşiv  kısmına bu şekilde  bir  belge  getirilmedi,  daha  
doğrusu hiçbir evrak teslim edilmedi, yine kayıt dışı olarak da evrak getirilmedi" şeklinde beyanda 
bulunmuştur.

b-) 28.02.2012 tarihinde 88 nolu celsede alınan ifadesinde özetle:  "2004-2010 yılları  
arasında 1.  Orduda görev  yaptığını,  2008 yılına  kadar  Genel  Evrak  Kısım Amirliği  görevinde  
bulunduğunu, 2008-2011 arasında Kontorollü evrak subay yardımcılığı görevini yaptığını, askeri  
savcılık ifadesinin doğru olduğunu" beyan etmiştir.

7-)Tanık Behçet Altıntaş:
a-)2011/195 Esas sayılı dosyanın klasörlerinden klasör 71 dizi 252-255'deki İstanbul 

Cumhuriyet  Başsavcılığınca  şüpheli  sıfatıyla  alınan  13.01.2011  tarihli  ifadesinde;  "Halen 
Donanma Komutanlığı  İstihbarat  İKK ve  Güvenlik  Şube  Müdürü  olarak  görev  yapıyorum.  Bu  
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göreve 2 Ağustos 2010 tarihinde başladım. Bundan önce Ankara Deniz Kuvvetleri Komutanlığında  
görev yapıyordum. 2004 yılından 2010 Ağustos tarihine kadar Ankara'da görev yapmıştır. 

Kemalettin Yakar'ı görev yaptığım şubeye bağlı İKK Kısım Amiri olması sebebiyle tanırım,  
Erdinç Yıldız Kemalettin Yakar 'a bağlı astsubaydır,

Fahri Yavuz Uras,  Celal  Kerem Eren, Serhat Sözbir İstihbarat Şube ile ilgisi  olmayan  
farklı birimde çalışan askeri personeldir. Bu 3 kişi ile görev ilişkim yoktur.

Adli Müşavirliğin 27 Aralık 2010 tarihli yazısında bahsi geçen "oda sorumlusu" o odada  
çalışan  personeli  ifade  eder.  Benim  başında  bulunduğum  istihbarat  İKK  ve  güvenlik  şube  
müdürlüğünün  kullandığı  toplam  4  oda  vardır.  Burada  çalışan  toplam  8  personeliz.  Ayrıca  
aramanın yapıldığı istihbarat kısım amirliğinin kullandığı oda tüm şube personelinin ortak nöbet  
mahallidir. 24 saat esasi ile değil de, sabah mesaiden 2-3 saat önce başlayıp akşam mesaiden 2-3  
saat  sonra  biten  bu  nöbet  aramanın  yapıldığı  bu  oda  da  tutulur.  Dolayısıyla  bu  oda  şube  
müdürlüğünde çalışan tüm personelin girmeye yetkili  olduğu, çalıştığı  bir odadır.  Anahtarı tüm  
personelde vardır.

Söz konusu ihbar üzerine yapılan arama sırasında ben şubede görevde idim. Döşemenin  
altında ele geçen malzemeleri ben koymadım. Koydurmadım. Ancak 2010 yılının Ekim ayı sonu ya  
da Kasım ayının ilk günlerinde İstihbarat Kısım Amiri Cem Binbaşı kendi kullandıkları  odanın  
zemininde  poşetler  içerisinde  malzemeler  bulunduğunu,  Kemalettin  Yakar  in  bu  malzemeleri  
koyduğunu,  önceki  tarihlerde  de  aynı  şekilde  İKK  kısmına  ait  malzemeleri  bu  şekilde  kendi  
odalarının  zemininde bulundurduklarını  bana rapor etti.  Herkes  görevini  bildiği  için  ben gidip  
malzemelere  bakmadım.  Kemalettin  Yakar  i  çağırıp  malzemeleri  oradan kaldırmasını  söyledim.  
Kendisi eski tarihli kitap, dergi kullanılmış bilgisayarların hard diskleri olduğunu söyledi. Bende  
kendisine usulüne uygun olarak tutanak ile malzemeleri imha etmesini söyledim. Daha sonra bana  
malzemelerle ilgili gereğini yaptığını rapor etti. Bu rapor üzerine ben malzemelerin imha edildiğini  
düşündüm. Bu sırada İKK kısım amiri Kemalettin Yakar bir gemi ile yurtdışı görevine gitti. Kasım  
ayının  22  'si  23  gibi  bir  tarihte  İstihbarat  Kısım Amiri  Cem Binbaşı  poşetlerin  halen  yerinde  
durduğunu, İKK personeli tarafından poşetlerin tekrar geri konulmuş olduğunu bana rapor etti.  
Ben  İKK  personeli  Erdinç  astsubayı  çağırdım.  Odasında  bulunan  eski  dergilerin  yerinde  
olmadığını, bu dergilerin tekrar konulmuş olabileceğini bildirdi.

Bende o sırada Ankara'ya bir  görev sebebiyle gittim. Ankara'da ilgili  komutanlarımıza  
kullanılmış  bilgisayar  hard  disklerinin  ne  şekilde  imha  edilmesi  gerektiğini  sordum.  Ben  imha  
makinesi alınacağını ilgili birimlere gönderileceğini öğrendiğimi ilettim. Bu bilgiyi doğruladılar.  
Gölcük Donanma Komutanlığındaki görevime döndüğümde Donanma Komutanlığı MEBS Başkanı  
ile  görüştüm. Bu bilgiyi  doğruladı.  Daha sonra Donanma Komutanlığı  Kurmay Başkanımız ile  
(Tanığın belirttiği  tarihteki Donanma Komutanlığı Kurmay Başkanı Sanık Ali Semih Çetin 'dir.)  
görevli olduğum şubede bulunan bilgisayar hard disklerinden bahsettim. Kendisi ilk anda bunun  
imhasının doğru olmayacağını söyledi. Bende bunun üzerine materyallerin sahibi olan İKK kısım  
amiri Kemalettin Yakar in yurtdışı görevinden dönmesinden sonra hem verdiğim emri neden yerine  
getirmediğini, hem de bu materyalleri neden aynı yere bıraktığı ile ilgili görüşmeyi kararlaştırdım.  
Daha sonra Savcılıkça yapılan aramada poşet içerisinde malzemeler bulundu. Ben bilgisayar hard  
disklerinin 2000 yılına ait hard diskler olduğunu biliyorum. Kendisi bana bu şekilde rapor etmişti.  
Ancak arama sırasında bilgisayar hard diskleri dışında başka malzemelerde bulundu.

Zeminin altında bulunan bölmeler  gizli  bölme değildir.  Binanın mimari  özelliği  olarak  
kablolama  amaçlı  bu  şekilde  dizayn  edilmiştir.  Binanın  inşası  bu  şekilde  gerçekleştirilmiştir.  
Sonradan yapılmış değildir. Donanma Komutanlığı binasının tamamına yakının zemini bu şekilde.

Aramada ele  geçen bilgisayar  hard  disklerinin  ve  kağıt  olarak  bulunan  dokümanların  
içeriği hakkında herhangi bir bilgim yoktur" şeklinde beyanda bulunmuştur.

b-)28.02.2012 tarihinde 88 nolu celsede alınan ifadesinde özetle: Aramanın yapıldığı 
Aralık 2010 tarihinde Yarbay rütbesi ile İstihbarat İKK ve Güvenlik Şube Müdürü olarak çalıştığını, 
Mehmet  Cem  Çağlar,  Kemaletten  Yakar,  Mustafa  Özdemir  Erdinç  Yıldız,  Adil  Yörük,  Salih 
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Koşmaz, Mehmet Emin Baylak'ın  bu birimde çalışan personel oldukları.  Aramanın yapılacağını 
aramadan  3-3,5  saat  önce  öğrendiklerini  ancak  arama  yapılacak  yeri  bilmediklerini  arama 
yapılacağını Kurmay Başkanının kendisine haber verdiğini malzemelerin bulunduğu yükseltilmiş 
zemin  altına  dolaplardaki  yer  darlığı  sebebiyle  malzemeler  konduğunu  bu  malzemelerini  orda 
olduğunu Ekim ayında öğrendiğini durumu Kurmay Başkanı Ali Semih Çetin'e ilettiğini, Kurmay 
Başkanının bu malzemelirin içeriğini sorduğunu bilmediğini söylediğini, Mehmet Cem Çağlar'm 
malzemeleri Kemalettin Binbaşı tarafından konulduğunu söylediğini, malzemeleri buradan almasını 
Kemalettin  Binbaşı'ya  ilettiğini  malzeme  içeriklerinden  haberinin  olmadığını  daha  sonra 
malzemelerin burada kalmaya devam ettiğini öğrendiğini beyan etmiştir.

8-)Tanık Ogün Güren:
a-)2011/195 Esas sayılı dosyasının klasörlerinden klasör 71 dizi 219-216'deki İstanbul 

Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheli sıfatıyla alınan 12.01.2011 tarihli ifadesinde; "Daha önce 
İstanbul  Heybeli  ada,  TCG  Yücetepe  gemisinde,  Çanakkale  Boğaz  Komutanlığında,  Deniz  
Kuvvetleri  Komutanlığında,  Donanma  Komutanlığında  halen  Gölcük  Deniz  Ana  Üs  
Komutanlığında  görev  yapıyorum.  1989  yılında  astsubay  çavuş  olarak  göreve  başladım  halen  
astsubay olarak görev yapmaktayım.

Kemalettin Yakar Donanma da görev yaparken İKK kısım amiriydi. Bu vesileyle tanırım.  
Bende o tarihte Donanma İstihbaratta SIGINT işlem astsubayı idim. Erdinç Yıldız 'da Kemalettin  
Yakar in işlem astsubayıdır. Bu vesile ile tanırım. İsmi geçen diğer kişileri tanımıyorum.

Sadece Birol Berber ve Cem Çağlar ile aynı oda da görev yaptık. Birol astsubay istihbarat  
kısım astsubayı ben ise SIGINT astsubayıydım. Cem Çağlar ise istihbarat kısım amirimdi. Arama  
yapılan odayı benle beraber Birol Berber, Cem Çağlar, Kemalettin Yakar, Erdinç Yıldız, Adil Yörük,  
Mustafa  Özdemir  'de  kullanıyorlardı.  Odamın  anahtarı  yukarıda  isimlerini  belirttiğim  kişilerin  
hepsinde vardı. Birol ve Cem dışındakilerde nöbet zamanı bu odayı kullanıyorlardı. Mesut Zafer  
Sarı ile yaklaşık bir hafta kadar çalıştık. Kendisin şube müdürümüzdü, bir hafta sonra tayini çıktı.  
Sadık Kula Zafer Sarı 'nın yerine atandı. Yaklaşık 3 ay kadarda onunla birlikte çalıştık. Bu vesile ile  
bu kişileri de tanırım.

İnşaat yapıldığı sırada zemin özel bir malzeme ile döşenmişti. Kare şeklindeki büyüklükleri  
yaklaşık 1 metrekare olan bu zemin döşemeleri ancak özel vantuz benzeri cihazlarla çıkarılabilirdi.  
Bu bahsedilen malzemelerin çıktığını ben biliyorum. Benim arama sonucu ele geçirilen çuval ve  
malzemelerden haberim yoktu.

Ancak Şubat veya Mart 2010 tarihinde çalıştığımız odanın zeminine bilgisayar için kablo  
döşenecekti.  Bu sebeple zemindeki karo malzemeler gelen teknik görevlilerce bir vantuz aleti el  
söküldü.  Kablolar  döşendi.  O esnada  Birol  astsubayla  birlikte  zeminde  tam hatırlayamamakla  
birlikte 3 veya 4 adet kutu gördük. Başka bir şey göremedik kutular bantlı idi. Askerlere bu kutuları  
çıkarttık. Kutulardan birine baktık kutu içerisinde kablolar, güvenlik kamerası vardı. Ancak kutu  
içerisinde  herhangi  bir  evrak  görmüş  değiliz.  O gün Cem binbaşı  görevde  değildi.  Ertesi  gün  
durumu Birol astsubayla birlikte Cem binbaşıya bildirdik. Kutuların oda da durmaması gerektiğini  
söyledik. Zira kutular bize ait değildi. Kutuları bulunduğu yere bizde koymamıştık. Yaklaşık 3 gün  
sonra kutular çalıştığımız oda da değildi. Kutuların kimin tarafından alındığını bilmiyorum. Ancak  
kutuları daha sonra Kemalettin binbaşının odasında gördüm" şeklinde beyanda bulunmuştur.

b-)  28.02.2012  tarihinde  88  nolu  celsede  alınan  ifadesinde  özetle: 
Beyanındayükseltilmiş  zemin  altında  malzeme  konulduğunu  bilmediğini  Mart  2010'da  odada 
yapılan kablo çekimi esnasındazemin altında kutular gördüklerini kutulardan birisinin ağzının açık 
olduğunu içinde kablo ve güvenlik kamerası gördüklerini durumu amirleri Cem Çağlar'a ilettiklerini 
o günden sonra zemin altında başka bir tamirat işlemi yapılmadığını beyan etmiştir.

9-)Tanık Adil Yörük:
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a-)2011/195 Esas sayılı dosyanın klasörlerinden klasör 71 dizi 260-256'deki İstanbul 
Cumhuriyet BAşsavcılığınca şüpheli sıfatıyla alınan 12.01.2011 tarihli ifadesinde;  "2009 yılı  
Ağustos ayı itibariyle halen görev yaptığım Donanma Komutanlığına Güvenlik Kısmı Astsubayı  
olarak atandım...

Kemalettin Yakar benim görev yaptığım istihbarat şube de başka bir kısım olan İKK kısım  
amiridir.  Erdinç Yıldız  kısım astsubayıdır.  Fahri  Yavuz Uras ve Celal  Kerem Eren 'i  Donanma  
Komutanlığında  görev  yapan  bir  albaylar  olarak  biliyorum.  Görev  yerini  bilmiyorum.  Serhat  
Sözbir'i tanımıyorum. Bu kişilerle ast üst ilişkimiz yoktur.

Donanma Komutanlığı  adli  müşavirliğinin  yazısında belirttiği  gibi  arama yapılan  oda  
benim görev yaptığım istihbarat şube müdürlüğünün görev mahallidir. Ancak bu nöbet mesai saati  
bitimi olan saat 18:00 'den sonra yaklaşık 1-1.5 saat süren nöbettir. Ayda 4 veya 5 defa bu nöbet  
personel  tarafından tutulmaktadır.  Ancak benim de  tuttuğum bu nöbette  Donanma Komutanına  
sunulmak  üzere  günlük  meteoroloji  ve  askeri  gemi  faaliyetleri  ile  ilgili  brifing  bilgisayarda  
hazırlanmaktadır. Nöbet bununla ilgilidir.

İlhan Kayış, Sadık Kula, Mesut Zafer Sarı, Y. Kemal Ağaoğlu benden önceki tarihlerde  
görev yapmış rütbeli personellerdir. Kendileri ile hiç çalışmadım. Öğün Güren, Birol Berber ile bir  
süre çalıştık daha sonra ayrıldılar. Behçet Altıntaş, Mehmet Cem Çağlar, Kemalletin Yakar, Mustafa  
Özdemir,  Erdinç Yıldız,  Mehmet Emin Baylak,  Salih Koşmaz halen burada görev yapan rütbeli  
personellerdir. Behçet Altıntaş Şube Müdürü olduğu için nöbet tutmaz ancak fiilen burada bulunur.

Benim  görev  yaptığım  dönemde  2010  yılı  Nisan  ayında  imhası  gereken  bir  EMASYA  
planının kayıp olduğu anlaşıldı.  Tüm personel evraklarını, klasörlerini taradı. Planı bulamadık.  
Daha sonra Cem Çağlar  Binbaşımız  o tarihte  şube müdürlüğüne vekaleten  bakıyordu.  Kendisi  
şubenin zemininde arama yapılmasının faydalı olacağını söyledi. Bunun üzerine savcılığın arama  
yaptığı odanın zemininde duvara yakın köşe kısmında bulunan zemindeki büyük ahşap kaplama  
vantuz yardımıyla kaldırıldı. Zeminden poşet içerisinde eski tarihli haber dergileri ve kitaplar çıktı.  
Aradığımız planı burada da bulamadık. Bu olaya ilişkin o tarihte Cem Çağlar binbaşımıza rapor  
verildi. 2010 yılı Ağustos ayında harekat merkezi tamamen tadilata alındı. Kablolama ihtiyaçları  
sebebiyle  şubenin  zemini  tamamen  kaldırıldı.  Burada herhangi  bir  materyal  yoktu.  Çalışmalar  
tamamlandıktan  sonra  tekrar  eski  haline  getirildi.  Ancak  Aralık  ayında  savcılığınızca  yapılan  
aramada  bulunan  materyallerin  ne  zaman  kim  tarafından  yerleştirildiğini  görmedim.  Kimler  
tarafından yerleştirildiği hakkında bilgi sahibi değilim.

Söz konusu bölme 30-40 santim derinliğindedir. Özel olarak hazırlanmış bir bölme değil,  
kablolamanın gizlenmesi amacı ile normal yapılmış bir zemin kaplaması olduğunu düşünüyorum.  
Ben bu görev atanmadan önce yapılmış zaten binanın büyük bir bölümünün zemini aynı şekildedir.

Ele geçen materyallerin içeriği hakkında bilgi sahibi değilim. Kim ya da kimler tarafından  
hazırlandığının, saklandığını bilmiyorum. Bu tür dokümanlara şubeye gelse bile İKK kısmına gelir.  
Benim görev itibari ile bu tür belgeleri görmem mümkün değildir. Zaten aramanın yapıldığı oda  
benim  görev  mahalim  değil,  sadece  nöbet  sırasında  bir  ayda  4  ve  5  defa  birkaç  saatliğine  
bulunduğum mekandır.

Arama yapıldığı  gün görev başındaydım.  Arama sırasında görev yerimi terk etmemem  
söylendi. Bu şekilde bilgi sahibi oldum.

