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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 7. Bölümü yer almaktadır. 

DELİLLERİN TARTIŞILMASI DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇ:

Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 02.05.2013 tarih 2012/194 Esas, 2013/105 
Karar sayılı  kararı  ile sanık  Ahmet Gökhan Rahtuvan'ın,  aynı  mahkemenin  21.09.2012 tarih ve 
2010/283  Esas,  2012/245  Karar  sayılı  kararı  ile  Hakan  Büyük  dışındaki  sanıkların  Türkiye 
Cumhuriyeti  İcra  Vekilleri  Heyetini  Cebren  Iskat  veya  Vazife  Görmekten  Cebren Men Etmeye 
teşebbüs suçundan cezalandırılmalarına, sanık Hakan Büyük hakkında ise aynı suçtan açılan kamu 
davasında sanığın eylemininsuç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçunu oluşturduğu 
belirtilerek  bu suçtan  cezalandırılmasına  karar  verilmiş,  tüm sanıklar  yönünden verilen  kararlar 
kesinleşmiştir.

Bir  kısım sanıkların  Anayasa Mahkemesine yaptıkları  bireysel  başvuru üzerine Anayasa 
Mahkemesi'nin 18/06/2014 tarihli  2013/7800 sayılı  kararı  ile adil  yargılanma hakkı kapsamında 
dijital  delillerin  değerlendirilmesine  ilişkin  şikayetlerinin  giderilmediğine  dair  iddialarının  ve 
dönemin Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök ve Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman'ın tanık 
olarak dinlenmesi taleplerinin reddi nedeniyle tanık dinletme hakkına ilişkin şikayetlerinin kabul 
edilebilir  olduğuna, Anayasanın 36.  Maddesinde güvence altına alınan adil  yargılanma hakkının 
ihlal edildiğine, ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapmak üzere 
kararın bir örneğinin ilgili mahkemeye gönderilmesine karar verilmiştir.

İstanbul  10.  Ağır  Ceza  Mahkemesi'nin  kapatılması  ve  bu  dosyanın  mahkememize 
devredilmesi nedeniyle Anayasa Mahkemesi'nce verilen ihlal kararı ile ilgili olarak mahkememizce 
değerlendirme yapılmıştır.

Mahkememizin  19/06/2014 tarihli  ek kararı  ile  5271 sayılı  CMK'nun 311/1-f  ve 318/1. 
Maddeleri uyarınca yargılamanın yenilenmesi isteminin kabule değer olması nedeniyle CMK'nun 
321/2  maddesi  uyarınca  yargılamanın  yenilenmesine,  hükümlüler  hakkındaki  infazın 
durdurulmasına ve tahliyelerine karar verilmiştir. 

Sadece  bir  kısım  hükümlülerce  Anayasa  Mahkemesi'ne  başvurulmuş  ise  de,  Anayasa 
Mahkemesi'nce  verilen  kararın  içeriği  dikkate  alındığında  ihlalin  tüm  hükümlüleri  etkilemesi 
nedeniyle  ölmüş  olan  Murat  Özenalp  dışındaki  tüm  hükümlüler  hakkında  yargılamanın 
yenilenmesine karar verilmiştir.

5271 sayılı CMK'nun 313/2-3 maddesinde yargılamanın yenilenmesi isteminde ölenin eşi, 
üst  soyu,  alt  soyu  ve  kardeşlerinin  veya  bu  kişilerin  yokluğu  halinde  Adalet  Bakanı'nın 
bulunabileceği  belirtildiğinden,  ölmüş  olan  hükümlü  Murat  Özenalp'le  ilgili  olarak  ek  kararın 
verildiği  tarihte  yasada  belirtilen  kişilerce  henüz yapılmış  bir  başvuru  olmadığından,  19.6.2014 
tarihli  ek kararımız ile  hükümlü Murat  Özenalp'la  ilgili  karar  verilmesine yer  olmadığına karar 
verilmiştir. Sonradan hükümlü Murat Özenalp'in mirasçılarınca yargılamanın yenilenmesi talebinde 
bulunulduğundan  ölen  hükümlü  Murat  Özenalp  hakkında  da  yargılamanın  yenilenmesine  karar 
verilmiştir.

Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 21.09.2012 tarihinde sanık Ahmet Gökhan 
Rahtuvan  hakkındaki  yakalama emrinin  infaz  edilememesi  nedeniyle  bu  sanık  yönünden  tefrik 
kararı verilmiştir. Bu sanık yakalanarak savunması alındıktan sonra kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nin  02.05.2013  tarih  2012/194  Esas,  2013/105  Karar  sayılı  kararı  ile  hakkında 
mahkumiyet kararı verildiği ve hükmün kesinleştiği, Anayasa Mahkemesi'nin 20.06.2014 tarih ve 
2014/4991 sayılı kararı ile bu sanık yönünden hak ihlaline karar verildiği, kapatılan İstanbul 10 Ağır 
Ceza  Mahkemesi'nin  23.06.2014  tarih  ve  2014/446  D.İş  karar  sayılı  kararı  ile  infazın 
durdurulmasına, tahliyesine ve yargılamanın yenilenmesine karar verildiği, 2014/138 Esas, 2014/63 
Karar sayılı kararı ile de bu dosyanın 24.06.2014tarihindemahkememizdosyası ile birleştirilmesine 
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karar verildiği anlaşılmıştır. 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI:
Anayasa  Mahkemesi'nin  gerekçeli  kararında  "Tanık  Dinlenmesi  Talepleri  ve  Dijital 

Delillerin Değerlendirilmesine İlişkin Şikâyetler" başlığı altında; 
Anayasa’nın “Hak arama hürriyeti” kenar başlıklı 36. maddesinin birinci fıkrasının “Herkes, 

meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak 
iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir.” , AİHS’nin “Adil yargılanma hakkı” başlıklı 
6. maddesinin (1) numaralı fıkrasının “1. Herkes davasının, … cezai alanda kendisine yöneltilen 
suçlamaların  esası  konusunda  karar  verecek  olan,  yasayla  kurulmuş,  bağımsız  ve  tarafsız  bir 
mahkeme tarafından, adil ve kamuya açık olarak, … görülmesini isteme hakkına sahiptir." şeklinde 
olduğu, 

Anayasa’daki  hakların  etkili  bir  biçimde  korunması  için,  davaya  bakan  mahkemelerin 
Anayasa’nın  36.  maddesine  göre  “tarafların  dayanaklarını,  iddialarını  ve  delillerini  etkili  bir 
biçimde  inceleme görevi”  olduğu,  AİHM içtihatlarına  göre  bir  mahkemenin  davaya  yaklaşımı, 
başvurucuların  iddialarına  yanıt  vermekten  ve  başvurucuların  temel  şikayetlerini  incelemekten 
kaçınmalarına neden olması halinde Sözleşme’nin 6. maddesi uyarınca davanın düzgün bir biçimde 
incelenmesi hakkı bakımından ihlal edilmiş olacağı, 

Öte  yandan  mahkemelerin,  başvurucuların  önemli  bazı  iddialarına  yanıt  vermemiş 
olmasının,  kişinin  iddialarının  incelenmesi  hakkının  yanında,  adil  yargılanma  hakkının  önemli 
gerekliliklerinden  biri  olan  mahkemelerin  kararı  gerekçelendirme  yükümlülüğü  ile  de  ilişkili 
olduğu,  zira  bir  muhakemede  usule  ilişkin  koruma  sağlayan  adil  yargılanma  hakkının  önemli 
unsurlarından  biri  olan  gerekçeli  karar  hakkının  da  kişilerin  adil  bir  şekilde  yargılanmalarını 
sağlamayı ve denetlemeyi amaçlamakta olduğu,

Nitekim Anayasa Mahkemesi önceki kararlarında,  Anayasa’nın,  bütün mahkemelerin her 
türlü kararlarının gerekçeli olarak yazılmasını ifade eden 141. maddesinin, adil yargılanma hakkının 
kapsamının belirlenmesinde gözetilmesi gerektiğinin belirtildiği, 

Mahkemelerin, “kararlarını hangi temele dayandırdıklarını yeterince açık olarak belirtme” 
yükümlülüğü altında oldukları,  bu yükümlülüğün tarafların  temyiz  hakkını  kullanabilmeleri  için 
gerekli  olmasının  yanı  sıra  tarafların,  muhakeme sırasında  ileri  sürdükleri  iddialarının  kurallara 
uygun  bir  biçimde  incelenip  incelenmediğini  bilmeleri  ve  ayrıca  demokratik  bir  toplumda, 
toplumun  kendi  adına  verilen  yargı  kararlarının  sebeplerini  öğrenmelerinin  sağlanması  için  de 
gerekli olduğu,

Mahkemelerin bu yükümlülüğünün, yargılamada ileri sürülen her türlü iddia ve savunmaya, 
karar  gerekçesinde  ayrıntılı  şekilde  yanıt  verilmesi  şeklinde  anlaşılamayacağı,  bu  nedenle,  bir 
kararda tam olarak hangi unsurların bulunması gerektiğinin davanın niteliğine ve koşullarına bağlı 
olduğu,  bununla  birlikte  muhakeme  sırasında  açık  ve  somut  bir  biçimde  öne  sürülen  iddia  ve 
savunmaların davanın sonucuna etkili olması, başka bir deyişle davanın sonucunu değiştirebilecek 
nitelikte bulunması  halinde,  davayla doğrudan ilgili  olan bu hususlara mahkemelerce makul  bir 
gerekçe ile yanıt verilmesi gerektiği, 

Ayrıca, insan haklarına ilişkin güvencelerin soyut ve teorik olarak değil,  uygulamada ve 
etkili bir şekilde sağlanması gerektiği, buna göre mahkemelerin ileri sürülen iddia ve savunmalara 
şeklen cevap vermiş olmaları yeterli olmayıp, iddia ve savunmalara verilen cevapların dayanaksız 
olmaması,  mantıklı  ve  tutarlı  olması  da  gerektiği,  diğer  bir  ifadeyle  mahkemelerce  belirtilen 
gerekçelerin davanın şartları dikkate alındığında makul olması gerektiği,

Makul  gerekçenin,  davaya  konu  olay  ve  olguların  mahkemece  nasıl  nitelendirildiğini, 
kurulan hükmün hangi nedenlere ve hukuksal düzenlemelere dayandırıldığını ortaya koyacak, olay 
ve olgular ile hüküm arasındaki bağlantıyı gösterecek nitelikte olması gerektiği, gerekçelendirmenin 
davanın sonucuna etkili  olay,  olgu ve argümanları  açıklamak yükümlülüğü olmakla birlikte,  bu 
şekildeki gerekçelendirmeninmutlaka detaylı  olmasının şart  olmadığı,  ancak gerekçelendirmenin, 
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iddia ve savunmadan birinin diğerine üstün tutulma sebebinin ve bu kapsamda davanın taraflarınca 
gösterilen delillerden karara dayanak olarak alınanların mahkemelerce kabul edilme ve diğerlerinin 
reddedilmesi hususunda, makul dayanakları olan bir bilgilendirmeyi sağlayacak ölçü ve özene sahip 
olması gerekmekte olduğu,

Zira bir davada tarafların, hukuk düzenince hangi nedenle haklı veya haksız görüldüklerini 
anlayıp değerlendirebilmeleri için usulüne uygun şekilde oluşturulmuş, hükmün içerik ve kapsamı 
ile  bu  hükme varılırken  mahkemenin  neleri  dikkate  aldığı  ya  da  almadığını  gösteren,  ifadeleri 
özenle seçilmiş ve kuşkuya yer vermeyecek açıklıktaki bir gerekçe bölümünün ve buna uyumlu 
hüküm fıkralarının bulunması “gerekçeli karar hakkı” yönünden zorunlu olduğu,

Aksi bir  tutumla,  mahkemenin,  davanın sonucuna etkili  olduğunu kabul  ettiği  bir  husus 
hakkında “ilgili ve yeterli bir yanıt” vermemesi veya yanıt verilmesini gerektiren usul veya esasa 
dair iddiaların cevapsız bırakılmış olması bir hak ihlaline neden olabileceği, 

Başvurucuların somut davada, bir gazeteci tarafından Cumhuriyet Savcılığına teslim edilen 
11,  16  ve  17  nolu  CD’ler  ile  Gölcük  Donanma  Komutanlığında  bulunan  5  nolu  harddisk  ve 
Eskişehir’de  bir  sanığın  evinde  bulunan  flash  bellekte  yer  alan  dijital  verilerin  sahte  olarak 
oluşturulduklarını,  bu verilerde  pek çok manipülasyon yapıldığını,  savunma tarafınca yurtiçi  ve 
yurtdışındaki çeşitli üniversite ve bağımsız kuruluşlardan alınan bilirkişi raporlarında mahkûmiyet 
kararının temel dayanağı olan dijital verilerdeki manipülasyonların ortaya konulduğunu ve dijital 
veriler üzerinde ikibine yakın çelişkinin ortaya çıkartıldığını, buna rağmen İlk Derece Mahkemesi 
ve Yargıtayın bu raporları dikkate almadığını ve dikkate almama nedenlerinin makul bir gerekçeyle 
izah etmediklerini ileri sürdüklerini, 

Başvurucuların, esas olarak sanıklardan elde edilmemiş, Türk Silahlı Kuvvetlerinde bulunan 
bir bilgisayarda hazırlandığı kanıtlanamamış, zaman, mekan ve muhteva çelişkileri bulunan ve bu 
sebeple esas itibariyle sahte olarak oluşturulmuş dijital belgelere dayanarak suçlandıkları yolundaki 
savunmalarına karşı Mahkemenin gerekçelerinin makul, başka bir deyişle yeterince açık ve yeterli 
olup  olmadığının  tespiti  için  başvurucular  tarafından  sunulan  bilirkişi  raporları  ve  uzman 
mütalaalarının denetlenebilir, makul yanıtının verilmesi gerektiği, (bkz. gerekçeli karar, s.874-904).

Özet olarak İlk Derece Mahkemesinin, elde edilen dijital belgelere ilişkin olarak hazırlanan 
bilirkişi  raporlarından  yalnızca  Cumhuriyet  savcılığınca  soruşturma  aşamasında  TÜBİTAK 
uzmanlarınca hazırlanan bilirkişi  raporu ile arama ve el  koyma tedbirleri  sırasında ele geçirilen 
delillerin  tespitine  yönelik  üç  raporu  hükme  esas  aldığı,  başvurucular  tarafından  alınmış  olan 
bilirkişi  raporları  ile  duruşmada  dinlenen  uzman  mütalaalarının  hiçbirine  itibar  edilmediği, 
mahkemenin  başvurucular  tarafından  sunulan  tüm  rapor  ve  mütalaaların  özünün  dijital  veriler 
üzerinde değişiklik yapıldığına ilişkin olduğunu, kendisinin de bu değişiklik işlemini zaten kabul 
ettiğini,  rapor  ve  uzman  mütalaalarının  bunun  dışındaki  kısımlarında  ise  “dijital  verilerin  delil 
olamayacağı yönünde ve adeta sanık müdafii gibi ayrıntılı tespitlerde bulunmuş ve tüm çabaları ile 
bu delilleri çürütmeye çalışmış” olmaları nedeniyle bu bilirkişi raporları ve uzman mütalaalarının 
hükme esas alınamayacağını belirttiğini,

İlk Derece Mahkemesinin,  başvurucular tarafından sunulan rapor ve mütalaalara rağmen 
dijital verileri hükme esas alma nedenini şu hususlara dayandırdığını, (bkz. gerekçeli karar, s.1036-
1044) 

Mahkemenin;
 a. Üç ayrı yerden elde edilen dijital delillerin birbirlerini doğrular içeriklere sahip 

olduğu;
 b. Belgelerde zaman çelişkilerinin bulunduğu ve 2003 yılından sonraki tarihlerdeki 

olaylara ilişkin bilgilerin  olduğu doğru ise de 2003 yılından sonra oluşturulmuş olan belgelerin 
Balyoz  Harekat  Planı,  Eylem  Planları  ve  ses  kayıtlarında  yer  alan  bilgilerin  güncelleneceği 
yönündeki talimatların yerine getirilmesinden ibaret olduğu ve 2003 yılından sonra da plan, bilgi ve 
listelerin güncelleştirildiği; 

 c. Balyoz Planında yazışma kurallarına riayet edilmediği, evraklarda imla hataları 
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ile askeri yazışma ilkelerine aykırılıklar bulunduğu, bu nedenle de Balyoz Harekat Planının sahte 
olduğu  iddiasına  karşın  insan  unsurunun  bulunduğu  her  yerde  yazım  hatası  ya  da  imla 
yanlışlıklarının olabileceği, hukuk dışı bir yapılanma içerisinde yazışmaların bir düzen ve intizam 
içerisinde olmasının, askeri yazışma ilkelerinin geçerli olmasının beklenemeyeceği; 

 d. Balyoz Harekat Planı kapsamındaki cunta yapılanmasının elinde bulunan dijital 
belgelerin  veri  yollarında,  yazar  bilgilerinde  uygunsuzluk  olmasının,  dijital  verilerin  delil  olma 
niteliğini tek başına ortadan kaldırmayacağı, sanıkların birçok konuyu öngördükleri ve bu kapsamda 
mevzuat  çalışmaları  yaptıkları,  hata  kod  tabloları  ve  ihtimalat  planları  hazırladıkları,  gerek 
sanıkların  belgelerin  oluşturulma  aşamasında  gerekse  sanıkların  ve  cunta  yapılanmalarının 
güncellenmesi  çalışmalarında  dijital  verilerde  bugünkü  savunmaların  temelini  oluşturabilmek 
amacıyla  birçok  çelişkinin  yakalanmaları  halinde  kullanılmak  üzere  bizzat  sanıklar  tarafından 
bilerek yapılmış olma ihtimalinin bulunduğu;

 e.  Davanın  esasını  oluşturan  CD’lerin  2007-2008  yıllarına  kadar  plan  odasında 
kaldığı ve daha sonra bir şekilde buradan çıkartıldığı sabit olmakla birlikte plan odasının herkesin 
girip çıkmasına açık, kontrolünün zayıf bir yer olduğu;

 f. Dijital belgelerden bazıları 2007 yılına ait Microsoft Office programı ile yazılmış 
olmakla  birlikte,  Microsoft  Office’in  önceki  versiyonları  kullanılmak  suretiyle  bir  veri 
hazırlandıktan  sonra,  hazırlanan  verinin  yeni  tarihli  bir  program  ile  açılmaya  çalışıldığında 
bilgisayarın eski tarihli veriyi sanki açılma tarihindeki yeni versiyonu ile yazılmış gibi dönüştürerek 
açabileceği,  bu  nedenle  de  somut  olarak  2003  yılında  yazılmış  olan  bir  word  belgesinin  2007 
yılında yeni versiyon yüklü bir bilgisayarda açıldığında bu 2003 tarihinde yazılmış olan belgenin 
sanki 2007 yılında hazırlanmış ve yazılmış gibi görünebileceği; 

 g.  2003  yılında  tanzim edildiği  iddia  edilen  keşif  ve  plan  krokilerindeki  sokak 
isimlerinden bazılarının resmi olarak 2007 yılından sonra verilmesi nedeniyle krokilerin, sokaklara 
resmi olarak bu isimler verildikten sonra çizildiği iddia edilmiş ise de bu sokakların isimlerinin halk 
arasında,  açık  kaynaklarda  da  görüleceği  üzere,  değişiklikten  önceki  isimleriyle  40-50  yıldır 
kullanıldığı; 

 h. 2005-2006 yıllarında fiilen Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesine katılan bir geminin 
adının 2003 yılında hazırlanan bir  CD içerisinde olmasının CD’nin sahteliğine işaret  ettiği  ileri 
sürülmüş ise de, bir geminin isminin inşa ve satın alma sözleşmesinin kesinleşmesine müteakip 
verilmiş olabileceği; 

 ı.  Sanıkların,  kendilerince hazırlanan bir  darbe çalışmasında şu veya bu şekilde, 
bilerek  veya  bilmeyerek  yaptıkları  yanlışlar  ve  çelişkilerin,  tüm  dosya  göz  önüne  alındığında 
teşebbüs edilen darbe suçunun sübutunu etkilemeyeceği;

 şeklinde açıklamalarda bulunduğu, 
İlk  Derece  Mahkemesinin  gerekçesinde  rapor  ve  mütalaalarda  ileri  sürülen  görüşleri 

yeterince açık olarak değerlendirme yükümlülüğünü yerine getirip getirmediğini tespit edebilmek 
için başvurucular tarafından sunulan rapor ve mütalaaların özünün kavranması gerektiği,

Gerek iddia makamı ve gerekse savunma makamı tarafından sunulan rapor ve mütalaalarda 
mahkumiyet  kararının  dayanağı  olan  11,  16  ve  17  no’lu  CD’lerdeki  dokümanlarda,  5  no’lu 
harddiskte ve flash bellekte yer alan dokümanların kolayca kurgulanma veya bu tür veriler üzerinde 
kolayca manipülasyon yapılma ihtimali bulunduğu, bu dijital verilerin, bir gerçekliği kesin olarak 
temsil ettiğinin söylenemeyeceğinin ifade edildiği, nitekim İlk Derece Mahkemesinin de bu sebeple 
kararını  yalnızca  dijital  verilere  dayandırmadığını  başka  delillerle  birlikte  başvurucuların 
mahkûmiyetlerine karar verdiğini belirttiği,

  İlk  Derece  Mahkemesine  sunulan  bilirkişi  raporlarında,  17  no’lu  CD’nin 
04/03/2003 tarihinde saat 23:52:02’de, 11 no’lu CD’nin 05/03/2003 tarihinde saat 23:50:42’de, 16 
no’lu  CD’nin  ise  14/10/2003  tarihinde  saat  12:14:34’de  oluşturulduğunun  görüldüğü,  aynı 
raporlarda, CD’lerde yer alan dosyaların oluşturma ve son kaydetme tarihleri CD’lerin yazdırıldığı 
tarih olan 04/03/2003, 05/03/2003 ve 14/10/2003 tarihinden önceye ait olmakla birlikte pek çok 
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belgenin aslında bu tarihlerden sonra üretildiğinin, 2003 yılı sonrasına ait programların kullanıldığı 
veya belge içeriklerinde 2003 yılı sonrasına ait bilgilerin yer aldığının tespit edildiği, bu tespitler  
üzerine bilirkişilerin söz konusu belgelerin bir defada, sistem saati güncel olmayan bir bilgisayarda 
CD’lere  yazdırıldığı  görüşünü  bildirdikleri,  İlk  Derece  Mahkemesinin,  2003  yılından  sonra 
oluşturulmuş belgelerin plan, bilgi ve listelerin güncelleştirildiğini gösterdiğini kabul ettiği, bununla 
birlikte Mahkemenin 2003 yılı sonrası “güncelleştirilmiş” olarak kabul ettiği belgelerin, nasıl olup 
da CD’lerin yazdırılma tarihlerinden önceki tarihleri gösterdiğini cevaplamadığı,

İlk  derece  Mahkemesinin  kararında  dayanak aldığı  İstanbul  Cumhuriyet  Başsavcılığınca 
görevlendirilen Emniyet Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan bilirkişi raporunda (gerekçeli karar, 
s.887); 11 nolu CD’nin oluşturulma tarihi ve saati "05/03/2003, 23:50:42" olduğu, CD içerisinde 68 
adet klasör içerisinde toplam 287 adet dosya bulunduğu ve tüm dosyaların "08.04.1996 16:39:44" 
ila  "04.03.2003 13:01" tarihleri  arasında oluşturulduğu,  bu noktadan hareketle  bütün dosyaların 
oluşturulma tarihlerinin CD’nin oluşturulma tarihinden önce olduğu ve son düzenlenme tarihi en 
geç  olan  dosyanın,  "04.03.2003,  22:07"  tarihinde  düzenlenen  "EK-M  LAHİKA-İ 
BİRLEŞTİRİLMİŞ LİSTE.doc"  isimli  MS Word  dosyası  olduğu,  bu  dosyanın  son düzenlenme 
tarihinin de yine CD’nin oluşturulma tarihinden önce olduğu hususunun belirtildiği, 

  Mahkemenin, bu çelişkilerin bizzat sanıklarca daha sonra yargılanma ihtimallerine 
karşın bilinçli olarak oluşturulmuş olabileceği ihtimalini kararına gerekçe yaptığı ve ayrıca bu tür 
belgelerin mahkûmiyet kararının dayandığı belgeler olmadığını, sayıca fazla olmadığını ve kararın 
sonucunu etkileyecek nitelikte olmadıklarını belirttiği, 

Mahkemenin  bu  gerekçesine  karşın,  Mahkemenin  itibar  etmediği  1.  Ordu 
Komutanlığı  Askeri  Savcılığı  tarafından  görevlendirilen  bilirkişi  heyetince  hazırlanan 
28/06/2010  tarihli  raporda  (gerekçeli  karar,  s.888)  esaslı  belgelerden  biri  olan  “BALYOZ 
Güvenlik Harekat Planı” olarak adlandırılan dokümanın en son kaydedilme tarihi  olarak 
görülen  02/12/2002  tarihinden  sonraki  tarihlerde  oluşturulan  ve  rapor  ekinde  gösterilen 
belgelerden, takdimlerden ve konuşma metinlerinden alıntıların Doküman Metni içerisinde 
yer aldığının, 2006 yılında kurulan bir Sivil Toplum Kuruluşunun adının doküman metninde 
geçtiğinin gösterildiği, bir başka önemli belge olan “milli mutabakat hükümeti programı” adlı 
dokümanın ise en son kaydetme tarihi olarak görülen 03/03/2003 tarihinden sonra, Bağımsız 
Türkiye Partisi Genel Başkanı tarafından 27/11/2005 tarihinde yapılan bir Uluslararası Milli 
Ekonomi Modeli Kongresi Kapanış Konuşma metninden 25 paragraftan alıntıları içerdiği ve 
bu durumun ise dokümanın 2005 yılından sonra oluşturulduğunu gösterdiğinin belirtildiği,

Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. A. 
Coşkun Sönmez ve Dr. Ö. Özgür Bozkurt’tan alınan 28/03/2011 tarihli uzman mütalaasında, 11, 16 
ve 17 no’lu CD’lerde toplam 80 adet dosyanın,  CD’lerin hazırlanma tarihinden sonraki yıllarda 
kullanıma  sunulan  programlarla  hazırlandığı  veya  CD’lerin  hazırlandığı  tarihlerde  bulunmayan 
olanaklar içerdiğinin gösterildiği,

Ayrıca Arsenal Consulting isimli firmadan alınan raporlarda (gerekçeli karar, s.896 vd), 11 
ve 17 numaralı CD’lerde bulunan en az 76 dokümanın tarih ve zamanlarında çelişki bulunduğu 
saptandığı, Arsenal’e göre son kayıtlarının yapılmasının akabinde 2003 yılında CD’ye kaydedilmiş 
gibi  görünen  dokümanların  Microsoft  Offıce  2007  programından  önce  mevcut  olmayan  XML 
şemalarına  ve  Calibri  yazı  karakterlerine  referanslar  taşıması  mümkün  olmadığı  ve  11  ve  17 
numaralı  CD’lerin oluşturulma tarihinin en erken 2006 ortası  olabileceği,  Arsenal'in Gölcük’ten 
elde edilen 5 no’lu Samsung marka sabit diske, tarihi geriye çekilmiş (en az) 120 dosya ve klasörün 
kopyalandığını belirttiği,  Arsenel’in DATA MFT’de tespit ettiği  tarih ve zaman aykırılıklarından 
birinin, Samsung Sabit Disk’e en son yazılan 120 dosya ve klasörün, 8 Nisan 2004 ‘de oluşturulmuş 
gibi görünmesi olduğu, Arsenal’e göre bu hususun, Samsung sabit diski 28 Temmuz 2009 ‘a kadar 
kullanımda olduğu için mümkün olmadığı, Arsenal'inayrıca Gölcük’ten elde edilen 1 nolu CD’de 
bulunan  en  az  65  dokümanın  tarih  ve  zamanlarında  çelişki  bulunduğu  sonucuna  da  vardığı, 
Arsenal’e  göre son kayıtlarının  yapılmasının  akabinde  2003’de 1 nolu  CD’ye  kaydedilmiş  gibi 
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görünen dokümanların Microsoft Offıce 2007 programından önce mevcut olmayan ClearType yazı 
karakterlerine  ve  XML  şemalarına  referanslar  taşımasının  mümkün  olmadığı,Gölcük  1  nolu 
CD'ninen erken 2006 yılı ortasında oluşturulmuş olabilceği,