Başsavcılığınızda  yürütülen  2010/1003  sayılı  soruşturma  kapsamında  şüpheli  İbrahim 
Sezer'in  ikametinde  yapılan  aramada  ele  geçirilen  flash  disk  içerisinde;  "malevcan"  tarafından 
oluşturulduğu tespit edilen, "CV LER OZET.xls isimli, içeriğinde; asker şahısların kendilerine ve 
yakınlarına ait özel bilgilerin yazılı olduğu Excel belgesinin 141. sırasında Abdullah Sözeri isimli 
şahsın  karşısında  "ADİL YÖRÜK  ÜN  WEBTEDARİK.NET  İNTERNET  SİTESİNDE  SATIŞ 
YAPIYORMUŞ.  ADİL  YÖRÜK  İLE  BATTAL  BİLAL  ÇOBAN  İLE  ORTAK  İŞ 
YAPIYORLARMIŞ,  BATTAL  BİLAL  FASON  FATURA  DÜZENLİYORMUŞ.  ABDULLAH 
SÖZERİ  İLE  ADİL YÖRÜK  SÜREKLİ  BİLGİSAYAR  SARF  MALZEMELERİ  ALIP S  ATI 
YORL ARMIŞ. BİR ARA ŞİRKETİ BATIRDILAR BANKALARDAN ÇOK KREDİ ÇEKTİLER, 
        E-İmzalıdır           E-İmzalıdır            E-İmzalıdır               E-İmzalıdır 



T.C. İSTANBUL ANADOLU 4. AĞIR CEZA MAHKEMESİ Dosya-Karar No: 2014/188 Esas - 
2015/143
TOPARLAMAK  İÇİN  ARABALARINI  BİLE  SATTİLAR"  şeklinde  sizinle  alakalı  bilgilerin 
yazıldığı görülmüştür. (BELGE GÖSTERİLDİ)

Söz konusu belgenin ikametinde yapılan aramada ele geçirilen ibrahim Sezer, belgeyi 
oluşturduğu  tespit  edilen  "malevcan"  (Mehmet  Seyfettin  Alevcan)  ve  isminin  karşısında 
sizinle alakalı bilgilerin yer aldığı Abdullah Sözeri isimli şahısları tanıyor musunuz? Tanıyor 
iseniz aranızda ne tür bir ilişki vardır? Şeklindeki soruya verdiği cevapta;

"İBRAHİM SEZER ve MEHMET SEYFETTİN ALEVCAN i tanımam. Abdullah Sözeri daha  
önce görev yaptığımız için tanırım. Halen İzmir'de deniz astsubay olduğunu biliyorum. İncelediğim  
belgede  ismi  geçen  BİLAL  ÇOBAN  i  arkadaşım  olması  sebebiyle  tanırım.  Kendisi  Donanma  
Komutanlığına bağlı gemide görevli astsubaydır. Benim eşim bilgisayar malzemeleri alım satımı  
yapmaktadır. Kendisinin sabit işyeri vardır. Kendisi ayrıca internet üzerinden de satış yapmaktadır.  
Hamile  olduğu  dönemde  mesai  saatleri  dışında  eşimin  işi  ile  kısa  bir  süre  ilgilendim.  Ancak  
belgede ifade edildiği gibi bankadan kredi çekilmesi veya arabaların satılması söz konusu değildir.  
Ayrıca belgede ismi geçen BATTAL BİLAL ÇOBAN ve ABDULLAH SÖZERİ hin eşimin yürüttüğü  
söz  konusu  ticaretle  herhangi  bir  ilgileri  yoktur.  Belki  içeriği  bu  nedenle  doğru  değildir.  
ABDULLAH SÖZERİ ile en son 2008 yılında birlikte görev yaptım. Banka hesapları ortadadır.  
İncelendiği  taktirde  dergi  içeriğini  doğru olmadığı  anlaşılacaktır.  Bu  belgeyi  kimin  ne  amaçla  
hazırladığı hakkında herhangi bir bilgim yoktur" şeklinde beyanda bulunmuştur.

b-) 01.03.2012 tarihinde 89 nolu celsede alınan ifadesinde özetle: O arama yapıldığı gün 
oradaki verileri gördüklerini, ondan önce Nisan 2010 ayında bir plan kaybolduğunu, bütün odaları, 
dolapları aradıklarını, bulamayınca Cem Çağlar Binbaşının yer zeminlerine bakılmasını söylediğini 
bu nedenle zeminde poşeti gördüğünü poşette haber dergileri birkaç kitap olduğunu yaz aylarında 
zeminde  yapılan  çalışmada  ise  herhangi  bir  poşet  görmediğini  çalışmadan  sonra  zeminin 
kapatıldığını,  arama  günü  akşam  16:00-16:30  sıralarında  Behçet  Yarbayın  Savcı  gelmiş  bizim 
buraya da gelebilir dediğini, arama yapılan odayı kendisinin sadece nöbet sırasında kullandığını, bu 
şekilde akşam ve sabah odanın ilgili nöbetçi personelce kullanıldığını Savcılıkta verdiği ifadenin 
doğru olduğunu belirtmiştir.

10-)Tanık Birol Berber:
a-)2011/195 Esas sayılı dosyanın klasörlerinden klasör 71 dizi 251-248'deki İstanbul 

Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheli sıfatıyla alınan 13.01.2011 tarihli ifadesinde; "Kemalettin  
Yakar'ı  5  yıl  boyunca  Donanma Komutanlığında  birlikte  görev  yaptığımız  için  tanırım.  Erdinç  
Yıldız ile yan yana şubelerde 2 yıl boyunca görev yaptık. Fahri Yavuz Uras, Celal Kerem Eren,  
Serhat Sözbir isimli kişileri tanımam.

İlhan  Kayış,  Sadık  Kula,  Mesut  Zafer  Sarı,  Mehmet  Cem  Çağlar,  Kemalletin  Yakar,  
Mustafa Özdemir, Ogün Güren, Erdinç Yıldız, Y. Kemal Ağaoğlu, Adil Yörük, ile aynı tarihlerde  
istihbarat bölümünde çalıştım. 

Cem Çağlar binbaşı benim sicil amirimdi. Ogün Güren ile aynı imde birlikte çalıştık diğer  
personelle yakın şubelerde çalıştık. 

Behçet Altıntaş, Salih Koşmaz, Mehmet Emin Baylak ile aynı tarihlerde çalışmadım. Bu  
personel benden sonra göreve başladılar.

Şubenin kablolama ihtiyaçları ile ilgili olarak görevliler gelip karoları kaldırdıktan sonra  
çalıştıkları için zeminin kaplamaları altında bulunan kısımdan haberim vardır. Ancak bu bölümü  
herhangi bir amaçla kullanmadık.

Bu bölmeler binanın binanın mimarisi ile ilgilidir. Donanma Komutanlığı binasının hemen  
her yeri  bu şekilde kalkabilir  zemin şeklinde dizaynedilmiştir.  Oluşturulmuş gizli  bir  bölme söz  
konusu değildir. Görev yapan herkes zeminin bu özelliğini bilir.

10 poşet içerisinde ele geçen materyallerden bilgim yoktur. Kime ait olduğu kim tarafından  
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konulduğunu bilmiyorum. Daha önce bu bahsi geçen soruşturmalarla ilgili kısım olarak herhangi  
bir çalışmamız olmadı. Böyle bir görevimiz yoktur. Kimlerin ne amaçla hazırladığını sakladığını  
bilmiyorum.

2010 yılının Şubat-Mart aylarında kablolama amacıyla görevliler parkeleri kaldırdığında  
ağzı bantlı iki karton kolinin zeminin altında bulunduğunu gördük. Üzerinde "İKK Kısım Amirliği"  
ibaresi vardı.  Bunun üzerine IKK Kısım Amirliğinde çalışan Erdinç astsubayı çağırdık.  Kendisi  
gelip baktığında kolilerden bilgisi olmadığını kendisinin, koymadığını söyledi. Kolileri aldı kendi  
odalarına götürdü. Daha sonra İKK kısmı amiri olan Kemalettin Yakar binbaşıya kolileri neden  
bizim odaya koyduklarını sorduk. Kendisi odalarında koyacak yer olmadığı için kolileri bıraktığını  
söyledi. Koliler de içerikleri ile ilgili bilgi vermedi.

İstihbarat  Kısım  Amirliğinde  yapılan  aramada  bulunarak  el  konulan  5  NOLU  /  
HARDDİSK / D /  İKK / türbana evet  diyen akademisyenler isimli klasör içerisinde bulunan  
"Türbana  evet  diyen  akademisyenler.xls"  isimli  Excel  belgesinin  içeriğinde,  "işte  imzacı  
akademisyenlerin  tam listesi" başlığı  altında,  birçok üniversite  ismi  ve  üniversite  isimlerinin  
altında "Doç. Dr. Porf. ..." ünvanlı (3750) kişilik isim listesinin olduğu görülmüştür.

Söz  konusu  Excel  belgesinin  teknik  özelliklerine  bakıldığında,  söz  konusu  belgenin  
15.09.2008 18:28 de  "bberber"  tarafından oluşturulduğu ve  15.09.2008 18:29 da "bberber"  
tarafından son kez kaydedildiği tespit edilmiştir.

Sizin  bu  şekilde  bir  belge  oluşturmanızın  sebebi  nedir?  Şeklindeki  soruya  verdiği 
cevapta;

Bu belgeyi ben hazırlamadım. Böyle bir çalışma yapmadım. Bu içerikte bir çalışma kişiye  
özel konuya girer bu çalışmaları da İKK Kısım Amirliği yapar. Dolayısıyla görevim gereği böyle bir  
belge  hazırlamamda söz  konusu olamaz.  Bizim kısımda kullanılan  internete  bağlı  müstakil  bir  
bilgisayarımız vardı. Oradaki kendi hesabımdaki kullanıcı adı "berber" dir. Ancak İKK Kısım Amiri  
Kemalettin  Yakar  binbaşı  sık  sık  kendi  şifresini  unuttuğu  için  bizim  şifremizle  bu  bilgisayarı  
kulanırdı. Bu şekilde benim oturumum açık iken böyle bir belge hazırlanmış kaydedilmiş olabilir.  
Ben böyle bir çalışma yapılmış ise Kemalettin binbaşı tarafından yapılmıştır"  şeklinde beyanda 
bulunmuştur.

b-) 01.03.2012 tarihinde 89 nolu celsede alınan ifadesinde özetle:  205-2010 Temmuz 
ayına kadar Donanma Komutanlığı İstihbarat kısmında çalıştığını zeminin yükseltilmiş ve karoların 
kaldırılabilir  olduğunu  bildiğini  elektrik  kablosu  arızası  nedeniyle  çalıştığı  dönemde  karoların 
kaldırıldığını  gördüğünü  bu  sırada  zemin  altına  birkaç  koli  olduğunu  içinde  ne  olduğuna 
bakmadığını birtanesini üzerinde İKK yazısı  olduğunu Cem Çağlar Binbaşıya haber verdiklerini 
yanında Ogün astsubayın olduğunu,  kolilerin  oradan çıkardıklarını,  kolileri  İKK kısmına  teslim 
ettiklerini Savcılığa verdiği ifadenin doğru olduğunu belirtmiştir.

11-)Tanık Mehmet Emin Baylak:
a-) 2011/195 Esas sayılı dosyanın klasörlerinden klasör 71 dizi 224-223'deki İstanbul 

Cumhuriyet  BAşsavcılığınca  şüpheli  sıfatıyla  alınan  12.01.2011  tarihli  ifadesinde; "Ben 
İstihbarat Şube Müdürlüğünde SGINT işlem astsubayıyım, 13 Eylül 2010 tarihi itibari ile burada  
çalışıyorum, dedi.

Arama yapılan odada bulunan karo altlarında malzeme bulunan oda da Cem Binbaşı,  
Salih Astsubay ve ben birlikte görev yapıyoruz.

Benim çalıştığım odanın zeminini altına belge saklandığından haberim yoktur. 2010 yılı  
Ekim  ayı  veya  Kasım  ayı  başlarında,  tam  hatırlamıyorum,  kablo  döşeme  faaliyeti  olduğu,  bu  
nedenle  ilgili  memur  tarafından zemin açıldığında,  zeminin  altında bir  takım poşetler  gördüm,  
yanımda Salih Astsubayda vardı, kısım amirimiz Cem Binbaşıya bu durumu aktardım, ben durumu  
şube müdürüne izah edeceğim, tekrar size dönerim dedi, daha sonra bize şube müdürüne ilettiğini  
bildirdi.  Daha  sonra  zemin  yine  kablo  sistemini  döşeyen  şahıslar  tarafından  kapatıldı.  Ancak  
malzemenin  çıkarılması  veya  tekrar  konulması  gibi  bir  olay  bilmiyorum.  Kaldı  ki  ben  burada  
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yaklaşık 2.5 aydır görev yapıyorum, yaptığım görevin süresi itibariyle de buralara herhangi bir  
belge konulduğunu bilmiyorum.

Arşivleme sisteminde odalardaki zeminin altına evrak saklanması diye bir şey söz konusu  
değildir. Olağan dışı bir olaydır. Ancak bunları kimin sakladığını bilmiyorum" Şeklinde beyanda 
bulunmuştur.

b-) 01.03.2012 tarihinde 89 nolu celsede alınan ifadesinde özetle: 13.09.2010 tarihinde 
Donanma Komutanlığına atandığını, Ekim sonu Kasım başı gibi bir tarihte kablo çalışmaları nedeni 
ile  zeminin  açıldığını,  zeminde  poşetleri  görüldüğünü,  durumu  Mehmet  Cem  Çağlar'a  haber 
verdiklerini, yanında Salih astsubayın da bulunduğunu, savcılık ifadesinin doğru olduğunu beyan 
etmiştir.

12-) Tanık Mustafa Özdemir:
a-)2011/195 Esas sayılı dosyanın klasörlerinden klasör 71 dizi 222-220'deki İstanbul 

Cumhuriyet  Başsavcılığınca  şüpheli  sıfatıyla  alınan  12.01.2011  tarihli  ifadesinde; "Ben 
Donanma Komutanlığı Güvenlik Kısım Amiri olarak görev yapıyorum. Kemalettin Yakar'ıtanırım,  
yaklaşık 4,5 yıldır birlikte çalışmaktayız, Fahri Yavuz Ur as, Serhat Sözbir ve Celal Kerem Eren  
harekat  şubede  görev  yapmaktadır,  Erdinç  Yıldız  istihbarat  şubede  görev  yapar.  Sadece  kendi  
şubemde birlikte çalıştığım Kemalettin ve Erdinç ile mesai sonrası dostluğumuz vardır.

Donan Komutanlığında aramanın yapıldığı oda da Cem Çağlar, Salih Koşmaz ve Emin  
Baylak bulunmaktadır.  Nöbet  sırasında da istihbarat  şubede çalışan diğer  personelde bu odayı  
kullanır. Ben de nöbetçi olduğum zamanda bu odayı kullanan bir subayım.

Odanın yer karolarının bir alet yardımıyla kalktığını biliyorum. Zira odalarda elektrik ve  
kablo sistemi ile ilgili tadilat yapıldığında bunu görmüştüm, ben oraya birileri tarafından malzeme  
konulduğunu görmedim. 2010 yılı Nisan ayında şube müdürlüğümüze ait bir evrakı bulamıyorduk,  
o  dönemde de  odalarda kablo  çalışmaları  yapıldığı  ve  zemin  karoları  kaldırıldığı  için  oralara  
düşebileceğini  düşünerek  bahse  konu  odadaki  karolar  şube  müdür  vekilimizin  de  talimatı  ile  
kaldırıldı, içerisinde sadece siyah bir çöp poşeti görmüştük, o poşet oradan alındı, tekrar zemin  
kapatıldı, ancak nereye konulduğunu bilmiyorum, şube müdür vekili olan Cem Çağlar poşetlerin  
bana ait olup olmadığını sordu, bende bana ait olmadığını söyledim.

Arşivlemenin zemin altına yapılması normal bir olay değildir. Zira bizim yönergelerimizde  
bu şekilde arşivleme bulunmamaktadır. Bunun olağan dışı olduğu ortadadır.

Benim istihbarat Şube Müdürlüğüne ait odada yapılan aramada ele geçirilen belgelerden  
haberim yoktur. Bu tür belgelerin burada saklandığını duymadım.

Daha önceden benim çalıştığım istihbarat şube müdürlüğünde bu tür belgeler görmedim.  
Benim Ergenekon terör örgütü ile herhangi bir irtibatım söz konusu değildir, bahse konu yerde bir  
takım belgelerin saklandığından haberdar değilim" şeklinde beyanda bulunmuştur.

b-) 01.03.2012 tarihinde 89 nolu celsede alınan ifadesinde özetle:  2006-2011 arasında 
4,5 yıl Donanma Komutanlığı Güvenlik Kısım Amiri olarak çalıştığını, nöbetçi olduğu dönemlerde 
arama yapılan odayı kullandıklarını, 2010 yılı içerisinde EMASYA planının kaybolması sebebiyle 
karoları kaldırıp zemine baktıklarını ilk kez karoların açıldığını o zaman gördüğünü istihbarat kısım 
amirliği  odasında  yani  arama  yapılan  mahalde  bir  tane  büyük  çöp  poşeti  gördüklerini,  poşeti 
çıkartıp baktıklarında içerisinde dergiler gördüklerini bu poşetin karolar kapatılırken tekrar yerine 
konmadığını poşetin ne yapıldığını bilmediğini Savcılık aşamasında verdiği ifadenin kendisine ait 
olduğunu beyan etmiştir.

13-) Tanık Salih Koşmaz:
a-)2011/195 Esas sayılı dosyanın klasörlerinden klasör 71 dizi 212-213'deki İstanbul 

Cumhuriyet  Başsavcılığınca  şüpheli  sıfatıyla  alman 13.01.2011  tarihli  ifadesinde;  "Ağustos 
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2010 tarihinden itibaren Donanma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünde görev yapıyorum,

Ben istihbarat  şube müdürlüğünde aramanın  yapıldığı  odada Cem Çağlan ve Mehmet  
Emin Baylak ile birlikte görev yapıyorum, ancak bu oda mesai sonrasında da nöbet hizmetlerinin  
yürütüldüğü bir yerdir, dolayısıyla tüm istihbarat şube müdürlüğü bünyesinde görev yapan personel  
bizim odayı kullanılır.

2010 yılının Ekim ayının sonu ile Kasım ayının başlarında İstihbarat Şube Müdürlüğünün  
bulunduğu katlarda kablolama faaliyetlerinin yapıldığı sırada görev yaptığım odanın zemin kısmı  
açıldığında Mehmet Emin Astsubay ile birlikte siyah poşetler olduğunu gördük. Görür görmez sicil  
amirimiz olan Cem Binbaşıya rapor ettik. Kendisi Şube Müdürü Behçet Altıntaş'ın yanına gidip  
orada  bulunan  poşetlerin  alınmasını  istedi,  ancak  Behçet  Yarbayımız  kısım  amirimize  haberi  
olduğunu, malzemelerin şu anda kalacağını söylediğini bize iletti.

Kemalletin Yakar ile benim gerek sicil gerek ise iş anlamında her hangi bir bağlantım  
yoktur.

Zemin altına konulan siyah poşetlerin içerisinde ne tür şeylerin yer aldığını bilmiyorum.  
Bunların içerisine hiç bakmadım, bilgim yoktur.

Bu poşetleri oraya kimin koyduğunu bilmiyorum, ancak Kemalletin binbaşının kullandığı  
odada  kendisi  yurtdışı  görevine  gitmeden  önce  yerde  bir  takım  poşetler  olduğunu  görmüştüm,  
ancak  bu poşetlerin  zemin  altında  ele  geçirilen  poşetler  olup  olmadığını  bilmiyorum"  şeklinde 
beyanda bulunmuştur.

b-)01.03.2012 tarihinde 89 nolu celsede alınan ifadesinde özetle:  Arama günü izinli 
olduğundan arama mahallinde bulunmadığını,  bulunan malzemelerde ilgisinin olmadığını,  kablo 
çalışmaları  yapılırken  bu  yerde  poşetler  gördüklerini,  durumu  sicil  amirlerine  rapor  ettiklerini, 
Behçet  Altıntaş'ın  malzemelerin  şu  anda  orada  kalacağını  söylediğini,  savcılık  ifadesinin  doğru 
olduğunu beyan etmiştir. 

14-Tanık Ömer Şevki Gençtürk: 
a-)  2011/195  Esas  sayılı  dosyanın  klasörlerinden  klasör 1  dizi  74-75'deki  İstanbul 

Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheli sıfatıyla alınan 04.05.2011 tarihli ifadesinde;  "Ben 2003 
yılında  Kara  Kuvvetleri  Komutanlığı  Personel  Başkanlığında  Kurmay  Yarbay  olarak  görev  
yapıyordum, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanlığı birliklerin planlı tatbikat, seminer,  
harp oyunu gibi faaliyetlerini bir yıl öncesinden planlar ve takip eden, planlanan bu tür faaliyetler  
gerçekleştirileceği zaman Kara Kuvvetleri Komutanlığı karargahının ilgili başkanlıklarından birer  
temsilciyi bu faaliyeti yerine gözlemlemek amacı ile görevlendirir, bu kapsamda ben de 2003 yılının  
Mart  ayında  1.  Ordu Komutanlığının  planlı  seminerine  Kara  Kuvvetleri  Komutanlığı  Personel  
Başkanlığı tarafından gözlemci olarak görevlendirildim ve gününü tam olarak hatırlayamadığım  
birkaç gün süresince 1. Ordu Komutanlığının seminerinde hazır bulundum, hatırladığım kadarıyla  
1.  Ordu Komutanlığının  Kara Kuvvetleri  Komutanlığına bildirdiği  ve  benimde gözlemci  olarak  
görevlendirildiğim egemen harekat  planı  dışında bir  konu bu seminerde görüşülmedi,  3 günlük  
seminerin sonunda hemen Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki görevime döndüm, gözlemci olarak  
katılan subaylar ortak bir gözlemci sonucu rapor hazırladık, ben Personel Başkanlığı olarak bana  
iletilen herhangi bir sorun talep bulunmadığını raporda benim hazırladığım kısma derç ettim.

İstanbul'a  1.  Ordu  Komutanlığının  semineri  için  geldiğimde  hatırladığım  kadarıyla  
Fenerbahçe Ordu evinde kaldım, nerede kalacağımızı planlı semineri yürüten 1. Ordu Komutanlığı  
ayarlamıştı, seminer süresince 1. Ordu Komutanlığının kurmay heyetinde kişi ya da kişilerle farklı  
bir ortamda herhangi bir toplantı yapmış, görüşmeye katılmış değilim, sadece seminere gözlemci  
sıfatı ile katıldım ve seminerin sonunda hemen Ankara 'ya döndüm, dönemin 1. Ordu Komutanı  
Çetin Doğan ve kurmay heyetini sadece seminer sırasında topluluk içerisinde gördüm, bu kişilerle  
birebir görüşme, toplantı yapmam söz konusu değildir" şeklinde beyanda bulunmuştur.
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b-) 01.03.2012 tarihinde 89 nolu celsede alınan ifadesinde: "Seminerde Sayın Başkanım 
egemen harekat planı işlendi. Egemen harekat planının ekleri üzerinde duruldu. İç tehdit, dış tehdit  
ağırlığı konusunda ben öncelikle dış tehdidin ağırlıklı olduğunu değerlendiriyorum. 3 gün devam  
etti.  Sabah başladı, bütün gün akşama kadar devam etti. Bu seminerde senaryo cereyan tarzına  
göre  orada  görevli  olan  komutanlarımız  gerekli  takdimlerini  yaptılar  ve  3.  günü  sonunda  
tamamlandı. Bu seminerin sonucunda biz kuvvet karargahına döndük. Usul gereği öncelikle ben  
kendi şube müdürüme ve daire başkanıma seminer sonrası izlenimlerimi kendilerine aktardım. Bu  
izlenimlerimde seminerin egemen harekat planına göre görüşüldüğünü, bu planın bizi ilgilendiren  
personel ekinin gündeme gelmediğini,  konuşmacılar tarafından personel başkanlığının görev ve  
sorumluluk  alanı  itibariyle  herhangi  bir  teklifin  yapılmadığını  kendilerine  bildirdim.  Burada  
özellikle belirtmek istediğim konu, balyoz planından veya bir darbe planından falan bahsetmedim.  
Biz  balyoz  planını  2010 yılındaki  bu  medyadan sonra öğrendik.  Usulen  yine  sonuç raporunun  
hazırlanması  için  Kuvvet  Karargahındaki  yöntem  şudur;  öncelikle  sonuç  raporu  hazırlama  
sorumluluğu harekat başkanlığındadır. Her başkanlık kendi görev ve sorumluluk alanı içerisindeki  
konuları harekat başkanlığına bildirir. Ben de bu konudaki sorumlu olan Nevres albayıma personel  
başkanlığının  görev  ve  sorumluluk  alanı  itibariyle  biraz  önce  arz  ettiğim  konuları  kendisine  
bildirdim. Muhtemelen diğer başkanlık temsilcileri de kendi başkanlıklarını ilgilendiren konuları  
Nevres albayıma teslim etmişlerdir. O da seminer sonuç raporunu hazırlamıştır. Sonuç raporunun  
komuta  katına  arzı  konusunda  hepimizin  toplanıp  bir  arz  falan  yapmadık.  Harekat  başkanlığı  
muhtemelen  kendi  içerisinde  bu  raporu oluşturup kendi  harekat  başkanlığına,  Kara Kuvvetleri  
Harekat  Başkanlığına  muhtemelen  ondan  sonrası  komuta  katına  arz  etmişlerdir  diye  
değerlendiriyorum. Her seminerin sonunda zaten bir sonuç raporu hazırlanır. Ben medyadan takip  
ettiğim  kadarıyla  Nevres  albayım  hepimizin  imzaladığını  söylemiş,  şu  an  doğrusu  tam  net  
hatırlayamıyorum ama kendisi  ile biz,  ben de Plan Şubedeyim,kendisi  Harekat  Başkanlığı  Plan  
Şubesindeydi. Hazırlanan sonuç raporunda dabir darbe izlenimi falan ben de bir etki yaratmadı.  
Böyle  bir  izlenim  yok  şu  anda.  Söyleyeceğim  konular  bunlar  ilk  aşamada"  şeklinde  beyanda 
bulunmuştur.

15-) Tanık Ahmet Nevres:
a-)  2011/195 Esas sayılı  dosyanın klasörlerinden klasör 1  dizi  79-76 deki  İstanbul 

Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheli sıfatıyla alınan 30.09.2011 tarihli ifadesinde; "Ben 2001-
2004 yılları arasında Kara KuvveÜeri Komutanlığının karargahında harekat başkanlığında plan  
subayı olarak albay rütbesi ile çalışmaktaydım. 1. Ordu Komutanlığının düzenlemiş olduğu 05-07  
Mart  2003  tarihli  plan  seminerine  Kara  Kuvvetleri  Komutanlığının  gözlemci  heyetinde  bende  
vardım. Heyetin başkanı Tevfik Özkılıç idi. Plan semineri sonucunda gözlemci heyeti olarak rapor  
hazırladık. Gözlemci heyetindeki herkes müştereken bilgilerini getirirler ve birleştirilir, gözlemci  
heyetinin raporu hazırlanır. Seminerden sonra bu şekilde bir rapor hazırlanmıştır, hazırlanmaması  
mümkün değildir, seminer sonrası o zamanki harekat başkanı olan komutanımıza seminerle ilgili  
olarak sözlü bilgi  mutlaka verilmiştir.  Bizim düzenlediğimiz sonuç raporunun altına heyette yer  
alan kişiler imza atmışlardır. Daha doğrusu koordine parafı da atılmış olabilir. Bu rapor bildiğim  
kadarıyla Kara Kuvvetleri Karargahında olması lazım. Ancak yüzde yüz bu rapor Genelkurmaya  
da  gönderilmiştir.  Hatta  ilgili  diğer  komutanlıklara  da  gönderilmiş  olabilir.  Ben  daha  öncede  
Malatya  da,  Erzincan  da  ve  birçok  yerde  savaş  planlarının  görüşüldüğü  seminerlere  gözlemci  
olarak  katıldım.  Seminer,  tatbikat  ve  harp  oyunlarına  katıldım.  Ben  savaş  planları  konusunda  
NATO'da  da  3  yıl  görev  yaptım  ve  bu  konunun  uzmanıyım.  Görevim  esnasında  birçok  plan  
tatbikatına  ve  seminerine  katıldım  ve  gözlemci  raporu  hazırladım.  1.  Ordunun  İstanbul  da  
gerçekleştirdiği  plan  seminerine  de  gözlemci  olarak  katıldı,  bunun  sonucunda  bir  rapor  
hazırlanmaması  düşünülemez.  Büyük  ihtimalle  de  bu  Kara  Kuvvetlerinin  Harekat  Başkanlığı  
tarafından  hazırlanmıştır.  2003  tarihinde  Kara  Kuvvetleri  Harekat  Başkanının  Muharrem  
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Karaduman  olduğunu  hatırlıyorum.  Ben  birçok  plan  semineri  ili  ilgili  gözlemci  raporu  
hazırladığım için bu raporu da hazırlamış olabilirim. Ancak şu anda tam olarak hatırlamıyorum.  
Ancak muhakkak bu rapor hazırlanmıştır. Gözlemci heyetinin başkanı olan Tevfik Özkılıç in da bu  
rapordan mutlaka haberdar olması gerekir. Usul ve askeri disiplin bu şekildedir.

Ben 1. Ordu Komutanlığının plan seminerine 5-7 Mart 2003 tarihinde katıldım. Bu plan  
seminerinin  amacı  Yunanistan  'a  karşı  hazırlanan  egemen  harekat  planının  incelenmesi  idi.  
Emirlere  bu  şekilde  yazıldı.  Zaten  bu  seminerin  emri  bir  yıl  önceden  verilmişti.  Seminerin  
tarihindeki  değişiklik  Kuzey  Irak  ile  ilgili  Amerika  'nın  tezkeresi  gündemdeydi,  hatırladığım  
kadarıyla bununla ilgili tezkerenin geçip geçmemesiyle ilgili bir tarih değişikliği olmuş olabilir. Bu  
şekilde hatırlıyorum. Seminerin tamamına katıldım,  ancak 1-2 oturumunda kısa süreli  olmamış  
olabilirim.

Plan  seminerinde  yüzde  doksan  egemen  harekat  planı  görüşüldü,  ancak  Çetin  Doğan  
paşanın  zaman  zaman  laiklik,  iç  tehdit  içeren  cümlelerle  vurgulamalar  yaptığını  hatırlıyorum.  
Olasılığı en yüksek tehlikeli senaryo diye bir şey görüşülüp görüşülmediğini hatırlayamıyorum. Biz  
gözlemciyiz,  orada semineri  izleriz,  seminere müdahil  olamayız,  benim kanaatim seminerde dış  
tehdit ağırlıklı görüşme olmuştur, ancak geri bölge emniyet plan kapsamında da oluşabilecek irtica,  
PKK ya da Yunanistan in da geri bölgede yapabileceği sabotajlarda görüşüldü. Plan seminerinde  
belediye  başkanlarının  görevden  alınması,  tutuklanacak  insanların  bazı  yerlere  toplanması  
konusunda bir şey söylendiğini hatırlamıyorum. Çetin Doğan paşanın sık sık ve genel olarak laiklik  
ve irtica ile ilgili şeyler ve tehdit değerlendirmeleri söylediğini hatırlıyorum.

Her seminer  yüzde yüz  ses  kaydına alınır.  Ancak kamera çekimi yapılıp  yapılmadığını  
hatırlamıyorum. Ben seminerde hakim-savcılar, kaymakamlar ve kamu personelleri ile ilgili fişleme  
şeklinde  yani  irticacı,  Atatürkçü,  Süleymancı  vb.  şeklinde  listelerin  ve  sunumların  yapıldığını  
hatırlamıyorum, 

Genelkurmay  Başkanlığının  gözlemci  heyetinin  hazırlamış  olduğu  gözlemci  raporu  
tutanağı  okundu,  soruldu:  Bu gözlemci  raporu doğrudur,  aksini  zaten söyleyemem bu gözlemci  
raporunda belirtilen tespitler ve hususlar doğrudur, ben şu anda seminerin üzerinden çok zaman  
geçtiği için görüşülen mevzuları şuan net olarak hatırlayamıyorum. Benim de içinde olduğum Kara  
Kuvvetleri gözlemci raporu da buna benzer olduğunu tahmin ediyorum.

Ben egemen harekat planı adı altında gerçekte iç tehdide yönelik başka bir planın OEYTS  
adı altında oynandığını algılayamadım. Plan semineri salonları dışında başka bir alanda toplantı  
ya da seminer yapıldığını hatırlamıyorum. Ya da ben görmedim. Biz akşam beş olunca ayrılıyorduk,  
sonrasında ne yapılıp yapılmadığının bilemiyorum.

Kara Kuvvetleri ile 1. Ordu arasında seminerle ilgili yapılan yazışmaları hatırlamıyorum.  
Kara Kuvvetlerinin OEYTS'nin oynanmamasına ilişkin yazısını da hatırlamıyorum.

3 Ocak 2003 tarihli  Kara Kuvvetleri  Komutanlığının  mesaj  emri  okundu,  soruldu:  Bu  
mesaj emrini ilk kez gördüm.

Genelkurmay  gözlemci  heyetinin  sonuç  raporu  okundu,  soruldu:  Kara  Kuvvetleri  
Komutanlığının  mesaj  emri  doğrultusunda  OEYTS'nin  oynanmaması  gerektiği  anlaşılmaktadır.  
Benim anladığım kadarıyla olasılığı en yüksek tehlikeli senaryoyu 1. Ordu Komutanlığına Kara  
Kuvvetleri Komutanlığı göndermiş, ancak onlar da kabul etmemiştir. Ancak Genelkurmay gözlemci  
raporuna  göre  OEYTS'nin  plan  seminerinde  oynandığı  anlaşılmaktadır.  Kuvvetin  OEYTS'nin  
oynanmaması yönünde emrine rağmen 1. Ordunun plan seminerinde OEYTS'nin oynaması uygun  
değildir.  Biz  gözlemci  olarak  seminerde  ne  olduysa  onu  anlatmışızdır.  Ancak  bizim  hazırlamış  
olduğumuz gözlemci raporu şuan nerededir bilmiyorum. Ancak Genelkurmayın hazırlamış olduğu  
seminer gözlemci raporu mutlaka doğrudur, aksi olamaz.

SORULDU:  Gözlemci  raporunu  mutlaka  Kara  Kuvvetleri  olarak  hazırlamışızdır.  
Hazırlamamız  mümkün  değildir  ve  Tevfik  Ozkılıç  in  bundan  haberi  vardır.  Tevfık  Özkılıç  in  
hazırlanan gözlemci raporundan haberi olmamış olabilir. Ancak onun üstü olan Harekat Başkanı  
bu raporu mutlaka imzalamıştır.
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SORULDU: Plan seminerinde  Kara Kuvvetlerinin  3 Ocak 2003 tarihli  mesaj  emri  de  
dikkate alındığında kesinlikle egemen harekat palının plan seminerinde görüşülmesi gerektiği, yani  
dış  tehdidin  esas  alınması  gerekir.  Genelkurmayın  gözlemci  raporuna  göre  olasılığı  en  yüksek  
tehlikeli senaryo seminerde görüşüldü açıktır.

Çetin Doğan in plan seminerinde gerçekleştirmiş olduğu açılış  konuşmasında "aslında  
günümüzdeki gelişmeleri dikkate aldığımız zaman birinci öncelikli ele almamız gererek iç tehdidi  
bu  seminerle  öne  alıyoruz...  "  kapanış  konuşmasında  "...  arkadaşlar  bu  plan  seminerini,  plan  
çalışmasını kasıtlı olarak belli bir çerçeveye koyduğumuzu, günün şartlarımıza, günün konjoktürel  
gelişmelerine  göre  dikkatlerimizi  nerelerde  yoğunlaştırmamız  gerektiğini  ortaya  koymak  için  
yaptığımızı  her  halde  hepiniz  anlamışsınızdır...  "  bu  ifadeler  Kara  Kuvvetlerinin  emrine  
uyulmadığının açık ifadesidir. Milli Mutabakat Hükümeti ile ilgili görüşme yapılıp yapılmadığını  
şuan  hatırlamıyorum.  Biz  o  tarihte  seminerde  tam  olarak  neyin  söylenmek  istediğini  
anlayamamıştık.  Daha  doğrusu  bize  hayali  bir  jenerik  senaryo  verildiği  için  söylenenleri  o  
kapsamda değerlendirdik.