Yukarıdakine benzer zaman ve içerik çelişkileri Uzman kişi Tevfik Koray Peksayar ve 
Uzman kişi  Türker Gülüm’ün (gerekçeli  karar,  s.898)  rapor ve  mütalaalarında da tekrar 
edildiği, mahkemenin, bu rapor ve mütalaaların hiçbirini hükme esas almadığı, 

  İlk Derece Mahkemesinin 2003 yılında oluşturulmuş CD’lerde daha sonraki yıllara 
ait dokümanların bulunmasını şu şekilde özetlediği, 

“Mevcut dijitallerde yer alan belgelerin 5-7 Mart 2003 1. Ordu Plan Seminerinden önce 
oluşturuldukları, belgelerin yazılı ve ıslak imzalı olarak ilgili birimlere ulaştırıldığı, bu belgelerden 
sanık  Yüksel  Gürcan  imzalı  olan  bir  tanesinin  ele  geçirildiği,  daha  sonraki  tarihlerde  belgeler 
üzerinde  güncellemeler  yapıldığı,  bir  kısmının  oluşturma  tarihlerinin  değiştirildiği  bu  şekilde 
belgelerin  ele  geçme  ihtimaline  karşı  mevcut  çelişkiler  ortaya  atılarak  savunma  imkanı 
hazırlanılmaya  çalışıldığı,  diğer  yandan  da  Ağustos  2003  tarihinden  sonra  devam  eden  cunta 
yapılanmalarının bu belgeleri kullanılmaya hazır halde tuttukları anlaşılmaktadır.” (gerekçeli karar, 
s.1044) 

İlk  Derece  Mahkemesinin,  dijital  verilerdeki  çelişkileri  ve  bazı  belgelerin  CD’lerin 
kaydedilme tarihinden sonra üretilmiş olabileceğini kabul ettiği, buna karşın Mahkemenin verilerin 
uzun süre sanıkların ve dava dışı kişilerin elinde bulunması sırasında zaman ve içerik çelişkileri 
bulunan belgelerin ileride yeni  bir  darbe yapmak amacıyla  kısmen veya tamamen güncellenmiş 
olma ihtimalini  de dışlamamakta olduğu,  bazı  belgelerin CD’lerin  oluşturulma tarihinden sonra 
yaratılmış  veya  güncellenmiş  olabileceğini  kabul  eden  Mahkemenin  bu  belgelerin  CD’lerin 
oluşturma  tarihinden  önceki  tarihlerde  oluşturulmuş  gibi  görünmesine  ilişkin  var  olan  zaman 
çelişkilerini,  söz  konusu  çelişkilerin  sanıklarca  bilinçli  olarak  yapılmış  olabileceği  ihtimali  ile 
açıkladığı,

Mahkumiyet kararının dayanağını oluşturması nedeniyle, söz konusu CD’lerin sistem 
saati  güncel  olmayan  bir  bilgisayarda  2003  yılından  sonra  ve  muhtemelen  2007  yılından 
sonraki  bir  tarihte  oluşturulduğu  kabul  edilse  bile  CD’lerin  oluşturulduğu  tarihe  kadar 
sanıkların ya da dava dışı  bazı  kimselerin elinde bulunan ve Mahkemenin kabulüne göre 
güncellenen bir kısım dokümanın oluşturulma tarihinin hangi surette CD’lerin oluşturulduğu 
tarihten önce üretildiği hususunun, Mahkemece şüpheye yer bırakmayacak ve ikna edici bir 
şekilde açıklanması gerekmekte olduğu, 

  İlk Derece Mahkemesinin güncelleme varsayımına karşı başvurucular tarafından 
ileri  sürülen  önemli  bir  iddianın  da  davaya  konu  belgelerin  üstveri  bilgilerinde  güncelleme 
yapıldığının  görülmediği  olduğu,İlk  Derece  Mahkemesine  sunulan  bilirkişi  raporları  ve  uzman 
mütalaalarına göre (örneğin Prof. Dr. Ahmet Coşkun Sönmez’in mütalaası) 2003 yılında yazılmış 
olan bir belgenin 2007 yılında üretilmiş bir programla açılmasının tabii olduğu, ancak bu durumun 
belgenin  üstveri  bilgilerine  muhakkak  kaydedildiği  ancak  dava  konusu  belgelerde  bunun 
görülmediğinin iddia edildiği, başka bir deyişle başvurucuların, derece mahkemelerinde “2003 
yılında üretilmiş ve 2007 yılına ait bir yazılım ile açılmış” bir belge ile “2007 yılında üretilmiş 
belgenin”  farklı  olduğunu,  2003 yılında üretilmiş  bir belge  2007  yılına  ait  bir  yazılım  ile 
açıldığında  söz  konusu  belgenin  özgün  halinin  de  2007  yılına  ait  hale  gelmeyeceğini  ileri 
sürmüş ve bilirkişi raporu ve uzman mütalaaları ile sunmuş iseler de derece mahkemeleri bu 
rapor ve mütalaalar hakkında bir açıklamada bulunmadığı, 

Öte yandan davanın temelini teşkil eden CD’lerden 11 ve 17 numaralı CD’ler 
üzerinde  yazılmış  alan  ve  sanık  Süha  Tanyeri’nin  eli  ürünüymüş  izlenimi  uyandıran 
“Or.K.na” ve “K.Özel” şeklindeki el yazılarının bir insan eli ürünü değil de bir yazı makinesi 
tarafından  yazıldığını  gösteren  Amerikan  Forensic  Labratory  isimli  firmanın  bilirkişi 
raporuna  ve  İstanbul  Adli  Tıp  uzmanlarından  Dr.  Jale  Bafra’nın  uzman mütalaasına  da 
değinilmediği,  söz  konusu  rapor  ve  mütalaanın,  2/5/2011  tarihli  duruşmada  tartışılmış 
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olmasına ve CD’ler üzerindeki yazıların sanık Süha Tanyeri’nin davaya konu 1. Ordu Plan 
Semineri sırasında tuttuğu el yazısından kopyalandığı iddia olunmasına rağmen, İlk Derece 
Mahkemesi ve Yargıtay tarafından bu hususta bir açıklama yapılmadığı, 

Tarafsızlığı,  keyfiliği,  denetimden  kaçmayı  ve  perdelemeyi  önlemek  için  mahkemelerin, 
kararın  verilmesine  neden  olan  temelleri  yeterince  açık  olarak  belirtmekle  yükümlü  oldukları, 
mahkemelerin  yargılama  süresince  kendilerine  iletilen  her  iddia  ve  talebi  gözetme  zorunda 
olmadıkları  biçimindeki  serbestinin,  kararın  verilmesine  neden  olan  temellere  asgari  açıklıkta 
değinilmesi görevini ortadan kaldıracak şekilde yorumlanamayacağı,

Bireysel  başvuru  yolunda  derece  mahkemelerinin  gerekçelerinin  niteliği,  ancak  açık  bir 
keyfilik veya takdir hatası oluşturduğu ya da makul ve ikna edici açıklamalar içeren bir gerekçe 
gösterilmediği, iddia olunan eylem ile hüküm arasında “uygun illiyet bağı” kurulmadığı durumlarda 
denetlenebileceği, derece mahkemesi kararlarının, adalet gereksinimini giderecek ölçü ve nitelikte 
yeterli gerekçe ile açıklanıp açıklanmadığı hususlarının, adil yargılanma hakkının ihlali iddiasıyla 
yapılan bireysel başvurularda Anayasa Mahkemesince yapılacak denetimin kapsamında yer aldığı,

Somut  başvuruda,  İlk  Derece  Mahkemesinin  hükme esas  aldığı,  bir  gazeteci  tarafından 
Cumhuriyet  Savcılığına  teslim  edilen  11,  16  ve  17  nolu  CD’ler  ile  Gölcük  Donanma 
Komutanlığında bulunan 5 nolu harddisk ve Eskişehir’de bir sanığın evinde bulunan flash bellekte 
yer alan ve başvurucuların Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya Vazife 
Görmekten Men Etmek suçuna teşebbüs ettiklerini  ispatladığı  kabul edilen dijital  dokümanların 
güvenilirliğine ilişkin iddiaların ileri sürüldüğü, İlk Derece Mahkemesinin bu çelişkilerin varlığını 
kabul ettiği, bir kısım zaman çelişkilerinin dava konusu belgelerin sanıklarca güncellenmiş olması 
nedeniyle  oluşmuş  olabileceği  ihtimaline,  bir  kısmının  bizzat  sanıklarca  daha  sonra  yargılanma 
ihtimallerine  karşın  bilinçli  olarak  oluşturulmuş  olabileceği  ihtimaline  dayandırdığı,  bu  tür 
belgelerin  mahkûmiyet  kararının  dayandığı  belgeler  olmadığı,  sayıca  fazla  olmadığı  ve  kararın 
sonucunu etkileyecek nitelikte olmadıklarını belirttiği, buna karşın, Amerikan Forensic Labratory 
isimli firmanın bilirkişi  raporu örneğinde olduğu gibi davanın esasını etkileyecek bazı savunma 
delillerine ise gerekçeli kararda hiç değinilmediği, bazı raporlara neden itibar edilmediğine ilişkin 
bir açıklamaya da yer verilmediği, 

Savunmaların dayanağını oluşturan ve dijital verilerin güvenilirliğine ilişkin ciddi kuşkular 
uyanmasına  neden  olan  bilirkişi  raporları  ve  uzman  mütalaaları  gözetildiğinde,  önemli  ölçüde, 
dijital veri ve içeriklerine dayanan İlk Derece Mahkemesince verilen kararın gerekçesinin, adalet 
gereksinimini  giderecek  ölçü  ve  nitelikte,  yeterli  ve  makul  olarak  değerlendirilemeyeceği,  bu 
sebeple “gerekçeli karar hakkı” nın ihlal edildiği, 

İlk Derece Mahkemesince,  başvurucular tarafından mahkemeye sunulan rapor ve uzman 
mütalaalarının  hükme  esas  alınmamasının  gerekçesi  olarak,  söz  konusu  rapor  ve  mütalaalarda 
Mahkemenin yerine geçerek delil değerlendirmesi yapılması hususunun gösterildiği, mahkemeye 
göre bu rapor ve beyanlarda “dijital verilerin delil olamayacağı yönünde ve adeta sanık müdafii gibi 
ayrıntılı  tespitlerde”  bulunulmuş  ve  uzman  kişiler  “tüm  çabaları  ile  bu  delilleri  çürütmeye 
çalışmışlardır”Mahkemenin, 5271 sayılı Kanun’un 67. maddesinin (3) numaralı fıkrasında yer alan 
ve  bilirkişilerin  raporlarında,  hâkim  tarafından  yapılması  gereken  hukuki  değerlendirmede 
bulunamayacağına  ilişkin  hükmü  hatırlatmış  ve  başvurucular  tarafından  sunulan  rapor  ve 
mütalaaların “bilimsel tespitlerde bulunup değerlendirmeyi Mahkemeye bırakması gerekirken bu 
yönde bir çaba içerisine girmeleri de tarafsız olmadıkları yönünde” kanaat oluşturduğu belirtildiği, 
İlk  Derece  Mahkemesince  verilen  kararda,  “Mahkemenin  yerine  geçerek  delil  değerlendirmesi 
niteliği taşıyan bu yetersiz ve tarafsızlıktan uzak bir yöntemle hazırlanmış bilirkişi raporlarına itibar 
edilmemiş, Mahkememizin hukuki bilgisi kapsamında yapacağı değerlendirme de yeni bir bilirkişi 
görüşüne  ihtiyaç  bulunmadığından  tekrar  bilirkişi  incelemesi  yaptırılmamıştır”  (gerekçeli  karar, 
s.1043-1044)  denildiği,  başka  bir  deyişle  İlk  Derece  Mahkemesinin,  bilirkişi  rapor  ve 
mütalaalarında bulunan hukuki değerlendirmelerin bu rapor ve mütalaaları hazırlayanların tarafsız 
olmadıklarını  gösterdiğini  belirterek  başvurucular  tarafından  sunulan  hiçbir  rapor  ve  mütalaaya 
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itibar etmediği, 

İlk  Derece  Mahkemesinin,  bilirkişi  rapor  ve  uzman  mütalaalarında  bulunan  ve  hakim 
tarafından yapılması gereken hukuki değerlendirmelerin neler olduğunu belirtmediği, sunulan rapor 
ve mütalaaların oldukça karmaşık teknik sorunların ele alındığı teknik bilgi içeren kısımlarına da 
hangi sebeple itibar edilmediğini kararında göstermediği,

İlk  Derece  Mahkemesi  yukarıda  gösterildiği  gibi,  yeterli  olmayan  gerekçeler  ile 
başvurucular tarafından sunulan bilirkişi raporları ve uzman mütalaalarını göz ardı ettiği,  AİHM 
içtihatlarında  da  ortaya  konulduğu  gibi  adil  yargılanma hakkının  temel  unsurlarından  biri  olan 
“silahların  eşitliği”  ilkesi  iddia  makamının  tanık  veya  bilirkişileri  ile  sanıkların  tanık  ve 
bilirkişilerinin duruşmalarda eşit muameleye tabi tutulması gerektiği, bkz. Bönısch/Avusturya, B. 
No:8658/79, 6/5/1985, §§ 32-33).

Hem cezai, hem de cezai olmayan davalarda uygulanan silahların eşitliği ilkesinin, taraflara, 
talep ve açıklamalarını diğer tarafa nazaran dezavantajlı olmayacak şekilde ileri sürebilmeleri için 
fırsat verilmesini gerektirdiği, (Kress/Fransa, B. No:39594/98, 7/6/2001, § 72). Bu gerekliliğin bir 
sonucu olarak  Sözleşme’de  bilirkişilerin  mahkeme önünde dinlenmesi  ile  ilgili  özel  bir  hüküm 
bulunmamasına  karşın  AİHM,  bilirkişilik  kurumunu,  Sözleşme’nin  6.  maddesinin  (3)  numaralı 
fıkrasının (d) bendinde yer alan tanık dinletme hakkından yola çıkarak “silahların eşitliği ilkesi” ile 
bağlantı  kurarak  değerlendirdiği,  (bkz.  Bönisch/Avusturya,  B.  No:  8658/79,  6/5/1985,  §  32; 
Brandstetter/Avusturya, B. No: 11170/84, 12876/87, 13468/87,28/8/1991, § 42). 

AİHM'in , bilirkişi raporlarının kapsamını oldukça geniş bir şekilde yorumladığını, bilirkişi 
raporlarının yazılı ya da sözlü olabileceği gibi inceleme konuları açısından da bilimsel, teknik ya da 
olay  analizleri  şeklinde  olabileceğini  kabul  ettiği,  (Khodorkovskiy  ve  Lebedev/Rusya,  B.  No: 
11082/06, 13772/05, 25/7/2013, § 717).

İlk Derece Mahkemesinin, başvurucular tarafından sunulan bilirkişi raporları ile duruşmada 
dinlenen uzman görüşlerinden hiçbirine itibar etmediği, buna karşın Cumhuriyet Başsavcılığınca 
soruşturma sırasında alınan bilirkişi raporlarının tümüne ise itibar ettiği, (gerekçeli karar, s.1042-
1043).  bunun  üzerine  başvurucuların,  Cumhuriyet  Savcısınca  alınan  bilirkişi  raporlarının  eksik 
olduğunu  ve  olayı  aydınlatmaya  yeterli  olmadığını,  kendileri  tarafından  sunulan  rapor  ve 
mütalaalara  da  itibar  edilmediğini  ileri  sürerek  yargılamanın  temelini  oluşturan  dijital  delillere 
ilişkin  olarak  Mahkemenin  bilirkişi  raporu  aldırması  talebinde  bulundukları,  İlk  Derece 
Mahkemesinin  bu  talepleri  ise  “Hâkimlik  mesleğinin  gerektirdiği  genel  ve  hukuki  bilgi  ile 
çözülmesi olanaklı konuların değerlendirilmesi” için bilirkişi raporu alınmasına gerek bulunmadığı 
gerekçesi ile reddettiği,(gerekçeli karar, s.1042). 

Anayasa  Mahkemesinin  görevi  herhangi  bir  davada  bilirkişi  raporu  veya  uzman 
mütalaasının gerekli olup olmadığına karar vermek olmadığı, savunma makamının tanık dinletme 
taleplerinin  gerekliliği  ya  da  bilirkişi  raporu  benzeri  delillerin  kabul  edilebilirliği  ve 
değerlendirilmesi hususlarının derece mahkemelerinin yetkisi dâhilinde olduğu, (bkz. S.N./İsveç, B. 
No: 34209/96, 2/7/2002, § 44). AİHM’e göre, derece mahkemelerinin, Sözleşme ile uyumlu olmak 
koşuluyla, somut davadaki maddi gerçeğin ortaya çıkmasına yardımcı olmayacağını değerlendirdiği 
savunma tanıklarının dinlenmesi talebini reddedebileceği, (bkz. Huseyn ve Diğerleri/Azerbaycan, 
B. No: 35485/05, 45553/05, 35680/05 ve 36085/05, 26/7/2011, § 196).

Buna karşın Anayasa Mahkemesinin, başvurucular tarafından savunma kapsamında talep 
edilen savunma tanıklarının dinlenmesi talebinin reddi kararı gibi bilirkişi raporu alınması talebinin 
reddi kararının da sanıkların haklarını koruma amacına yönelik yeterli güvenceleri içeren bir usul 
çerçevesinde verilip verilmediğini incelemesi gerektiği, 

Kural  olarak,  bilirkişilerin  sunduğu  rapor  ve  mütalaalar  derece  mahkemeleri 
açısından  bağlayıcı  olmamakla  birlikte,  İlk  Derece  Mahkemesi  tarafından  esasa  ilişkin 
değerlendirmeler  yapılırken  Cumhuriyet  Savcısı  tarafından  sunulan  bilirkişi  raporlarının 
belirleyici  bir  etkisi  olduğu,  başka  bir  deyişle  somut  davada  İlk  Derece  Mahkemesinin, 
yalnızca  Cumhuriyet  Savcısı  tarafından  sunulan  bilirkişi  raporlarına  itibar  ettiği,bu 
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raporlara karşın başvurucuların savunmalarının bir parçası olarak sundukları bilirkişi rapor 
ve  uzman  görüşlerinin  ise  dikkate  alınmadığı,  Mahkemenin  ayrıca  başvurucuların, 
mahkumiyet  kararının  dayanağı  olan  dijital  verilerin  gerçeği  yansıtmadığı  iddialarını 
değerlendirmek üzere mahkemenin bilirkişi heyeti tayin etmesi ve rapor aldırması yönündeki 
taleplerini de yeterli olmayan gerekçe ile reddettiği,

Böylece  başvurucuların,  haklarında  yöneltilen  suçlamaların  dayanağı  olan 
delillere  karşı  kovuşturmanın  genişletilmesini  isteme  haklarının  kısıtlandığı,  ceza 
yargılamasının,  maddi  gerçeğin  ortaya  çıkartılması  amacına  yönelik  olarak  “silahların 
eşitliği” ilkesinin ihlal edildiği, 

Açıklanan nedenlerle, dijital delillerin değerlendirilmesine ilişkin şikayetler yönünden, 
başvurucuların  sundukları  bilirkişi  raporları  ve  uzman  mütalaalarının  İlk  Derece 
Mahkemesince  kabul  edilmemesi  ve  bu  konularda  Mahkemece  bilirkişi  incelemesi 
yaptırılması  yolundaki  taleplerinin  de  yetersiz  gerekçelerle  reddedilmesi,  “gerekçeli  karar 
hakkına”  ve  “silahların  eşitliği”  ilkesine  aykırı  olduğundan,  Anayasa’nın  36.  maddesinde 
güvence  altına  alınan  adil  yargılanma  hakkı  ihlal  edildiği, Tanık  Dinlenmesi  Talepleri 
Yönünden

  Başvurucuların, ilk derece mahkemesi tarafından mahkûmiyetlerine karar verilen 
suçun tamamlanmasına engel oldukları kabul edilen dönemin Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök 
ve Kara Kuvvetleri  Komutanı Aytaç Yalman’ın tanıklıklarına ilişkin talebin reddi nedeniyle adil 
yargılanma haklarının ihlal edildiğini ileri sürdükleri, 

AİHS’nin  “Adil  yargılanma  hakkı”  başlıklı  6.  maddesinin  (1)  numaralı  fıkrası  ve  (3) 
numaralı  fıkrasının  (d)  bendi  nin  "1.  Herkes  davasının,  …  cezai  alanda  kendisine  yöneltilen 
suçlamaların  esası  konusunda  karar  verecek  olan,  yasayla  kurulmuş,  bağımsız  ve  tarafsız  bir 
mahkeme tarafından, adil ve kamuya açık olarak, … görülmesini isteme hakkına sahiptir.

…
3. Bir suç ile itham edilen herkes aşağıdaki asgari haklara sahiptir:
…
d)  İddia  tanıklarını  sorguya  çekmek  veya  çektirmek,  savunma  tanıklarının  da  iddia 

tanıklarıyla  aynı  koşullar  altında  davet  edilmelerinin ve dinlenmelerinin sağlanmasını  istemek;” 
şeklinde olduğu, 

  AİHS’nin  6.  maddesinin  (3)  numaralı  fıkrasının  (d)  bendinde,  sanığın  iddia 
tanıklarını sorguya çekme veya çektirme hakkı güvence altına alındığı, kovuşturma sırasında bütün 
kanıtların tartışılabilmesi için, kural olarak bu kanıtların aleni bir duruşmada ve sanığın huzurunda 
ortaya konulması gerektiği, bu kural istisnasız olmamakla birlikte, eğer bir mahkûmiyet sadece veya 
belirleyici  ölçüde,  sanığın  soruşturma  veya  yargılama  aşamasında  sorgulama  veya  sorgulatma 
imkânı  bulamadığı  bir  kimse  tarafından  verilen  ifadelere  dayandırılmış  ise,  sanığın  hakları 
AİHS’nin  6.  maddesindeki  güvencelerle  bağdaşmayacak  ölçüde  kısıtlanmış  olacağı,(B.  No: 
2013/99, 20/3/2014, § 46).

Mahkemelerin,  somut davadaki maddi gerçeğin ortaya çıkmasına yardımcı olmayacağını 
değerlendirdiği savunma tanıklarının dinlenmesi talebini reddedebileceği, 

Tanıkların  dinlenmek  üzere  çağırılmasının  uygun  olup  olmadığının  değerlendirilmesinin 
kural olarak derece mahkemelerinin takdir  yetkisi  dâhilinde olduğu, dolayısıyla bir sanığın bazı 
tanıkları dinletemediğinden şikâyet etmesinin yeterli olmayıp, ayrıca bu tanıkların dinlenmesinin 
niçin önemli olduğunu ve gerçeğin ortaya çıkması için niçin gerekli olduğunu açıklamak suretiyle 
tanık dinletme talebini desteklemesi gerektiği, 

Adil  yargılanma  hakkının  bireylere  dava  sonucunda  verilen  kararın  değil,  yargılama 
sürecinin  ve  usulünün  adil  olup  olmadığını  denetletme  imkânı  vereceği,  bu  nedenle,  bireysel 
başvuruda  adil  yargılanmaya  ilişkin  şikâyetlerin  incelenebilmesi  için  başvurucunun  yargılama 
sürecinde  haklarına  saygı  gösterilmediğine,  bu  çerçevede  yargılama sürecinde  iddia  makamının 
sunduğu deliller ve görüşlerden bilgi sahibi olamadığı veya bunlara etkili bir şekilde itiraz etme 
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fırsatı  bulamadığı,  kendi  delillerini  ve  iddialarını  sunamadığı  ya  da  uyuşmazlığın  çözüme 
kavuşturulmasıyla  ilgili  iddialarının  derece  mahkemesi  tarafından  dinlenmediği  veya  kararın 
gerekçesiz  olduğu gibi,  mahkeme kararının oluşumuna sebep olan unsurlardan değerlendirmeye 
alınmamış eksiklik,  ihmal ya da açık keyfiliğe ilişkin bir  iddianın dayanaklarıyla ileri  sürülmüş 
olması gerektiği, 

Yargılama makamlarının  yargılamanın taraflarınca ileri  sürülen  iddiaları  ve  gösterdikleri 
delilleri gereği gibi incelemek zorunda oldukları, bununla birlikte, belirli bir davaya ilişkin olarak 
delilleri değerlendirme ve gösterilmek istenen delilin davayla ilgili olup olmadığına karar verme 
yetkisi esasen derece mahkemelerine ait olduğu, mevcut yargılamada geçerli olan delil sunma ve 
inceleme yöntemlerinin  adil  yargılanma hakkına  uygun  olup  olmadığını  denetlemenin  Anayasa 
Mahkemesinin görevi kapsamında olmayıp, Mahkemenin görevinin başvuru konusu yargılamanın 
bir bütün olarak adil olup olmadığının değerlendirilmesi olduğu, 

Genel anlamda hakkaniyete uygun bir yargılamanın yürütülebilmesi için “silahların eşitliği” 
ve “çelişmeli yargılama” ilkeleri ışığında, taraflara iddialarını sunmak hususunda uygun olanakların 
sağlanmasının şart olduğu, taraflara tanık delili de dâhil olmak üzere delillerini sunma ve inceletme 
noktasında uygun imkânların tanınması  gerektiği,  bu anlamda,  delillere  ilişkin dengesizlik  veya 
hakkaniyetsizlik iddialarının yargılamanın bütünü ışığında değerlendirilmesi gerektiği, 

  İlk Derece Mahkemesi kararında, 
  “Balyoz Darbe Planının hayata geçirilmesi için gereken ortam şekillendirmesini 

sağlamak  üzere,  Havacı  unsurların  Oraj  ve  Denizci  unsurların  Suga  isimli  harekât  planları 
hazırladıkları, bu planlar vasıtasıyla Ege’de Yunanistan ile gerginlik çıkartılıp, bu durumun yürütme 
organı üzerinde çekilmeye yönelik baskı aracı olarak kullanılmasının istendiği,

 Jandarma unsurlarınca Fatih ve Beyazıt camilerine yönelik olarak Çarşaf ve Sakal 
isimli  bombalı  eylem planları  hazırlandığı,  bu  eylemler  sonrasında  iltisaklı  şahıslar  aracılığıyla 
irticai görüntülü protesto eylemleri düzenlenip, kargaşa ortamı oluşturulmak istendiği, 

 Gereken ortam şekillendirilmesinin ardından sıkıyönetim ilanına müteakip yürütme 
organının  devrilip,  devlet  idaresinin  cunta  yapılanmasının  istediği  şekilde  yeniden 
yapılandırılmasının  planlandığı,  bu  kapsamda  yukarıda  belirtilen  hazırlıkların  tamamlandığı, 
harekât planının düşünce aşamasından çıktığı,

 Muhtemel  eylem  yerlerinin  keşfi,  tutuklanacak  kişiler  (siyasi  parti  mensupları, 
belediye  başkanları,  sivil  toplum  örgütlerinin  yönetici  ve  üyeleri,  gazeteciler,  aydınlar,  bilim 
adamları,  kanaat  önderleri),  okulundan  atılacak  öğrenciler,  el  konulacak  araçlar,  görevden 
uzaklaştırılacak,  tutuklanacak,  emekliye  sevk  edilecek,  kullanılacak  kamu  görevlilerinin 
belirlenmesi,  hassas  olarak  belirlenen  kurum  ve  kuruluşların  başına  hangi  askeri  personelin 
atanacağı,  zararlı  olarak  nitelenmesi  sebebiyle  ilişiği  kesilmesi  planlanan  askeri  personelin 
belirlenmesi, polis teşkilatının ne şekilde yönlendirileceği ve kullanılacağının tespiti, basın yayın 
kuruluşları  ve  çalışanlar  hakkında  yapılan  planlamalar  (kimlerin  tutuklanacağı,  kimlerin 
kullanılabileceğinin  tespiti),  Milli  Mutabakat  Hükümeti  ismiyle  harekât  sonrasında  işbaşına 
getirilmesi  planlanan  hükümetin  dizayn  edilmesi  gibi  icra  aşamasına  geçildiği,  ancak  icra 
hareketlerinin  tamamlanamadığı,  harekât  planının  Genelkurmay  Başkanlığı  ve  Kara  kuvvetleri 
Komutanlığınca öğrenildiği, bu hususun Yaşar Büyükanıt’ın seminer sonuç raporunu hukukçulara 
inceletmesi, KKK’nın OEYTS’nin oynanmaması talimatları, Genelkurmay Başkanının sanık Çetin 
Doğan’ı bu konuda uyarması ile belli olduğu” nun ifade edilmekte olduğu, (gerekçeli karar, s.1022).