Sanık Memiş Yüksel Yalçın'ın seminerde "... Bursa, Balıkesir ve Yalova illerinde toplam  
5300 polis. 4800 jandarma ve 3500 özel güvenlik elemanı görev yapmaktadır..."şeklinde çalışma  
yapması geri bölge emniyeti açısından normaldir.

Sanık  Çetin  Doğan'm  seminerde  "...  Belediyelerin  DİSK'isi,  İSKİ'si  diye  bir  sürü  
teşkilatları  var.Bu  şirketler  şu  anda  zaten  gerici  unsurların  elindedir.  Bu  şirketler  kendilerine  
serbest  bırakıldıkları  takdirde:..  Bunların  başına  kendi  içimizden  yani  emekli  olmuş  personel  
getirmediğimiz  takdirde...  bunların  yaptığı  her  hareket  bizi  sabotaja  yönelik  olacaktır  ve  
baltalayacaklardır... " bu ifadeler çokyanlış ifadelerdir.

Sanık Çetin Doğan'ın seminerde "...  Şimdi tabi bir gerginlik var, gerginlik Ege de ve  
Tiirk-Yunan ilişkilerinde bir bozukluk var ama kontrollü bir tırmanma ve savaş istemiyoruz... " Bu  
OEYTS de geçen bir ifadedir, orada öngörülüyordu. Bu konuşmadan o kastedilmiştir.

Sanık Çetin Doğan'ın seminerde"... Şimdi arkadaşlar zaten aslında biz bunu, bu planı  
örtülü olarak sadece iç güvenliğe yönelik hazırladık... " bu konuşmada olasılığı en yüksek tehlikeli  
senaryoya işaret etmektedir. Kara Kuvvetlerinin onayladığı plan dışında seminerlerde başka bir  
plan açık ya da örtülü olarak oynanamaz. Bu planı genelkurmay boşlukta emretmektedir. Dolayısı  
ile Kara Kuvvetlerinin ve Genelkurmayın emrettiği plan dışında bir plan örtülü olarak oynanamaz.

Sanık Çetin Doğan'ın seminer de"...Kadıköy İmam Hatip Lisesi Müdürü senden şey yok  
mu, onları fakat almıyorsun yani... " dediği, cevaben Albay Memiş 'in ise "... komutanım Kadıköy  
'ün  sorumluluğu  bana  sonradan  verildi.  Ben  onun  ismini  tam  olarak  alamadığım  için  buraya  
yazmadım komutanım. Normalde o da alınacak komutanım. Üsküdar ve Ümraniye de olduğu gibi...  
" bu güncel anlara dönülmüştür. Senaryoda böyle bir şey yoktur, seminerinde bu tür kişilerle ilgili  
görevden almalar konuşulamaz, konuşmamak gerekir. Ben bu konuşmayı hatırlamıyorum.

Seminerde Er gün Saygun'un "  ...komutanım ben evvela müsaade ederseniz  şu konuyu  
vurgulamak isterim. Bu bir EMASYA değildir, bu bir devletin bekası ile ilgili bir şey, rejimin devamı  
ile ilgili şeydir... " Basit bir kolluk kuvveti ile müdahale olayı olmadığı belirtilmiştir.

Buradan şu anlaşılmaktadır. Gerçek hayata yönelik vurgulamalar vardır. Bu vurgulamalar  
jenerik senaryoya yönelik değildir.

Seminerden Şükrü Sarıışık "...ben önce iç tarafı halletmek durumundayım. Onun için 2. ve  
5.  Kolordu  Komutanlıklarından  yeterli  emniyet  tedbirlerini  alabilecek  bütün  birliklerimi  oraya  
görevlendiririm. Onun dışındakilerin tamamını buraya getiririm. İstanbul'un üzerine çökerim ve  
Belediye Başkanıymış. Yok ondan sonra Savcıymış, hakimmiş, kaymakammış bu konuya olumsuz  
bakan tablolarda yer alan insanları gerekirse belediye başkanları, komutanları o görevde uhtesinde  
olacak  şekilde  görevlendirmek  sureti  ile...  bunlar  kararlarını  vermişlerdir,  bu  ülkeyi  bölecek,  
parçalayacaklardır. Ve ülkeyi başka bir rejimin içerisine taşıyacaktır. Böyle kararlı olabilir, halka  
karşı  da  acımasızca  hareket  etmek  bizim  görevimizdir...  "  bu  konuşmayı  hatırlamıyorum.  Bu  
konuşmada jenerik senaryo ile ilgilidir. Bana öyle gelmektedir. İstanbul'un üzerine çökmek ifadesi  
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kabul  edilemez.  Ben  seminerde  kamu  görevlilerinin  yansılarda  liste  halinde  gösterildiğini  
hatırlamıyorum, görmedim.  Ben  seminerde  isim  veya  makamlara  yönelik  herhangi  bir  şeyi 
hatırlamıyorum.

Çetin Doğan'ın kapanış konuşmasında "...gerçekten de şu anda ülkenin içinde bulunduğu  
durum bütün yurttaşlarımız tarafından endişe ile takip ediliyor. Bir yandan kontrol imkanını pek  
bulamadığımız  çok  önemli  gelişmeler  var  dışarıda.  Kuzey  Ira'ta  ve  Irak'ta  içeride  de  belli  bir  
partinin militan kadrosu adım adım irticai örgütlenmeyi bütün yurt sathında yaymak için bazen geri  
adım atarak bazen bir adım geri atarak fakat fırsat bulduğu zaman geçit bulduğu zaman da iki  
adımla bunu telafi ederek mesafe almaktadır... " kapanış konuşmasında Çetin Doğan buna benzer  
bir  konuşma yaptı.  Ancak  detayını  hatırlamıyorum.  Daha  önce  de  söylediğim  gibi  irticaya  ve  
laikliğe dem vuran konuşmalar yaptı.

Çetin Doğan'ın yapmış olduğu bu konuşmalar hoş konuşmalar değildir ve halktan kimin  
tasviye edileceğini, kimin tutulacağını askerin işi olmaması gerekir.

Plan  seminerinde  XI  isimli  şahıs  "...  klasörler  burada  yanımızda,  getirdi  komutanım.  
İstanbul ili için daha çok bilgiye ihtiyacımız olmasına rağmen elimizde yeterli bilgi var..." dediği  
Çetin Doğan'ın ise "yeterli bilgi var" dediği, XI şahsın devamında "Yani fırınlardan pastanelerine  
kadar  hepsini  çıkardık,  listelerimiz  hazır,  örgütlerin  nerelerde  olduğu,  vakıflar  nerelerde,  
sinagoglar, kiliseler nereleri korunacak, yeterli bir çalışma yaptığımızı sanıyorum... " dediği, bu  
ifadeden dini gruplara yönelik bir  tespit  yapıldığı ortaya çıkıyor. Fırınlar ve pastanelere kadar  
çıkardıktan neyin kastedildiğini anlayamadım.

Ben plan seminerinde egemen harekat planının konuşulduğunu biliyorum. Bunun yanı sıra  
geri  bölge  emniyet  planı  kapsamında  iç  tehdide  yönelik,  değerlendirmeler,  konuşmalar  ve  
ifadelerde bulunulduğunu hatırlıyorum. Ancak kim ne dedi şeklinde ayrıntısını hatırlayamıyorum.  
100-150 kişi vardı, herkes bir şeyler zaman zaman söylüyordu.

Ben 27 yıldır Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yaptım, kendi isteğimle ayrıldı. Ben bir defa  
bil olsa böyle bir olayın içerisinde asla olmadım. Seminerdeki önemli konuları mutlaka gözlemci  
raporuna yazmışızdır. Bu raporu da Kara Kuvvetleri Komutanlığına sunduk, bu rapor oradan temin  
edilebilir" şeklinde beyanda bulunmuştur.

b-) 01.03.2012 tarihinde 89 nolu celsede alınan ifadesinde: "7. Ordunun plan semineri  
çok uzun zaman önceden planlanmış bir plan semineriydi. Genelkurmay Başkanlığı bir tatbikatlar  
programı hazırlar ve bu program 10 yıl ötesine kadar gider. Hangi ordunun ne zaman, hangi yıl  
harp oyunu plan tatbikatı ya da plan semineri yapacağını ortaya koyan bir çalışmadır. Yani bugün  
Genelkurmay  Başkanlığına  gidersek  ya  da  Kara  Kuvvetleri  Komutanlığına,  3  yıl  sonra  hangi  
ordunun, hangi ülkeye yönelik bir planı oynayacağı yıllar önceden bellidir. Bu da böyleydi. 1. Ordu  
plan semineri de 1 yıl, yaklaşık 1 yıl önce yayınlanan Kara Kuvvetleri tatbikat programında ve üst  
komutanlık  olan  Genelkurmay  Başkanlığı  tatbikat  programında  bizzat  planlanmış  bir  plan  
semineriydi tarihiyle birlikte. Ve bu planlamaya göre 1. Ordu Komutanlığımızın 2003 yılının Mart  
ayında bir komşu ülkeye yönelik çok gizli gizlilik derecesinde bir planı irdelemesi gerekiyordu. Biz  
de bu kapsamda bunun birkaç ay öncesinden Ordu, Genelkurmay, Kara Kuvvetleri bir prosedür  
vardır. O prosedür doğrultusunda hazırlıklarımızı tamamladık. Ordu Komutanlığı da üzerine düşen  
çalışmaları yaptı. Yine bu tatbikatlar programının ekinde bir gözlemci heyeti listesi vardır. Her ordu  
da icra edilen plan tatbikatı harp oyunu ya da plan seminerine kimlerin katılacağı da gözlemci  
olarak  belirlenir  bir  plan  dahilinde.  Bu Mart  ayının  başında biz  Kara Kuvvetleri  Komutanlığı  
gözlemci  heyeti  olarak  Harekat  Başkanlığından  ben,  yine  bir  arkadaşım  Personel  Başkanlığı,  
MEBS  Başkanlığı,  Lojistik  Başkanlığı,  İstihbarat  Başkanlığından  bir  heyetle  ve  Tevfık  Özkılıç  
Paşamız o zaman Tuğgeneraldi. Hep birlikte İstanbul'a gittik. Genelkurmay'dan da bir gözlemci  
heyeti  vardı.  Hatırladığım  kadarıyla  Deniz,  Hava,  Jandarma  Komutanlıklarından  da  olması  
gerekir.  Kalabalık  bir  heyetti.  Gittik  ve  Ordu  Komutanlığı  orada  bu  semineri  icra  etti  3  gün  
boyunca.  Seminerin  tamamı  boyunca  biz  gözlemciler  oradaydık.  Yapılan  çalışmaları  izledik.  
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Önemli noktaları notlar halinde o dönemde almışızdır. Her orduya da gittiğimizde bunu yapardık  
ya da kolorduya, çünkü 3 yıl boyunca ben Kara Kuvvetleri Harekat Başkanlığında görev yaptım.  
Plan Subayı ve Plan Şube Müdürü olarak birçok orduya, kolorduya defalarca gidip bu prosedürü  
yaşadık.  1.  Ordunun  bu  plan  seminerinde  Yunanistan  'a  yönelik,  o  ülkeye  yönelik  savaş  planı  
oynandı. Ve ağırlıklı olarak bu dış tehdidin nasıl ortadan kaldırılabileceğine yönelik savaş planları  
görüşüldü. Ayrıca o ana savaş planının eki kapsamında Personel, MEBS, Lojistik çeşitli konularda  
diğer ekler görüşüldü. Bu kapsamda her planın bir geri bölge emniyet eki vardır. Ordular barış  
zamanı  bulunduğu  yerden  tugaylar,  tümenler  boşalttığı  zaman.  Cepheye  gittiği  zaman  geride  
güvenlik  sağlayan  ne  tugay  ne  tümen  hiçbir  şey  kalmaz.  O  Kapsamda  geri  bölge  emniyeti  
sözkonusu olur. Geri bölgede ne tehditler olabilir ona yönelik de çözüm tarzları önerilir. Yani ordu  
komutanı,  sıkıyönetim  komutanı  gereği  bir  savaş  halinde  hem  cepheye  bakmak  hem  de  geri  
bölgesine bakmakla mükellef. Bunu da içerecek bir çalışma yapıldı. Ben burada dikkatimi çekecek  
boyutta.  Bende  şüphe  uyandıracak  boyutta.  Bu  iddianameye  konu  hususlar,  tespit  etmedim.  
Etseydim  zaten  bunları  notlarıma  da  alır,  en  azından  hafızamda  yer  eder  Kara  Kuvvetleri  
Komutanlığına döndüğümüzde de biz  Kara Kuvvetleri  Komutanlığı  heyeti  olarak bunu mutlaka  
komutanlarımıza  iletirdik.  Bir  gözlemci  sonuç  raporu  mutlaka  hazırladık.  Hazırladığımızı  da  
hatırlıyorum. Bu da şu şekilde oluyor.  Heyet  o gidilen ordudan, kolordudan Kara Kuvvetlerine  
Ankara'ya dönünce ilgili arkadaşlarımıza soruyoruz. Sen kendi ilgi alanına giren örneğin lojistik,  
sen kendi ilgi alanına giren konularda ordunun ihtiyacı olan, gücünün yetmediği herhangi bir husus  
tespit  ettin  mi  deriz?  Onlarda  efendim  ben  şu  2  konuyu  tespit  ettim  der.  Oradan  alırız,  
personelciden  alırız,  istihbaratçıdan  alırız.  Onları  birleştiririz.  Usulü  dairesinde  sıralı  
komutanlarımıza arz ede, arz ede bir sonuç raporu hazırlanır. Bu sonuç raporu da Genelkurmay  
Başkanlığına,  ordulara  ve  kuvvetin  ilgili  birimlerine  yayınlanarak  ordunun  eksiklerinin  
tamamlanması  istenir.  Biz  sonuç raporu hazırladık.  İnanın  burada yemin  de  ettik.  Şu  anda ne  
yazdığımı ben o raporda hatırlayamıyorum tam olarak. Tam olarak hatırlamıyorum. Hatırladığım,  
endişe uyandıracak şüphe içeren ve bunun da dışında ordunun o hasım ülkeye yönelik yapacağı  
harekata ilişkin önemli ihtiyaçlarının olmadığı doğrultusunda kısa bir rapordu. O rapor o zaman  
hazırlandı.  Usulü  dairesinde  komutanlara  arz  edildi  ve  biz  plan  semineriyle  ilgili  efendim  
çalışmaları böylece tamamlamış olmuş. Arkadan ordunun varsa ihtiyaçlarını diğer ilgili birimler  
takip etmiştir" şeklinde beyanda bulunmuştur.

16-) Tanık Bekir Kalyoncu:
02.03.2012  tarihinde  90  nolu  celsede  alınan  ifadesinde:  "Bu  plan  seminerine  

Genelkurmay  Başkanlığını  temsilen  zatıalinizin  belirttiği  isimler  gözlemci  olarak  katıldılar  ve  
sonuçta tespitlerini bir rapor haline getirdiler ve hiyerarşik bir yapılanmadaki bürokratik bir işlem  
gereği ben ve sıralı  komutanlarımız imzaladılar.  Tabi o zaman olağanüstü bir  dönem olduğunu  
hatırlatmakta yarar görüyorum Genelkurmay Başkanlığı açısından. Çünkü benim parafıma dikkat  
ederseniz 21 Mart'ta paraflanmış. 20 Mart tarihi Amerika Birleşik Devletlerinin Irak'a saldırısının  
başladığı  gündür.  Onun  ertesinde  6-7  aydır  bu  Amerikalılar  ile  askeri  teknik  görüşmeleri  
müzakeresini  yapan  kişi  olarak  çok  yoğun bir  ortamda idik.  Genelkurmay Başkanlığında  Plan  
Harekat  Daire  Başkanı  olarak  beni  ilgilendiren  konu  bu  plan  seminerinde  Genelkurmay  
Başkanlığının direktiflerinden ilave olarak ordunun herhangi bir talebi var mı yok mu ve bunun  
dışında herhangi bir şey var mı yok muydu. Ben sadece muhtemelen buna bakmışımdır. Ayrıca  
zatıalilerinin de bildiği gibi plan tatbikatları ve seminerler bir oyun, bir tiyatro oyunu tabiri caizse  
şeklinde  yapılır.  Bir  senaryo vardır  ve  bu  senaryoya uygun olarak  çeşitli  enjekteler  ile  durum  
kötüleştirilerek  bu  durum  çerçevesinde  karargah  subaylarının  ve  komutanlarının  çeşitli  durum  
muhakemeleri yapıp çeşitli sonuçlara varmaları beklenir. Dolayısı ile bu arkadaşlarımın yaptığı  
tespitlerde ben herhangi bir olağanüstülük fark etmedim. Zira hem okuduğum zaman fark etmedim  
hem de belki de işlerimin yoğunluğu nedeni ile Genelkurmay 'da çalışan arkadaşlar bilirler böyle  
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durumlarda Genelkurmay karargahında olağanüstü bir durum 1 gün önce harp başlamış, dolayısı  
ile ben olağanüstü bir şey hissetmedim'' şeklinde beyanda bulunmuştur.