İlk Derece Mahkemesinin,  Çetin Doğan liderliğindeki cunta yapılanmasının suçun icrası 
için elverişli araç gereç ve personelle icra hareketlerini gerçekleştirmeye başladığını ancak Çetin 
Doğan’ın  kalp  ameliyatı  olması  ve  ardından  Ağustos  2003’te  emekliye  sevk  edilmesi,  bazı 
sanıkların görev yerlerinin değişmesi ve “Genelkurmay Karargâhının öncelikle muhtemel darbeye 
karşı  çıkması,  sonrasında da günün şartlarının elverdiği ölçüde engellemek için çaba göstermesi 
sebebiyle  cunta  yapılanmasının  darbe  suçunu  işleme  elverişliliğini  kaybettiğini  ve  icra 
hareketlerinin tamamlanamadığını” belirtmekte olduğu, (gerekçeli karar, s.1023).
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Anılan  tarihlerde  görevde  olan  Genelkurmay Başkanı  Hilmi  Özkök ve  Kara  Kuvvetleri 
Komutanı Aytaç Yalman’ın tanık olarak dinlenmesi talepleri olduğu, 

 “Mahkemenin  ilk  ve  asıl  hedefinin  maddi  gerçeği  ortaya  çıkarmak  olduğu,  bir 
delilin  ileri  sürülmesinin  gerçeğin  ortaya  çıkarılmasına  yararı  olmayacağı  gibi  davayı  uzatma 
durumu varsa Mahkemenin bu hususta bir karar vermesi gerektiği, tüm tanıkların ve bilirkişilerin 
dinlenmeleri ve öteki kanıtların ortaya konulmalarına imkan vermek kural ise de; dinlenen bir kısım 
tanığın anlatımı ve bilirkişinin görüşünün alınmasıyla olay hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak bir 
biçimde çözümlenmiş ise zaman kaybına ve gereksiz uğraşıya yol açılmaması için, yargılamaya 
yenilik getirmeyecek ve maddi gerçeğin ortaya çıkmasına hizmet etmeyecek nitelikteki geride kalan 
tanık  ve  bilirkişilerin  dinlenilmemesinin  doktrinde  ve  uygulamada  kabul  görmüş  bir  uygulama 
olduğu,  aksi  halde  tüm  delillerin  ortaya  konulması  zorunluluğunun  yargılamayı  uzatmayı 
amaçlayan  kötü  niyetlilerin  işine  yarayacağı,  bu  nedenlerle  delillerin  reddi  ve  sınırlandırılması 
durumlarının delil gösterilmesine yasal olanak bulunmadığı, durumun delil gerektirmeyecek şekilde 
açık olduğu, kanıtlanması istenilen olayın karara etkisinin olmadığı ya da daha önce kanıtlanmış bir 
hususa  ilişkin  olduğu,  yine  kanıtın  amaca  elverişli  olmadığı,  elde  edilmesinin  mümkün 
bulunmadığı, kanıt gösterilmesi isteğinin işi uzatmak amacıyla yapılmış olduğu ileri sürülen olayın 
gerçek olarak kabul edilebilecek nitelikte olduğu durumlarda kanıtın reddi gerektiğinin doktrinde 
tartışıldığı,

 Sanıklar  ve  müdafileri  dosyaya  rapor  düzenleyen  bilirkişiler  ile  tanıklar  Aytaç 
Yalman  ve  Hilmi  Özkök’ün  dinlenilmesini  ısrarla  talep  ettikleri,  bilirkişilerin  ve  adı  geçen 
tanıkların, sanıklara atılı suçun niteliği göz önüne alındığında toplanan kanıtlara göre beyanlarının 
alınmasının karara etkisi  bulunmadığı, kanıtın amaca uygun olmadığı değerlendirildiğinde; tanık 
gösterilmesi isteğinin mahkeme üzerinde kamuoyu nezdinde baskı oluşturmak amacıyla yapılması, 
seminer ve diğer belgelerin gerçek olması nedeniyle de bilirkişiler  ve tanıkların dinlenilmesinin 
sonuca etkili olmadığı kanaatine varılarak…” gerekçesiyle reddedildiği,(gerekçeli karar, s. 1046).

İsnat edilen darbe suçunun, yapılanmanın lideri kabul edilen Çetin Doğan’ın sağlık durumu, 
bazı sanıkların tayin edilmeleri yanında, Genelkurmay Karargâhının öncelikle muhtemel darbeye 
karşı  çıkması,  sonrasında da günün şartlarının elverdiği ölçüde engellemek için çaba göstermesi 
sebebiyle işlenemediğinin belirtilmesine karşın, suçun niteliği göz önüne alınarak toplanan delillere 
göre  Genelkurmay  Başkanı  ve  Kara  Kuvvetleri  Komutanının  tanıklıklarının  karara  etkisi 
bulunmadığının belirtildiği, 

Sanıklara  isnat  edilen  suç  fiillerinin  esaslı  biçimde  bilgisayar  programlarıyla 
oluşturulmuş belgelere dayandığı, bu belgelerin içeriklerinin maddi olay ve olguları yansıttığı 
ve gerçek olduklarının kabul edildiği, bilirkişi raporlarında/uzman görüşlerinde belirtildiği 
üzere  bu  verilerin  müdahale  edilebilir  nitelikte  olduğu  ve  bu  verilerin  teknik  bilgileri  ile 
içeriklerinin  uyumsuzluğu  dikkate  alındığında,  tanık  olarak  dinlenmesi  talep  edilen  bu 
kişilerin beyanları maddi gerçeğe ulaşma bakımından önemsiz kabul edilemeyeceği, 

Ayrıca  1.  Ordu  Komutanlığı  merkezli  bir  yapılanmanın  darbe  amacına  yönelik 
faaliyetlerinin Genelkurmay Başkanlığı  ve Kara Kuvvetleri  Komutanlığınca öğrenildiği  ve 
teşebbüs  edilen  suça engel  olunduğu kabul  edildiğine  göre,  toplanan kanıtlara  göre  tanık 
olarak  dinlenmesi  talep  edilen  anılan  görevdeki  kişilerin  beyanlarının  karara  etkisi 
bulunmadığı gerekçesinin makul olmadığı, 

  Bunun yanında tanık dinlenmesine ilişkin talepler, “mahkeme üzerinde kamuoyu 
nezdinde  baskı  oluşturmak  amacıyla  yapıldığı”  ek  gerekçesiyle  reddedildiği,  başka  bir  amaçla 
yapıldığı  ve  karara  etkisi  bulunmadığı  kabul  edilen  bu  taleplerin,  yalnızca  objektif  olarak 
yargılamaya etkisi dikkate alınarak değerlendirilmesi gerektiği, 

  Başvurucuların tanık olarak çağrılmalarını istedikleri kişilerin, gösterdikleri tutum 
ve görevleri kapsamında yaptıkları işlemlerle suçun işlenmesini engellediklerinin kabul edilmesi 
karşısında,  bu  kişilerin  beyanları  sadece  sanıklar  lehine  sonuç doğuracak  tanık  beyanı  olmanın 
ötesinde  bir  delil  niteliği  taşımakta  olduğu,  bu  nitelikteki  bir  delilin  yargılama  bakımından 
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belirleyici  özelliği  dikkate  alındığında  aleni  bir  duruşmada  ve  sanıkların  huzurunda  ortaya 
konulması gerektiği, 

Belirli bir davaya ilişkin olarak delilleri değerlendirme ve gösterilmek istenen delilin 
davayla  ilgili  olup  olmadığına  karar  verme  yetkisi  kural  olarak  yargılamayı  yürüten 
mahkemeye ait  olmakla birlikte,  somut olayda yargılama konusu suç,  sanıkların durumu, 
isnat edilen suçun işleniş biçimi, suç eylemleri, tanıkların konumu ve diğer delillerin niteliği 
dikkate  alındığında,  dönemin  Genelkurmay  Başkanı  Hilmi  Özkök  ve  Kara  Kuvvetleri 
Komutanı Aytaç Yalman’ın tanık olarak dinlenmeleri taleplerinin reddi yargılamanın bütünü 
yönünden adil yargılanma hakkını ihlal eder nitelikte olduğu, 

İsnat  edilen  suçun  sübutu  bakımından  objektif  olarak  esaslı  olduğu  mahkemenin 
gerekçesinde  de  ifade  edilen  dönemin  Genelkurmay Başkanı  Hilmi  Özkök  ve  Kara  Kuvvetleri 
Komutanı  Aytaç  Yalman’ın  tanıklıklarının  reddi  “çelişmeli  yargılama  ilkesine”  ve  “savunma 
tanıklarının davet edilmelerinin ve dinlenmelerinin sağlanması hakkına” uygun olmaması nedeniyle 
adil yargılanma hakkını ihlal ettiği, 

Başvurucuların,  “gerekçeli  karar  hakkının”,  “silahların eşitliği”  ve “çelişmeli  yargılama” 
ilkeleri ile “savunma tanıklarının davet edilmelerinin ve dinlenmelerinin sağlanması hakkının” ihlal 
edildiğine karar verildiğinden adil yargılanma hakkı kapsamındaki diğer şikâyetleri (§ 17) hakkında 
kabul  edilebilirlik  ve  esas  yönünden  ayrıca  bir  inceleme  yapılmasına  gerek  görülmediği 
belirtilmiştir. 

Anayasa  Mahkemesi  kararı  üzerine  yapılan  yargılamanın  yenilenmesi  sonrasında 
"Tanık beyanları","Dijital deliller", "Plan semineri" ve "Diğer deliller" olmak üzere 4 ana 
başlık altında deliller ayrı ayrı değerlendirilmiştir. 

1-YARGILAMANIN YENİLENMESİ AŞAMASINDA ALINAN TANIK BEYANLARI 
YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRME:

 Anayasa Mahkemesinin ihlal kararı doğrultusunda Aytaç Yalman ve Hilmi Özkök 
tanık olarak dinlenilmişlerdir. 

Tanık  Hilmi Özkök 03.11.2014 tarihinde mahkememizce alınanbeyanında,  kendisine 
okunan Balyoz, Oraj, Suga, Çarşaf, Sakal eylem planlarının hiçbirini duymadığını, özellikle Balyoz 
kelimesinin kendisine çok yabancı geldiğini, bunu basından duyduğunu,suç tarihi olan 2003 yılında 
Genelkurmay Başkanı  olarak  görev  yaptığını,  darbe  planı  yapıldığına  dair  herhangi  bir  duyum 
almadığını, görev yaptığı süre içerisinde sadece dedikoduya dayalı bazı şeyler söylendiğini, ancak 
bunların  hiçbirinin  bir  kişi  hakkında  dava  açmaya  yetecek  veya  incelemeye  yetecek  nitelikte 
olmadığını,  bunların olağan şeyler olduğunu,  zaman zaman gelişi  güzel  bilgiler  geldiğini  beyan 
etmiştir.  Tanığa  Çetin  Doğan'ın  "Genelkurmay Başkanı  ile  bir  görüşme  yaptığı,  bu  görüşmede 
Genelkurmay Başkanı'nın kendisine orduda bazı kıpırdanmalar olduğunu, duyumlar aldığını, emekli 
askerler  ile  bazı  sivillerin  çeşitli  faaliyetlerde  bulunduklarını  duyduğunu  söyleyip  bunların  ne 
olduğunu sorması üzerine ona hitaben bunların dedikodudan ibaret olduğunu belirttiği" şeklindeki 
beyanı  okunup sorulduğunda,  bunun doğru olduğunu,  biraz önce söylediği  gibi  kulaktan dolma 
sözler  geldiğini,  kritik  bir  dönem olduğunu,  dolayısıyla  bunu en  güvenli  arkadaşları  olan  ordu 
komutanlarına doğrudan doğruya sormayı yeğlediğini söylediğini, kulaktan dolma bilgileri bazen 
basından duyduğunu, bazen ziyarete gelenlerin söylediğini, imzasız mektuplar da geldiğini, böyle 
çok çeşitli kaynaklardan bilgiler geldiğini, bu bilgilerin genellikle askeriye dışından geldiğini, plan 
semineri  ile  ilgili  olarakGenelkurmay  ile  ordu  ve  kuvvet  arasında  bu  senaryo  uygulansın 
uygulanmasın diye bir yazışma yapılmadığını, zaten yapılamayacağını beyan etmiştir. 

Tanık  Aytaç  Yalman  03.11.2014  tarihinde  mahkememizce  alınanbeyanında,  Balyoz 
planı  ile  ilgili  hiçbir  istihbarat  almadığını,  hiçbir  belge ve bilgiye  sahip olmadığını,  bu konuyu 
basına  intikal  ettikten  sonra  öğrendiğini,  ayrıca  bu  konu  ile  ilgili,  herhangi  bir  eylemi  ve  bir 
girişiminin  olmadığını,  Balyoz  planı  dışında  Oraj,  Suga,  Sakal  ve  Çarşaf  harekat  planlarını  da 
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duymadığını, yapılan plan semineri ile ilgili ilgisinin olmadığını, Vatan Gazetesi'ne bu konularda 
hiç demeç vermediğini, plan semineri sonrasında raporların kendisine intikal etmediğini, yapılan bu 
seminerden haberdar olduğunu, seminerin kendisinin emri üzerine yapıldığını, ancak bu seminere 
katılmadığını,  çünkü o tarihlerde siyasi  ve askeri  hareketliliğin çok üst  düzeyde olduğunu,  Irak 
bölgesinde  bir  askeri  yığınak  olduğunu,Milli  Güvenlik  Kurulu'nun  bir  ay  içerisinde  iki  defa 
toplanmasının  pek  vaki  olmadığını,  ayrıca  Amerikalıların  bölgede  keşif  heyeti  faaliyetlerini  de 
yerinde görmek istediklerini, bu nedenlerle seminere katılamadığını, o tarihlerde Kara Kuvvetleri 
Komutanı olduğunu beyan etmiştir. 

          İstanbul 10.Ağır Ceza Mahkemesinin 2010/283 esas 2012/245 karar sayılı ilamında, 
gerekçeli kararın 1023. Sayfasında, Çetin Doğan liderliğindeki cunta yapılanmasının suçun icrası 
için elverişli  araç gereç ve personelle icra hareketlerini  gerçekleştirmeye başladığı,  ancak Çetin 
Doğan’ın  kalp  ameliyatı  olması  ve  ardından  Ağustos  2003  de  emekliye  sevk  edilmesi,  bazı 
sanıkların görev yerlerinin değişmesi, Genelkurmay karargahının öncelikle muhtemel darbeye karşı 
çıkması, sonrasında da günün şartlarının elverdiği ölçüde engellemek için çaba göstermesi sebebiyle 
cunta  yapılanmasının  darbe  suçunu  işleme  elverişliliğini  kaybettiği  ve  icra  hareketlerinin 
tamamlanamadığı  belirtilmiş  ise  de,  yargılamanın yenilenmesi  aşamasında dinlenen ve dönemin 
Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı olan tanıklar Aytaç Yalman ve Hilmi Özkök’ün 
beyanlarından,Genelkurmay karargahının mahkumiyet hükmüne konu dijital deliller içinde yer alan 
darbe planları konusunda hiç bir bilgisinin olmadığı, mahkumiyet hükmüne konu gerekçeli kararda 
belirtildiği  gibi  darbeye  karşı  çıkılması  ve  bununengellenmesi  için  çaba  gösterilmesi  gibi  bir 
durumun söz konusu olmadığı anlaşılmıştır.

Kapatılan  İstanbul  12.  Ağır  Ceza  Mahkemesi'nin2010/34  Esas  sayılı  dosyası  ile 
görülen  vekamuoyunda  "Poyrazköy  davası  "olarak  bilinen  davanın15.10.2012  tarihli 
celsesinde tanık olarak dinlenen Mehmet Ali Şen'in davamıza konu 5 nolu harddisk ile ilgili  
olarak beyanda bulunduğu anlaşılmış, bu tanığın beyanını içeren duruşma tutanağı örneği 
dosyamıza celbedilmiştir.

Tanık  Mehmet  Ali  Şen,davamıza  da  konu  olan  5  nolu  harddiskin  bağlı  bulunduğu 
bilgisayarı  2005-2008  yılları  arasında  kendisinin  kullandığını  beyan  etmiş,  sanık  Ümit  Metin 
tarafından  kendisine  sorulan  soru  üzerine  08/04/2004  tarihinde  harddisk'e  yüklenmiş  görünen 
belgeler  ile  ilgili  olarak  bu  dosyaları  hatırlamadığını,  kendisinin  yüklemediğini,  bu  harddiskin 
olduğu kasayı Ankara'dan getirdiğini, harddiskin Ankara'dan gelirken bilgisayarın içinde olduğunu, 
bu bilgisayarı Erdinç Subay'a teslim ederken standart formatlama işlemi yapıldığını, formatlama 
işlemini kendisinin yapmadığını, formatlamanın yapıldığı tarihte ameliyat olması nedeniyle 20 gün 
istirahatte olduğunu, formatlandığı konusunda mesai arkadaşlarının kendisine bilgi verdiğini, kimin 
formatladığını  bilmediğini,  ancak  formatlandığından  emin  olduğunu,  harddisklerin  yeni  bir 
kullanıcıya  verileceği  zaman  veya  yeni  bir  Başkanlığa  gideceği  zaman  daha  önceki  bilgilere 
erişilememesi  için,  temiz  bir  disk  olması  için  formatlandığını,  bunun  normal  web  güvenliği 
politikası olduğunu, bilgisayarı ve harddisk'i 2004 yılında Ankara'dan getirdiğini, 2008 Ağustos'una 
kadar  kendisinin  kullandığını  beyan  etmiş,  kendisine  Kafes,  Balyoz,  Suga  şeklindeki  planların 
harddisk'ten çıktığı, bunların 2004 yılında yüklenmiş olarak göründüğü, Suga, Kafes ve Balyoz tarzı 
şeylere rastlayıp rastlamadığı şeklinde sorulan soruya, rastlamadığı şeklinde cevap verdiği, bunların 
harddisk  içinde  olması  halinde  görmemesinin  mümkün  olup  olmadığı  şeklinde  sorulan  soruya 
mümkün olmadığı şeklinde cevap verdiği, 28 Temmuz 2009 da 5 nolu harddisk'in İKK Şubedeki 
internet bilgisayarının kasasından sökülüp kullanım dışı bırakıldığı hususunun doğru olup olmadığı 
yönünde sorulan soruya doğru olduğu şeklinde cevap verdiği anlaşılmıştır.

Hakkında suça konu iddialarla ilgili olarak açılmış bir dava bulunmayantanık Mehmet Ali 
Şen'in yeminli anlatımlarındamahkumiyet kararının ana delili niteliğinde olan, içinde darbe planları 
yer  alan  5  nolu  harddiskle  ilgili  olarak  bu  harddiskin  2004 yılı  ile  2008 yılları  arasında  kendi 
kullanımında bulunduğunu, harddisk içinde darbe planlarına rastlamadığını, bu planların harddisk 
içinde olması halinde görmemesinin mümkün olmadığını belirtmesi dikkate alındığında, bu tanığın 
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beyanının sanıkların mahkumiyet  hükmüne dayanak darbe planları  ve eklerinin harddiskin içine 
sonradan atıldığı yönündeki iddialarını destekler nitelikte olduğu düşünülmüştür. 

2-DİJİTAL DELİLLERLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME:

A)   Gazeteci  tarafından  teslim  edilen  11  ve  17  nolu  CD  ler  üzerindeki  el  yazıları   
yönünden değerlendirme: 

Anayasa  Mahkemesinin  ihlal  kararının  57.  Bendinde,  davanın  temelini  teşkil  eden 
CD’lerden 11 ve 17 nolu CD’ler üzerinde yazılmış olan ve sanık Süha Tanyeri’nin eli ürünüymüş 
izlenimi uyandıran “Or. K. Na “ ve “K. Özel”şeklindeki el yazılarının bir insan eli ürünü değil de 
bir yazı makinası tarafından yazıldığını gösteren İstanbul Adli Tıp uzmanlarından Dr. Jale Bafra’nın 
uzman  mütalaası  ve  Amerikan  Forensic  Labratory  isimli  firmanın  bilirkişi  raporuna  kararda 
değinilmediği, bu yazıların sanık Süha Tanyeri’nin davaya konu 1. Ordu Plan Semineri sırasında 
tuttuğu el  yazısından kopyalandığı iddia olunmasına rağmen İlk Derece Mahkemesi ve Yargıtay 
tarafından bu hususta bir açıklama yapılmadığı belirtilmiştir. 

İstanbul Adli Tıp uzmanlarından Dr. Jale Bafra’nın uzman mütalaası ve Amerikan Forensic 
Labratory isimli firmanın bilirkişi raporunun yeminli bilirkişiler tarafından düzenlenmemiş olması 
nedeniyle bu konuda yeminli bilirkişiden yeniden rapor alınmıştır.

Bilirkişi Salih Cengiz tarafından düzenlenen rapor ve ek rapordan 11 ve 17 nolu CD’ler 
üzerindeki“Or.  K. Na “ ve “K. Özel”şeklindeki yazıların sanık Süha Tanyeri’nin eli  ürünüymüş 
izlenimi  uyandırmak  için  Süha  Tanyeri’nin  not  defterinden  yazı  makinası  ile  kopyalanarak 
yazdırıldığı  anlaşılmıştır.  Dosyada  mevcut  tutanaklardan  bu  CD  ler  üzerinde  bulunan  ve  yazı 
makinasıyla yazdırılmadığı bilirkişi raporuyla belirlenen "11 ve 17 " rakamlarının ve parafların CD 
leri teslim alan polis memurlarınca yazıldığı anlaşılmıştır.

11 ve 17 nolu CD ler ve bu CD ler üzerindeki el yazılarının kopyalandığı Süha Tanyeri’ye 
ait  defterin  gazeteci Mehmet Baransu tarafındanteslim edilen belge ve evraklar  arasında olması 
dikkat çekici bulunmuştur. 

Kapatılan  10.  Ağır  Ceza  Mahkemesinin  gerekçeli  kararında  gazeteci  Mehmet  Baransu 
tarafından teslim edilen dijital deliller içinde yer alan bilgilerin Gölcük Donanma Komutanlığında 
ve  sanık  Hakan  Büyük'ünevinde  yapılan  aramada  elde  edilen  dijital  delillerin  içinde  yer  alan 
bilgilerle  uyumlu  olduğu,  bu  uyumluluğun  dijital  delillerin  doğruluğunu  gösterdiğibelirtilmiştir. 
Ancak yargılamanın yenilenmesi aşamasında elde edilen yeni deliller doğrultusunda,  Süha 
Tanyeri'ye ait defterin bu kişinin bilgisi ve rızası dışında kim olduğu belirlenemeyen kişi veya 
kişilerce  gizlice  komutanlık  dışına  çıkarılması,  11  ve  17  nolu  CD  lerin  üzerindeki  yazı 
makinasıyla  yazılan  yazıların  sanıklarla  aidiyet  kurulmasını  sağlamak  amacıyla  Süha 
Tanyeri' ye ait defterden harf kopyalanarak yazdırıldığının kesin olarak belirlenmesi, gazeteci 
Mehmet  Baransu  tarafından  teslim  edilen  11  ve  17  nolu  CD  lerde  yer  alan  bir  kısım 
belgeleriniçeriklerinin  Gölcük Donanma Komutanlığında ve  sanık  Hakan Büyük'ünevinde 
yapılan  aramada  elde  edilen  dijital  delillerin  içerikleriyle  aynı  olması,  1.  Ordu 
Komutanlığında  bulunan  ve  gizli  nitelikte  olan  yaklaşık  2  valiz  dolusu  belgenin  kimseye 
farkettirilmeden  buradan  çıkarılarak  gazeteciye  teslim  edilmesi  karşısında  Donanma 
Komutanlığı  ve  Hakan  Büyük'ün  evinde  ele  geçirilen  dijital  delillerin  de  aynı  iyiniyetli 
olmayan  kişi  veya  kişilerce  sahte  oluşturularak  bu  yerlere  konulmuş  olabileceği 
düşünülmüştür. 

B)   Hükme esas  alınan dijital  delillerle  ilgili  düzenlenen raporlar ve teknik yönden   
değerlendirme:

a) Hükme esas alınan rapor yönünden değerlendirme:
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Yargılamanın yenilenmesi aşamasından önce dijital delillerle ilgili olarak aşağıda belirtilen 
rapor ve mütalaalar alınmıştır. 

A)  İstanbul  Cumhuriyet  Başsavcılığınca  Tübitak'tan  görevlendirilen  Bilirkişiler  Erdem 
Alparslan, Tahsin Türköz ve Dr. Hayrettin Bahşi tarafından hazırlanan 19.02.2010 tarihli rapor, 

b) 1 nci Ordu komutanlığı Askeri Savcılığı tarafından seçilen bilirkişi Mu. Yarbay Birol 
Çelik'in 11.03.2010 tarihli rapor, 

c)  1nci  Ordu Komutanlığı  Askeri  Savcılığı  tarafından görevlendirilen  Mu.  Albay Yavuz 
Fildiş tarafından hazırlanan 26/03/2010 tarihli rapor, 

d)  1  nci  Ordu  Komutanlığı  Askeri  Savcılığı  tarafından  görevlendirilen  J.Mu.  Yüzbaşı 
A.Hakan Erdoğan tarafından düzenlenen 19.02.2010 tarihli rapor, 

e) İstanbul C. Başsavcılığı tarafından görevlendirilen Burak Bayoğlu, Ünal Tatar ve Yılmaz 
Çankaya'nın hazırladıkları 16.06.2010 tarihli rapor, 

f) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca görevlendirilen Emniyet Müdürlüğü uzmanlarınca 
hazırlanan bilirkişi rapor, 

g) 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,

h)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, 

ı)  Gölcük  Donanma Komutanlığı  İstihbarat  kısmında yapılan  arama sonucu  elde  edilen 
dijitallerüzerinde  İstanbul  Nöbetçi  13.  Ağır  Ceza  Mahkemesi  Hakimliğinin  06.12.2010 tarih  ve 
2010/2412 sayılı arama, el koyma ve inceleme kararına istinaden Emniyet Müdürlüğü uzmanlarına 
yaptırılan inceleme sonucudüzenlenen rapor, 

i)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, 

j) 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, 

k)  CMK'nun  67/6.  maddesi  kapsamında  birkısım  sanıklar  müdafii  Av.  Celal  Ülgen'in 
İstanbul  Teknik  Üniversitesi  Bilgisayar  ve  Bilişim  Fakültesi  Araştırma  Görevlileri  MEHMET 
TAHİR SANDIKKAYA, TOLGA OVARMAN ve BERK CANBERK'den aldığı 17.03.2011 tarihli 
mütalaa,

l)  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, 

m)  CMK'nun  67/6.  maddesi  kapsamında  birkısım  sanıklar  müdafii  Av.  Celal  Ülgen  ve 
Av.Hüseyin Ersöz tarafından Arsenal Consultıng'den alınan mütalaalar,

n)  CMK  178  ve  67/6  maddeleri  gereğince  birkısım  sanıklar  müdafilerince  duruşmada 
görüşüne  başvurulan  uzman  bilirkişiler  Tevfik  Koray  Peksayar'ın  05.04.2012  tarihli  99.  Nolu 
celsedeki beyanı, uzman kişi Türker Gülüm'ün 05.04.2012 tarihli 99. Nolu celsedeki beyanı, 

Kapatılan  10.  Ağır  Ceza  Mahkemesince  bu  rapor  ve  bilimsel  mütaalardan  Tübitak 
tarafından  düzenlenen  19.02.2010  tarihli  rapor  hükme  esas  alınmıştır.  Anayasa  Mahkemesinin 
gerekçeli  kararında  belirtildiği  gibi  diğer  raporlara  neden  itibar  edilmediği  gerekçeli  kararda 
belirtilmemiştir. 

Hükmün kesinleşmesinden sonra davamıza konu 5 nolu harddiskle ilgili olarak Tübitak'ta 
görev yapan Erdem Alparslan, Burak Akoğuz ve Osman Pamuk tarafından düzenlenerek Kapatılan 
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İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2010/34 Esas dosyasına sunulan 20/01/2014 tarihli rapor 
sureti sanıklar ve müdafiilerince mahkememize sunulmuştur. Mahkememizce ilgili mahkemeden bu 
raporun tasdikli örneği dosyaya celbedilmiştir.

Kapatılan  10.  Ağır  Ceza  Mahkemesinin  hükme  esas  aldığı  Tübitak'ta  görevli  kişilerce 
düzenlenen 19.02.2010 tarihli rapor ilesanıklarca dosyaya sunulan bilirkişi raporları ve mütalaaları, 
resmi  bilirkişilerce  yargılama  aşamalarında  mahkeme  ve  C.  Savcılığı'na  sunulan  raporlar, 
duruşmada  alınan  bilimsel  mütalaalar  ile  20/01/2014  tarihli  Tübitak'ta  görevli  bilirkişilerce 
düzenlenen raporlar arasında çelişkiler bulunduğu görülmüş, bu çelişkilerin giderilmesi amacıyla 
yeniden bilirkişi raporu aldırılması gerekli görülmüştür. 

Komisyonca  belirlenen  bilirkişi  listesinde  üniversitelerin  bilgisayar  mühendisliği 
bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapan bilirkişi bulunmadığından CMK'nun 64/2 maddesi 
uyarınca  mahkememizce  bilirkişi  listesi  belirlenmesi  için  İstanbul  Teknik  Üniversitesi'ne  yazı 
yazılmış, belirlenen listeden resen bilirkişi olarak Prof. Dr. Uluğ Bayazıt, Doç. Dr. Feza Buzluca, 
Yrd. Doç. Dr. Ayşe Tosun Mısırlı seçilmiştir.

Bilirkişilere dosyada mevcut dijital delillerle ilgili olarak sunulan tüm raporlar veİstanbul 
10.Ağır  Ceza  Mahkemesince  verilen  mahkumiyet  hükümlerine  esas  alınan,  gazeteci  Mehmet 
Baransu  tarafından  teslim  edilen  11,16  ve  17  nolu  CD’ler,  Gölcük  Donanma  Komutanlığında 
yapılan aramada elde edilen 5 nolu hard disk,TDKmarka l nolu CD, 10 nolu CD, Hakan Büyük’ün 
evinde  ele  geçirilen  USB imajları  teslim edilmiş,  bilirkişilerden  daha  önceden  alınan  rapor  ve 
mütalaalar arasındaki çelişkileri giderecek şekilde rapor düzenlemeleri,  mahkememiz ve sanıklar 
tarafından cevaplanması istenilen soruları cevaplamaları istenilmiştir. Bilirkişilerce sunulan rapor ve 
ek rapor içeriği gerekçeli kararın deliller kısmında belirtilmiştir.

Yargılamanın  yenilenmesi  aşamasında  alınan  bilirkişi  raporu  ile  yargılama  aşamasında 
alınan veya dosyaya sunulan bilirkişi  raporlarından 19.02.2010 tarihli  rapor dışındaki  raporların 
büyük ölçüde benzerlikler gösterdiği görülmüştür. Bazı raporlar arasında kısmi çelişkiler var ise de, 
bu  çelişkilerin  esasa  etkili  önemli  çelişkiler  olmadığı  anlaşılmıştır.  Bu  çelişkilerin  neden 
kaynaklandığı konusundaalınan son raporda tereddüde yer vermeyecek şekilde yeterli ve ayrıntılı 
açıklamalardabulunulmuştur. 

Davamıza  konu  5  nolu  harddiskle  ilgili  olarak  Tübitak'ta  görevli  bilirkişilerErdem 
Alparslan,  Burak  Akoğuz  ve  Osman  Pamuk  tarafından  düzenlenerek  İstanbul  12.  Ağır  Ceza 
Mahkemesi'nin  dosyasına  sunulan  20/01/2014  tarihli  raporun  da  yargılamanın  yenilenmesi 
aşamasında alınan rapor ile büyük ölçüde benzer nitelikte olduğu anlaşılmıştır. 

Kapatılan 10. Ağır Ceza Mahkemesinin hükme esas aldığı Tübitak raporunu düzenleyen 
bilirkişiler Tahsin Türköz,  Erdem Alparslan, Hayrettin Bahşi hakkında düzenledikleri bu raporla 
ilgili  olarak İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2015/51 Esas sayılı  dosyası ile bilirkişilik 
görevini  kötüye  kullanmak  suçundan  kamu  davası  açıldığı,  davanın  halen  derdest  olduğu 
anlaşılmıştır.Yargılamanın  yenilenmesi  aşamasında  toplanan  delillerin  yeterli  bulunması  ve 
yargılamanın gereksiz  yere uzamaması  amacıyla  bilirkişiler  hakkında açılan davanın sonucunun 
beklenilmesine gerek görülmemiştir. 

Kapatılan 10.  Ağır  Ceza Mahkemesinin hükme esas aldığı  Tübitak'ta  görevli  bilirkişiler 
tarafından  düzenlenen  19.02.2010  tarihli  raporda,  CD'lerin  oluşturulması  ve  içerdiği  dosyalar 
incelendiğinde  dosyaların  oluşturma  ve  son  kaydetme  tarihlerinin  2003  yılı  ve  öncesine  ait 
olduğunun tespit edildiği, dosyalar oluşturulurken ve CD'ler yazılırken kullanılan programların ve 
üzerine yazılan CD'lerin dökümanların oluşturulduğu tarihlere ait olduğu, CD'lere sonradan ekleme 
yapılmadığı belirtilmiştir.

19.2.2010  tarihli  rapor  dışındaki  diğer  bir  çok  raporda  belirtildiği  gibi  belgelerin 
oluşturulma ve son kaydetme tarihinin rahatlıkla değiştirilebilecek nitelikte olması, tek yazımlık CD 
lerin sistem saati  güncel olmayan bir bilgisayarda oluşturulması halinde oluşturulma tarihlerinin 
gerçek olmayan tarihi göstermesinin mümkün olması, kaldı ki 2002-2003 oluşturma tarihli görünen 
bir çok belge içinde çok daha sonraki tarihlere ait bilgilerin yer aldığının kurumlara yazılan yazı 
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cevapları  ile  belirlenmesi,  özellikle  son  bilirkişi  raporu  ile  dijital  verilerde  normal  kullanıcı 
hareketiyle açıklanamayacak şüpheli durumların olduğunun açıkça belirlenmesikarşısında Tübitak 
tarafından düzenlenen mahkumiyet hükmüne konu rapor hükme esas alınmamıştır. 

Bilirkişiler Feza Buzluca, Uluğ Bayazıt ve AyşeTosun Mısırlı tarafından düzenlenen raporda 
dosyadaki diğer tüm raporlar arasındaki çelişkilerin tereddüde yer vermeyecek şekilde, yeterli ve 
ayrıntılı  olarak  açıklandığı,  gerek  mahkememizce  sorulan  sorular  gerekse  taraflarca  sorulan 
sorularınaçık  ve  ayrıntılı  şekilde  yanıtlandığı,bu  raporun  benzer  nitelikteki  raporlarla 
kıyaslandığında daha ayrıntılı, tatmin edici ve gerekçeli olduğu görülmüş, mahkememizce bu rapor 
hükme esas alınmıştır. 

Hükme esas alınan bu rapor ile diğer bir kısım raporlar arasında kısmi çelişkiler var ise de, 
bu  raporda  çelişkilerin  nedeni  bilimsel  ve  açık  bir  şekilde  izah  edildiğinden,  diğer  raporlar  bu 
raporla çelişen kısımları yönünden hükme esas alınmamıştır. 

c-Dijital delillerle ilgili teknik yönden değerlendirme:

Mahkememizin hükmüne esas alınan 16/02/2015 tarihli bilirkişi raporunda özetle,
11 ve 17 nolu CD'ler üzerindeki incelemelerde, CD'ler ve içlerindeki dosyaların oluşturulma 

ve  değiştirilme  tarihi  üstverileri  ile  dosyaların  içlerinde  yapılan  arama neticesinde  tespit  edilen 
Calibri ve Cambria yazı tiplerinin Office Open XML referanslarının Microsoft Office yazılımlarda 
ilk  kullanılma  tarihleri  arasında  çelişkiler  bulunduğu,  CD'ler  içindeki  dosyaların  oluşturulma, 
değiştirilme tarih  ve  saat  üstverilerinin  gerçek oluşturulma ve değiştirilme tarih,  saat  bilgilerini 
yansıtmadığı, 5 nolu sabit harddiskin işletim sisteminin 28/07/2009 günü devre dışı kaldıktan sonra 
harddisk  işletim  sistemi  tarihinin  güncel  olmayan  bir  yada  birden  fazla  bilgisayara  takılıyken 
harddiskin data bölümüne suça konu bütün dosyaların farklı tarihlerde görünecek biçimde başka bir 
kaynak  ortamdan kopyalandığının  belirlendiği,  kopyalanan dosyaların  oluşturulma  tarih  ve  saat 
bilgilerinin gerçek oluşturulma tarih ve saat bilgilerini yansıtmadığı, HD5'in İKK klasöründeki bazı 
word belgelerinde de Calibri yazı tipi belirlendiği, bu belgelerin son değiştirilme tarihlerinin Calibri 
yazı tipinin Office 2007 Beta sürümü içinde kullanıma çıktığı 16 Kasım 2005 tarihinden öncesi 
olduğu, 5 nolu harddisk ile ilgili olarak önceki tüm raporlardaki ortak noktanın HD5'e 28/07/2009 
tarihinden  sonra  başka  bir  kaynaktan  dosya  ve  klasörler  kopyalandığı,  bu  dosya/klasörlerin 
tarihlerinin güncel olmadığı olduğu, heyetlerinin de bu bulguları desteklediği, ancak kopyalamanın 
"normalliği" konusunda raporlar arasında yorum farklılığı bulunduğu,

HD5’in SISTEM (C:) bölümündeki işletim sistemi 28.07.2009 günü saat 11:09’da devre 
dışı  kaldıktan  sonra,  HD5  tarih  ve  saat  ayarları  güncel  olmayan  (gerçek  takvim  tarihini 
yansıtmayan)  bir  bilgisayara  (veya  peş  peşe  farklı  bilgisayarlara)  takılıyken  altı  farklı  tarihte 
(18.08.2004, 11.12.2005, 20.03.2007, 03.10.2008, 15.07.2009 ve 08.04.2004) görünecek biçimde 
DATA  bölümüne  toplam  944  dosyanın  başka  bir  kaynaktan  (disk,  CD/DVD,  flash 
bellek)kopyalandığı, bu kopyalamalar sırasında diskte 114 adet yeni klasör oluştuğu, bu dosyaların 
kimin tarafından ne amaçla kopyalandıklarını ve kopyalama yapılan bilgisayarların zamanlarının 
neden  güncel  olmadıklarını  sadece  diskteki  teknik  verileri  inceleyerek  anlamanın  mümkün 
olmadığı, 

Bu kopyalama işlemleri  LogFile  adlı  sistem dosyasındaki  kayıtlardan anlaşıldığına  göre 
arka arkaya yapılmasına rağmen tarihler arasında bazen bir yıldan fazla boşluklar olduğu,ayrıca son 
işlemlerdeki tarihin (08.04.2004) geçmişe dönerek kendisinden önceki işlemlerden daha eski bir 
zamanı işaret ettiği, 

Bir kısım dosyalar ve klasörlerin gruplar halindekopyalandığı, her bir kümedeki dosyaların 
peş peşe dakikalar içinde kopyalandığı, bu dosyaların oluşturulma ve son erişim zamanlarının eşit 
olduğu,  bu  nedenle  bu  dosyaların  diske  sadece  kopyalandıkları,  daha  sonra  üzerlerinde 
okuma/yazma işlemi yapılmadığı sonucuna varıldığı, 

Özellikle dosya/klasör hareketlerinin zaman bilgilerinin altı farklı tarihte kümelenmesi ve 
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bu  hareketlerin  gerçekleşme  sıralarının  görünen  tarihleriyle  uyumlu  olmamasının  dikkat  çekici 
olduğu, bunun nedeninin listesi EK 2’de verilen dosya ve klasörlerin, HD5 tarih ve saat ayarları 
güncel  olmayan  (gerçek  takvim  tarihini  yansıtmayan)  bir  bilgisayara  (veya  peş  peşe  farklı 
bilgisayarlara)  takılıyken  kopyalanmış  olması  olduğu,  HD5  sistem  saati  güncel  olmayan  bir 
bilgisayara takılıyken diske dosya kopyalanmasının, bu dosyaların sistemdeki oluşturma tarihlerinin 
gerçekten daha eski görünmesine neden olduğu, HD5’in bağlandığı bilgisayar veya bilgisayarların 
zamanlarının  neden  güncel  olmadığını  HD5’ten  elde  edilen  teknik  verilerden  kesin  olarak 
anlamanın mümkün olmadığı, 

Bir  bilgisayarda  oluşabilecek  olaylar  tek  başına  ele  alındıklarında  normal 
görünebilecekleri,  örneğin  diskin  bağlı  olduğu  bilgisayar  veya  bilgisayarların  sistem 
zamanlarının güncel olmamasının bir olası nedeninin sistem saatini besleyen sistem pilinin 
tükenmesi veya arızalanması olabileceği, bu durumda bazı dosyaların tarihlerinin belli bir 
geçmiş tarihte görünmesinin de beklenebileceği, ancak HD5’te tutarsızlık gösteren tarihlerin 
altı tane olduğu, tarihler arasında bir ilişki bulunmadığı, tarihler arasında aylar hatta yıllar 
mertebesinde zaman boşlukları olduğu; son işlemlerde tarihin bir kez daha geçmişe döndüğü, 
bütün  bu  koşulların  bir  araya  gelmesinin,  dosyaların  oluşturulma  tarihlerini  sistem  pili 
arızasıyla açıklamayı güçleştirdiği, çünkü sistem pili arızalanan bir bilgisayarın tarih ve saat 
değerlerinin bilgisayarın her açılışında aynı değere gelmesinin bekleneceği, kopyalamaların 
altı farklı bilgisayarda yapıldığı varsayılsa bile, tesadüfen altısının da sistem pillerinin arızalı 
olduğunu ve sistem zamanlarının birbiriyle ilgisi olamayan geçmiş zamanlara işaret ettiğini 
kabul etmek gerektiği, bunun da olasılığının çok düşük olduğu, 

Kopyalamaların  yapıldığı  bilgisayarların  zamanlarının  hangi  nedenle  güncel 
olmadığını HD5’ten elde edilen teknik verilerden kesin olarak anlamak mümkün olmamakla 
birlikte, yukarıda sıralanan bütün koşullar dikkate alındığında kopyalama yapılan bilgisayar 
veya  bilgisayarlardaki  sistem  zamanlarının  özellikle  kullanıcı  tarafından  bu  şekilde 
ayarlanmasının  daha  güçlü  bir  olasılık  olarak  değerlendirildiği, bir  bilgisayarın  saatinin 
geçmiş  bir  tarihe  ayarlanması  ve  bunun  defalarca  farklı  tarihlere  denk  düşecek  şekilde 
yapılmasının bilgisayarların olağan kullanımında rastlanan bir durum olmadığı,  olağan bir   
kullanım  durumunda kullanıcıların  uzun  süre  bilgisayarlarını  güncel  olmayan  bir tarihle 
kullanmak yerine doğru tarihe  ayarlamayı tercih ettikleri,  çünkü sistem zamanının hatalı 
olmasının kullanıcıya çeşitli  zorluklar çıkardığı,  bütün bu koşullar göz önüne alındığında, 
heyetlerinin TÜBİTAK çalışanlarının hazırladığı 20 Ocak 2014 tarihli raporda yer alan “Bu 
durumların  normal  kullanıcı  davranışları  ile  oluşabileceği  görülmüştür,  incelenen  sabit 
diskteki Microsoft Office dokümanlarında da olan bu gibi dosya iç üst verilerinin normal 
kullanıcı  davranışları  çerçevesinde  oluştuğu  değerlendirilmektedir.”  yorumuna 
katılmadıkları, çünkü yukarıda sıralanan zaman koşulları tek başlarına normal sayılabilecek 
durumlar olsa da hepsinin bir arada oluşması nedeniyle “normal” olmayan durumların da 
olabileceği, örneğin sistem zamanının özelikle kullanıcı tarafından değiştirilmesi gibi, dikkate 
alınması gerektiği, 

HD5’in  her  iki  bölümünde  de  (SISTEM ve  DATA) virüslü  dosyalar  tespit  edildiği,  bu 
virüslerin  bazılarının  bulaştıkları  bilgisayarı  uzaktan  erişime açabilecek özellikte  olduğu,  ancak 
yapılan  incelemede  dosyaların  virüsler  vasıtasıyla  kopyalandığına  dair  bir  kanıt  bulunamadığı, 
kopyalama işlemleri diskteki Windows işletim sistemi devre dışı kaldıktan sonra yapıldığı için virüs 
vasıtasıyla kopyalama yapılmış olmasının düşük bir olasılık olduğu, HD5’in başka bir bilgisayara 
ikincil disk olarak takılarak kopyalama yapılmış olması olasılığının yüksek olduğu, 

CD’ler üzerinde yaptıkları inceleme neticesinde, bazı dosyaların içlerinde bulunan Office 
2007 yazılımına ait  Microsoft  referanslarından dolayı,  gerçek ile çelişkili  olabileceği,  sistem ve 
uygulama üstverilerinde  dosyaların  oluşturma ve  son kaydetme tarihlerinin  2003 yılı  ve  öncesi 
olarak göründüğü, ancak bu üstverilerin bazı dosyaların içlerinde bulunan Office 2007 yazılımına 
ait Microsoft referanslarından dolayı gerçek zamanı yansıtmadığı, 
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Elektronik  belgelerin  hiçbirinin  dijital  imzalanmamış  olması  ve  1’inci  Ordu 
Komutanlığı  bilgisayar ve  sistemlerinde karşılıklarının  bulunmamış  olmasından dolayı  bu 
belgelerin bilimsel olarak gerçekliğinin kanıtlanamayacağı,   her belgenin üstverilerinin kötü   
niyetli olarak değiştirilebileceği   yönündeki Mu. Yarbay Birol Çelik’in raporuna katıldıkları,   

llnolu CD’deki dosyaların 2, 3, 14 ve 15 nolu CD’lerdeki bazı dosyalar ile birebir aynı 
olmalarının  bu  CD’lerin  hepsinin  aynı  kişi(ler)  tarafından oluşturulmuş olması  ihtimalini 
güçlendirdiği, 

Arsenal  Consulting  tarafından  hazırlanan  raporda,  flash  bellek  ile  ilgili“Arsenal,  Flash 
bellek  içinde,  taşıdıkları  tarih  ve  zaman  değerlerinin,  dosyaların  içerikleri  itibariyle  mümkün 
olmayacağı görünen en az dört dosya olduğu sonucuna varmıştır. Arsenal, içerdiği şüpheli tarih ve 
zaman değerlerinden dolayı, Eskişehir Flash Belleğindeki tüm dosyaların delil bütünlüğü hakkında 
ciddi  bir  endişe  taşımaktadır.”  kendilerinin  de  dosyaların  üstverilerindeki  tarihler  ile  dosyaların 
içeriğindeki  bilgilerin  uyuşmazlığı  konusuna  katıldıkları,  bir  dosyanın  zaman  üstverileri  ile 
içeriğindeki  veride  görünen  tarihin  birbiriyle  uyumlu  olmamasının,  bu  dosyanın 
oluşturulduğu/değiştirildiği ve flash belleğe aktarıldığı bilgisayarın sistem tarihinin güncel (gerçek 
takvim  zamanı)  olmamasından  kaynaklanabileceği,  ayrıca  dijital  dokümanlara  ait  üstveriler 
kolaylıkla ve ücretsiz yazılımlar tarafından değiştirilebilmekte olduğu, bu bilgiler ışığında, böyle bir 
dijital verinin üstverilerinde yer alan tarihlerin gerçeği yansıtmadığı, 

Dijital  delillerde  son  kullanıcı,  dokümanların  oluşturulma  tarih,  saat  ve  bilgisi, 
dokümanların kim tarafından oluşturulduğu, doküman üzerinde işlem yapan son yazar bilgisi, son 
kayıt edilme zamanı, son kayıt eden, şirket bilgisi, kaç kez işlem yapıldığını gösteren veriler gibi 
üstveriler sonradan ücretli ya da ücretsiz yazılımlar yardımıyla ya da doğrudan dokümanı yaratan 
yazılım üzerinden değiştirilebileceği, değişikliklerin uygun şekilde yapıldıkları müddetçe, değişiklik 
yapılıp yapılmadığı kesin olarak tespit edilemeyeceği, 

Ayrıca, ikinci bir yöntemde, bir bilgisayarın sistem zamanı istendiği gibi ayarlanabileceği, 
üstüne  istenen  kullanıcı  bilgilerine  sahip  bir  işletim  sistemi  kurulabileceği,  ve  bu  bilgisayarda 
çalıştırılan  Microsoft  Office  yazılımları  ile  gerçekle  uyumlu  olmayan  üstveri  bilgilerine  sahip 
dosyalar oluşturabileceği, 

Suça konu HD5, CD’ler ve USB’deki bazı  belgelerin tarih ve zamanlarının gerçek 
takvim zamanını yansıtmadığı, bu belgelerin sistem zamanı güncel olmayan bilgisayarlarda 
oluşturulmuş  ve/veya  üstverilerindeki  tarih  ve  zaman  bilgileri  sonradan  gerçek  zamanı 
yansıtmayacak şekilde değiştirilmiş oldukları,

Bir kısım dokümanların son değiştirilme tarihlerinin en geç 2003 yılına ait gözükmesinin 
yanıltıcı  olduğu,  çünkü  Microsoft  Office  2007  ile  (Microsoft  97-2003  uyumluluk  kipinde) 
oluşturulan/değiştirilen .doc, .xls, .ppt uzantılı dokümanların oluşturulma ve son değişiklik tarihleri 
en erken 16 Kasım 2005 olabileceği, dolayısıyla, kayıt yapılan bilgisayarın işletim sistemi tarihi ve 
saatinin güncel olmadığı ya da tarih ve zamanı gösteren üstveri bilgilerinin gerçeğe aykırı şekilde 
düzenlenmiş/üzerlerinde  değişiklik  yapılmış  olduğu  görüşünde oldukları,  bir  bilgisayarın  sistem 
saatinin  güncel  olmamasının  da  çeşitli  nedenleri  olabileceği,  örneğin  sistem  pilinin  tükenmiş 
olabileceği  veya  kullanıcı  sistem zamanını  güncel  olmayan bir  tarihe  ayarlamış  olabileceği,  bu 
durumlardan hangisinin oluştuğunu sadece CD’deki dosyaların üstverilerinden elde edilecek teknik 
verilerle kesin olarak anlamanın mümkün olmadığı,

Ayrıca CD’ler tek oturumda yazıldığı zaman, içlerindeki belgelerin veya belgelere ait 
üstverilerin sonradan değiştirilmesininmümkün olmadığı, 11 ve 17 nolu CD’ler tek oturumda 
oluşturuldukları için üstveri bilgilerinin CD’ye kayıt yapıldıktan sonra değiştirilmedikleri, 

5 Nolu Harddiskteki bazı dosya ve klasör işlemlerinin yapıldıkları sıra ile üstverilerinde 
gözüken zamanları arasında çelişkiler olduğu, HD5’in SISTEM (C:) bölümündeki işletim sistemi 
28.07.2009 günü saat 11:09’da (UTC+2,Yaz) devre dışı kaldıktan sonra, HD5 tarih ve saat ayarları 
güncel  olmayan  (gerçek  takvim  tarihini  yansıtmayan)  bir  bilgisayara  (veya  peş  peşe  farklı 
bilgisayarlara)  takılıyken,  altı  farklı  tarihte  (18.08.2004,  11.12.2005,  20.03.2007,  03.10.2008, 
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15.07.2009 ve 08.04.2004) görünecek biçimde, DATA bölümüne toplam 944 dosyanın başka bir 
kaynaktan (disk, CD/DVD, flash bellek) kopyalandığı, bu kopyalamalar sırasında diskte 114 adet 
yeni klasör oluştuğu, bu dosya ve klasörlerin zamanlarının gerçek takvim zamanını yansıtmadığı,

HD5’in İKK klasöründeki bazı Word belgelerinde de Calibri yazı tipi (font) belirlendiği, bu 
belgelerin son değiştirilme tarihleri Calibri yazı tipinin Office 2007 beta sürümü içinde kullanıma 
çıktığı  16  Kasım  2005  tarihinden  öncesi  olduğu,  bu  nedenle  bu  dosyaların  oluşturulduğu 
bilgisayarın işletim sistemi tarihi ve saatinin güncel olmaması ya da tarih ve zamanı gösteren üstveri 
bilgilerinin gerçeğe aykırı şekilde değiştirilmiş olması senaryolarından birinin gerçekleşmiş olduğu 
kanaatine varıldığı, 

Eskişehir’de  el  konulan  ve  Hakan  Büyük’e  ait  olduğu  belirtilen  flash  bellek  üzerinde 
yapılan teknik  incelemede içeriklerindeki  tarihler  ile  üstverilerindeki  tarihlerin  uyumsuz olduğu 
dosyalar belirlendiği, örneğin içeriğindeki taranmış gazete haberlerinin yayınlanma tarihinden daha 
önceki  bir  tarihte  oluşturulmuş  oldukları  gözüken  dosyalar  mevcut  olduğu,  dosya  içeriğinde 
karşılaşılan tarihten daha önceki bir tarihte oluşturulmuş oldukları görünen dosyalar üstverilerinin 
istenildiği  gibi  düzenlendiği/değiştirildiği  veya  dosyaların  eski  tarih  ve  saat  ayarlı  işletim 
sistemlerinde oluşturulmuş olduklarını gösterdiği, dijital dokümanlara ait üstverilerin kolaylıkla ve 
ücretsiz yazılımlar tarafından değiştirilebilmekte olduğu, bu nedenle sadece dosya üstverileri  bu 
durumların  teknik  açıdan  nasıl  meydana  geldiğini  veya  dosyalar  üzerinde  değişiklik  yapılıp 
yapılmadığını belirlemek için yeterli ve güvenilir bir bilgi olmadığı, 

5  nolu  harddisk’in  Avast  Antivirus  yazılımı  ile  taranması  sonucunda  ise  diskin 
SISTEM (C:) bölümünde zararlı yazılımlar belirlendiği, bu virüslerin bilgi çalma ve virüsün 
bulaştığı bilgisayarın uzak kullanıcının kontrolüne girmesi  gibi  ciddi güvenlik problemleri 
yaratma özelliklerine sahip Trojan (truva atı) ve solucan türünden virüsler olduğu, 

HD5'in  SİSTEM  (C:)  bölümünde  Windows  XP  işletim  sistemi,  kurulumu  esnasında 
ayarlanmış  olan  işletim  sistemi  saatinin  güncel  olduğu  varsayılırsa,  en  son  olarak  09.04.2008 
tarihinde kurulduğu, her iki disk bölümünün de en son formatlanmasının 09.04.2008 tarihi veya 
öncesinde aynı anda yapıldığı, 

CD’lerdeki dosyaların gerçek yazarlarının üstverilerde adı geçen kişiler olduğu sonucuna 
varılabilmesi  için  öncelikle  CD’lerinadli  bilişim kurallarına  uygun  olarak  ele  geçirilmiş  olması 
gerektiği, varsa, CD’nin üzerindeki el yazıları, parmak izleri CD’nin gerçek kişiye ait olduğuna dair 
kanıt  olabileceği,  ancak  bu  durumun  CD’nin  içeriğinin  o  kişi  tarafından  oluşturulduğunu 
kanıtlamayacağı, CD ile kaynak veri depolama aygıtı ilişkilendirilmesi ve dosyaların üstverilerinde 
yer alan tarihlerde üstverilerinde yer  alan kişi  isimleri  ile kaynak veri  depolama aygıtının bağlı 
olduğu, bağlandığı bilgisayarın ilişkilendirilmesi yapılmadığı takdirde üstverilerdeki kişi isimlerinin 
gerçek kişiler olduğu sonucuna varılamayacağı, söz konusu dosyaların CD’lere yazılmadan önce 
sistem saati  ve  kullanıcı  isimleri  istenildiği  gibi  ayarlanmış  bir  bilgisayarda  istenen  üstverilere 
(kullanıcı  adı,  zaman  bilgileri)  sahip  olacak  şekilde  hazırlanmış  olması  ya  da  belgelerin 
üstverilerinin  CD’lere  yazılmadan  önce  istendiği  gibi  değiştirilmiş  olmasının  mümkün  olacağı 
belirtilmiştir.