"Şimdi özellikle  bu gözlemci  raporunun iç  tehdit  ile  ilgili  olan bir  kısmı var.  Şimdi  
bunun  A  bendinde;  öncelikle  bir  milli  mutabakat  hükümetinin  kurulmasının  gerektiği  
vurgulandığı  belirtiliyor  seminerde.  Siz  bundan  ne  anlıyorsunuz,  normal  sizin  denetimizden  
geçen bir gözlemci raporu olarak bu ibareden ne anlarsınız?" şeklindeki soruya,

"Şimdi demin de söylemeye çalıştığım gibi ben bundan şunu anlarım. Gayet samimi olarak  
ifade ediyorum. Demek ki 1. Ordu bölgesinde tabi senaryoyu bilmiyorum, senaryoyu da okumadım.  
Senaryo o şekilde yazılmış ki meydana gelen olaylar neticesinde vediğer bölgelerde bazı gelişmeler  
olmuş. Bu neticede artık mutlaka bir şeyler yapılması ihtiyacı ortaya çıkmış ve belki de tarafların  
anlaşarak bu iç güvenlik tehdidine bir  çare bulacak bir şeyler yapması gerektiğikonuşuldu mu,  
tartışıldı mı, birisi mi söyledi onu da bilmiyorum,

Tabi bu milli mutabakat hükümeti kurulması darbe vesaire anlamında aklıma hiçbir şey  
gelemezdi. Çünkü hükümet Ar alık'ta kurulmuş, 3 ay geçmiş. Bu nedenle tabirimi mazur görün.  
Anadolu 'da bir deyim vardır; Fol yok, yumurta yok derler. Fol yok, yumurta yokken böyle bir şeyin  
olabileceğini,  maddeten  tartışıldı  ise  aklıma  gelmesi  mümkün  bile  değil.  Olsa  olsa  diye  
düşünmüşümdür. Senaryoda bazı durumlar yaratılmış. Bu senaryoda işte böyle böyle yapılırsa iyi  
olur gibi benim şahsi değerlendirmem olabilirdi o zaman" şeklinde,

Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş'ın: "Şimdi plan seminerini tabi siz içeriğinde neler  
konuşulduğunu bilmiyorum dediniz  sadece  sonuç  raporunu gördünüz.  Bu  plan  seminerinde  
özellikle  gerçek  kişileri  ile  ilgili  bilgiler  var,  görüşmeler  var.  Bunların  gözaltına  alınması,  
görevden  el  çektirilmesi  ile  ilgili  hususlar  var.  Gerçek  kişilerden  bahsedilebilir  nü  plan  
seminerinde?" sorusuna,

"Prensip olarak bahsedilmemesi gerektiğini düşünüyorum" şeklinde cevap verdiği,
Cumhuriyet  Savcısı  Savaş  Kırbaş'ın:  "Bu  plan  seminerinde  bir  iç  ayaklanmadan  

bahsediliyor ve burada Tuzla, Pendik, Sultanbeyli Belediye Başkanları, işte çeşitli imam hatip  
okulları  isimleri  veriliyor.  Sunumda  slaytlar  gösteriliyor.  Bunların  görevden  alınması,  el  
çektirilmesi, gözaltına alınması gibi hususlar var. Bir plan seminerinde bunlar olabilir mi gerçek  
kişi olarak?" sorusuna,

"Genel değerlendirme olarak ben uygun bulmam bunların bulunmasını"  Şeklinde cevap 
vermiştir.

17- ) Tanık Koksal Karabay:
02.03.2012 tarihinde 90 nolu celsede alınan ifadesinde özetle:  1. Ordu Plan Semineri 

Genelkurmay  Başkanlığı  Gözlemci  Heyeti  raporunu  okuduğunu,  Harekat  Başkanı  olarak  paraf 
attığını,  siyasi  iktidarın  değiştirilmesine  yönelik  bir  faaliyet  olarak  kendisinde  bir  şüphe 
uyandırmadığını Milli Mütabakat Hükümetinin kurulması, MİT Başkanlığına asker kişi atanması 
gibi hususların dikkatini çekmediğini, Gözlemci raporunda Milli Mütabakat Hükümeti kurulmasının 
gerektiği  ve  MİT  Başkanlığına  asker  kişinin  getirilmesi  konulu  yazıların  altını  kendisinin 
çizmediğini, bunu ancak Genelkurmay Başkanı ve ancak yazı 2. Başkana kalacaksa 2. Başkanın 
çizebileceği şeklinde beyanda bulunmuştur.

18- ) Tanık Yaşar Büyükanıt:
02.03.2012 tarihinde 90 nolu celsede alınan ifadesinde özetle: "Yapılan seminerlerle  

veya harp oyunları ile ilgili gözlemcilerin hazırlamış olduğu raporlar üst komutanlıklara silsileler  
yoluyla rutin olarak gönderilir. Bu seminerle ilgili sonuç raporu da 2003 yılında yanılmıyorsam  
Mart ayında ben Genelkurmay 2. Başkanı olduğum zaman bana sunuldu. Tabi sonuç raporunun  
altındaki imza, sonuç raporunun içeriğinin onaylandığı anlamına gelmiyor. Bu bir kere kesin bir  
şey.  Bu  sonuç  raporunun  Genelkurmayın  yazışma  usullerine  uygun  olarak  hazırlanıp  
hazırlanmadığı konusunda onaylanıyor. Ben de bunu onayladım. Tabi bu içeriğinde yer alan şeyleri  
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onaylama  anlamına  da  kesinlikle  gelmiyor  ve  bu  raporu  da  ben  2.  Başkandım  Genelkurmay  
Başkanına da arz edildi bu rapor. Dolayısı ile buradaki yürütülen işlem rapor ile ilgili söylüyorum,  
rutin bir işlem. İçeriği ile ilgili düşüncelerimi gündeme getireyim. Raporu Genelkurmay Başkanı, o  
zamanki Genelkurmay Başkanımıza arz etmeden önce hukukçulara incelettik. Ayrıca Genelkurmay  
Karargahının temelini teşkil eden J Başkanlığı dediğimiz hepsine gönderdik. Onlardan da görüş  
aldık.  Bundan sonra da komutana arz  ettik.  İçeriğine  baktığımız  zaman o tarihte  bana verilen  
rapora göre hukuk dışı herhangi bir şey olmadığı kanaatini taşıdık. Yani seminerlerden sonra bu  
gibi tedbirler teklifler yapılır. Ancak bunların, o rapor içeriğindeki hususlar ile ilgili uygulamaya  
geçmesi  anlamını  da  taşımaz.  Çünkü bir  masum ülke  ile  savaş  kapsamında mesela  senaryolar  
yaratırsınız, faraziyeler koyarsınız, bunu da oynarsınız. Amao ülkeye taaruz edeceğiniz anlamına  
gelmez.  Maksat,  planları  denetlemektedir.  Bu kapsamda olduğunu söyleyebilirim.  Ayrıca bu tür  
raporlarda teklifler de olabilir. Kuvvet teklifleri olabilir, zafiyet alanları varsa zafiyet alanlarını  
giderecek tedbirler gündeme getirilebilir. Dolayısı ile ben şahsen bu raporu bu kapsamda belge  
olarak görüyorum...",

"Yine  aynı  yılda  2002-2003  yıllarına  gittiğimizde  Genelkurmayın  ülkemizdeki  bu  iç  
tehdit algısına baktığımızda, irtica 1. öncelikli iç tehdidi teşkil ediyor muydu?"şeklindeki soruya,

"Şimdi tabi 2000-2003 arasında nasıl bir öncelik samimiyetle itiraf edeyim ki bilmiyorum.  
Ama irtica mutlaka bir tehdit olarak görülmüştür Silahlı Kuvvetler tarafından. Yani bu kaçınılmaz  
bir gerçektir çünkü Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının dayandığı temel esaslar malumunuz bunları  
söylemeye gerek yok. İrtica bu Türkiye Cumhuriyetinin dayandığı temel esaslara karşı bir tehdittir.  
Mesela  laiklik  ilkesi,  eğer  laikliğe  karşı  bir  tehdit  görüyorsanız.  Tabiki  büyük  tehdittir.  Çünkü  
Anayasamızın temel direğini oluşturan değerlere karşı herhangi bir şey varsa hareket varsa tabi  
irtica çok geniş kapsamlı bir şeydir yani herkes kendine göre de tarif edebilir. Ama böyle bir şey  
algılanmışsa devletin kurumları bunu milli güvenlik siyaset belgesinde de yer alır bu ve bazılarının  
söylediği  gibi  maalesef  şöyle  söylüyorlar;  gizli  anayasa  şimdi  milli  güvenlik  siyaset  belgesi  
hazırlanır.  Bakanlar  Kurulunun onayından geçer,  Başbakan tarafından imzalanır  ve  yayınlanır.  
Kimlere yayınlanır?  Bütün ilgililere yayınlanır,  yani  bütün Bakanlıklar  ilgili  Bakanlıklar  çünkü  
bunun içinde o makamlara görevler de vardır. O görevlere göre herkes kendine düşen planlamayı  
yapar" şeklinde cevap verdiği görülmüştür.

19-) Tanık Hasan Durak:
02.03.2012  tarihinde  90  nolu  celsede  alınan  ifadesinde:  "Bu  seminerde  darbe  planı  

konuşulduğuna dair bende herhangi bir düşünce oluşmadı. Onu belirtmek istiyorum. Bu seminere  
ben gözlemci olarak katıldım. Tabi katılırken de aslında benim görevimle doğrudan ilgili olmayan  
bir  konuydu.  Ben  Plan  Harekat  Dairede  Uluslararası  Plan  Harekat  Şube  Müdürüydüm.  Bu  
seminerler,  harp oyunları Milli  Plan Şubenin görev kapsamındaydı.  Fakat o aslında Milli  Plan  
Şubenin yoğun faaliyetlerinden dolayı benim katılmam emredildi ve ben katıldım. Dolayısıyla şunu  
arz etmek istiyorum. Yani bu planlarla Genelkurmay Karargahında çalışırken doğrudan çok fazla  
bir ilgim yoktu. Ancak o esnada Plan Şube Müdürünün veya onun yardımcılarının yoğun faaliyetler  
dolayısıyla benim katılmam emredildi. Ve katıldığım bu süre içerisinde de 2.5 gün sürdü. 2.5 günde  
katıldım. Darbe planıyla ilgili herhangi bir izlenim edinmedim.

Tabi bu plan seminerine ben tek başıma Genelkurmay 'dan katılmadım. 6 kişi  katıldık.  
Heyet başkanımız vardı. O da tanık olarak zaten bekliyor. Bu seminer sonuçlarında genelde böyle  
yapılır.  Katılımcılar  görüşlerini,  düşüncelerini  koordinatöre  tespit  ettiği  hususları  bildirirler  ve  
koordinatör olan bunu kaleme alır, yazar. Bende koordinatördüm. Yani bu raporun yazılmasında bu  
girdileri de alarak bu raporu oluşturdum.

Şu anda  bunu net  olarak  hatırlamıyorum.  Ama tabi  hatırladığım  şu;  bu  seminerde  iç  
tehditte vurgulandı.  İç tehdit konuları da görüşüldü. Egemen planı görüşüldü. Egemen planıyla  
birlikte geri bölge emniyet,  EMASYA ve sıkıyönetim ekleri  de görüşüldü. Bu planda asıl  olarak  
zaten batı da şu anda ismini veremeyeceğim. Gizlilik açısından" şeklinde beyanda bulunmuştur.
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20-)Tanık Mehmet Pınar: 
02.03.2012 tarihinde 90 nolu celsede alınan ifadesinde: "Bu plan seminerinin 1. Ordu  

plan seminerinin benim katıldığım diğer seminerlerden bir farkını görmedim. Dolayısıyla bu ne  
şekilde  cereyan  edeceği  konusunda  bize  daha  önce  orada  bir  açıklama  yapıldı.  O  tatbikat  
programında yer aldığı şekilde cereyan etti. Bir anormallik görmedim. 

Mahkeme Başkanının:  " Peki bu sonuç raporunu siz mi hazırladınız, yoksa koordine mi  
ettiniz? Yani genel olarak bu metni kim oluşturdu? " sorusuna;

Bu  sonuç  raporunu  Harekat  Başkanlığından  temsilci  arkadaşlarım  oluşturdu.  Benimle  
koordine  ettiler.  Bende  orada  gözlemlerimle  raporun  doğruluğunu  onaylamış  bulunuyorum'''' 
şeklinde beyanda bulunmuştur.

21- ) Tanık Süleyman Taş:
05.03.2012 tarihinde 91 nolu celsede alınan ifadesinde:(Kara Kuvvetleri Komutanlığı 

Gözlemci Heyetinde yeralmaktadır)  "Tanık Süleyman Taş: "Sayın Hakimim takvimde de bugün  
05 Mart 2012 yazıyor. Tam 9 yıl geçti bugün itibari ile. Takdir edersiniz ki 9 yıl çok büyük bir  
zaman.  Ben  sadece  net  olarak  hatırladığım  kendi  bölümümü  dinledim.  Diğer  bölümler  beni  
ilgilendiren konular değildi. Hiç de dikkatimi çekmedi. Çekseydi herhalde aklımda kalırdı" şeklinde 
beyanda bulunmuştur.

22- ) Tanık Doğan Arslan:
05.03.2012 tarihinde 91 nolu celsede alınan ifadesinde: "2003 yılında yapılan seminere  

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanlığı temsilcisi olarak katıldım ve herhangi bir aykırılık  
diğer seminerlerden bir farklılık hissetmedim.

O dönemde benim hatırladığım şifahi  olarak Harekat  Başkanlığı  Koordinatör  Makamı  
olan Harekat Başkanlığı Temsilcisi Nevres Erkin ile ayaküstü bir görüşmemiz olmuştu. Çünkü biz  
seminerde bir ihtiyaç teklifi var mı daha ziyade ona yoğunlaşmıştık Lojistik Başkanlığı Temsilcisi  
olduğumuz için. Dikkate değer, raporda yer alacak herhangi bir husus yok demiştim şifahi olarak  
ama. Yazılı rapor hayır.

Genelde  hasım  ülke  oynanmıştı.  Ayrıca  içeride  de  geri  bölge  ile  ilgili  bazı  sorular  
sorulmuştu.  Kendi  topraklarımızda yer  isimleri  kullanıldı  ama hasım ülkede yer  isimlerinde de  
büyük ölçüde işte kırmızı, şey turuncu ülke vesaire gibi ifadeler kullanıldı. Başka bir hatırladığım  
bir şey yok" şeklinde beyanda bulunmuştur.

23- ) Tanık Vahit Aydoğan: 
05.03.2012 tarihinde 91 nolu celsede alınan ifadesinde:  "Seminer 05-07 Mart tarihleri  

arasında yapıldı. Görevim gereği o seminere Kara Kuvvetlerinin MEBS temsilcisi olarak katıldım.  
MEBS temsilcisi  olarak görevim seminer boyunca bütün seminer  gruplarınca arz edilecek olan  
muhabere konularını, MEBS konularını dikkatle izlemek, izledikten sonra değerlendirme yapmak,  
yapılan arzların doğruluğu konusunda mutabakata varmak, değilse hataları düzeltmek, artı eğer bu  
muhabere  konularından  harekatı  etkileyecek  olumsuzluk  varsa  MEBS  malzeme  ihtiyaçları  
konusunda  bunları  not  olarak  dönünce  Kara  Kuvvetleri  Komutanlığına  rapor  etmekti.  Bu  
kapsamda  3  gün  süren  seminer  boyunca  cereyan  tarzı  planına  göre,  programa  göre  MEBS  
konularına sıra geldiğinde Ordu MEBS Başkanlığınca takdim yapıldı. Egemen harekat planının  
MEBS 'teki esaslarına göre harekatta yapılacak olan MEBS irtibatlarının nasıl olacağı ayrıntılı  
olarak açıklandı ben de bunları izledim ve herhangi bir sorun olmadığını değerlendirdim, ilave  
olarak herhangi bir ihtiyacınız var mı diye sorulduğunda olmadığı söylendi. Zira tarihi 2003 'tü.  
Türk  Ordusu,  Türk  Kara Kuvvetleri  o  tarih  itibari  ile  biraz  tekniğe  gireceğim ama çok  kanal  
muhabere  irtibatları  konusunda  bir  aşama  kaydetmişti.  Tasmus  Projesine  göre  cihazlar  teslim  
alınmıştı  ve  Ordumuzun  muhabere  irtibatları  eldeki,  1.  Ordunun  elindeki  cihazlarla  rahatlıkla  
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yapılabiliyordu. Bu izah edildi herhangi bir sorun olmadığı söylendi. Dolayısı ile dönüşte bunu  
ilgili  makama yani  ihtiyaç  olarak herhangi  bir  konu belirtmedim.  Sadece  Kara Kuvvetlerinden  
gelen harekat başkanlığı temsilcisi arkadaşımıza MEBS konularında herhangi bir sorun olmadığını  
şifahen bildirdim ve dönünce yine dair başkanıma, ilk amirime seminerle ilgili bu MEBS konularını  
arz ettim

Sonuç raporu şöyle, harekat başkanlığı hazırlar sorumluluk ondadır. Hazırladığında ilgili  
şubelere koordine edilir, paraf edilir. Onu hatırlamıyorum, parafeyi hatırlamıyorum. Fakat kendisi  
ile görüştüğümü biliyorum. Yani herhangi bir sorun olmadığını zaten kendisi de izlemişti. Birde  
seminerlerde şöyle bir konu vardır. Seminerin son günü düzenleyen komutanlıkça bir ilk seminer  
sonuç raporu izah edilir. Orada sorunlar belirtilir zaten. Orada da herhangi bir konu iletilmemişti.  
Kendisi de bunu biliyordu. Sonuçta bende şifahen söylemiştim. Dolayısı ile seminer sonuç raporuna  
nasıl bir madde girdi bu konu ile ilgili veya sorun olmadığı için girmedi mi? O konuda kesin bilgim  
yok hatırlamıyorum" şeklinde beyanda bulunmuştur.

24- ) Tanık Mehmet Ali Altaş:
05.03.2012 tarihinde 91 nolu celsede alınan ifadesinde:  "Seminerde hasım bir ülkeye  

yönelik olarak daha önceden hazırlanmış, barış şartlarında hazırlanmış bir plan oynandı ama iddia  
edilen sizinde ifade ettiğiniz gibi herhangi bir konuyla ben o süre içerisinde şahit olmadım. Ya öyle  
bir konu geçmedi.