Anayasa  Mahkemesinin  gerekçeli  kararında,  "Mahkumiyet  kararının  dayanağını 
oluşturması  nedeniyle,  söz  konusu CD’lerin  sistem saati  güncel  olmayan  bir  bilgisayarda  2003 
yılından sonra ve muhtemelen 2007 yılından sonraki  bir  tarihte  oluşturulduğu kabul  edilse  bile 
CD’lerin oluşturulduğu tarihe kadar sanıkların ya da dava dışı bazı kimselerin elinde bulunan ve 
Mahkemenin kabulüne göre güncellenen bir kısım dokümanın oluşturulma tarihinin hangi surette 
CD’lerin oluşturulduğu tarihten önce üretildiği hususunun, Mahkemece şüpheye yer bırakmayacak 
ve ikna edici bir şekilde açıklanması gerekmekte olduğu" belirtilmiştir.  Bu sorunun şüpheye yer 
bırakmayacak şekilde ikna edici biraçıklamasının bulunmadığı düşünülmüştür. 

Mahkumiyet  hükmüne  esas  alınan  dijital  delilerdeki  çok  sayıdaki  dosyanın 
oluşturulma  ve  değiştirilme  tarihi  üstverileri  arasında  çelişkiler  bulunması,  Donanma 
Komutanlığında ele geçirilen 5 nolu harddiske normal kullanıcı hareketi ile açıklanamayacak 
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şekilde 6 ayrı zamanda saati güncel olmayan bir bilgisayardan tarih sıralamasına uymaksızın 
veriler yüklenmesi,  son olarak 28/07/2009 tarihinden sonra toplu şekilde veri yüklendiğinin 
anlaşılması,  Calibri ve Cambria yazı tiplerinin Office Open XML referanslarının Microsoft 
Office  yazılımlarda  ilk  kullanılma  tarihleri  dikkate  alındığında  belgelerin  oluşturulma 
tarihinde de çelişkiler bulunması,  mahkumiyet hükmüne esas tüm dijital verilerde zaman, 
mekan ve kişi yönünden birçok çelişkiler bulunması, belgelerin oluşturulma tarihlerinden çok 
sonraki  durum  ve  olayları  içermesi  dikkate  alındığında,  sahtecilik  yapıldığı  kesin  olarak 
belirlenen  11 ve  17  nolu  CD ler dışındaki  dijital  delillerin  de  sahte  olarak oluşturulduğu 
yönünde kuvvetli şüphe oluşmuştur. 

 C)Dijital delillerin içeriğiyle ilgili değerlendirme:

Mahkumiyet  hükmüne  konu  gerekçeli  kararın  1044.  sayfasında  dijitallerde  yer  alan 
belgelerden sanık Yüksel Gürcan imzalı olan bir tanesinin ele geçirildiği belirtilmiştir. Ancak bu 
belgenin sanıkların aleyhine değil lehlerine delil oluşturduğu düşünülmüştür. Şöyle ki;

Suça konu 11 nolu CD içinde yer alan sanık Yüksel Gürcan imzasına açılmış görünen "2002 
- 2003 - Jandarma - Bursa bölge - kamu görevlileri - Bursa ili ve ilçelerinde görevli mülki amir ve 
belediye başkanlıklarının durumu" başlıklı belge içinde Bursa ili ve ilçelerindeki toplam 62 kişi 
hakkında bilgi toplandığı anlaşılmaktadır. Bu belgenin son kaydetme tarihi 04/02/2003, oluşturma 
tarihi  ise  06/01/2003  olarak  görülmektedir.  Veri  yollarında  yazarlar  ve  son kaydeden  kısmında 
Mustafa Önsel ismi bulunmaktadır. Bu belgenin ıslak imzalı aslı Gölcük Donanma Komutanlığı'nda 
yapılan  aramada  ele  geçirilmiştir.  Belge  aslı  incelendiğinde  orjinal  belgenin  12/09/2002  tarihli 
olmasına rağmen dijital verilerdeki oluşturma tarihinin 06/01/2003 olarak göründüğü anlaşılmıştır. 

Milletvekili seçimlerinin 3 Kasım 2002 de yapıldığı, Donanma Komutanlığı'nda elde edilen 
belge aslındaki gerçek tarihin 12/09/2002 olduğu, o tarihte henüz iktidar değişikliğinin olmadığı, 
dolayısıyla bu belgenin dönemin mevcut hükümetine karşı darbe planı yapıldığının delili olmadığı 
anlaşılmıştır. 

12.9.2002 tarihli bu belgenin oluşturulma tarihinin gerçeğe aykırı olarak değiştirilip 
ileri  tarih  atılarak  11  nolu  CD'ye  eklenmesi,  bu  değişikliğin  sanıklar  tarafından  yapılma 
ihtimalinin hiçbir şekilde açıklanamaması,  sanıkların  gerçek belgenin oluşturulma tarihini 
kendi aleyhlerine  delil  oluşturacak değiştirerek dijital  veriler içine yüklemelerinin  hayatın 
olağan akışına aykırı bulunması, 11 nolu CD üzerindeki el yazılarının da yazı makinasıyla 
oluşturulduğunun anlaşılması  karşısında,  bu  dijital  delilin  içeriğindeki  bilgilerin  de  sahte 
olarak oluşturulduğu sonucuna varılmıştır.  11 nolu CD içindeki bir kısım belgelerin içeriğinin 
Donanma Komutanlığı ve Hakan Büyük'ün evinde elde edilen USB içindeki belgelerle aynı olması 
bunların da sahte olarak düzenlendiği yönünde şüphe oluşmasına neden olmuştur. 

Dijital deliller içinde yer alan Balyoz harekat planının oluşturulma tarihi olan 2.12.2002 
tarihinin hükümetin iktidara gelmesinden yaklaşık l ay sonrası olduğu anlaşılmıştır. Henüz l aydır 
iktidarda olan bir hükümetin icraatlarından rahatsızlık duyularak darbe planı hazırlanması hayatın 
olağan akışına uygun bulunmamıştır. 

 Yargılamanın  yenilenmesi  aşamasında,  Anayasa  Mahkemesinin  ihlal  kararı  ve 
sanıkların talepleri doğrultusunda dijital delillerin içeriğiyle ilgili olarak bir kısım kurumlara yazılar 
yazılmıştır. Ayrıca bir kısım sanıkların kurumlara şahsi başvuruları üzerine bu kurumlardan alınan 
yazılarda sanıklar tarafından dosyaya sunulmuştur.Bu yazı cevaplarından dijital verilerin içeriğinde 
zaman, mekan ve kişiler yönünden bir çok çelişki bulunduğu anlaşılmıştır. 

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün yazısından, 11 nolu CD'de 2002-2003 yıllarını içeren, 
İstanbul'da  bulunan  İlaç  Depoları  listesinin  33.sırasında  yer  alan  Yeni  Recordati  İlaç  ve 
Hammadeleri  Sanayi  Ticaret  veAnonim  Şirketi’nin30/07/2009  tarihinde  yapılan  Genel  Kurul 
Toplantısı ile bu ismi aldığı anlaşılmıştır.

Hava Kuvvetleri Komutanlığının 24 Aralık 2014 tarihli yazısından,  11 nolu CD'de2002-
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2003-Hava Kuvvetleri Komutanlığı-Oraj Hava Harekat Planı-Ek-1 Lahika 4 sayfa 7Üniversiteler 
başlıklı  bölümde  adı  geçen  Hv.  Müh.  Ütğm.  Murat  UYGUN'un  mühendislik  onay  tarihinin 
14/01/2008,  Hv.  Müh.  Ütğm.  Oğuzhan ERDİNÇ'in mühendislik  onay tarihinin 06/03/2006,  Hv. 
Müh. Ütğm Evren ÖZŞAHİN'in mühendislik onay tarihinin 30/09/2009, Hv. Müh. Ütğm Serdar 
MENEKAY'ın  mühendislik  onay  tarihinin  18/10/2007,  Hv.  Müh.  Ütğm  Şansel  GÜNEŞ'in 
mühendislik onay tarihinin 01/07/1996 tarihi olduğunun anlaşılmıştır.

İl Sağlık Müdürlüğünün yazısından, 11 nolu CD 'de 2002-2003-Jandarma-İstanbul Bölge-
İlaç Depoları ve Hastaneler-İstanbul'da bulunan Özel Hastaneler başlığı altında sıralanan listede yer 
alan hastanelerden Özel Sultan Hastanesi’nin 26.05.2008 tarihinde Özel Medical Park Sultangazi 
Hastanesi  olarak,  Özel  Şafak  Hastanesi’nin  11.05.2005  tarihinde  Özel  Avrupa  Şafak  Hastanesi 
olarak,  Özel  Hayrunisa  Hastanesi’nin  31.12.2004  tarihinde  Özel  Nisa  Hastanesi  olarak  isim 
değişikliği yapıldığı anlaşılmıştır. 

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nün yazısından, 11 nolu CD içerisinde 2002-2003-1.Ordu-
Balyoz  Güvenlik  Harekat  Planı-4x4  Araçlar  çizelgesi  başlığı  altında  Güvenlik  Harekat  Planı 
kapsamında el konulması planlanan 4x4 araçların çizelgesinin 11.sırasında kayıtlı16 BEB 33 plaka 
sayılı aracın, 35 AR 6132 plaka sayısından 13.04.2006 tarihinde nakil alınarak Ebru Çaklı adına 16 
BEB 33 plakasını aldığı anlaşılmıştır. 

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde “Ankara Birlik Komutanlığı”, “Gölcük Birlik 
Komutanlığı”,  “İstanbul  Birlik  Komutanlığı”  ve  “İzmir  Birlik  Komutanlığı”  isimlerinde  birlik 
komutanlıklarının bulunmadığı anlaşılmıştır.

Hava  Hv.  Svn.  Yzb.  Dursun  Tolga  Kaplamanın  09/07/2003  tarihinde  Hava  Svn.  Tb. 
K'lığında  görevde başladığı,  Bursa ilindeyayın  yaptığı  belirtilen  Gürsu  ekspres  isimli  gazetenin 
Bursa  /  Gürsu  İlçesinde  yayınlanmadığı,  dijital  veriler  içinde  isimleri  geçen  İstanbul  Emniyet 
Müdürlüğü Birinci sınıf emniyet müdürleri Ogün Toprak'ın 09/07/2003 tarihinde, Salih Kara'nın 
07/07/2003 tarihinde, Selin Kutka'nın 07/07/2003 tarihinde, Selami Hünerin 21/07/2003 tarihinde 
İstanbul Emniyet Müdürlüklerinde görevlerine başladıkları anlaşılmıştır. 

Havelsan  A.Ş'nin  yazı  cevabı  ekindeki  listeden  dijital  veriler  içinde  2002-2003  tarihli 
görünen  belgelerde  isimleri  yer  alan  bir  çok  kişinin  2004-2005-2006-2007-2008  yıllarında  işe 
başlamış oldukları anlaşılmıştır.

11 nolu CD de, 2003 oluşturma tarihli belge içinde ilişiği kesilecek sol görüşlü öğrenciler 
listesi içinde gösterilen Ceyhun Akdemir'in Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne 28.09.2009 tarihinde 
kayıt yaptırdığı,24.06.2010 tarihinde mezun olduğu anlaşılmıştır .

11 nolu CD de, 2003 oluşturma tarihli belge içinde Liberal Avrupa Derneği ve Türk-İran 
Sanayicileri ve İş Adamları Derneği isimleri geçmesine rağmen İstanbul Valiliği’ne yazılan yazı 
cevabından,  Hür  Demokratlar  Derneği’nin  isminin  08.04.2006  tarihinde  “Liberal  Avrupa 
Derneği”olarak değiştirildiği, Türk-İran İş Adamları Derneği isminin 03.07.2004 tarihinde “Türk-
İran Sanayicileri ve İş Adamları Derneği” olarak değiştirildiği anlaşılmıştır. 

11 nolu CD de, 05/03/2003 oluşturma tarihli belge içinde isimleri bulunmasına rağmen 
Aselsan  A.Ş  Genel  Müdürlüğü’ne  yazılan  yazı  cevabından  “Savunma  Sanayi”  isimli  dosyada 
isimleri  yer  alan şahısların  bir  kısmının bu belgenin düzenlenme tarihinden sonra Mayıs  2003- 
Haziran 2007 tarihleri arasında Aselsan'da işe başladıkları, ayrıca listede adı geçen Derya Özdamar 
isimli bir çalışanın olmadığı anlaşılmıştır.

11  nolu  CD de,  2003 oluşturma tarihli  belge  içinde  17.  Ve 18.  sırada  kayıtlı  kişilerin 
çalıştıkları yer Gelir İdaresi Başkanlığı olarak gözüküyor ise de, Kartal Vergi Dairesi’neyazılan yazı 
cevabından Gelirler  Genel  Müdürlüğü’nün adının  16.05.2005 tarihinde  Gelir  İdaresi  Başkanlığı 
olarak değiştirilmiş olduğu anlaşılmıştır. 

11 nolu CD de, 2003 oluşturma tarihli belge içinde adı geçen askeri birlik ile ilgili olarak 
Deniz  Kuvvetleri  Komutanlığı’na  yazılan  yazı  cevabından  CC  Mar  Naples  askeri  birliğinin 
Nato’nun  karar  organı  olan  Kuzey  Atlantik  Konseyi’nin  28  Mayıs  2004  tarihili  yazısı  ile 
Headquarters Allied Naval Forces Southern Europe’un yerine teşkil edildiği anlaşılmıştır.
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11  nolu  CD  de,  2003  oluşturma  tarihli  belge  içinde  belirtilmesine  rağmen 
Bandırma’dabelirtilen  yıllara  AVM  niteliğinde  olan  bir  iş  yerinin  açılmadığı,  ilçede  faaliyet 
göstermekte olan LİMAN AVM isimli alışveriş merkezinin faaliyetine 2011 yılı Ekim ayı içerisinde 
başladığı anlaşılmıştır. 

11 nolu CD de, 2003 oluşturma tarihli belge içinde Türk Telekom'da çalıştığı belirtilen 
kişiler arasında gösterilen Sedat Özgüdenli'nin bu şirkette 09/06/2004 tarihinde çalışmaya başladığı 
Türk Telekom'un yazı cevabından anlaşılmıştır.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na yazılan yazı cevabından sanık Bilgin Balanlı’nın Ağustos 
2003 tarihinde Korgeneral rütbesine terfi etmiş olduğu, belirtilen tarihte de aynı rütbeyle görevini 
yaptığı anlaşılmıştır.

Yukarıda belirtilenler dışındaki diğer yazı cevaplarından dadijital verilerde zaman, mekan, 
kişiler ve içerik yönünden bir çok çelişkiler bulunduğu anlaşılmış, bu çelişkiler  dijital delillerin 
sahte olarak oluşturulduğu yönünde kuvvetli şüphe doğurmuştur. 

Kapatılan  İstanbul  10.  Ağır  Ceza  Mahkemesinin  bu  çelişkilerin  dijital  veriler  üzerinde 
güncelleme  yapılmasından  kaynaklandığı  ve  bu  çelişkilerin  kasıtlı  olarak  yapıldığı  yönündeki 
gerekçeleriyle  ilgili  olarak,  gerekçeli  kararımızın  "Dijital  delillerle  ilgili  yapılan  genel 
değerlendirme üzerine varılan sonuç" bölümünde değerlendirme yapılmıştır.

D)Dijital  delillerin  ele  geçiriliş  şekilleri  ve  ele  geçirildikleri  yerlerle  ilgili 
değerlendirme: 

Mahkumiyet hükmüne esas alınan dijital deliller üç ayrı yerden elde edilmiştir.Bunların bir 
kısmı  gazeteci  Mehmet  Baransu  tarafından  teslim  edilmiş,  bir  kısmı  Gölcük  Donanma 
Komutanlığında yapılan aramada ele geçirilmiş, bir tanesi ise sanık Hakan Büyük'ün evinde yapılan 
aramada ele geçirilmiştir. 

Gazeteci  Mehmet  Baransu  C.  Savcılığı'na  teslim ettiği  belge  ve  dijital  delilleri  kimden 
aldığını belirtmemiş, bunların bu kişiye kimin tarafından verildiği belirlenememiştir. Bu dijitalleri 
gazeteciye veren kişinin bunları ne şekilde nereden temin ettiği, bu verilerin sanıklarla bağlantısı 
olup olmadığı,  sanıklarca düzenlenip düzenlenmediği belirlenememiştir.  Bu verilerden 11 ve 17 
nolu CD ler üzerinde sahtecilik yapıldığının kesin olarak belirlenmesi karşısında bu kişice teslim 
edilen diğer dijital delillerin güvenilirliği yönünde ciddi kuşku oluşmuştur.

 Yargıtay  kararının  24.  Sayfasında  dijital  delilleri  muhfaza  eden  sanıklar  Hakan 
Büyük  ve  Kemalettin  Yakar’ın  istihbarat  sınıfından  yetişmiş  ve  bu  tür  manipülasyonlara  karşı 
oldukça tecrübeli oldukları belirtilmiştir. 

 20-21  Ocak  2010  tarihlerinde  günlük  yayın  yapan  bir  gazetede  “Fatih  Camii 
bombalanacaktı-İki  yüz  bin  kişiye  tutuklama”başlıklı  haberlerin  yayınlanmasından  sonra  haberi 
yapan  gazeteci  Mehmet  Baransu  tarafından  29.1.2010  tarihinde  teslim  edilen  belgeler  üzerine 
soruşturma  başlatıldığı,  6.12.2010  tarihinde  Gölcük  Donanma  Komutanlığında  arama  yapılarak 
hükme  esas  alınan  bir  kısım  dijital  delillerin  elde  edildiği,  Hakan  Büyük’ün  evinde  ise  ilk 
soruşturmanın başlamasından yaklaşık l yıl sonra, 21.2.2011 tarihinde arama yapılarak mahkumiyet 
hükmüne konu USB ‘nin ele geçirildiği anlaşılmıştır.

Arama  ve  elkoyma  tutanağında  bu  USB'nin  komidinin  üzerindeki  çanta  içinde  ele 
geçirildiği  belirtilmiş  ise  de,  mahkememizce  yapılan  aramaya  ilişkin  kamera  kayıtları 
incelendiğinde USB'nin komidinin üzerindeki çanta içinde değil, komidinin boş çekmecesi içinde 
ele geçirildiği anlaşılmıştır. 

 Sanık  Hakan  Büyük  savunmasında  ele  geçirilen  bu  USB’nin  kendisine  ait 
olmadığını,  başkaları  tarafından buraya  konulmuş  olduğunu beyan etmiş,  USB ele  geçirildikten 
sonraüzerinde parmak izi  incelemesi  yaptırılmamıştır.  Sonraki  aşamalarda  parmak izi  yönünden 
USB'nin delil bütünlüğü bozulduğundan ve dosyada mevcut ekspertiz raporlarından da (Tozlama 
yöntemiyle ancak 4-5 günlük parmak izlerinin tesbit edilebileceği yönündeki raporlar)anlaşılacağı 
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üzere  deliller  üzerinde  belirli  zaman  geçtikten  sonra  parmak  izi  incelemesi  yapılamadığından 
mahkememizce bu yönde inceleme yaptırılmasına gerek görülmemiştir. 

 Her ne kadar suça konu USB Hakan Büyük’ün evinde ele geçirilmiş ise de, Yargıtay 
kararında da belirtildiği gibi “istihbarat sınıfından yetişmiş olup manipülasyonlara karşı oldukça 
tecrübeli olan” sanığın, evinde arama yapılan tarihten yaklaşık l yıl önce başlatılan soruşturmada bir 
çok kişinin evinde arama yapıldığını, tutuklandığını bildiği halde suç delili olan USB’yi evinde, 
üstelikte çok kolay görülüp bulunacak şekilde “boş” bir çekmecenin içinde muhafaza etmesi hayatın 
olağan akışına uygun bulunmamıştır. 

Her ne kadar USB’nin şifresi sanığın oğlunun ismi ve doğum tarihinden oluşuyor ise de, 
sanığın oğlunun ismi ve doğum tarihinin kolaylıkla  başkaları  tarafından öğrenilebilecek bilgiler 
olduğu,  aile  nüfus  kayıt  tablosunda  bu  bilgilerin  yer  aldığı,  USB  ile  sanık  arasında  bağlantı 
kurulması için bu şifrenin başkası tarafından da oluşturulma ihtimali bulunduğu düşünülmüştür.

USB’deki belgelerin içeriğinin sahte oluşturulduğu kesin olarak belirlenen 11 ve 17 
nolu  CD  ler  ile  benzerlik  göstermesi,  USB  ile  ilgili  olarak  yargılamanın  yenilenmesi 
aşamasında düzenlenen üçlü bilirkişi raporunda belirtilen çelişkili durumlar, içeriğinin sahte 
olarak oluşturulduğu yönünde kuvvetli şüphe oluşması,  USB içinde  sanığa ait özel nitelikte 
belgeler bulunmaması, USB içeriğindeki belgelerin sanığa ait bilgisayarlarda ve TSK'ya ait 
bilgisayarlarda elde edilememiş olması, bu USB'nin sanığa aidiyeti yönünde şüphe oluşması 
dikkate alındığında USB nin Hakan Büyük'ün evinde ele geçirilmiş olması içindeki belgelerin 
sanıklar tarafından oluşturulduğunun kabulü için yeterli bulunmamıştır.

Gölcük Donanma Komutanlığındaki aramanın yapıldığı yerde askeri personel olarak görevli 
olan,soruşturma ve kovuşturma aşamasında tanık olarak dinlenen Oğan Güren, Birol Berber, Adil 
Yörük,  Salih  Koşmaz  ve  Mehmet  Emin  Baylak’ın  beyanlarından,  teknik  ihtiyaçlar  nedeniyle 
kaldırılan zemin döşemelerinin altında koli ve poşetler gördükleri, üzerinde yazılan yazı ve içindeki 
malzemeler itibariyle İstihbarata Karşı Koyma Kısım Amirliğine ait olduklarını anladıkları ve bu 
malzemeleri  anılan  kısmın  amiri  sanık  Binbaşı  Kemalettin  Yakar’a  verdikleri,  bu  kutuları  daha 
sonra  sanığın  odasında  tekrar  gördükleri  anlaşılmıştır.  Aynı  olaya  ilişkin  dinlenen  ve  aramanın 
yapıldığı  yerin  şube  müdürü  olan  tanık  Behçet  Altıntaş’ın  beyanından ise  zemin döşemelerinin 
altında bulunup sanık Kemalettin Yakar’a ait olduğunu öğrendiği malzemeler nedeniyle sanık ile 
görüşerek  malzemeleri  almasını  istediği,  malzemelerin  eski  tarihli  kitap,  dergi  ve  kullanılmış 
bilgisayarların hard diskleri olduğunun sanık tarafından söylenmesi üzerine usulüne uygun olarak 
tutanak  düzenleyip  imha  etmesi  talimatını  verdiği,  ancak  daha  sonra  malzemelerin  imha 
edilmediğini öğrendiği, durumu Donanma Komutanlığı Kurmay Başkanı sanık Ali Semih Çetin’e 
ilettiğinde ilk anda imhasının doğru olmayacağı cevabını alması üzerine bu konuyu konuşmak için 
sanık Kemalettin Yakar’ın yurt dışı görevinden dönmesini beklediği, bu sırada yapılan ihbar üzerine 
gerçekleşen arama sonucu malzemelerin ele geçirildiği anlaşılmıştır. 

 Yargıtay  9.  Ceza  Dairesinin  kararında  sanık  Kemalettin  Yakar’ın  da  “istihbarat 
sınıfından yetişmiş olup manipülasyonlara karşı oldukça tecrübeli “ olduğu belirtilmiştir.Oldukça 
tecrübeli olan sanığın atılı suçu işlemiş olması halinde suç oluşturan dijitalleri daha korunaklı bir 
yerde  muhafaza  etmesi  gerektiği,  tanık  Behçet  Altıntaş  tarafından  kendisine  bunları  bulunduğu 
yerden alması söylendiğinde çok daha duyarlı davranacağı, uzun süreyle yurt dışına gideceğini bile 
bile bunları ortada bırakmayacağı düşünülmüştür.

Gerekçeli kararda dijital delillerin özel bölmede bulunduğu belirtilmiş ise de, özel bölme 
olduğu  belirtilen  bu  bölmede  suç  unsuru  taşımayan  ve  özel  muhafazayı  gerektirmeyen  dergi, 
kitapvs. gibi bir çok eşyanın da bulunduğu anlaşılmıştır. Tanıklar Adil Yörük veBehçet Altıntaş’ın 
beyanlarından bu bölmenin gizli  bir  bölme olmadığı,  binanın mimari  özelliği  olarak kablolama 
amaçlı bu şekilde dizayn edildiği, binanın inşasının bu şekilde gerçekleştiği, sonradan yapılmadığı, 
Donanma Komutanlığı  binasının tamamına yakınının  zemininin  bu şekilde  olduğu anlaşılmıştır. 
Sonuç  olarak  bu  bölmenin  "gizli  ve  özel  olarak  oluşturulmuş  "bir  bölme  olmadığı  sonucuna 
varılmıştır.
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Mahkumiyet hükmüne konu gerekçeli kararda belgelerin bulunduğu kısmın herkesin girip 
çıkabildiği bir yer olmadığı belirtilmiş ise de, tanık Ali Yörük’ün beyanından 2010 yılının ağustos 
ayında  harekat  merkezinin  tamamen  tadilata  alındığı,  kablolama  ihtiyaçları  nedeniyle  şubenin 
zemininin  tamamen kaldırıldığı,  bundan yaklaşık  4  ay kadar  sonra  6.12.2010 tarihinde  Gölcük 
Donanma Komutanlığında arama yapılarak hükme esas alınan delillerin elde edildiği anlaşılmış, 
tamirat  sırasında  dijital  delillerin  başkaları  tarafındanrahatlıkla  kasıtlı  olarak  buraya  konulmuş 
olabileceği düşünülmüştür. Kaldı ki mahkumiyet hükmüne esas alınan karar ve Yargıtay ilamında da 
belirtildiği gibi Kemalettin Yakar’ın sorumluluğunda olan belge ve dokümanların uzun süre poşetler 
içinde koridorlarda dolaştığı anlaşılmış, bu esnada dijital delillerin bu belgelerin arasına rahatlıkla 
konulmuş olabileceğidüşünülmüştür. 