Benim  raporu  hazırlamakla  ilgili  bir  görevim  yoktu  seminer  süresi  içerisinde.  Zaten  
benden daha kıdemli olan Nevres Albayım vardı eğer hazırlanmak icap ediyorsa. Usul gereği onun  
hazırlaması  gerekirdi.  Ama  bana  bu  şekilde  bir  görev  verilmemişti.  Nevres  Albayım  da  eğer  
hazırladıysa bana herhangi bir şey danışmadı. Hazırlayıp hazırlamadığını bilemiyorum. Yani benim  
hem görevim yoktu hem de bu şekilde bir hazırlanacak olan bir rapora katkım da olmadı" şeklinde 
beyanda bulunmuştur.

25- ) Tanık Cevdet Kurnaz:
05.03.2012  tarihinde  91  nolu  celsede  alınan  ifadesinde:  Seminere  Hava  Kuvvetleri 

Gözlemcisi olarak katıldığını, o tarihte Hava Kuvvetleri Komuta Kontrol Daire Başkanı olduğunu, 
seminerde herhangi bir anormal durum izlemediğini, seminer sonucunda gözlemlerini şifahi olarak 
üst makamlara ilettiğini, seminer sırasında şahsi görüşlerine ilişkin beyanlarda bulunduğunu, beyan 
etmiştir.

26- ) Tanık Hasan Karagöz:
05.03.2012  tarihinde  91  nolu  celsede  alman  ifadesinde:  Genelkurmay  Başkanlığı 

Gözlemcisi olarak seminere katıldığını seminer akış düzeninde kendisine ters gelen herhangi bir 
olayla karşılaşmadığını beyan etmiştir.

27- ) Tanık Ahmet Reşat Arıkan:
05.03.2012  tarihinde  91  nolu  celsede  alınan  ifadesinde:  "Genelkurmay  Lojistik  

Başkanlığı gözlemcisi oalrak seminere katıldığını seminerde askeri harekat planı dışında herhangi  
bir şey görüşülmedi. Sonuç raporuna herhangi bir katkım olmadı" şeklinde beyanda bulunmuştur.

28-)Tanık Muharrem Özcan:
05.03.2012  tarihinde  91  nolu  celsede  alman  ifadesinde:  "Sıra  dışı  hiçbir  olay  ile  

karşılaşmadım.  Seminerden haberim Şubat  ayı  ortalarında olabilir.  Özel  kuvvetler  komutanının  
bana vermiş olduğu emir ile haberdar oldum. Özel kuvvetler komutanlığının vermiş olduğu emirde  
seminerin şu tarihlerde  yapılacağını,  işte  seminerde oynayacak senaryonun şu olduğu,  cereyan  
tarzı ve özel kuvvetlere sorulacak sorular ile ilgili emirdi bu. Emri aldıktan sonra efendim efendim  
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ben 1. Ordunun Trakya bölgesinde herhangi bir zamanda çalışmadım Bize verilen görevde hedef  
ülke  ile  ilgiliydi.  1.  Ordunun  özel  kuvvetlere  gönderildiği  planı  kozmik  bürodan  temin  ederek  
seminer vaktine kadar olan bölümde 1. Ordunun harekat planını inceledim. Özel kuvvetlere sorulan  
soruları  hazırladım,  cevapladım.  Sanıyorum  4  Mart'tı  kurye  uçağı  ile  İstanbul'a  geldim,  
hazırlıklarımı  1.  Ordu  Karargahında  ilgiliye  teslim  ettim.  Bana  Kalender  Orduevinden  yer  
ayrılmıştı.  1.  Ordudan  temin  edilen  servis  ile  Kalender  'e  gittim.  5,  6  ve  7  'nin  öğleye  kadar  
hatırlıyorum, seminere katıldım ve bu seminer süresince bana gönderilen senaryo cereyan tarzı ve  
dışında herhangi bir olaya tanık olmadım" şeklinde beyanda bulunmuştur.

29-) Tanık Oktay Ceylan:
05.03.2012  tarihinde  91  nolu  celsede  alınan  ifadesinde:  "Seminere  ben  Gen.  Kur.  

Muhabere  Elektronik  ve  Bilgi  Sistemler  Başkanlığı  temsilcisi  olarak  katıldım.  Özellikle  de  
muhabere konularını dikkatle dinledim. Bildiğim kadarı ile senaryoda 1. Ordunun plan görevleri ile  
ilgili konular görüşülecekti,  bunlar görüşüldü. Bunun dışında da İstanbul'da toplumsal bir olay  
olursa, bu konuda bir görev verilirse bu olaya nasıl müdahale edileceğine ilişkin sunumlar yapıldı.  
Bunun  dışında  benim  dikkatimi  çeken  olağanüstü  bir  konu  görüşülmedi"  şeklinde  beyanda 
bulunmuştur.

30-) Tanık Levent Gözkaya:
02.03.2012  tarihinde  90  nolu  celsede  alınan  ifadesinde:  (Kara  Kuvvetleri 

Komutanlığının 1. Ordu Komutanlığına Olasılığı En Yüksek Tehlikeli Senaryonun 4-6 Mart Plan 
Seminerinde  gündeme  alınmaması  konulu  Ocak  2003  tarihli  mesaj  emrinde  imzası  bulunması 
sebebiyle tanık olarak dinlenmiştir.) "O dönemde kuvvet karargahında tatbikat subayı tatbikat şube  
müdürü vekili  olarak  görev  yapıyordum.  Yanlış  hatırlamıyorsam Aralık  ayının  sonlarına  doğru  
böyle bir teklif geldi. Daire başkanım o dönem daire başkanı Sayın Korgeneral Tevfık Özkılıç bizi  
çağırdı  proje  subayı  olarak  beni  çağırdı.  Faaliyetin  teklif  edildiği  şekilde  değil  de  planlandığı  
şekilde  icra  edilmesini  ihtiva  eden  bir  mesaj  hazırlamamı  söyledi.  Aralık  ayının  sonlarında  
müteakip  yıl  icra  edilecek  tatbikat  faaliyetlerinin  listesini  ihtiva  eden  tatbikat  programlama  
dokümanları hem kuvvetin hem Genelkurmayın yayınlanmak üzereydi. Koordineler tamamlanmıştı.  
Tahmin  ediyorum o  andan  itibaren  bir  değişiklik  yapılması  için  yeterli  zaman  yoktu.  Bu  emir  
üzerine faaliyetin sadece planlandığı şekilde icra etmesini ihtiva eden bir mesaj hazırladım ve daire  
başkanına arz ettim imzaladı ve ondan sonra turnike kanalından evrak turnike kanalından bunu  
harekat  başkanlığı  ve  komuta  makamına  sunduk  bu  şekilde  devam  etti"  şeklinde  beyanda 
bulunduğu.

31-) Tanık İlker Başbuğ:
02.03.2012  tarihinde  90  nolu  celsede  alınan  ifadesinde:  (Kara  Kuvvetleri 

Komutanlığının 1. Ordu Komutanlığına Olasılığı En Yüksek Tehlikeli Senaryonun 4-6 Mart Plan 
Seminerinde gündeme alınmaması konulu Ocak 2003 tarihli mesaj emrinde KKK Kurmay Başkanı 
olarak imzası bulunması sebebiyle tanık olarak dinlenmiştir.) "Bu plan semineri 5 ile 7 Mart 2003  
tarihleri arasında icra edildi. O döneme yani plan seminerinin hazırlık ve icra dönemine döner isek  
o an Türkiye'nin içinde bulunduğu şartları bir hatırlatmakta yarar var. Bildiğiniz gibi 2002 Aralık  
ayından itibaren özellikle Amerika Birleşik Devletlerinin liderliğinde yapılacak olan uluslararası  
Irak'a müdahale çalışmaları kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri değil yalnız elbette. Türkiye yoğun  
olarak  bu  konu  üzerinde  yoğunlaşmıştık  ki  bu  faaliyetlerde  hemen  hemen  Aralık  o  civarlarda  
2002'nin Aralığında başlamıştı. Biz de bu kapsamda özellikle Kara Kuvvetleri Komutanlığı olarak  
Amerika Birleşik Devletleriyle Ankara 'da yürütülen ikili görüşmelere yoğun olarak katılıyor idik ki  
bunlar o .anda Türkiye'nin en önemli, en hayati konuları idi. Mukatderatiyle ilgili konulardı. O  
konularda  en  ufak  hatanın  yapılması  belki  çok  vahim  sonuçları  doğuracaktı.  Bu  arada  o  
müzakereler kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kara Kuvvetlerinin birliklerinin görev alması  
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söz konusu idi. Yine o dönemde büyük çapta, birlik intikalleri vardı. Ve 1. Ordunun bazıunsurları  
bile  bu  birlik  intikallerinin  içindeydi.  Dolayısıyla  bir  kere  şunuhatırlatmakta  yarar  var.  Biz  o  
dönemde Silahlı Kuvvetler Kara Kuvvetleri olarak bu yoğun faaliyetlerin içindeydik. Ve mesaimizin  
hemen hemen yüzde yüzü bu faaliyetlere yönelmişti. Bir kere bunu hatırlatmakta yarar görüyorum.  
Tabi ikinci önemli olan nokta bu süreçte Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığının vermiş  
olduğu bir kuvvet 2010 çalışması vardı. Bu plan seminerinde de kısmen geçiyor. Onun için herhalde  
açıklığa kavuşturmakta yarar var. Kuvvet 2010 Genelkurmay Başkanlığının vermiş olduğu direktif  
çerçevesinde işte bugün 2010'dan bahsediyoruz. 2012 aslında. Silahlı Kuvvetler, Kara Kuvvetleri  
nasıl olmalıdır? Buna yönelik bir yoğun çalışma vardı. Genelkurmay Başkanımızda bu çalışmanın  
bir an önce neticelendirilmesi, tamamlanmasını istiyor idi. Tabi bu kuvvet 2010 çalışması özellikle  
dış tehditte oluşan değişiklikler, olabilecek değişiklikler. İç tehditte olabilecek değişikliler ve tabi en  
önemlisi  de  teknolojik  gelişmeleri  de  dikkate  alarak  bir  noktada  Silahlı  Kuvvetlerin,  Kara  
Kuvvetlerin işte bugün yaşadığımız zamanda nasıl bir çerçeve alacağını göstermeye yönelikti. Bu  
da tabi bizim faaliyetlerimizin temel noktalarından birisiydi. Sayın Başkan burada 5-7 Mart 2003  
tarihinde icra edilen plan semineri üzerinde ki soruları cevaplandırma durumundayız şu anda. Bu  
konu bir dava konusu oldu. Tabi dava konusu olan konu 9 yıl önceye ait.  Tam neredeyse 9 yıl  
geçmiş.  Şimdi  takdir  edersiniz  ki  9  yıl  sonraki  bir  olayın özellikle  yazılı  belgeleri  yok ise  bazı  
konularda diğer konuların her şeyi bugün bütün detayıyla hatırlayıp bunlara net cevaplar vermek  
mümkün  değil.  Dolayısıyla  belki  bazı  sorulara  cevap  verirken  kaydı  ihtiyatla  hatırladığımız  
kadarıyla demek mecburiyetindeyiz. Daha açık ifade edeyim. Şimdi bu önümüzde olan 3 Ocak 2003  
tarihli mesaj. Eğer bu mesaj bulunmasaydı. Belki bugün bu mesaj gündeme gelseydi bunu bile bu  
şartlarda net olarak burada ifade etmemiz güç olabilirdi. Sayın Başkan ben o dönemde yani 2002-
2003 döneminde Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı görevini yürütüyor idim. Bir kere şunu ifade  
etmek isterim. Askerler bilir ama diğerleri için herhalde söylemekte yarar var. Kurmay başkanı  
karargahın amiridir. Yani bu bir noktada kurmay başkanının yetkisi karargaha emir verir. Bir de  
bağlı birlikleri varsa onlara verir. Onun dışında gerek ast makamlarla, gerek üst makamlarla olan  
konularda komutan adına veya komutan namına hareket eder. Bunu ifade etmek herhalde yararlı  
olacak. Herhalde ilk sorunuz öyle ben anlıyorum. Doğru anladıysam. Bu 3 Ocak 2003 tarihli Kara  
Kuvvetlerinden çekilen mesajın neden çekildiğini, ne amaçlar güttüğünü sordunuz? O zaman bunu  
cevaplandırmaya çalışayım. 12 Aralık bir kere 1. Ordu Komutanlığının bu icra etmiş olduğu plan  
semineri Genelkurmay Başkanlığının ve Kara Kuvvetlerinin tatbikat programları gereğidir. Yani  
bunun  bir  kere  altını  çizmemiz  gerekir.  Bu  plan  semineri  Genelkurmay  Başkanlığının  ve  Kara  
Kuvvetlerinin  tatbikatlar  programının  bir  gereğidir.  Bu  nedenle  1.  Ordu  Komutanlığı  tatbikat  
programında gösterilen bu tatbikatla ilgili planlama çalışmalarına elbette başlamıştır. Bir noktada  
tatbikat  programlarında  olayı  verdikten  sonra  üst  makamlar  olarak,  artık  bundan  sonraki  bu  
tatbikatla ilgili bütün planlama icra makamı olan Ordu Komutanlığına aittir. Üst makamlar gerekli  
duyarsa  belki  konuya  müdahil  olabilir.  Bu  kapsamda  1.  Ordu  Komutanlığımız  yapmış  olduğu  
çalışmaları  12  Aralık  2002  tarihinde  plan  çalışması  uygulama  esasları  başlığı  altında  ilgili  
makamlara gönderildiğini, gönderdiğini biliyoruz. Bu yazı Kara Kuvvetleri Karargahına geldikten  
sonra bu yazı elbette Kara Kuvvetleri Karargahında ilgili birimler ki bu işlerde koordinatör harekat  
başkanlığıdır.  Harekat  başkanlığının koordinatörlüğünde bu ilgili  yazının incelemesi  yapılmıştır.  
İnceleme sonucunda oynanmak istenilen veya oynanması planlanan bu plan seminerinin, olasılığı  
en yüksek tehlikeli senaryoya dayandırılmak istediği görülmektedir.  Şimdi burada tabi belki çok  
burada bahsedildi. Ama ben bu konunun önemine binaen belki zamanınızı alacağım ama bu konuya  
biraz  değinmek  istiyorum.  Çünkü  tahmin  ediyorum  işin  önemli  noktalarından  birisi.  Olasılığı  
efendim,  en  yüksek  tehlikeli  senaryo nedir?  Buna iyi  bakılması  lazım ve  iyi  anlaşılması  lazım.  
Olasılığı en yüksek tehlikeli senaryo 2003 yılı için bizim için geçerli döküman Türk, askeri, milli,  
strateji dokümanıdır.2000 tarihlidir. Elbette bunun üzerine milli siyaset belgesi vardır. Fakat bizim  
için temel olan Silahlı Kuvvetler için esas temel olan doküman efendim 2000 tarihli milli askeri  
strateji konseptidir. Şimdi buraya baktığımız zaman olasılığı en yüksek tehlikeli senaryonun ana  
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parametreleri, karakteristikleri burada şu şekilde tanımlamaktadır. Tanımlama şununla başlıyor;  
bir ön şart olmamakla beraber. Bakın bu bence önemli. Bir ön şart olmamakla beraber, biraz sonra  
belki niçin önemli onu da ifade etmek isterim. Yani daha açıkçası bir ön şart olmamakla beraber  
ifadesi bu olasılığı en yüksek tehlikeli senaryonun değişken olabileceğini göstermektedir. İlla bu  
olsun anlamına gelmez. Çünkü bir noktada biraz evvel de ifade ettiğim gibi bir özel şart olmamakla  
beraber tabiri  var.  Sonra Türkiye 'nin iç tehdit  ile angaje olduğu bir durumda, efendim bunun  
altında bunu da iyi anlamamız lazım bence. İç tehditle angaje olduğu bir durumda Yunanistan in  
herhalde Yunanistan i artık açık söylüyoruz burada bende bilemiyorum bir mahsuru yok herhalde.  
Aslında maalesef çokta iyi  bir şey değil ama bu noktaya da geldik. Ama şunu söyleyeyim bilgi  
olarak. Elbette bu olaydan sonra biz bütün planlarımızı değiştirdik yani bundan da herkes müsterih  
olsun. Elbette bu gizliliği bir noktada ortadan kalkan planları aynen muhafaza etmemiz elbette söz  
konusu değildir. Türkiye 'nin iç tehdit ile angaje olmasından, olmasını fırsat kabul eden komşu ülke  
Yunanistan in Türkiye 'ye karşı Ege 'de emrivakilerde bulunması, işin olasılığı en yüksek tehlikeli  
senaryonun en kritik noktası budur. Ege 'de emrivakilerde bulunması, Ege 'de çok sorunlarımız var.  
Elbette burası yeri değil o detayına girmek, artı  fırsat bulabilirse Kıbrıs 'ta Güney Kıbrıs Rum  
yönetimiyle, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti arasında bir çatışma ortamı doğurması. Olasılığı  
en yüksek tehlikeli senaryonun son parametresi ise Kuzey Irak'ta bir Kürt devletinin oluşumudur.  
Arz  etmeye  çalıştığım  gibi  bir  iç  tehdit  olacak.  Türkiye  buraya  angaje  olacak.  Yunanistan  bu  
fırsattan istifade edecek. Artı efendim Kuzey Irak'ta bir bağımsız Kürt devletinin oluşumudur. Sayın  
Başkan burada bir nokta önemli bu olasılığı en yüksek tehlikeli senaryo Yunanistan in Türkiye 'ye  
karşı yapacağı emrivakileri bir noktada Türkiye 'nin iç tehditle angaje olmasıyla bağlamaktadır. Bu  
kanımca  önemli  bir  noktadır.  Böyle  kabul  etmiştir  bizim  o  anda  geçerli  resmi  dokümanımız.  
Efendim  bunun  yanında  elbette  çeşitli  hükümet  direktifi  ile  Silahlı  Kuvvetlere  verilen  görevler  
çerçevesinde  Silahlı  Kuvvetler  barış  zamanında  planlarını  hazırlar.  Harekat  planları  diyoruz  
bunlara. Harekat planları kapsamında baktığımız zaman elbette bu sözü geçen ülkeye yönelikte  
Silahlı Kuvvetlerinin harekat planları var. Peki, bu harekat planlarının faraziyeleri, faraziyeler diye  
bir bölümü var. Buraya baktığımız zaman nasıl bir şey görüyoruz. Şimdi faraziyeler belki bazılarına  
yabancı  gelebilir.  Osmanlıca  bir  kelime ve  Arapça bir  kelime.  Faraziye:  malumunuz  gelecekte  
olabileceği tasavvur edilen vakayı olaylardır. Bir noktada sizin tahülünüze, emarelere, vesaireye  
bağlı olarak. Efendim dersiniz ki; şu olabilir. Faraziyeler. Peki, bizim bu sözünü ettiğimiz ülkeye  
yönelik  harekat  planının  faraziyelerine  baktığımız  zaman  acaba  neleri  görüyoruz?  Efendim  
birincisi şu, diyor ki faraziyelerin bir tanesi; Türk Silahlı Kuvvetleri iç güvenlik tehdidine karşı  
angaje olabilir. Yani bir iç güvenlik tehdidiniz var gene faraziyenin birisinde, ikincisi ne? Kuzey  
Irak. Kuzey Irak'ta bir Kürt devletinin yine oluşumu söz konusu. Böyle bir durumda tabi söz konusu  
ülkeye doğru bir askeri harekat icra etmeniz söz konusu.  Tabi iç tehdit dediğimiz zaman o günkü  
resmi dokümanlarımıza göre ne anlamamız lazım? Burada da hemen iç  tehdit  denildiği  zaman  
bazen  bir  noktaya  gidiliyor.  Efendim  iç  tehdit  dediğiniz  zaman  şimdi  bilmiyorum  bugünkü  
dokümanlar  da  değişti  mi?  Ama  o  gün  geçerli  olan  dokümanlarımıza  göre  resmi  istihbarat  
dokümanlarımıza  göre  iç  tehdit  dediğiniz  zaman;  1-  Yıkıcı  faaliyetler,  2-  Bölücü faaliyetler,  3-  
İrticai faaliyetler gelir, 3 kategoriye ayrılır. Bunların detayına girmemize herhalde gerek yok. Bunu  
ifade  etmekten  maksadım  ne?  Bunu  ifade  etmekten  maksadım  şu;esasında  olasılığı  en  yüksek  
tehlikeli senaryo ile planların söz konusu ülkeye yönelik planların harekat planlarının faraziyeleri  
arasında  büyük  fark  yok.  Aynı  şeyleri  bir  noktada  altını  çiziyor.  Ben  bu  konuyu  biraz  açıklık  
getirebilmek babından bunu açıklamaya çalıştım. Şimdi o zaman biz 12 Aralık 2002 tarihli yazıyı  
okuduk, inceledik. Ondan sonra 3 Ocak 2003 tarihli Kara Kuvvetleri Komutanlığı mesajı çektik. Bu  
mesaj 2 maddeden ibarettir. 1. maddeye baktığımız zaman isterseniz aynen buradan okuyayım. Söz  
konusu faaliyetin Genelkurmay tatbikat programları dokümanında emreden tatbikat özelliklerine  
göre. Planlama direktifi Ocak 2003 ayında gönderilecek olan kuvvet yapısı çalışması, kuvvet 2010.  
Bunu biz diyoruz ki 1. Orduya; Ocak ayı içinde bunu göndereceğim. Bu bizim içinde öncelikli bir  
faaliyet,  yoğun  bir  faaliyet.  Dolayısı  ile  bunu  da  aldıktan  sonra  bu  plan  seminerini  1.  Ordu  
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Komutanlığının yeni kuvvet yapısına ışık tutacak tarzda icra edin. Dediğimiz bu. 2. maddede, 2.  
maddeye isterseniz biraz sonra değineyim. Burada bizim altını çizmek istediğimiz Ocak ayında bu  
ayı  yani  o  ay  içerisinde  size  kuvvetin  bu  konuya  ilişkin  direktifini  göndereceğiz,  fikirlerini  
göndereceğiz o zaman plan seminerini öyle oynayın ki efendim bu amaca daha bize yardımcı olsun.  
Çünkü Genelkurmay Başkanlığı bu konuda bizi bir oldukça zaman açısından itiyor. Şimdi bu 1.  
maddeden şu anlaşılmamalı, bence bu anlaşılması benim şahsi görüşümdür, yanlış olur. Efendim 1.  
madde; 1. Ordu Komutanlığının düşündüğü olasılığı en yüksek tehlikeli senaryoyu reddetmektedir,  
hayır, hayır. Bizim buradaki anlatmak istediğimiz olasılığı en yüksek tehlikeli senaryoyu modifiye  
edin. Bazı noktalarını tadil edindir. Bunu kim yapacaktır? 1. Ordu Komutanlığı yapacaktır. Çünkü  
senaryonun hazırlanması  sorumluluğu 1.  Ordu Komutanlığına aittir.  Mesela bir  örnek vereyim.  
Şimdi  iç  tehdit  diyorsunuz,  bölücü  tehdit  diyoruz.  Şimdi  bugün  de  hala  mücadele  etmekte  
olduğumuz PKK bölücü terörü ile mücadele. Kurduğunuz senaryoda özellikle Güneydoğu'da diğer  
bölgelerde çok şiddetli bir durum eğer senaryo içinde koyarsanız 1. Ordu birliklerinden bazılarını o  
bölgeye göndermek zorunda kalırsınız. Bu senaryo tamamen 1. Ordu Komutanlığının kendi içinde  
yapacağı olaydır. Efendim öyle bir senaryo kurarsınız ki Kara Kuvvetlerinin stratejik ihtiyatlarını  
1. Ordu bölgesinde kullanılma olanağını kaldırırsınız. Çeşitli nedenlerle olabilir. Kuzey Irak 'ta  
kullanma durumu olabilir, Ege 'de kullanma durumu olabilir. Bu tabi yine 1. Ordunun ana harekat  
planını etkileyen faktörlerden birisi olur. Zaten benim de dosya, diğer şeylerde okuduğum zaman şu  
noktayı gördüm. Ordu Komutanımız bu plan semineri ile ilgili yaptığı ilk karargah çalışmasında  
şöyle  bir  direktif  veriyor  ben  yanlış  hatırlamıyorsam;  arkadaşlar  önce  dış  tehdidi  bir  ortaya  
koyalım. Sonra dış tehditten bakalım iç tehdide yönelik elimizde ne kalacak. Öyle bir başlangıcı  
var. Burada hiçbir ters bir nokta yok bana göre. İç tehdit dediğiniz zaman yıkıcı, bölücü, irticai  
faaliyetler var. Peki, iç tehdide karşı kimi kullanacaksınız? Tabi ki ilk önce polis. Tabi senaryoya  
göre  bir  sıkıyönetim  durumu  söz  konusu.  Sıkıyönetim  durumu  olduğuna  göre  zaten  bütün  iş  
Genelkurmay Başkanlığı bir noktada sevk ve idaresinde. Ona da muhatap sıkıyönetim komutanları.  
Genelkurmay Başkanı da elbette Başbakan 'a karşı sorumlu. Böyle bir harekat yapılıyor. Polisiniz  
var,  sonra jandarmanız  var.  Eğer  yetersiz  kalırsanız  silahlı  kuvvetleri  kullanacaksınız.  Bu ordu  
komutanının, ordunun hazırlayacağı senaryo çerçevesinde bu rahatlıkla yapılabilir. Dolayısı ile bu  
bizim  kanaatimize  göre  çekilmiş  olan  Kara  Kuvvetleri  mesajının  birinci  noktası  şunu  
dememektedir;  efendim  olağan,  düzeltiyorum  olasılığı  en  yüksek  tehlikeli  senaryo  hayır  
reddediyorum, oynamayacaksınız. Hayır, düzeltin, modifiye edin bazı noktalarını. 2- Bana göre o da  
yanlış  bir  yorum  olur.  Efendim  iç  güvenlik  veya  iç  tehdidi  hiç  oynamayacaksınız.  Bu  zaten  
söylenemez. İç tehdidi oynama derseniz olasılığı en yüksek tehlikeli senaryonun genel yapısını da  
bir noktada Tümas'a biraz karşı durum alıyorsunuz, artık plan faraziyelerinde de bu zaten varit  
olan  bir  durumdur.  Dolayısı  ile  Sayın Başkanım 1.  madde tekrar  altını,  ifade  etmek istiyorum.  
Olasılığı  en  yüksek  tehlikeli  senaryo  reddetmemektedir.  İç  tehdidi  oynamayın  anlamında  
anlaşılması başlangıçta altını çizmeye çalıştığım ifadeler ile bana göre ters düşer. Eğer bazılarının  
düşündüğü  gibi  olasılığı  yüksek  tehlikeli  senaryo  efendim  mahsurlu,  mahsurlu.  Daha  açık  
söyleyeyim. Bazı suç unsurları vesaire teşkil ediyor. Eğer Kara Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı  
bunu gördü de 2. Maddeyi yazdı ise o zaman o karargah da büyük suçludur. Çünkü 2. maddede  
diyoruz ki; sen bu gönderdiğin olasılığı en yüksek tehlikeli senaryoyu biraz modifiye et, bazı yerleri  
ile oyna. Ama ilerde tespit edilecek tarihte efendim 12 Aralık 2003 'te gönderdiğin o olasılıklı en  
yüksek tehlikeli senaryoyu oynayabilirsin. Tarihini tespit et, bize de bildir koordine edelim. E şimdi  
eğer  bu  olasılığı  en  yüksek  tehlikeli  senaryoda  biz  bir  açık  söyleyelim  burada  bir  mahkeme  
durumundayız. Suç unsuru varsa ve bunu dediysek o zaman bu soruyu şeye sormak lazım, bizlere  
sormanız lazım yani nasıl böyle bir şeye efendim müsaade ettiniz. Sayın Başkanım benim 3 Ocak ile  
ilgili söyleyeceklerim bunlar. Ama eğer müsaade ederseniz çünkü resim 3 Ocak 'ta bitmiyor, devamı  
var. Ama tartışmalara baktığımız zaman 3 Ocak sanki her şey 3 Ocak 'ta bitti. Hayır, 3 Ocak 'tan  
sonraki bir süreç var. O zaman bu 3 Ocak 'tan sonraki sürecide bir.

Ordu  Komutanlığımız  bu  plan  3  Ocak  ile  ilgili  bizim  mesajımı  aldıktan  sonra,  bizim  
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dediğim Kara Kuvvetleri Komutanı mesajı,  Ordu Komutanlığımız çalışmalara devam ediyor. Bu  
arada eğer ben yanlış hatırlamıyorsam 17 Ocak 2003 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanının 1.  
Ordu Karargahını ziyareti var, herhalde doğru hatırlıyorum 17 Ocak ve tabi arkadaşlarımız burada  
teyit ederler. Tabi görebildiğim, çünkü dosyada var bu toplantı. Bu toplantıda bu tatbikat da söz  
konusu olmuş. Yani bir bu tatbikat ile ilgili bir paragraf var. Tabi bunun dışında, bu paragrafın  
dışında ne kadar detaya girildiğini ben tabi bilemiyorum ama bir 17 Ocak'taki kuvvet komutanının  
1. Ordu Karargahını ziyaretinde bu tatbikatın söz konusu olduğunu da biliyoruz. 31 Ocak 2003  
tarihinde  1.  Ordu  Komutanlığı  tekrar  bu  plan  semineri  ile  ilgili  olarak  bir  yazı  hazırlıyor  ve  
gönderiyor, 31 Ocak 2003. Sayın Başkanım 31 Ocak 2003 tarihli yazı 56 adrese gitmiştir, bunun  
altını  çizmek  isterim.  56  adres.  En  başta  Genelkurmay  Başkanlığı  vardır.  Sonra  kuvvet  
komutanlıkları  vardır.  56  adrese  gitmişti  bu  mesaj.  Şimdi  31  Ocak  2003  tarihli  1.  Ordu  
Komutanlığının  yazısına  baktığımız  zaman  maksat  maddesinde  şunları  görüyoruz  benim  
anımsayabildiğim kadarı ile. 2 maksat tatbikat ile ilgili, 2 maksat efendim ifade ediyor. 1. maksat  
olarak  diyor  ki;  olasılığı  en  yüksek  tehlikeli  senaryoyu oynayacağım bunun ile  ilgili  alternatif  
planlara bakacağım, hemen onun altında 2. bir madde var. Egemen harekat planını inceleyeceğim.  
Egemen  harekat  planını  incelerken  diyor  ki;  1-  Kara  Kuvvetleri  stratejik  ihtiyatlarının  bana  
verilmediği bir durum alıcam olabilir. Sayın Başkanım o anda Kara Kuvvetleri stratejik ihtiyatları  
belki  Ege  Ordusu  Bölgesinde  kullanılabilinir.  Olabilir,  makuldür  yani  bir  harekat  tarzıdır.  İç  
güvenlik  olayları  veya  iç  tehdit  ile  ilgili  olayları  1.  Ordu  Bölgesi  düşük  gösteriyor.  1.  Ordu  
Bölgesinin  düşük  gösterilmesi  Türkiye  'nin  bütün  sathında  iç  tehdidin  aynı  seviyede  olduğu  
anlamına da alınmamalıdır. Üçüncüsü de Kuzey Irak'ta çok ciddi bir durumun olmadığını çizen bir  
senaryo  çerçevesinde  egemen  harekat  planını  oynayacağım  diyor.  Şimdi  aslında  2.  maddede  
oynamayı  düşündüğü  husus  bizim  13  Ocak  2003  tarihli  çektiğimiz  mesaj  ile  büyük  ölçüde  
çakışmaktadır.  Yani  daha  değişik  bir  tabir  ile  bu  Kara  Kuvvetleri  Komutanlığının  isteklerini  
karşılamaktadır bir boyutu ile. Böyle değerlendirdik.

Efendim 3 Ocak, 31 Ocak'taki yazı 3 Ocak'taki Kara Kuvvetlerinin bu konu ile isteklerini  
büyük ölçüde karşıladığını değerlendirilebilir. 2- Biz 1. Ordu Komutanlığına Ocak 2003 'te size  
kuvvet yapılanması ile ilgili direktifi göndereceğiz dememize rağmen gönderemedik, gönderemedik.  
Çünkü gerçekten o anda biz Kuzey Irak ile ilgili yoğun faaliyetler içindeydik. 3. olarak da Martin  
sonuna geliyoruz, Martin başı bir eğitim yılı takvimimiz vardır bizim. Eğitim yılı takvimimize de  
baktığımız zaman acaba 3 Ocak'ta yolladığımız 2. maddedeki olayı bir daha oynama zamanı olur  
mu, olmaz mı diye de değerlendirmiş olabiliriz. Ben şimdi bunları hep hatırladığım kadarı ile tabi  
ifade  etmeye  çalışıyorum.  Bu  kapsamda  baktığımız  zaman  biz  31  Ocak  2003  tarihli  1.  Ordu  
Komutanlığının gönderdiği yazıdaki genel çerçeveyi uygun olarak değerlendirmiş olmamız lazım.  
Aksi olabilir miydi? Olabilirdi. Aksi olsa idi bugün bu 31 Ocak 2003 tarihli yazıyı aksini gösteren  
fazlada  bir  neden  de  ben  karargah  olarak  da  göremediğimizi  tahmin  ediyorum.  Aksi  bu  emir  
olmadığına göre 31 Ocak 2003 tarihli  efendim yazı uygun görülmüş. 56 tane adrese de gitmiş.  
Bunlardan  bir  tanesi  de  Genelkurmay  Başkanlığı,  Genelkurmay  Başkanlığına  Tat  Prog 
çerçevesinde bu konuya bakması lazım. Oradan da bir şey yok, kimse uygun görüyor. Zaten uygun  
görülmemesini gerektirecek gerçekten büyük bir neden olduğunu da bugün bile ifade etmek zor.  
Dolayısı  ile  31  Ocak  2003  tarihli  yazı  çerçevesinde  bu  tatbikat  oynanmıştır.  Tatbikata  katılan  
gözlemcilerinde ifadelerine de bakıldığı zaman büyük çoğunluğu hatta yüzde verenlerinde olduğunu  
ben gördüm veya işittim. Yüzde 90, yüzde 100'e yakın bu tatbikat egemen harekat planı kapsamında  
oynandığı ifade edildi. Dolayısı ile esasında şu anda burada görüşülmekte olan, dava konusu olan  
1.  Ordu plan semineri konusu 3 Ocak 2003 tarihli  mesaj ile  değil  31 Ocak 2003 tarihli  Ordu  
Komutanlığının teklifi ile bağlantılı olarak oynandığını değerlendirebiliriz. Ancak Kara Kuvvetleri  
Komutanlığında  ki  ben  o  dönemde  Genelkurmay  Başkanıydım.  Bütün  bu  planlamalar  ile  ilgili  
bütün  karargahlarda.  Genelkurmay  Karargahında,  Kara  Kuvvetleri  Karargahında,  1.  Ordu  
Komutanlığı Karargahı sonra tabi Deniz ve Hava Kuvvetleri ile ilgili bölümler ilgili karargahlarda  
arandı. Malumunuz 5 yıl sonra bu evraklar imha ediliyor. Şunu da burada söylemekte hiç beis  
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görmüyorum.  Yani  bu  da  silahlı  kuvvetlerin,  Genelkurmay  Başkanlığının  göstergesidir  Sayın  
Başkanım. Genelkurmay Başkanlığı hiçbir zaman yalan söylemez. O Genelkurmay 'daki hazırlanan  
sonuç raporu lojistik başkanlığından çıktı.