İstanbul Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne devredilen ve bu mahkemenin 2014/155 Esas 
sayılı dosyası üzerinden görülen dava dosyasında suça konu 5 nolu harddisk ile ilgili olarak parmak 
izi incelemesi ile ilgili rapor düzenlendiğinin öğrenilmesi üzerine bu mahkemeye yazı yazılmış ve 
bu  konudaki  belgeler  bu  dosyaya  celbedilmiştir.Gönderilen  belgeler  incelendiğinde  07/12/2010 
tarihli  suç  yerinin  incelenmesi  raporunda  harddiskler  üzerinde  yapılan  incelemede  S/N  : 
S00JJ10WA74176 seri nolu harddisk (suça konu 5 nolu harddisk) üzerinde 1 adet parmak izi tespit 
edildiği, tozlama yöntemi ile ancak son 4-5 gün önce kalmış olan izlerin tespit edilebileceği, bu 
materyaller üzerinde de tozlama metodu ile inceleme yapıldığı belirtilmiştir.

Mahkememizce yazılan yazı üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ve 
Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü'nce 09/03/2015 tarihli ekspertiz raporu düzenlenmiş, bu raporda S/N 
:  S00JJ10WA74176seri  nolu  harddisk  yüzeyinden  elde  edilen  vücut  izinin  yapılan  mukayese 
neticesinde  elverişsiz  olduğu  belirtilmiştir.  Bu  izle  ilgili  olarak  daha  önceden  düzenlenmiş  bir 
ekspertiz raporu olup olmadığının sorulması üzerine 16/03/2015 tarihli yazı cevabında mukayeseye 
elverişsiz nitelikte olduğundan herhangi bir rapor hazırlanmadığı şeklinde cevap verilmiştir. 

06.12.2010 tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğüne 
yapılan ihbar üzerine Gölcük Donanma Komutanlığında arama yapıldığı, bu ihbarda Kemalettin 
YAKAR  ve  birlikte  hareket  ettiği  ekibin  illegal  belgeleri  Donanma  Komutanlığında  bulunan 
İstihbarat Şube Müdürlüğünün zemin kaplamaları altında ve duvarlarına yaptığı özel bölmelerde 
sakladığının belirtildiği anlaşılmıştır

Mahkumiyet hükmüne konuhard disk ve CD'lerin ele geçirildiği zeminin ancak vakum aleti 
ile çekilerek kaldırıldığı, dijitallerin sürekli el altında bulunan bir yerde bulunmamasına karşın poşet 
içinde bulunan harddiske aramadan 4-5 gün önce kim olduğu belirlenemeyen bir kişi tarafından 
dokunulduğu anlaşılmıştır. Mahkememizin hükmüne esas alınan bilirkişi raporundan komutanlıkta 
ele geçirilen harddisk ve CD lerin sahte olarak oluşturulduğu yönünde kuvvetli şüphe bulunması 
dikkate  alındığında  harddisk  üzerinde  4-5  gün önce  oluştuğu  belirlenen  parmak  izi  bulunması, 
Gölcük Donanma Komutanlığında arama yapılmasına neden olan i  hbarda direkt olarak suça konu   
dijital verilerin bulunduğu yerin belirtilmesi şüpheli ve dikkat çekici bulunmuş, sanıkların dijital 
verilerin başkaları tarafından kasıtlı olarak sahte olarak düzenlenip buraya konulduğu yönündeki 
iddialarının ihtimal dahilinde olduğunu düşündürmüştür. 

Gazeteci  Mehmet  Baransu  tarafından  teslim  edilen  belgeler  arasında  1.  Ordu 
Komutanlığının  kozmik  oda  olarak  bilinen  kontrollü  evrak  bürosundan  çıkarılan  belgeler  de 
bulunmaktadır.Gizli nitelikte olan bu belgeleri bulunduğu kontrollü yerden gizlice alarak gazeteciye 
teslim eden, 11 ve 17 nolu CD lerin sanıklarla aidiyetini sağlamak amacıyla sanık Süha Tanyeri'ye  
ait el yazılarının bulunduğu defterden kopyalama yaparak bu kişiye aitmiş izlenimi verecek şekilde 
üzerine yazı makinasıylayazı yazan kişi veya kişileriniyiniyetli olmadığı aşikardır.  Askeriyeye ait 
kozmik odada muhafaza edilen bu belgeler buradan alınıp dışarıya çıkarılabiliyorsa,  aynı 
şekilde  sanıklarla  ilgisi  olmayan  belgelerin  de  gerek  Donanma  Komutanlığı’na,  gerekse 
Hakan Büyük’ün evine kasıtlı olarak bu kişilere suç isnat etmek amacıyla konulmuş olması 
ihtimal dahilinde bulunmuştur.

Donanma Komutanlığında ele geçirilen ve mahkumiyet hükmüne esas alınan harddisk 
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ve CD lerin TSK'ya veya sanıklara ait  özel bilgisayarlarda oluşturulduğu yönünde hiç bir 
delil  elde edilememesi,  gazeteci  tarafından teslim edilen,  sahte oluşturulduğu kesin olarak 
belirlenen  11  ve  17  nolu  CD  ler  ile  içeriklerinin  benzerlik  göstermesi,  bilirkişi  raporları 
doğrultusunda5 nolu harddisk, TDK marka lnolu CD ve 10 nolu CD 'nin içeriklerinin sahte 
olarak  oluşturulduğu yönünde mahkememizde  kuvvetli  şüphe oluşması,  Gölcük Donanma 
Komutanlığında  arama  yapılmasına  neden  olan  ihbarda  direkt  olarak  suça  konu  dijital 
verilerin bulunduğu yerin belirtilmesi,  5 nolu harddisk üzerinde Donanma Komutanlığında 
arama yapılmadan 4-5  gün önce bırakılan ve  elverişsiz  olması  nedeniyle  kime ait  olduğu 
belirlenemeyen  parmak  izi  bulunması,  dijitallerdeki  suç  teşkil  eden  belgelerin  sanıklara 
aidiyeti  yönünde  şüphe  oluşması  dikkate  alındığında,  bu  delillerin  Gölcük  Donanma 
Komutanlığında ele geçirilmesi bu dijitallerdeki suç teşkil eden belgelerin sanıklar tarafından 
düzenlendiğinin kabulü için yeterli bulunmamıştır.

Yargılamanın yenilenmesi aşamasında toplanan deliller doğrultusunda dijital deliller 
ile ilgili olarak kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yapılan değerlendirmelere 
ilişkin açıklamalar :

Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nin gerekçeli kararında 962. sayfada 11 
nolu  CD  içinde  yer  alan  belgelerin  dijital  yollarının  tanık  beyanları  ile  doğrulandığı 
belirtilmiştir.  Ayrıca  gerekçeli  kararın  986.  sayfasında  Ergenekon  terör  örgütüne  yönelik 
soruşturma kapsamında elde edilen bir kısım dijital belgeler ile Gölcük Donanma Komutanlığı'nda 
elde edilen dijital belgelerin dijital yollarının benzerlik gösterdiği belirtilmiştir. Bu başlık altında 
yapılan açıklamalarda suça konu harekat planlarının bulunduğu belgelerin dijital yolları ile ilgili 
olarak dinlenen 1. Ordu Komutanlığı Harekat Başkanlığı'nda görev yapan tanıklar Melek Üçtepe ve 
Sevilay  Erkani  Bulut'un  yeminli  beyanlarında,  dijital  yollarda  geçen  kullanıcı  isimlerini  ve 
bilgisayar isimlerini doğrulamaları dikkate alındığında, belgelerin sıhhatli olduğunun teyit edildiği 
kanısına varıldığı belirtilmiştir. Ayrıca Gölcük Donanma Komutanlığı ve Eskişehir'de sanık Hakan 
Büyük'den  elde  edilen  dijital  delillerin  dijital  yollarının  da  belge  içerikleri  ile  uyumlu  olduğu 
belirtilmiştir. 

Mahkememizce  hükme  esas  alınan  bilirkişi  raporundan  (sayfa  22  de  cevap  2  olarak 
belirtilen  bölüm)  dijital  verilerdeki  kullanıcı  isimlerinin  ve  bilgisayar  isimlerinin  kolaylıkla 
değiştirilebildiği, gerçeğe aykırı olarak düzenlenebileceği, bir dijital veri içindeki belgede yer alan 
kullanıcı  isminin  bu  belgenin  sadece  bu  kişi  tarafından  düzenlendiği  anlamına  gelmeyeceği 
anlaşılmıştır.Bilirkişi  raporunda  A-18  olarak  numaralandırılan  bölümde,  44.  Sayfada,  dijital 
dosyaların üstverilerinde yer alan kişi adlarının gerçek kişilerle, tarihlerin ise gerçek tarihlerle illiyet 
bağının sadece bu üstveriden elde edilen bilgiyle kesin olarak tespit edilemeyeceği, dijital belgelerin 
bulunduğu veri depolama aygıtlarının adı geçen kişilere aidiyetinin kanıtlanması gerektiği, ayrıca 
sadece adı geçen kişinin belgenin üstverisindeki tarihte veri depolama aygıtına erişim imkanının 
bulunduğunun, bu imkanın başka kişilerdebulunmadığının kanıtlanması gerektiği, elektronik veri ile 
mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik verinin (zaman 
damgalı  giriş  çıkış  kayıtları,  zaman damgalı  kamera kayıtları,  zaman damgalı  iletişim kayıtları) 
yokluğunda  elektronik  veri  ile  o  verinin  üreticisi/değiştiricisi  arasındaki  illiyet  (aidiyet)  ilişkisi 
sadece elektronik veri üzerinde yapılan teknik tespitlerle ortaya konamayacağı belirtilmiştir. Suça 
konu belgelerin  belgelerin  kullanıcı  isimleri  ve  bilgisayar  isimlerinde  geçen sanıklar  tarafından 
oluşturulduğu ispatlanamamıştır. 

Suça konu dijital verilerin kullanıcı isimlerinin ve bilgisayar isimlerinin başkaları tarafından 
bilinemeyecek nitelikte gizli bilgiler olmadığı, bu kullanıcılar tarafından adı geçen bilgisayarlarda 
düzenlenen belgelere dağıtım yoluyla vs.  diğer  yollarla  erişim imkanı  bulunan tüm kişilerin  bu 
kullanıcı  ve  bilgisayar  isimlerinikolaylıkla  öğrenilebileceği  düşünülmüştür.Yargılamanın 
yenilenmesi  aşamasında  bir  kısım  delillerde  sahtecilik  yapıldığı  açık  ve  kesin  olarak 
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belirlendiğinden,  bir  kısım  delillerin  ise  sahte  olarak  oluşturulduğu  yönünde  kuvvetli  şüphe 
oluştuğundan,  suça  konu  belgelerdeki  dijital  yolların  tanık  beyanları  ile  doğrulanmasının  bu 
belgelerin  gerçek  olduğu,  bu  delillerin  itibar  edilebilir  nitelikte  olduğu  sonucunu  doğurmadığı 
düşünülmüştür. 

Kapatılan  İstanbul  10.  Ağır Ceza  Mahkemesi'nin  gerekçeli  kararında mahkumiyet 
gerekçelerinden biri olarak gazeteci Mehmet Baransu'nun teslim ettiği 2229 adet yazılı belge ile 
dijitaller içindeki mevcut taranmış belgeler, Gölcük Donanma Komutanlığı'ndan elde edilen deliller 
ile  Eskişehir'de  sanık Hakan Büyük'te  ele  geçen dijital  deliller  içindeki  taranmış  belgelerin  bir 
kısmının aynı  olması,  her  üç yerde ele  geçirilen dijital  delillerde yer  alan bilgilerin  de uyumlu 
olması belirtilmiştir. 

Taranmış belgelerden suç konusunu teşkil eden belgelerden yalnızca l adedinin ıslak imzalı 
hali ele geçirilmiştir. O da Yüksel Gürcan tarafından düzenlenen belgedir.

Donanma Komutanlığı'nda elde edilen belge aslındaki gerçek tarihin 12/09/2002 olduğu, 
milletvekili seçimlerinin 3 Kasım 2002 de yapıldığı, o tarihte henüz iktidar değişikliğinin olmadığı, 
dolayısıyla bu belgenin dönemin mevcut hükümetine karşı darbe planı yapıldığının delili olmadığı 
anlaşılmıştır. 

Yargılamanın  yenilenmesi  aşamasında  elde  edilen  yeni  deliller  doğrultusunda,  Süha 
Tanyeri'ye ait  defterin  bu kişinin bilgisi  ve rızası  dışında kim olduğu belirlenemeyen kişi  veya 
kişilerce gizlice komutanlık dışına çıkarılması, 11 ve 17 nolu CD lerin üzerindeki yazı makinasıyla 
yazılan yazıların sanıklarla aidiyet kurulmasını sağlamak amacıyla Süha Tanyeri' ye ait defterden 
harf kopyalanarak yazdırıldığının kesin olarak belirlenmesi,5 nolu harddisk içinde yer alan Yüksel 
Gürcan  tarafından  düzenlenen  ıslak  imzalı  belgenin  hükümetin  iktidara  gelmesinden  önce 
düzenlenmesine  karşın  bunun  5  nolu  harddisk  içine  aleyhe  delil  oluşturacak  şekilde  tarihinin 
değiştirilerek eklenmesi, dijital verilerde nedeni açıklanamayacak şekilde zaman, mekan, kişiler ve 
içerik yönünden bir çok çelişki bulunması dikkate alındığında, gazeteci Mehmet Baransu tarafından 
teslim edilen 11 ve 17 nolu CD lerde yer alan bir kısım belgeleriniçeriklerinin Gölcük Donanma 
Komutanlığında  ve  sanık  Hakan  Büyük'ünevinde  yapılan  aramada  elde  edilen  dijital  delillerin 
içerikleriyle aynı olmasının bu dijital delillerin de sahte olarak oluşturulmuş olabileceği konusunda 
kuvvetli şüphe doğurmuştur. Donanma Komutanlığı ve Hakan Büyük'ün evinde ele geçirilen dijital 
delillerin de aynı iyiniyetli  olmayan kişi  veya kişilerce sahte oluşturularak bu yerlere konulmuş 
olabileceği düşünülmüştür. 

Mahkumiyet hükmüne konu gerekçeli kararda gazeteci Mehmet Baransu tarafından teslim 
edilen yazılı belgeler ile Genelkurmay Başkanlığı tarafından askeri birimlerde asılları bulunduğu 
belirtilen belgelerin taranmış halinin dijitaller içinde yer almasının delillerin doğruluğu konusunda 
sanıkların  aksi  yöndeki  savunmalarını  bertaraf  ederek  mahkemede  tam  bir  kanaat  oluşturduğu 
belirtilmiştir.  1.  Orduya  ait  kozmik  odadaki  gizli  nitelikte  birçok  belgenin  dahi  kimliği 
belirlenemeyen kişilerce buradan çıkarılıp gazeteciye teslim edilmesi karşısında dijitallerde yer alan 
gerçek nitelikteki belgelerin ulaşılamaz nitelikte olmadıkları, gizli belgelere rahatlıkla ulaşıp bunları 
komutanlıktan çıkaran kişinin komutanlıktaki bir çok belgeye ulaşarak bunları oluşturduğu sahte 
belgelerle birlikte dijital delillerin içineyüklemesininimkan dahilinde olduğudüşünülmüştür. Kaldı 
ki  gazeteci  tarafından  teslim edilen  11  ve  17  nolu  CD de  sahtecilik  yapıldığı  da  kesin  olarak 
belirlenmiştir. 

Mahkumiyet hükmüne konu gerekçeli kararın 967. sayfasında " İstanbul ili Beykoz ilçesi 
Poyrazköy  İncirlitepe  mevkiinde  yapılan  arama  sonucu  ele  geçirilen  deliller"  başlıklı 
değerlendirmede  Gölcük  Donanma  Komutanlığı'nda  ele  geçen  dijital  belgelerdeki  bilgiye 
dayanılarak usulüne uygun olarak yapılan aramada dijital belgelere uygun şekilde 1200 adet tabanca 
fişeği, 900 adet uzun namlulu silah fişeği, patlayıcı madde, infilaklı ve saniyeli fitil ele geçirildiği, 
bunun dijital verilerin doğruluğunu kanıtladığı belirtilmiştir.

Sözü edilen dijital deliller içinde yer alan belgenin Kasım 2008 tarihli olduğu, gizli olarak 
görünen belgede " Anadolu Kavağı, Poyrazköy ve Riva bölgelerinde emrettiğiniz hususlara azami 
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önem ve titizlik gösterilerek bir çalışma yapılmıştır. Yapılan çalışma neticesinde elde edilen bilgiler 
olumlu ve olumsuz yönleri ile birlikte bir çizelgede toplanmış ve ekte sunulmuştur. Sonuç olarak 
yapılan inceleme neticesinde icra edilecek faaliyet/faaliyetler için kullanılabilecek en uygun yerin 
Anadolu  Kavağı  bölgesindeki  Keçilik  mevkiinin  olacağı  kıymetlendirilmektedir."  ibarelerinin 
bulunduğu,  ekteki  arazi  durum  çizelgesinde  Anadolu  Kavağı  Tahaffuzhane,  Anadolu  Kavağı 
Keçilik, Poyrazköy İncirtepe, Riva Sıvatdere Eski Sat Durum Komutanlığı ile ilgili olarak olumlu 
ve olumsuz şeklinde değerlendirmeler  bulunduğu,Poyrazköy İncirtepe ile  ilgili  değerlendirmeler 
kısmında  açıkça  yer  tayinine  yönelik  veya  buraya  silah  gömüleceğine  yönelik  bir  açıklama 
bulunmadığı  anlaşılmıştır.  Dijital  verilerdeki  aslı  ele  geçirilemeyen  bu  belgenin  Poyrazköy'de 
yapılan  kazıda  ele  geçirilen  mühimmatların  sanıklarla  doğrudan  bağlantısı  bulunduğu  yönünde 
kesin bir kanıt niteliğinde olmadığı düşünülmüştür. 

Mahkumiyet hükmüne konu gerekçeli kararın 968. sayfasında " Sanıklar Kemalettin Yakar 
ve  Erdinç  Yıldız'dan  elde  edilen  disklerdeki  şifrelerin  5  nolu  Harddiskdekki  şifrelerle  uyumu" 
başlığı altında yapılan değerlendirmede bu şifrelerin uyumunun İKK da elde edilen dijitallerin sanık 
Kemalettin  Yakar'la  irtibatlı  olduğu sonucuna varıldığı  belirtilmiştir.  Bu şifrenin  "1965" olduğu 
anlaşılmıştır. Gerekçeli kararın bu bölümünde belirtilmemiş ise de, Hakan Büyük'ün evinden elde 
edilen USB nin içinde yer alan bir belgede de" 1965" şifresinin bulunduğu anlaşılmıştır. Tanık M. 
Ali  Şen'in  beyanından  5  nolu  harddiskin  bir  dönem  askeriyeye  ait  bilgisayarlarda  kullanımda 
olduğu, bubelgelerin o dönemde sanıklar Kemalettin Yakar ve Erdinç Yıldız tarafındanharddiske 
aktarılmış olabileceği düşünülmüştür.Hükme esas alınan bilirkişi raporundan bu harddiske sonradan 
şüpheli şekilde bir çok belge eklendiğianlaşılmıştır. Harddiske belge yüklendiği gibi harddiskteki 
şifreli  bu belgenin buradan alınıp USB ye  aktarılmış  olabileceği  düşünülmüştür.  Kaldı  ki  tanık 
Melek Üçtepe'nin beyanında da belirttiği gibi bir kısım şifrelerin çalışanlarca bilinmesi, hem sanık 
Kemalettin Yakar ve hemde sanık Erdinç Yıldız'dan elde edilen disklerdekişifrelerin aynı olması 
nedeniylebasit bir şifre olan "1965" şifresinin de bu şekilde kullanıcısı dışında başkaları tarafından 
dabilinen şifrelerden olabileceği düşünülmüştür.Dolayısıyla şifrelerin aynı olmasının suç oluşturan 
belgelerin  sanıklar  tarafından  oluşturulup  dijital  verilere  eklendiği  anlamına  gelmeyeceği 
düşünülmüştür.

Mahkumiyet  hükmüne  konu  gerekçeli  kararın  969.  sayfasında  "sanık  Çetin  Doğan 
tarafından kaleme alınarak avukatı aracılığıyla dağıtılan 05/04/2010 tarihli mektup içeriği" başlığı 
altındakiaçıklamalarda,  sanık  Çetin  Doğan'ın  savunmalarında  da  doğruladığı  mektup  içeriği  ve 
sanığın  anlatımlarında  Genelkurmay  Başkanı'nın  kendisine  1.  Ordu  içinde  bazı  emekli 
orgenerallerin  ve  bazı  sivillerin  de  bulunduğu  bir  grup  tarafından  ihtilal  hazırlıkları  yapıldığı 
yönünde  bilgiler  geldiği  ve  bunun  doğru  olup  olmadığı  şeklinde  soru  sorduğunu  belirtmesinin 
delilleri  doğruladığı,  bunun  dolaylı  ikrar  mahiyetinde  olduğu  belirtilmiş  ise  de,  yargılamanın 
yenilenmesi aşamasında tanık olarak dinlenen o dönemin Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök ve 
Aytaç  Yalman'ın  beyanlarından  bu  tanıkların  davaya  konu  Balyoz,  Oraj,  Suga,  Çarşaf,  Sakal 
planlarından haberlerinin  olmadığı,  darbe  planlarını  engellemek gibi  bir  durumlarının  olmadığı, 
Hilmi Özkök'ün askeri şahıslar dışındaki şahıslardan kulaktan dolma bilgiler duyarak bunu Çetin 
Doğan'a sorduğu anlaşılmış, Çetin Doğan'ın bu açıklamalarının dolaylı ikrar niteliğinde olmadığı 
sonucuna varılmıştır.

Mahkumiyet  hükmüne konu gerekçeli  kararın  990.  sayfasında  Eskişehir'de sanık  Hakan 
Büyük'de  ele  geçen  flash  bellekteki  Bilvanis  Çiftliği'ne  ilişkin  bilgilerin  bulunmasının  dijital 
belgelerin  doğru olduğunu gösterdiği  belirtilmiş  ise  de,  gerek  flash bellek  gerekse  diğer  dijital 
deliller ile ilgili açıklama kısmında dijital delillerin hükme esas alınmamasına ilişkin gerekçelerimiz 
burada da geçerlidir.

Mahkumiyet  hükmüne  konu  gerekçeli  kararın  990.  sayfasında  sanık  Faruk  Oktay 
Memioğlu'nun ajandasında belirtilen bir  kısım notların dijital  delilleri  doğruladığı belirtilmiş ise 
de,bu notların tek başına davaya konu suçun unsurlarını taşımadığı anlaşılmıştır. Bir kısmının kesin 
olarak sahte olduğu anlaşılan, bir kısmının ise sahte olarak oluşturulduğu yönünde kuvvetli şüphe 
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bulunan  dijital  delillerle  bu  notların  kısmen  uyum  göstermesinin  sanıkların  yüklenen  suçu 
işledikleri anlamına gelmeyeceği düşünülmüştür. 

Mahkumiyet  hükmüne  konu  gerekçeli  kararın  992.  sayfasındasanık  İhsan  Balabanlı'nın 
seminer  konuşmasında  "bu yerleri  en  son olarak  geçen ay sivil  giyinmiş  unsurlarım tarafından 
tekrar  keşfini  yaptırdım" şeklindeki  ifadesi  ve  bu hususu duruşmadaki  savunmasında  gerçekten 
mahalde  bir  keşif  yaptırdığını  belirtmesi  karşısında bu hususun Sakal  ve Çarşaf  eylem planları 
keşiflerinin yapıldığına dair keşif raporlarını doğruladığı belirtilmiş ise de, sanığın savunmasında 
yaptırdığı  keşfi  Emasya  planları  ve  Emasya  eğitimi  kapsamında  yaptırdığını  belirtmesi,  dijital 
verilerin  sahte  olarak  oluşturulduğu  yönünde  kuvvetli  kuşku  bulunması  dikkate  alındığında  bu 
husus sanıkların cezalandırılması için yeterli görülmemiştir.

Mahkumiyet  hükmüne  konu  gerekçeli  kararın  994.  sayfasında  sanıkların  ifade  ve 
savunmaları arasındaki tutarsızlıkla ilgili değerlendirmeler yapılmış ise de, sırf beyanlar arasında 
çelişkiler bulunması bunun sanıkların atılı suçu işledikleri anlamına gelmeyeceği düşünülmüştür.

Mahkumiyet  hükmüne konu gerekçeli  kararın 995. sayfasında sanık Süha Tanyeri'nin el 
yazısı  notlarında  sanık  Çetin  Doğan'ın  o  dönemde  Ordu  Komutanı  sıfatıyla  yapmış  olduğu 
konuşmalardan  saptamaların  yer  aldığı,  dönemin  iktidar  partisi  olan  AKP  aleyhine  ifadelerin 
geçtiği,  dönem  hükümetinin  kadrolaştığına  dair  tespitlerin  bulunduğu  belirtilmiş,  bu  notların 
dosyadaki delilleri  doğruladığı belirtilmiş ise de, yargılamanın yenilenmesi aşamasında toplanan 
deliller  doğrultusunda  mahkememizce  dijital  delilleri  hükme  esas  alınmamış,Süha  Tanyeri'nin 
defterindeki notların tek başına atılı suçun işlendiğini göstermediği düşünülmüştür. 

Mahkumiyet  hükmüne konu gerekçeli  kararda  2003 yılında tanzim edildiği  iddia  edilen 
keşif  ve  plan  krokilerindeki  sokak  isimlerinin  bu  sokaklara  resmi  olarak  2007  yılından  sonra 
verildiği tespit edilmiş ise de, bu sokakların isimlerinin halk arasında resmiyete çevrilmeden önceki 
isimleriyle  40-50  yıldır  kullanıldığı  belirtilmiştir.  Ancakkrokilerde  belirtilen  sokaklarda  ikamet 
etmeyen, bu nedenle bu sokakların halk arasında isimlerinin ne olduğunu bilmeyen sanıkların böyle 
bir  darbe  planı  yapmaları  halinde  sokak  isimlerini  eyleme  katılacak  diğer  kişilerin  kolaylıkla 
tespitini sağlamak amacıyla resmiyetteki isimlerini kullanacakları düşünülmüş, resmiyetteki isimleri 
yerine  halk  arasında  kullanılan  isimlerin  bilinipkullanılması  hayatın  olağan  akışına  uygun 
bulunmamıştır. 

Mahkumiyet hükmüne konu gerekçeli kararın 991. sayfasında "Karadeniz Ereğli Belediye 
Başkanı Murat Sesli'nin evinde yapılan aramada ele geçirilen belgeler" başlığı altında bu kişinin 
evinde yapılan arama sonucu ele geçirilen belgelerin içerikleri belirtilmiş,dijital verileri doğruladığı 
belirtilmiş  ise  de,  yargılamanın  yenilenmesi  aşamasında  toplanan  deliller  doğrultusunda 
mahkememizce dijital deliller hükme esas alınmamış,bu belgelerin atılı suçun işlendiğinin kabulü 
için yeterli olmadığı düşünülmüştür. 

E)DİJİTAL  DELİLLERLE  İLGİLİ  YAPILAN  GENEL  DEĞERLENDİRME 
ÜZERİNE VARILAN SONUÇ:

Yargıtay 9. Ceza Dairesinin ilamında da belirtildiği gibi dijital delillerin delil olarak kabul 
edilebilmesi  için  esasını  korumaları,  ilişkin  oldukları  olayları  temsil  niteliklerinin  ortadan 
kalkmaması, ulaşılma, elde ediliş ve muhafaza şekillerinin usulüne uygun olması gerekmektedir. 

Mahkumiyet hükmüne konu dijital deliller davanın ana delili niteliğinde olup, darbe planları 
olduğu belirtilen Balyoz, Oraj, Suga Harekat planları ileÇarşaf ve Sakal eylem planları, bu planlarla 
bağlantılı olan ve suç teşkil eden listeler ve belgeler sadece dijital veriler içinde bulunmaktadır. 
Gerek sanıkların evlerinde gerekse ilgili Komutanlıklarda yapılan aramalar sonucunda bu belgelerin 
delil niteliği taşıyacak şekilde ıslak imzalı çıktılarına rastlanılmamıştır. Mahkumiyet hükmüne esas 
alınan  dijital  delillerin  sanıklara  ait  veya  Türk  Silahlı  Kuvvetlerinde  bulunan  bir  bilgisayarda 
oluşturulduğu yönünde hiçbir delil elde edilememiştir. 

Yargılamanın yenilenmesi aşamasında alınan bilirkişi raporları ve ilgili kurumlara yazılan 
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yazı  cevaplarından,  dijital  verilerde  zaman,  mekan,  kişiler  ve  içerik  yönünden  bir  çok  çelişki 
bulunduğu anlaşılmıştır. 

Hükme esas alınan 16/02/2015 tarihli bilirkişi raporundan suça konu dijital delillerde 
olağan  karşılanamayacak  şüpheli  durumlar  ve  çelişkiler  bulunduğunun  anlaşılması,Sanık 
Süha Tanyeri'ye ait defterin bu kişinin bilgisi ve rızası dışında kim olduğu belirlenemeyen kişi 
veya kişilerce gizlice komutanlık dışına çıkarılması, 11 ve 17 nolu CD lerin üzerindeki yazı 
makinasıyla  yazılan  yazıların  sanıklarla  aidiyet  kurulmasını  sağlamak  amacıyla  Süha 
Tanyeri' ye ait defterden harf kopyalanarak yazdırıldığının kesin olarak belirlenmesi, gazeteci 
Mehmet  Baransu  tarafından  teslim  edilen  11  ve  17  nolu  CD  lerde  yer  alan  bir  kısım 
belgeleriniçeriklerinin  Gölcük Donanma Komutanlığında ve  sanık  Hakan Büyük'ünevinde 
yapılan aramada elde edilen dijital delillerin içerikleriyle aynı olmasının bu dijital delillerin 
de sahte olarak oluşturulmuş olabileceği şüphesini doğurması,  11 nolu CD içinde yer alan 
Yüksel Gürcan tarafından düzenlenen belgenin ıslak imzalı orjinalinin hükümetin iktidara 
gelmesinden önce düzenlenmesine karşın bunun 11 nolu CD içine hükümetin iktidara geldiği 
tarihten  sonra  oluşturulmuş  gibi  aleyhe  delil  oluşturacak  şekilde  değiştirilerek  eklenmesi, 
dijital verilerde nedeni açıklanamayacak şekilde zaman, mekan, kişiler ve içerik yönünden bir 
çok çelişki bulunması  dikkate alındığında,dijital deliller içindeki suça konu verilerin sahte 
olarak oluşturulduğu yönünde mahkememizde kuvvetli şüphe oluşmuştur. 

Gerekçeli  kararımızda  "Dijital  delillerin  ele  geçiriliş  şekilleri  ve  ele  geçirildikleri 
yerlerle  ilgili  değerlendirme"başlığı  altında  yapılan  değerlendirmelerde  ayrıntılı  olarak 
açıklandığı üzere, bu dijital delillerin Gölcük Donanma Komutanlığında ve Hakan Büyük'ün 
evinde ele geçirilmesi de bu belgelerin sanıklara aidiyetinin kabulü için yeterli görülmemiştir. 
Gazeteci Mehmet Baransu tarafından teslim edilen belgeler arasında 1. Ordu Komutanlığının 
kozmik  oda  olarak  bilinen  kontrollü  evrak  bürosundan  çıkarılan  belgeler  de 
bulunmaktadır.Gizli  nitelikte  olan  bu belgeleri  bulunduğu kontrollü  yerden  gizlice  alarak 
gazeteciye teslim eden, 11 ve 17 nolu CD lerin sanıklarla aidiyetini sağlamak amacıyla sanık 
Süha Tanyeri'ye ait el yazılarının bulunduğu defterden kopyalama yaparak bu kişiye aitmiş 
izlenimi  verecek  şekilde  üzerine  yazı  makinasıylayazı  yazan  kişi  veya  kişileriniyiniyetli 
olmadığı aşikardır. Askeriyeye ait kozmik odada muhafaza edilen bu belgeler buradan alınıp 
dışarıya çıkarılabiliyorsa, aynı şekilde sanıklarla ilgisi olmayan belgelerin de gerek Donanma 
Komutanlığı’na, gerekse Hakan Büyük’ün evine kasıtlı olarak, bu kişilere suç isnat etmek 
amacıyla konulmuş olması ihtimal dahilinde bulunmuştur.

Sonuç olarak yukarıda belirtilen tüm değerlendirmeler doğrultusunda, dijitaldeliller içinde 
yer alan ve suç oluşturan belgelerin sanıklar tarafından oluşturulduğu yönünde kesin bir kanaate 
varılamamış, bir kısmının sahte olarak oluşturulduğu kesin olarak belirlenmiş, bir kısmının ise sahte 
olarak oluşturulduğu yönünde kuvvetli şüphe oluşmuş, ceza hukukunun temel prensiplerinden olan 
"Şüpheden sanık yararlanır" kuralı uyarıncadijital delillerin hiçbirinin sanıkların aleyhine hükme 
esas alınamayacağı sonucuna varılmıştır.

Kapatılan  10.  Ağır  Ceza  Mahkemesinin    dijital  verilerin  sanıklar  tarafından   
güncellendiği yünündeki gerekçesiyle ilgili değerlendirme:

Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesince belgelerde zaman çelişkileri bulunduğu, 
dijital verilerde 2003 yılından sonraki tarihlerdeki olaylara ilişkin bilgilerin olduğu kabul edilmiştir. 
(Gerekçeli kararın 1036. Sayfası) Bu çelişkilerin nedeni sonraki tarihlerde güncelleştirme yapılması 
olarak gösterilmiştir.

Bir  belge  üzerinde  güncelleme  yapılıp  yeni  haliyle  kaydedilmesi  halinde  belgenin 
değiştirilme tarihinin yeni tarihi göstereceği açıktır. Güncelleştirme yapıldığının kabulü halinde bu 
belgelerin oluşturulma ve değiştirilme tarihlerinin neden hala 2002-2004 tarihlerini gösterdiğinin 
hiçbir mantıklı açıklaması bulunamamıştır. 
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Kapatılan  İstanbul  10.  Ağır  Ceza  Mahkemesince  sanık  Çetin  Doğan’ın  kalp  ameliyatı 
olması  ve  ardından  Ağustos  2003  de  emekliye  sevk  edilmesi,  bazı  sanıkların  görev  yerlerinin 
değişmesi,  Genelkurmay karargahının öncelikle  muhtemel  darbeye karşı  çıkması,  sonrasında da 
günün şartlarının elverdiği ölçüde engellemek için çaba göstermesi sebebiyle cunta yapılanmasının 
darbe suçunu işleme elverişliliğini kaybettiği ve icra hareketlerinin tamamlanamadığı belirtilmiştir. 

Yargılamanın  yenilenmesi  aşamasında  beyanları  alınan  tanıklar  Hilmi  Özkök  ve  Aytaç 
Yalman'ın  beyanlarından  Genelkurmay  karargahının  mahkumiyet  hükmüne  konu  dijital  deliller 
içinde yer  alan  darbe  planları  konusunda hiç  bir  bilgilerinin  olmadığı,  muhtemel  darbeye karşı 
çıkmalarıve  bunuengellemek  için  çaba  göstermeleri  gibi  bir  durumun  söz  konusu  olmadığı 
anlaşılmıştır.

Darbe  yapılaşmasının  yasadışı  bir  yapılaşma  olması  nedeniyle  darbe  planları  gizliliğin 
sağlanması amacıyla ilk aşamada çok az kişiden oluşan çekirdek kadro tarafından bilinip planlanır. 
Darbe yapılmasından çok kısa süre önce diğer kişilere gizli yollarla duyurulur. 

Ayrıca  yasadışı  olan  darbe  oluşumlarında  "gizlilik  kuralı"  gereği  darbe  planlarının 
başkalarına  miras  gibi  devredilmesi  söz  konusu olamaz.  Gerçekten  de  sanıkların  böyle  bir  suç 
yapılanmasına girmiş olmaları halinde, darbe yapılanmasının en başında olduğu iddia edilen Çetin 
Doğan'ın emekli olması, bazı sanıkların görev yerlerinin değişmesi üzerine bu kişilerin planlarının 
gerçekleşmeyeceğini  anlayınca  mantıken  ilk  yapacakları  şeyin  gerçekleştiremedikleri  darbe 
planlarına  ilişkin  suç  delillerini  ortadan  yoketmeleri  olması  gerekirdi.  Darbe  planlarının 
kendilerinden  sonraki  kişiler  tarafından  sonradan  icra  edilebileceği  düşüncesiyle  bunların 
saklanması ve güncellenmesi, hatta bu saklama ve güncellenmenin yaklaşık 6-7 yıl gibi çok uzun 
sayılan zaman dilimi içinde devam etmesi hayatın olağan akışına uygun bulunmamıştır. 

Ayrıca güncelleme yapıldığı iddia edilmesine karşın listelerde yer alan kişilerden emekli 
olanların,  görevden ayrılanların neden listelerden çıkarılmadığının,  rütbe değişikliklerinin  neden 
güncellenmediğinin mantıklı bir açıklaması bulunamamıştır. 

Kapatılan  10.  Ağır  Ceza  Mahkemesinin    dijital  verilerin  içeriğindeki  yanlışlıkların   
sanıklar tarafından kasıtlı olarak yapıldığı yönündeki   gerekçesiyle ilgili değerlendirme:  

Mahkumiyet  hükmüne  konu  gerekçeli  kararda  sanıkların  yakalanmaları  halinde 
savunmaların temelini oluşturabilmek amacıyla dijital verilerdeki birçok çelişkiyi bilerek yapmış 
olma ihtimalleri bulunduğu belirtilmiştir. 

Bu mantıkla hareket edildiğinde sanıkların öncelikle dijital verilerin kendilerine aidiyetini 
ortadan kaldırmak için belgelerin üst veri yollarını değiştirmeleri daha kolay ve daha işe yarar bir 
yöntemken sanıkların  bunu yapmayıp  da  sadece  belgeler  içinde  çelişkiler  oluşturmaları  hayatın 
olağan akışına uygun bulunmamıştır.Alınan bilirkişi raporlarında da belirtildiği üzere belgelerin üst 
veri yollarının, kullanıcı ve düzenleyen kişi isimlerinin kolaylıkla değiştirilmesi mümkün olup,suça 
konu verilerin üst yollarındaki tüm isimlerin sanıkların isimlerinden oluştuğu anlaşılmıştır. 

Ayrıca sanıkların dijital delillerin ele geçmemesi için önlem almak yerine yukarıda belirtilen 
yöntemi seçmeleri mantıklı bulunmamıştır. Gerçekten bu suçun işlenmesi halinde suçu işleyen ve 
ince ayrıntısına kadar düşünüp yakalanma ihtimalini de değerlendiren kişilerin öncelikle bu dijital 
verileri  başkasının  eline  geçmesini  engelleyecek  şekilde  muhafaza  edecekleri,  hatta  çeşitli 
nedenlerle  darbe  girişimini  gerçekleştiremeyeceklerini  anlamaları  halinde  suç  delili  olan  bu 
belgeleri yokedecekleri düşünülmüştür.

Dijitallerin sanıklar tarafından düzenlenmiş olması halinde, sanık Hakan Büyük'ün evinde 
arama yapılan tarihten yaklaşık l  yıl  önce başlatılan soruşturmada bir çok kişinin evinde arama 
yapıldığını, tutuklandığını bildiği halde suç delili olan USB’yi evinde, üstelikte çok kolay görülüp 
bulunacak şekilde “boş” bir çekmecenin içinde muhafaza etmeyeceği, sanık Kemalettin Yakar’ın 
Donanma  Komutanlığı  içinde  bu  dijitallerin  ortalarda  gezindiğini  öğrenmesi  üzerine  çok  daha 
duyarlı  davranacağı,  uzun süreyle  yurt  dışına  gideceğini  bile  bile  bunları  ortada  bırakmayacağı 
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düşünülmüştür.

3-PLAN SEMİNERİİLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME:

Plan  seminerinin  sınırlı  sayıda  ve  seçilmiş  personelin  katılımıyla  değil,  atamalı 
oldukları görev yeri gereği verilen emirlere uygun olarak ilgili personelin geniş katılımıyla 
yapıldığı, ayrıca seminere katılan tüm kişiler hakkında dava açılmadığı anlaşılmıştır. 

Gerek kapatılan İstanbul 10.Ağır Ceza Mahkemesinin gerekçeli  kararında, gerekse 
Yargıtay  9.  Ceza  Dairesinin  ilamında  sanıkların  plan  seminerinde  yapmış  oldukları 
konuşmaların tek başına atılı suçu oluşturduğu yönünde bir kabul ve tesbitte bulunulmamış, 
sadece  bu  konuşmaların  sahte  olduğu  belirtilen  dijital  veri  içeriklerini  doğruladığı 
belirtilmiştir. 

Kapatılan  İstanbul  10.  Ağır  Ceza  Mahkemesi'nin  gerekçeli  kararında  "delillerin 
değerlendirilmesi,  gerekçe  ve kabul"  başlığı  altında yer  alan bölümde,  "delillerin  doğruluğunun 
irdelenmesi"  kısmında,  plan  seminerinde  Olasılığı  En Yüksek Tehlikeli  Senaryo'nun (  OEYTS) 
görüşülmesi konusundaki ısrar, suç tarihinde Genelkurmay 2. Başkanı olan tanık Yaşar Büyükanıt'ın 
semineri hukukçulara inceletme gereği duyması, seminerde gerçek kişiler ve gerçek siyasi partilerin 
isimlerinin kullanılması, seminerde savaşan düşman konusunun tartışılması ve seminer sonrası bu 
konuda yapılan çalışmalar başlıkları adı altında,bu hususların dijital delilleri doğrulamasının dijital 
verilerin  doğru  olduklarını  gösterdiği  belirtilmiştir.  Seminerde  sanıkların  yapmış  oldukları 
konuşmaların tek başına atılı suçu oluşturduğu yönünde bir tespit ve değerlendirme yapılmamıştır. 

Yargıtay  ilamının  39.  Sayfasındada  “Plan  Seminerinde  Yapılan  Konuşmaların  Balyoz 
Güvenlik Harekat Planını Doğrulaması”  başlığı  adı altında,  seminerde konuşma yapan Kurmay 
Albay  Erdal  Akyazan,  Kolordu  Komutanı  Korgeneral  Şükrü  Sarıışık,  Tümgeneral  Behzat 
Balta,Orgeneral Çetin Doğan, Tümgeneral Metin Yavuz Yalçın, Emin Küçükkılıç, İhsan Balabanlı, 
Mehmet Kaya Varol’un konuşmalarının Balyoz Güvenlik Harekat Planını doğrular nitelikte olduğu 
belirtilmiştir. Seminerde sanıkların yapmış oldukları konuşmaların tek başına atılı suçu oluşturduğu 
yönünde bir tespit ve değerlendirme yapılmamıştır. 

Gerekçeli  kararımızın  dijital  delillerle  ilgili  değerlendirmeler  bölümünde  de  belirtildiği 
üzere, yargılamanın yenilenmesi aşamasında elde edilen deliller doğrultusunda gazeteci tarafından 
teslim  edilen  11  ve  17  nolu  CD  lerin  sahte  olarak  oluşturulduğu  kesin  olarak  tesbit  edilmiş, 
mahkumiyet hükmüne esas alınan diğer tüm dijital delillerin de sahte olarak oluşturulduğu yönünde 
kuvvetli şüphe oluşmuştur. Dolayısıylaseminer ses kayıtlarını ele geçiren bir kişinin bu kayıtları  
dinleyerek buna göre belge oluşturmasınınmümkün olması  karşısındaseminer  kayıtları  ile  dijital 
verilerin birbirini doğrulamasının bir öneminin olmadığı düşünülmüştür.

Bu nedenle mahkememizce seminer konuşmaları yönünden dijital delillerle bağlantı 
kurulmaksızın, bu konuşmaların tek başına yüklenen suçu oluşturup oluşturmadığı yönünden 
değerlendirme yapılmıştır.

Genel Değerlendirme:

Yargıtay  9.  Ceza  Dairesinin  ilamının  58.  Sayfasında  5-7  Mart  2003  tarihinde  1.  Ordu 
Komutanlığı bünyesinde icra edilen plan seminerine, yasal bir görevin ifası kapsamında katılmanın 
hukuki sorumluluk doğurmayacağında kuşku bulunmadığı, bu durumun plan seminerine katılan pek 
çok  kişi  hakkında  kamu  davası  açmamış  bulunan  C.  Başsavcılığı  tarafından  da  kabul  edildiği 
belirtilmiştir. 

Bilirkişiler Mühendis Üsteğmen Hüseyin Erol, Kurmay Binbaşı Erdal Toğaç,Kurmay Albay 
Bayram Uğur, Kurmay Albay Ö.Cüneyt Akyol, Tümgeneral Mehmet Daysal tarafından düzenlenen 
28.06.2010 tarihli rapordaplan seminerinin sınırlı sayıda ve seçilmiş personelin katılımıyla değil, 
atamalı oldukları görev yeri gereği verilen emirlere uygun olarak ilgili personelin geniş katılımıyla 
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icra edildiği belirtilmiştir. 

Seminer konuşmalarının kayda alınması yönünde bir zorunluluk bulunmadığı gibi tam tersi 
kayda  almanın  askeri  kurallara  ve  teamüllere  aykırı  olduğu,  buna  rağmen  kayıt  altına  alındığı 
anlaşılmıştır.  Sanık  Çetin  Doğan  savunmasında  bunun  gerekçesini  "seminerde  ciddi  konuların 
konuşulduğu, herhangi bir  sapış ya da keyfi  değerlendirme olmaması için ses kaydını aldırdığı, 
ayrıca  silahlı  kuvvetlerin  içerisinde  çok  değişik  ekollerden  gelen  bazı  insanların  var  olduğu, 
uyduruk, yalan yanlış bir şeyler söyledikleri zaman konuşulanların ne olduğunu gösterebilmek için 
sesin kayda alındığı " olarak açıklamıştır. 

Yargıtay  kararının  52.  sayfasında  belirtildiği  gibi  yasadışı  bir  oluşum  olarak  faaliyet 
gösterilmesi halinde gizlilik ve güvenliğe önem verilmesi gerekmektedir. 

Ancak illegal faaliyet gösterdiği iddia edilensanıkların, gizli olarak biraraya gelip görüşme 
imkanları varken kendileri dışında pek çok kişinin katıldığı bir seminer düzenlemeleri, düzenlenen 
bu seminerde darbe planlarından sözetmeleri,  üstelikte  “gizlilik  ve güvenlik kuralına “tamamen 
aykırı  olarak  seminer  konuşmalarını    aleyhlerine  delil  oluşturacak  şekilde  kayda  alıp   
saklamaları  hayatın olağan akışına uygun bulunmamıştır.   

Türk   Silahlı Kuvvetlerinin üst kademelerinde görev yapan, bir çok konuda donanımlı olan   
kişilerin böyle bir illegal yapı oluşturmaları halinde bunu illegal yapıya katılmayan bir çok kişinin 
bulunduğu bir ortamda dile getirmeyecekleri aşikardır. 

Aleyhine  darbe  girişiminde  bulunulduğu  iddia  edilen  hükümet  2002  yılı  kasım  ayında 
yapılan seçimle ilk kez iktidara gelmiştir.Seminerin yapıldığı tarih itibariyle hükümet henüz 4 aydır 
görevde olup, 4 ay gibi kısa bir sürede hükümetin icraatlarını göstermesi ve bu icraatlardan rahatsız 
olunarak darbe planı hazırlanması da mantıklı bulunmamıştır. 

Gerek ülkemizde, gerekse diğer ülkelerde yapılan darbeler incelendiğinde, yasadışı olması 
nedeniyle  gizliliğin  sağlanması  amacıyla  darbe  planlarınınilk  aşamalarda  asla  geniş  çaplı 
yapılmadığı,  çok  az  sayıda  kişiden  oluşan  çekirdek  kadro  tarafından  planlandığı  ve  bilindiği, 
darbenin yapılmasından çok kısa süre önce diğer kişilere gizli yollarla duyurulduğu görülmektedir. 
Böyle bir şeyinçok sayıda kişi tarafından planlanması, planlamanın çok uzun zamana yayılması, 
seminerlerde tartışılması hayatın olağan akışına uygun değildir.

Plan  seminerinde  yapılankonuşmaların  içeriğinin  seminerin  yapıldığı  tarihte 
yürürlükte  bulunan  askeri  mevzuatyönünden  ve  yerleşmiş  Yargıtay  kararları 
yönündendeğerlendirilmesi:

28.6.2010 tarihli bilirkişi raporu ile seminer konuşmaları tüm yönleriyle değerlendirilerek 
inceleme yapılmış, bu raporda plan seminerinde yapılan konuşmaların yasal mevzuat dışında suç 
teşkil edecek içerikte olduğu yönünde bir tesbit ve değerlendirmedebulunulmamıştır. 

Plan semineriyle ilgili çalışmaların seminer sonrasında Genelkurmay Başkanlığı'na ve Kara 
Kuvvetleri  Komutanlığı'na  gönderildiği,  hatta  Yaşar  Büyükanıt  tarafından  hukukçulara 
incelettirildiği,  Genelkurmay tarafından bu konuşmalarda suç unsuru bulunduğu yönünde hiçbir 
tespitte bulunulmadığı, yasal işlem yapılmadığı anlaşılmıştır. 

Bilirkişiler Mühendis Üsteğmen Hüseyin Erol, Kurmay Binbaşı Erdal Toğaç,Kurmay Albay 
Bayram Uğur, Kurmay Albay Ö.Cüneyt Akyol, Tümgeneral Mehmet Daysal tarafından düzenlenen 
28.06.2010 tarihli raporda, ses kayıtları çözüm metnine yönelik incelemelerde Balyoz, Çarşaf, Saka 
Suga ve Oraj kelimelerine veya bunlara atıf yapıldığına rastlanmadığı, eylem planlarına yönelik bir 
konuşmanın  yapılmadığı,  seminerde  OEYS'nin  görüşüldüğü  belirtilmiş,  ''  Olasılığı  En  Yüksek 
Tehlikeli  Senaryo”nun  ne  olduğu  açıklanmış,her  ne  kadar  OEYS’de  Sıkıyönetim  kararının 
TBMM'de  onaylanmadığı  belirtilse  de,''Seminer  Cereyan  Tarzı  Planı'da  katılımcılara  yöneltilen 
sorular  (  Örnek;  Ordu geri  bölge emniyet  komutanı  ve sıkıyönetim komutan yardımcısı  olarak, 
1'inci Ordu geri bölgesinde alacağınız tedbirleri deihtiva eden sıkıyönetim ve bölge hasar kontrol 
planlarınızı  arz  ediniz,sıkıyönetim  karargah  teşkilatınızı  açıklayınız.)  ve  ses  kasetlerinde  geçen 
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ifadeler  (3'üncü  kaset  a  yüzü:  1'inci  Or.K.''......bu  olayların  alacağımız  tertip  ve 
tedbirleri,kuracağımız teşkilatlanmayı ki sıkıyönetimin ilan edildiğini varsaydık. Buna göre tedbir 
ve tedbirleri,kuvvet ihtiyaçlarını,kuvvet zafiyeti  var mı,  bu kuvveti  nasıl kullanabiliriz?'')  sözleri 
dikkate alındığında,Jenerik''Olasılığı  En Yüksek Tehlikeli  Senaryo''nun tasavvur edilen olayların 
gelişimini Sıkıyönetim ilanına kadar götürecek şekilde kurgulandığının görüldüğü, söz konusu plan 
seminerinin  sıkıyönetim  ilanı  halinde  alınması  gereken  tedbirleri  ve  oluşacak  muhtemel  sorun 
sahaları ile çözüm tekliflerini belirlemek maksadıyla icra edildiğinin anlaşıldığı belirtilmiştir. 

Bilirkişi  raporunda  ayrıca  Plan  Semineri  için  hazırlanan  '  Olasılığı  En  Yüksek 
TehlikeliSenaryo'  nun1998  tarihli  Milli  Güvenlik  Siyaset  Belgesine  istinaden  hazırlanan 
Gnkur.Bşk.lığının 18 Mart 2000 tarihli Gn.P.P.:1402-515-00/Strj.D(M.Strj.3)sayılı ve 'Türkiyenin 
Milli  Askeri  Stratejisi(TÜMAS)Dokümanı'nda  yer  alan  hususlara  dayandığı,  TÜMAS 
Dokümanı'ndaki 'Türkiye'nin güvenliğine yönelik yönelik kabul edilebilir en tehlikeli senaryonun' 
özet olarak;

      Bir ön şart olmamakla beraber;Türkiye'nin irticai, yıkıcı ve bölücü faaliyetlerin yarattığı  
iç tehdide angaje olmasını avantaj olarak değerlendirerek,

          (1)Yunanistan'ın Ege'de Egemenliği Antlaşmalarla Yunanistan'a Devredilmemiş 
Ada,Adacık  ve  Kayalıklar(EGAYDAAK),karasuları  veya  diğer  Türk-Yunan  sorunları  ile  ilgili 
konularda Türkiye aleyhinde emrivakilere kalkışması,

          (2)Yunanistan ile mevcut bu durumdan cesaret alarak ve Yunanistan'ın da desteği ile  
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi(GKRY)'nin KKTC ile çatışmaya girmesi,

          (3)Türkiye aleyhine gelişen bu konjonktürden istifade edilerek ve dış güçlerin de 
desteği ile K.Irak'da bir Kürt devletinin ilanı,

          (4)Rusya Federasyonu, Suriye,Ermenistan ve İran'ın yanı sıra, bazı batılı ülkelerin de 
siyasi alanda Yunanistan'a destek vemesi veya kendi menfaatleri gereği, Yunan emrivakilerine sessiz 
kalmaları şeklinde olduğu, ''Olasılığı En Yüksek Tehlikeli Senaryo'' kavramının,1998 tarihli Milli 
Güvenlik Siyaset Belgesi'nde de mevcut olduğu belirtilmiştir. 

Seminerde OEYS'nin görüşülmesi ve sıkıyönetimin ilan edilmesinin varsayılması nedeniyle 
aşağıda belirtilen mevzuat uyarınca değerlendirme yapıldığında konuşmaların genel olarak seminer 
kapsamı çerçevesinde değerlendirilebileceği sonucuna varılmıştır. 

Plan seminerinin yapıldığı tarihte Askeri İç Hizmet Kanunun 35. Maddesi "Türk yurdunu ve 
Anayasa ile tayin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyetini  kollamak ve korumaktır" şeklindedir.  Bu 
madde 13.7.2013 tarihinde değiştirilmiştir. 

Plan seminerinin yapıldığı tarihte 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu'nun yürürlükte olduğu, 
bu kanunun 2'inci maddesinin a fırkasında”Sıkıyönetim altına alınan yerlerde genel güvenlik ve 
asayişe ilişkin zabıta kuvvetlerine ait görev ve yetkiler Sıkıyönetim Komutanlığına geçer. Zabıta 
kuvvetleri  bütün  teşkilatı  ile  Sıkıyönetim  Komutanının  emrine  girer”  hükmünün  bulunduğu, 
sıkıyönetim altına alınan yerlerde genel güvenlik ve asayişe ilişkin zabıta kuvvetlerine ait görev ve 
yetkiler Sıkıyönetim Komutanlığına geçtiğinden ve zabıta kuvvetleri bütün teşkilatı ile Sıkıyönetim 
Komutanının  emrine  girmesi  nedeniyle  Sıkıyönetim  Komutanı  ve  yardımcılarının  3201  sayılı 
Emniyet Teşkilatı Kanunu, 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu, 2559 sayılı 
Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu ile diğer kanunlarla kolluğa verilen yetki ve sorumluluklara da 
sahip olacağı anlaşılmıştır.