Aksi kesinlikle olmaz. Evet, lojistik başkanlığı çıktı. Onu öyle belgeyi saklayalım, vesaire  
kesinlikle böyle bir şey söz konusu değildir. Özellikle bu bizleri çok rahatsız ediyor. Genelkurmay  
Başkanlığının maalesef bazı yazılarına, değerlendirmelerine tabi Mahkemenizi tenzih ederim ama  
bazı  yerlerde  maalesef  şüphe  ile  bakılıyor.  Genelkurmay  Başkanlığı  Karargahı  da  dahil  
Genelkurmay Başkanlığı da dahil yalan söylemez efendim. Ha eksik bilgi olabilir. Yanlış bilgilerde  
olabilir ama hiçbir zaman yalan söylemez. Ben özellikle bir Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu olarak  
bu konudan çok büyük üzüntü duyuyorum. Sayın Başkanım bu plan semineri 4-6 Mart arasında  
oynanacaktı.  Özellikle  Kara  Kuvvetleri  Komutanının  katılması  hatırladığım  kadarı  ile  söz  
konusuydu. Efendim bu plan seminerlerine, harp oyunlarına bütün komutanlar her zaman katılır  
mı? Olabilir. Yani komutanların programına bağlı olarak bu tip plan seminerlerine Genelkurmay  
Başkanı ve kuvvet komutanları eğer programları müsaitse katılabilirler. Ama şartta değildir elbette  
her şeye katılmak. Kara Kuvvetleri Komutanı katılacaktı fakat o dönemi hatırlarsanız tam en kritik  
döneme girdiğimiz  süreçtir.  28  Şubat'ta  Milli  Güvenlik  Kurulu  toplantısı  var.  Onun harıl  harıl  
hazırlıkları içindeyiz, 1 Mart tezkere olayımız var. 1 Mart tezkerenin reddedilmesi esasında tam  
reddedilmedi malumunuz, oradaki bir şey sayı olmadığı için. Ama tezkere olayı bitmedi. 1 Mart'tan  
sonra 2. bir tezkere konusu üzerinde çalışmalar devam etti. Bu şartlar altında kuvvet komutanının  
tabi ki tatbikata katılması mümkün değildi. Sonra biliyoruz ki  bu tatbikat Ordu Komutanlığının  
teklifi ile efendim 5-7 Mart tarihleri arasına alındı, bizde onayladık. Sonra bizim de bir mesajımız  
var ve bu tatbikata tatbikat programında delillenen gözlemciler katıldı. Gözlemciler nasıl seçilir?  
Herhalde bu da bir sorulan suallerden bir tanesi olduğunu tahmin ediyorum. Efendim şimdi.

Efendim  bu  tatbikatların  planlanmasında  karargahlarda  sorumlu  başkanlık,  harekat  
başkanlığıdır.  Harekat  Başkanlığımız.  Onun  aslında  bir  tatbikatlar  şubesi  vardır,  asıl  işte  bu  
tatbikatlar şubesine aittir. Bu harekat başkanlığı başkanlıklardan sorar, böyle böyle bir faaliyet var  
sizin başkanlığınızdan kimler katılacak. O başkanlıklar her ilgili başkanlık harekat başkanlığına bu  
isimleri sunar. Tabi ki bu isimler oluştuktan sonra komuta katına da gerek duyulursa arz edilir.  
Komuta katının onaylanması ile tatbikat gözlemci heyeti oluşur. Bizde Kara Kuvvetlerindeki olayda  
esasında  tabi  ben  şu  anda  net  olarak  hatırlamıyorum  ama  ifadeler  öyle.  Bu  tatbikata  Kara  
Kuvvetleri gözlemci heyetinin başında plan daire başkanının katılması söz konusu iken ki hakikaten  
arkadaşımızın  rahatsızlığını  hatırlıyoriim  Tuğgeneral  Yokuşoğlu  heralde  o  dönemde  hastaneye  
yatma durumu olduğu için çok kısa bir süre zarfında eğitim daire başkanının bu tatbikata gözlemci  
heyeti başkanı olarak katılması söz konusu olmuş. Gözlemci heyeti tatbikata gitti, izledi. Onlar ile  
ilgili  zaten  burada tahmin  ediyorum sizlerin  soruları  ile  bütün  konular  ortaya  konuldu.  Şimdi  
tatbikattan döndükten sonra gözlemci heyetindeki arkadaşlar bize yani komuta katına sözlü veya  
yazılı bir bilgi arz ettiler mi sorusu gayet haklı bir sual. Tatbikattan döndükten sonra gözlemci  
heyetinin sözlü veya yazılı olarak bir bilgi arz ettiğini şu anda hatırlayamıyorum. Ancak şundan  
eminim,  ancak  şundan eminim.  Eğer  bu  tatbikatta  sıra  dışı,  olağanüstü  bir  durum olsaydı  bu  
arkadaşlarımız mutlaka bize bunları arz ederlerdi, anlatırlardı. Onlar bize anlattıktan sonra artık  
Genelkurmay Başkanlığı gibi bir makama gelmiş bizlerin bu olağanüstü, sıra dışı bize arz edilen  
olayları  bugün  burada  unutmamız  veya  hatırlamamamız  söz  konusu  olamazdı,  mümkün  değil.  
Dolayısı  ile  döndükten  sonra  arkadaşların  sözlü  veya  yazılı  bilgi  verdiklerini  net  olarak  
hatırlamamakla  beraber  tekrar  altını  çiziyorum.  Sıra  dışı  veya  olağanüstü  bir  olay  olması  
durumunda o arkadaşlarımın bu bilgiyi bize vermemesi mümkün değil  ve bizim de şu anda, şu  
masada, burada otururken bunları hatırlamamız mümkün değil. O halde olağanüstü veya sıra dışı  
bir tespitleri olmadığı sonucuna geliyoruz. Peki, tatbikat ile ilgili olarak bir sonuç yazılı bir sonuç  
raporu, Kara Kuvvetleri Karargahı olarak hazırlandı mı? Size arz edildi mi? Haklı bir sual, doğru  
bir sual. Prensip olarak hazırlanması lazım Sayın Başkanım. Evet, prensip olarak tatbikatlardan  
sonra 30 gündür hatta yanılmıyorsam 30 gün sonra yazılı bir tatbikat sonuç raporunun prensip  
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olarak hazırlanması  lazım.  Peki,  bize  arz  edildi  mi böyle  bir  yazılı  tatbikat  sonuç raporu diye  
sorarsanız,  açık  ve  samimi  olarak  söylüyorum;  şu  gün  itibari  ile  de  hazırlanıp  arz  edilip  
edilmediğini net olarak hatırlayamıyorum. Ama biraz evvel söylediğim gerekçeler burası için de  
geçerlidir. Eğer o raporda olağanüstü ve sırcı dışı bir olay olsaydı ve bu rapora geçseydi Sayın  
Başkanım yine bizim bunu unutmamız mümkün değildi. Tatbikat sonuç raporu ile ilgili olarak da  
benim hatırlayabildiğim kadar ve değerlendirme, bilgime dayanarak sizlere burada ifade edeceğim  
hususlar bunlardır. Bundan sonra son belki plan seminerinin son halkasını Ordu Komutanlığının  
sonuç raporu teşkil etmektedir. Ordu Komutanlığının sonuç raporu yanılmıyorsam 24 Mart 2003  
tarihini  taşımaktadır.  Bu  Ordu  Komutanlığının  sonuç  raporu  Kara  Kuvvetleri  Karargâhına  da  
gelmiştir. Bir işlem yapılmış mıdır sorulabilir. Allah 'tan bu sorunun cevabını Tümgeneral Daysal'ın  
hazırladığı raporda gördüm. Tümgeneral Daysal'ın hazırladığı rapor, o rapor olmasa hakikaten  
buna da cevap veremeyeceğiz net olarak. Tümgeneral Daysal hazırlamış olduğu raporda demek ki  
bir kaydını bulmuş karargahta. Diyor ki; 1. Ordu Komutanlığının göndermiş olduğu tatbikat sonuç  
raporundan  kuvvet  karargahı  sadece  düşman  imkan  kabiliyetleri  ve  kabul  ihtimal  (bir  kelime  
anlaşılamadı) ile ilgili konuya işlem yaptı, diğerlerine herhangi bir işlem yapmadı. Sayın Başkanım  
benim plan semineri ile ilgili olarak genel hatları ile sizlere ifade edebileceğim hususlar bunlar.  
Zamanınızı aldım belki ama belki bunların biraz açık olarak anlatılmasında yarar vardı. Bundan  
sonra olabilecek plan seminerine ilişkin her türlü soruya cevap vermeye hazırım." şeklinde beyanda  
bulunmuş, kendisine yöneltilen sorulara cevap vermiştir.

H-)  KAPATILAN  10.  AĞIR  CEZA  MAHKEMESİNCE  YÜRÜTÜLEN 
YARGILAMA AŞAMASINDA DOSYAYA GELEN BELGELER

l.Ordu Komutanlığı Askeri  Savcılığı  2010/474 esas üzerinde yapmış olduğu soruşturma 
sonucunda 07.09.2010 tarihinde; "... yapılan soruşturma işlemlerinde ve bilirkişi incelemelerinde  
kanaate varılması,  söz konusu eylem planlarının ve seminere ilişkin dokümanların yapılan tüm  
araştırmalara  rağmen  Ordu  Karargahındaki  bilgisayarlarda  karşılıklarının  bulunamaması,  
soruşturmanın ilk aşamalarından itibaren dinlenen tüm şüpheli ve tanık beyanları ayrıca mevcut  
deliller ışığında 5271 sayılı CMK.nun 170/2 ve170/4 ncü maddeleri gereğince söz konusu delillerin  
suçun  işlendiği  hususunda  yeterli  şüpheyi  oluşturmayıp,  soruşturma  konusu  olayların  mevcut  
delillerle ilişkilendirilmesinin de bu kapsamda mümkün olmaması, soruşturma isteminde belirtildiği  
üzere  "basında  yer  aldığı  gibi  bir  plan  hazırlanıp  hazırlanmadığı"  konusu ile  örtüşen  ve  aynı  
şüphelileri kapsayacak tarzda halen derdest olan kamu davasının bulunması, soruşturma isteminde  
belirtilen  "seminerle  ilgili  bilgilerin  basına  sızdırılması"  olayına  dair  yapılan  soruşturma  
işlemlerinden  ve  şüpheli  personele  ait  iletişim  tespitlerinden  sonuç  alınamayıp  ayrıca  tanık  
beyanlarından  ve  gazete  haberlerinden  anlaşıldığı  üzere  söz  konusu  şahsın  1  'inci  Ordu  
Komutanlığında görevli  iken  bilahare emekliye ayrılıp  353 sayılı  As.Y.U.K.nun 17 nci  maddesi  
anlamında Askeri Yargı ile ilgisinin kesilmesi ve sivil şahıs statüsünü kazandığı, Askeri Yargı ile  
yargılanmasını gerektirir ilginin kesilme ihtimalinin mevcudiyeti, keza soruşturma ve kovuşturma  
konusu yapılan eylemler açısından her zaman için soruşturma ve kovuşturma aşamalarında Askeri  
Yargının  görevli  ve  yetkili  addedilerek  ilgili  suç  evraklarının  verilecek  kararla  birlikte  
gönderilmesinin ihtimal dahilinde bulunması, askeri faaliyetlere yönelik çeşitli gizlilik derecelerine  
haiz belgelerin ve dokümanların ilgili Komutanlık emri, talimat, yönerge ve diğer mevzuat uyarınca  
muhafazası, ait oldukları arşivlere, kontrollü evrak bürosuna teslim edilmesi, seminer faaliyetleri  
ile ilgili Komutanlık emirlerine aykırılık teşkil eden eylemlerde bulunulması gibi nedenlerle ortaya  
çıkması  muhtemel  memuriyet  görevini  ihmal,  memuriyet  görevini  kötüye  kullanma,  emre  
itaatsizlikte ısrar gibi suçlar açısından 5252 sayılı Kanunun 9/3 ve 5237 sayılı Yasanın 7/2 nci  
maddesi  uyarınca  yapılan  değerlendirme  ışığında  765  sayılı  T.C.K.nun  102  ve  104  ncü  
maddelerinde ön görülen dava zamanaşımı sürelerinin dolması gibi nedenlerle herhangi bir kişiye  
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ya da kişilere karşı  kamu davası  açılması kanunen mümkün görülmediğinden..." gerekçeleri  ile 
kovuşturmaya yer olmadığına karar vermiştir.

Donanma  Komutanlığı  Askeri  Savcılığı  Suga  Harekat  Planı  ile  ilglii  2010/274  esas 
numarası ile soruşturma başlatmış, 23.11.2010 tarihinde; "7. Ordu Komutanlığında 5-7 Ocak 2003 
tarihleri arasında icra edilen plan semineri kapsamında hazırlandığı iddia edilen Balyoz Harekat 
Planı  paralelinde  Donanma  Komutanlığı  Karargahında  resmi  olarak  Suga  adlı  bir  eylem planı 
hazırlandığına ilişkin herhangi bir delil bulunmadığı, Dolayısıyla Askeri Savcılığımızın görev ve 
yetki alanına girecek herhangi bir suç tespit edilemediğinden soruşturma konusu olay hakkında 353 
Sayılı Kanunun Ek 1. maddesinin atfıyla 5271 Sayılı Ceaz Muhakemesi Kanununu 172. maddesi 
gereğince KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞI'na" karar vermiştir.

Kara Kuvvetleri Komutanlığında 2002-2003 yıllarına ait 1. Ordu Komutanlığında yapılan 
seminer  çalışmalarına  ilişkin  yazışmalar,  mesaj  emirleri,  tatbikat  planlama  faaliyetlerine  ilişkin 
emirlerin onaylı suretleri dosyaya celbedilmiştir.

Eskişehirde Hakan Büyük'ün evinde yapılan arama ile ilgili olarak sanık Hakan Büyük'ün 
aramanın  yapılışına  yönelik  savunmaları  üzerine  Cumhuriyet  Başsavcılığında  arama görüntüleri 
getirtilerek dosyaya konulmuştur.

İddianamalerde sanıklarla  ilgili  İstanbul  11,  12,  13.  Ağır  Ceza Mahkemelerinde devam 
etmekte olan kamu davalarının soruşturmaları  aşamasında birçok belgeye ulaşıldığına dair  iddia 
nedeni ile bu belgeler ilgili mahkemelere arama, el koyma tutanakları dosyaya celbedilmiştir.

Mesut Göğebakan'la ilgili olarak şahsın 1 Ağustos 2005 tarihli Yüksek Askeri Şura kararı 
ile Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiğinin kesildiğine dair Genelkurmay Başkanlığı yazısı dosyaya 
celbedilmiştir.

Sanıklardan  Mehmet  Yoleri'nin  psikoloıjik  sorunlarının  bulunduğu  bu  nedenle  gerek 
yargılama  öncesi,  gerekse  tutuklu  bulunduğu  yargılama  aşamasında  tedavi  gördüğü  yönündeki 
kendisinin ve müdafıinin savunmaları üzerine sanık İstanbul Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kuruluna 
gönderilmiş,  Kurulun  29.06.2011  tarih  2163  sayılı  kararı  ile  "08.06.2011  tarihinde  yapılan 
muayenesi  ve  elde  edilen  bilgi  ve  bulguların  yorumlanması  sonucunda;  cezai  sorumluluğunun  
müessir  ve  kişide  şuur  ve  harekat  serbestisini  ortadan  kaldıracak  veya  azaltacakmahiyet  ve  
derecede herhangi bir akıl hastalığı ve zeka geriliği saptanmadığı, adili dosya tetkikinde sanığın  
mezkur suçu işlediği sırada fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını idrak etme ve bu fiil ile ilgili olara  
davranışlarını yönlendirme yeteneğini ortadan kaldıracak boyutta bir akli arızanın içinde olduğuna  
delalet edecek herhangi bir tıbbi bulguya da rastlanmadığı, bu duruma göre Mehmet Yoleri'nin  
2002-2003 yılları arasında sanığı bulunduğu suça karşı cezai sorumluluğu tam olduğu oy birliği ile  
mütalaa olunur" şeklinde rapor düzenlenmiştir.

Sanıkların  suç  tarihinde  ülkemizdeki  ve  yurtdışındaki  görev  yerleri  Cumhuriyet 
Başsavcılığının  ve  Mahkememizin  çeşitli  yazılarıyla  bağlı  bulundukları  askeri  kurumlardan, 
yurtdışına giriş-çıkış tarihleri Emniyet Müdürlüğünden temin edilerek dosyaya konulmuştur.

Genelkurmay  Başkalığından  suç  tarihinde  bilgisayarlar  arasında  iletişim  ağı  bulunup 
bulunmadığı, sanıkların kulandıkları kullanıcı yolu olup olmadığı yönünde gelen bilgiler dosyaya 
konulmuştur.

Donanma Komutanlığında yapılan arama sonucunda elde edilen ve 10 poşette  bulunan 
belgeler üzerinden yapılan parmak izi incelemesi sonucunda Emniyet Müdürlüğü 231 adet parmak 
izi bulunduğu, bunlardan birinin Birol Beber'e (Arama tarihinde Donanma Komutanlığında görevli 
olup  tanık  sıfatıylada  beyanı  alınmıştır.)  uyduğu  bir  adedinin  Suat  Baran  Hızarcıoğlu'na  ait 
olduğuna dair rapor bulunmaktadır.

Hava Kuvvetleri  Komutanlığının,  Oraj  Hava Harekat  Planı  kapsamında yürütülen idari 
tahkikat da hazırlattığı inceleme raporu halinde talep üzerine gönderilmiştir.Hv. Müh. Ütğm. Ümit 
Uşnar, Hv. Müh. Ütğm. Yusuf Yavuz Ayar, Hv. Plt. Kur. Bnb. Nihat Bilican, Hv. İsth. Kur. Alb.  
Emin Mert,  Hv. Plt.  Tuğg. Ziya Cemal Kadıoğlu,  Hv. Plt.  Tuğg. Muhittin Fatih Sert  tarafından 
hazırlanan raporda Hava Kuvvetleri Komtanlığında görevli sanıkların isimlerinin geçtiği belgelerin 
        E-İmzalıdır           E-İmzalıdır            E-İmzalıdır               E-İmzalıdır 



T.C. İSTANBUL ANADOLU 4. AĞIR CEZA MAHKEMESİ Dosya-Karar No: 2014/188 Esas - 
2015/143
dijital veri yolları gösterilmiş sonuç olarak  "hatalı ve tutarsız söz konusu yazılarda, seçilmiş bir  
kısım komutan ve personelin; sözde görevler veirlerek veya yazı içerisinde/ekinde isimleri  veya  
imza  blokları  yer  almak  sureti  ile  vazifesiyle  bağdaşmayan  ve  başarması  imkansız  görevler  
verilmek  suretiyle  hayal  ürünü  bir  yapılanma  içine  çekildiği...  "  şeklinde  değerlendirmede 
bulunmuşlardır.
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