2559 sayılı Polis Vazife ve Selâhiyet Kanunu'nun Ek Madde 7 de (Ek:16/6/1985-3233/7 md. 
'' Polis Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Anayasa Düzenine ve genel güvenliğe 
dair önleyici ve koruyucu tedbirleri almak, emniyet ve asayişi sağlamak üzere, ülke seviyesinde 
istihbarat  faaliyetlerinde  bulunur,bu  amaçla  bilgi  toplar,değerlendirir,yetkili  mercilere  veya 
kullanma  alanına  ulaştırır.Devletin  diğer  istihbarat  kuruluşlarıyla  işbirliği  yapar.''  hükmü 
bulunmaktadır. 

Bilirkişiler Mühendis Üsteğmen Hüseyin Erol, Kurmay Binbaşı Erdal Toğaç,Kurmay Albay 
Bayram Uğur, Kurmay Albay Ö.Cüneyt Akyol, Tümgeneral Mehmet Daysal tarafından düzenlenen 
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28.06.2010  tarihli  raporda  plan  seminerinin  icra  edildiği  tarihte  ''MY  124-1  Sıkıyönetim 
Uygulamaları  Yönergesi''nin  yürürlükte  olduğu,  MY-124-1  Sıkıyönetim  Uygulamaları 
Yönergesi'nin  2'nci  Bölüm  3'üncü  Kısımda  ''Sıkıyönetim  Komutanlıkları  Karargah  Ünitelerinin 
Görev ve Sorumlulukları'' başlığı altında sıkıyönetim karargâh teşkilatı içerisinde şube ve kısımların 
görevlerine yer verildiği, bu Yönerge'nin 2'nci Bölüm 3'üncü Kısım ''İstihbarat Şube Müdürü Görev 
ve  Sorumlulukları''  başlıklı  13'üncü  madde  a  fıkrası  ''MİT  ve  Emniyet  istihbarat  üniteleri  ile 
sıkıyönetim ünitelerinin koordinasyonunu ve karşılıklı bilgi alışverişi ve akışını sağlar. Elde edilen 
bilgileri operasyon ve sorgu ünitelerine sorulacak sorular haline dönüştürerek gönderir.''  şeklinde 
olduğu, bu Yönerge'nin 2'nci Bölüm 3'üncü Kısım 13'üncü maddesinde“  İstihbarat Şube Toplumsal 
İstihbarat Kısmına verilen görevler aşağıdadır:

                (a)Devlet daireleri,öğretim müesseseleri belediye, fabrika, dernek, v.b. Kurum ve 
kuruluşlar hakkında kayıtlar tutar.

                (b) Örgütsel istihbarat kısmı ile işbirliği yaparak bilgi mübadelesinde bulunur 
hükmünün bulunduğu belirtilmiştir. 

          Sıkıyönetim Kanunu'nun 2'nci maddesinde (Ek Fırka :19/9/1980-2301/1 md.; Değişik 
fıkra :26/10/1994-4045/2 md.); ''Sıkıyönetim Komutanlarının; bölgelerinde genel güvenlik, asayiş 
ve  kamu düzeni  açısından  çalışmaları  sakıncalı  görülen  veya  hizmetleri  yararlı  olmayan  kamu 
personelinin statülerine göre sıkıyönetim bölgesi  dışına atanma veya sıkıyönetim bölgesi  dışına 
atanmak  üzere  görevden  uzaklaştırılma  istemleri  ilgili  kurum  ve  organlarca  derhal  yerine 
getirilir.''hükmü bulunmaktadır. 

  MY 124-1 Sıkıyönetim Uygulamaları  Yönergesi'nin 2'nci Bölüm 3'üncü Kısım 12'inci 
maddesinde “Sivil  İşler  Şube Kamu ve Özel  Kuruluşlarla  İlişkiler  Kısmı''nın görevleri  arasında 
kamu kuruluşlarında çalışanlar hakkında bilgi toplama, hizmeti aksatıcı, çalışma ortamının düzenini 
bozucu eylemlerde bulunanların yerini değiştirme, tayin etme ve işten el çektirmek için tekliflerde 
bulunma veyasal işlemler yapma olduğu belirtilmiştir. 

Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 2006/9-169 esas,2006/184 karar sayılı kararında Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında belirtilen ifade özgürlüğünden sözedilmiştir. 

Yargıtay  CGK'nın  ,  24.4.1989,  9/63-165.sayılı  ilamında,  konuşmanın  içerisinden  bazı 
sözcükler tek tek ele alınarak ve bu sözcüklere olumsuz anlamları açısından bakılarak ve konuşma 
bütünü değerlendirme dışı bırakılarak sonuca varılamayacağı belirtilmiştir. 

Yargıtay 1. Ceza Dairesinin , 01.10.1969, 747/2630 Sayılı ilamında, suça konu makalede yer 
alan düşüncelerin ve ileri sürülen görüşlerin, makalenin bütün halindeki konusu ve hedefi açısından 
değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir. 

Yargıtay CGK'nın 24.5.1976, 9/247-258 Sayılı ilamında “Boğazı kuruyan ve kana susayan” 
faşizan sözleri ile, sonunda geçen “onların tankı, tüfeği, panzeri, faşizmi varsa” sözcükleri alınıp, 
bundan  basit  kıyas  ve  istidlal  yoluyla  hükümetin  manevi  şahsiyetini  tahkir  ve  tezyif  anlamı 
çıkarmanın olanaksız olduğu, sözlerin hükümetin manevi şahsiyetine matuf olduğundaki tereddüt 
ve bildiri  içeriğine göre mübalağalı  bir  anlatım yolunun seçilmesi karşısında TCK’nun 159 ncu 
maddesinde tanımlanan suçun oluşmayacağı belirtilmiştir. 

Yargıtay CGK'nın CGK, 05.10.1987, 9/167-422 sayılı ve Yargıtay CGK, 25.01.1993,8/299-
10.sayılı ilamlarında da düzenlenen suçun oluşup oluşmadığı yönünden, olayın akışının kül halinde 
değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir. 

Plan seminerinde jenerik plan olarak oynanmasına karar verilen "Olasılığı en yüksek 
tehlikeli  senaryo" özet  olarak  Türkiye'nin  irticai,yıkıcı  ve  bölücü faaliyetlerin  yarattığı  iç 
tehdit ve dış tehdidin bir araya gelmesi durumudur. Plan seminerinde OEYS oynandığından, 
yukarıda  belirtilen  yerleşmiş  Yargıtay  kararları  doğrultusunda seminerde  yapılan 
konuşmalar  bir  bütün  olarak  ele  alınıp  suç  tarihinde  yürürlükte  olan  yasal  mevzuat 
kapsamında değerlendirme yapıldığında sanıkların atılı suçları işledikleri yönünde bir sonuç 
ve kanaate varılamamıştır.       

Sanık Metin Yavuz Yalçın’ın, “Klasörler burada yanımızda getirdik komutanım. İstanbul ili 
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için  daha çok bilgiye  ihtiyacımız olmasına rağmen elimizde yeterli  bilgi  var.  Yani  fırınlarından 
pastanelerine  kadar  hepsini  çıkardık.  Listelerimiz  hazır,  örgütlerin  nerelerde  olduğu,  vakıflar 
nerelerde,  sinagoglar,  kiliseler,  nereleri  korunacak,  yeterli  bir  çalışma  yaptığımızı  sanıyorum" 
şeklindeki  beyanlarının  OEYS'nin  oynanması  kapsamında  sıkıyönetimin  ilan  edildiği  kabul 
edildiğinden Sıkıyönetim Kanunu ve MY-124-1 Sıkıyönetim Uygulamaları Yönergesi'nin Bölüm 
3'üncü Kısım 13'üncü maddesi kapsamında değerlendirilebileceği düşünülmüştür. 

Sanık Emin Küçükkılıç’ın, “Kamu görevlerinin devralınması için önceden belirlenmiş olan 
personel  görevlendirilmeleri  icra  edilecektir.  "şeklindeki  konuşmasının  Sıkıyönetim Kanunu'nun 
2'nci  maddesinde  (Ek  Fırka  :19/9/1980-2301/1  md.;  Değişik  fıkra  :26/10/1994-4045/2  md.);  ' 
Maddeler kapsamında değerlendirilebileceği düşünülmüştür. 

Sanık Çetin Doğan'ın “Belli yerlerdeki efendim belediye, büyükşehir belediye başkanlığı 
dâhil, büyükşehir belediye başkanlığının ötesinde küçük hani normal bağlı belediye başkanlıkları 
örgütleri  var.  Bunların  bir  bölümü irticacı,  gerici  ve  değerlendirmeler  içerisinde  de  ne  yapıldı, 
Tümen Komutanınız bunlarında problem yaratacağını söyledi.  Doğrudan doğruya bu belediyeye 
yönetimlerine  el  koyma gibi  görevlendirmeleriniz  yok mu? Mesela  diyelim ki  Pendik Belediye 
Başkanı,  Yakacık Belediye Başkanı, Ümraniye Belediye Başkanı yahut şuradaki buradaki belirli 
mahallerde  yönetimi  bütünüyle  buradaki  halkın  ihtiyaçları  ve  bilmem bir  de  askeri  yönetimin 
doğrudan  doğruya  olması  gereken,  Şişli  Belediye  Başkanı  demiyorum,  belli  yerlerdeki  bütün 
faaliyetleri hizmetleri kontrol etme fiilen orda görevlendirme gibi bir düşünceniz yok bu şeye göre. 
Eskileri kontrollü olarak güdeceksiniz. Ama şu var yani. Gözle aşikar olan bir şey var. Şimdi bir 
büyükşehir belediyesi var. Bir İski’si bir keskisi bilmem nesi var. Şirketleri var, ondan sonra bunun 
ötesinde bir de neler var. Belli Pendik Belediye Başkanı var, yani adam. Üsküdar Belediye Başkanı 
var"  şeklindeki  konuşmasının  Sıkıyönetim Kanunu'nun 2'nci  maddesinde  (Ek Fırka  :19/9/1980-
2301/1 md.; Değişik fıkra :26/10/1994-4045/2 md.); ' Maddeler kapsamında değerlendirilebileceği 
düşünülmüştür.Her  ne  kadar  seminerlerde  isim  belirtilmemesi  gerekiyor  ise  de,  bunu  belirtmiş 
olmasının sanıkların darbe yapma hazırlığında olduklarını göstermeyeceği düşünülmüştür. 

Sanık  İhsan  Balabanlı’nın,  “Komutanım  bilgileri,  biz  belediye  başkanlığına  ulaşmakta 
güçlük çekiyoruz, malum nedenlerden dolayı direkt temasa da geçmemiz pek uygun değil, değişik 
zamanlarda gerek personelim gerekse kaymakamlıktan bilgi  almak suretiyle  hangi  belediyelerin 
müzahir, hangi belediyelerin böyle bir kalkışmada bizim vereceğimiz emirlere uymayabileceğini flu 
olarak çıkardım. Bölgemde 8 belediyenin böyle bir durum oluşması halinde verdiğim talimatlara 
aynen uyabileceğini değerlendiriyorum," şeklindeki konuşmasının sıkıyönetim ilan edilmesi haline 
ilişkin olarak değerlendirilebileceği düşünülmüştür. 

Sanık  Mehmet  Kaya  Varol’un,  “Bölgedeki  bütün  basın  yayın  kuruluşları  kontrol  altına 
alınacak, halkın kışkırtılması ve tansiyonun yükseltilmesine yönelik yayınlar engellenecek, rejim 
aleyhtarı  yayın  yapanlar  kapatılacak,  bütün  eğitim kurum ve  kuruluşlarında  eğitimin  kesintisiz 
devam ettirilmesi için gerekli tedbirler alınacak, halkın seyahat özgürlüğünün kısıtlanmaması için 
karayolu,  havayolu  ve  demiryolu  ulaşımı  açık  bulundurulacak.  Tuzla  Belediye  Başkanı  İ.G.  ve 
Sultanbeyli  Belediye  Başkanı  Y.K.  yerine  tespit  edilen  personelle  değiştirilecek,  Kartal'da  12, 
Pendik'te  2 ve Sultanbeyli  de 3 olmak üzere,  toplam 17 amacı dışında faaliyet  gösteren kurum 
derhal kapanarak sorumlular hakkında yasal işlem yapılacak" şeklindeki sözlerinin sıkıyönetim ilan 
edilmesi  haline  ilişkin  olarak  Sıkıyönetim  Kanunu  kapsamında  değerlendirilebileceği 
düşünülmüştür.Her  ne  kadar  seminerlerde  isim  belirtilmemesi  gerekiyor  ise  de,  bunu  belirtmiş 
olmasının sanıkların darbe yapma hazırlığında olduklarını göstermeyeceği düşünülmüştür. 

Kapatılan  İstanbul  10.  Ağır  Ceza  Mahkemesi  kararında  Beşler  Güzel'in  " Komutanım 
müteakiben,  sokak  hâkimiyetinin  sağlanmasını  müteakip  bu  gösterilen  hassas  bölgelere  darbe 
şeklinde  operasyonlar  icra  edilerek  arama  tarama  faaliyetleri  yapılacak  bu  faaliyetler  sırasında 
özellikle EMASYA eğitiminde yeterli olmayan Hafif Piyade Taburlarımız çevre emniyetini alırken 
daha  önce  eğitimi  pekiştirilmiş  olan  Motorlu  Taburlarımız  ve  Kolluk  Kuvvetleri  müştereken 
bölgede  arama  tarama  faaliyetleri  icra  edecek.  Arama  tarama  faaliyeti  sırasında  şüphelenilen 
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yakalanan personel Hasdal'daki askeri ceza evine götürülerek sorgulamaları yapılacak...", şeklindeki 
beyanı içinde darbe geçen bölüm dikkat çekmek amacıyla koyultularak yazılmış ise de, konuşmanın 
bütünü ve cümlede geçen "darbe şeklinde operasyonlar icra edilecek "ibarelerinden bu cümlede 
geçen darbe kelimesinin "hükümete karşı darbe yapma "anlamında olmadığı açıkça anlaşılmaktadır. 

Sanık  İhsan  Balabanlı'nın  "Komutanım,  yine  kolordu  planında  emredildiği  üzere  bazı 
bölgelere  süratle  darbe  harekâtı  yapabilmem,  yapmam  emredilmişti,  özellikle  zırhlı  unsurları 
kullanarak gözdağıvermek veya cezalandırma şeklinde yapacağım bu harekat sonunda daha önce 
hassas  bölgeler  olarak  değerlendirdiğimiz  metro  meydanı  var  Fatih  'te  komutanım.  Cem  Evi, 
GaziMahallesi Mezarlığı, Gazi Kültür Evi bir önceki yansıda da vardı. Bu bölgelere süratle zırhlı 
unsurlarım gösteri  harekâtı  şeklinde  intikal  edecekler.  Senaryoda  da  belirttiği  gibi  otuz  kişinin 
öldüğü bir Fatih bölgesinde artık bizim copla kalkanla davranmamız geride kalmıştır. Belli olan, 
belirtilen  evler  ve  yahut  da  kritik  bölgeler  bunlar  vasıtasıyla  gerektiği  şekilde  etkisiz  hale 
getirilecek. Bu da komutanım Fatih 'te olan bu olayın bastırılması avcılarda Bakırköy de duyulduğu 
zaman  orada  da  kimsenin  böyle  bir  olaya  kalkışmayacağını  değerlendiriyorum"  şeklindeki 
konuşmalarının  bu  kişinin  açıkça  kendisine  darbe  harekatına  hazır  olmasının  emredildiğini 
belirtmekte  olduğu  belirtilmiştir.  Ancak  sanığın  "bazı  bölgelere  süratle  darbe  harekatı  yapmam 
emredilmişti"  sözlerindeki  darbenin  anlamının  hükümete  karşı  darbe  olmadığı  düşünülmüştür. 
Gerek konuşmanın bütünü, gerekse darbenin bazı bölgelerle sınırlı kalmasının mümkün olmaması, 
sanığa tek başına darbe yapmasının başkası tarafından emredilmesinin mümkün olmaması, sanığın 
o dönemdeki rütbesi dikkate alındığında bu konuşmaların jenerik senaryonun gerçekleştiği kabul 
edilerek iç tehdit yönünden bu tehdide karşı yapılacakların anlatılmasından ibaret olduğu sonucuna 
varılmıştır.

Diğer  bir  kısım  sanıkların  benzer  nitelikteki  konuşmalarının  daOEYS'nin  oynanması 
kapsamında, o dönemdeki askeri mevzuat sınırları içinde kaldığı sonucuna varılmıştır.

Bir kısım sanıkların bazı konuşmalarında seminer kapsamı dışına çıkan ve maksadını 
aşan  ifadelerde  bulundukları,  dönemin  hükümetini  eleştiren,  hükümetin  uyarılması 
gerektiğini belirten konuşmalar yaptıkları anlaşılmıştır. 

 Sanık  Çetin Doğan’ın seminer konuşmalarında ”Yoo yoo durmayın, bilgi 
sahibi olmamızın, bazılarının bazı faaliyetlerde caydırmada etkisi olur. Yani silahlı kuvvetler olarak 
bazı bilgiler istenilmesi, bazı şeyleri şey yapılması, insanların bilgi alması bu adamların cüret ve 
cesaretlerini  kırma  bakımından  şeyler  olur”  şeklinde  beyanda  bulunduğu  anlaşılmıştır.  Sanığın 
hükumeti  eleştiren  bu sözleri  seminerin  amacını  aşan sözler  olsa  da,  bu sözlerin  sanığın  darbe 
hazırlığı  yaptığı  anlamına  gelmeyeceği,  sanığın  darbe  hazırlığı  yapması  halinde  konuşmasında 
belirttiği gibi caydırıcılıktan sözetmesinin hayatın olağan akışına uygun olmadığı düşünülmüştür. 

Sanık  Çetin  Doğan  seminer  konuşmalarında  ayrıca  "Genelkurmay  Başkanına,  Kuvvet 
Komutanına diyeceğim ki, siz meclisi ve hükümeti uyarıcı, bu gidişe dur deyici bir ültimatom verin 
gerekirse, gerekirse çağırın bu işin sonu b…ktur işte sonunuz böyledir, bu konuda gerekli tertip ve 
tedbirleri alın" şeklindeki beyanlarda bulunduğu anlaşılmıştır. Sanığın hükümetin ordu tarafından 
uyarılması gerektiği şeklindeki söylemlerinin hoş olmadığı açıktır.Ancak sanığın isnat olunan suçu 
işlemesi ve darbe hazırlığında bulunması halinde beyanlarında belirttiği gibi hükumeti uyarmaktan 
sözetmeyeceği, bunun hayatın olağan akışına uygun olmadığıdüşünülmüştür. 

Sanık  Şükrü  Sarıışık'ın  "Bunlar  kararlarını  vermişlerdir  bu  ülkeyi  bölecek 
parçalayacaklardır  ve ülkeyi  başka bir rejimin içerisine taşıyacaktır.” şeklinde hükumeti  eleştirir 
nitelikte sözler sarfettiği anlaşılmıştır. Yine Şükrü Sarıışık'ın "Getiririm İstanbul'un üzerine çökerim. 
Ve  belediye  başkanıymış,  yok  ondan  sonra  savcıymış,  hâkimmiş,  kaymakammış,  bu  konuya 
olumsuz bakan tablolarda yer alan insanları, gerekirse belediye başkanlıkları, komutanları o görev 
de uhdesinde olacak şekilde görevlendirmek suretiyle ve ağır bir baskı ve biraz evvel ifade ettiği  
gibi  ben  tabi  komutan arkadaşıma katılıyorum" şeklindeki  beyanlarının  MY 124-1 Sıkıyönetim 
Uygulamaları  Yönergesi'nin  2'nci  Bölüm  3'üncü  Kısım  12'inci  maddesinde  belirtilen  "kamu 
kuruluşlarında çalışanlar hakkındadüzenini bozucu eylemlerde bulunanların yerini değiştirme, tayin 
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etme  ve  işten  el  çektirmek  için  tekliflerde  bulunma  veyasal  işlemler  yapma"  kapsamında 
değerlendirilebileceği, ancak söyleniş tarzı itibariyle amacını aştığı düşünülmüştür.Şükrü Sarıışık'ın 
“12 Eylül öncesinde ülke yangın yerine dönmüş, hergün 50 tane insan ölüyordu. Sağ sol birbirine 
girmişti. Ama bir 12 Eylül darbesi bütün bunların hepsini ortadan kaldırdı. O ülke sütliman haline 
geldi. " şeklindeki söylemlerinin de amacını aştığı açıktır. 

Her  ne  kadar  plan  seminerinde  bir  kısım  sanıklarca  amacını  aşan  konuşmalar 
yapılmış  ise  de,  isnat  olunan  suça  ilişkin  yasa  maddeleri  uyarınca  bunların  suç 
oluşturabilmesi  için  kişisel  düşünce ve  fikirlerin  açıklanması  bazında kalmayıp  daha ileri 
aşamaya  geçilmesi,  en  azından  bir  araya  gelinerek  darbe  yapılması  konusunda  maddi 
olgularla desteklenecek şekilde bir anlaşmaya varılması gerekmektedir. Bu konuşmalardan 
sanıkların  765  Sayılı  TCK'nun  147.  Maddesi  ve  5237  Sayılı  TCK'nun  312.  Maddesinde 
belirtilen eylemleri  gerçekleştirmeye teşebbüs  ettikleri  veya bu suçları  işlemek için  maddi 
olgularla  desteklenecek  şekilde  ittifak  yaptıkları  yönünde  bir  kanaat  ve  sonuca 
varılamamıştır. Yukarıda belirtildiği gibi İstanbul 10.Ağır Ceza Mahkemesince ve Yargıtay 9. 
Ceza Dairesince de sanıkların plan seminerinde yapmış oldukları konuşmaların tek başına 
atılı suçu oluşturduğu yönünde bir kabul ve tesbitte bulunulmamıştır.

Suç  tarihinde  l.  Ordu  Komutanı  olan  sanık  Çetin  Doğan'ın  İlker  Başbuğ'un  OEYS'nin 
seminerde oynanmamasını bildirmesine rağmen oynanması yönünde talimat verdiği, askeri kural ve 
teamüllere  göre  seminerlerde  ses  kaydı  yapılmaması  gerekmesine  rağmen  bunu  yaptırdığı, 
seminerde gerçek kişi ve kurumlardan sözedilmemesi gerekmesine rağmen bu kurala uymadığı, bir 
kısım  konuşmalarında  gerçek  kişi  ve  kurumlardan  sözettiği,  başkalarının  da  gerçek  kişi  ve 
kurumlardan  sözetmesine  izin  verdiği  anlaşılmıştır.  Ancak  tüm  bunların  davamıza  konu  suçun 
unsurlarını  oluşturmadığı,  sadece  davamız  konusu  dışında  olan  "emre  itaatsizlik"  olarak 
değerlendirilebileceği düşünülmüştür. 

Diğer bir kısım sanıkların da seminerin amacı dışında yaptıkları konuşmaların, seminerde 
gerçek  kişi  ve  kurumlardan  sözetmelerinin  "emre  itaatsizlik  "  olarak  değerlendirilebileceği 
düşünülmüştür.

"Emre itaatsizlik  "  suçu yönünden seminerin yapıldığı  tarih  olan  2003 yılından itibaren 
soruşturmanın  başlama  tarihine  dek  lehe  kanun  yönünden  5  yıllık  zamanaşımı  süresi  dolmuş 
olduğundan  sanıkların  bu  suçtan  cezalandırılmalarının  mümkün  olmadığı  sonucuna  varılmıştır. 
Davamızın  konusunu  oluşturmayan  bu  suç  yönünden  suç  duyurusunda  bulunulmasına  gerek 
görülmemiştir.

Sanık  Çetin  Doğan'ın  yukarıda  belirtilen  eylemlerinin  ve  diğer  bir  kısım  sanıkların 
seminerin amacı dışında yapmış oldukları konuşmalarının görevi kullanma suçunu oluşturmadığı, 
bu  suç  için  yasada  öngörülen  "kişilerin  mağduriyeti  veya  kamu  zararına  neden  olma"  şartı 
gerçekleşmediği,  kaldı  ki  bu suçun oluştuğu kabul  edilse  dahi  bu suç yönünden de soruşturma 
tarihine dek zamanaşımı süresinin dolduğu, ayrıca sanıkların asker olması nedeniyle gerek emre 
itaatsizlik,  gerekse görevi  kötüye  kullanma suçları  yönünden yargılama yapma görevinin askeri 
ceza mahkemelerine ait olduğu anlaşılmıştır. 

Yargılamanın yenilenmesi  aşamasında elde  edilen  deliller doğrultusunda Kapatılan 
İstanbul  10.  Ağır  Ceza  Mahkemesinin  gerekçeli  kararının  plan  semineri  yönünden 
değerlendirilmesi:

Mahkumiyet  hükmüne  konu  gerekçeli  kararın  969.  sayfasında  "05-07  Mart  2003  plan 
seminerinde  olasılığı  en  yüksek  tehlikeli  senaryonun  görüşülmesi  konusundaki  ısrar"  başlıklı 
bölümünde  sanık  Çetin  Doğan'ın  OEYTS'nin  plan  seminerinde  oynanması  yönündeki  ısrarının 
Balyoz harekat planı ile uyuştuğu belirtilmiş ise de,Balyoz harekat planı sadece dijital deliller içinde 
yeraldığından, dijital delillerin sanıklarca oluşturulduğu kesin olarak belirlenemediğinden, OEYTS 
isimli jenerik plan ordu tatbikat planlama çalışmalarında oynanan planlardan olduğundan, bunun 
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seminerde  oynanmasında  ısrar  edilmesinin  darbe  yapılmaya  çalışıldığı  anlamına  gelmeyeceği 
düşünülmüştür.  Tanık  İlker  Başbuğ'un  OEYTS'nin  plan  semineri  içinde  görüşülmemesi,  daha 
sonradan  plan  çalışması  olarak  görüşülmesi  yönündeki  talimatına  rağmen  plan  seminerinde 
oynanmasının  ancak  "emre  itaatsizlik  "suçunu  oluşturduğu,  bu  suçla  ilgili  zamanaşımı  süresi 
dolmuş olduğundan sanığın bu suçtan cezalandırılamayacağı düşünülmüştür.

Mahkumiyet hükmüne konu gerekçeli kararın 989. sayfasında "Tanık Yaşar Büyükanıt'ın 
semineri  hukukçulara  inceletme  gereği  duyması  başlıklı  bölümünde  "  tanık  Yaşar  Büyükanıt'ın 
seminer ile ilgili raporu Genelkurmay Başkanı'na arz etmeden önce hukukçulara incelettiğini, ayrıca 
Genelkurmay Karargah'ının temelini teşkil eden J.Başkanlığı'na gönderdiklerini, onlardan da görüş 
aldıklarını, daha sonra komutana arz ettiklerini belirttiği şeklindeki beyanının seminerde olağan dışı 
faaliyetler olduğu sonucunu oluşturmakta olduğu belirtilmiş ise de, hukukçulara yapılan inceletme 
sonucu seminere katılan kişiler ile ilgili hiçbir disiplin soruşturması ve yasal işlem yapılmaması da 
dikkate  alındığında,  seminerin  hukukçulara  inceletilmesinin  sanıkların  atılı  suçu  işlediklerinin 
kabulü anlamına gelmeyeceği düşünülmüştür. .

Mahkumiyet hükmüne konu gerekçeli kararda "Seminerde gerçek kişiler ve gerçek siyasi 
partilerin  isimlerinin  kullanılması"  başlığı  altındaki  kısmın  açıklamalarında  "seminer  kayıtları 
incelendiğindegöz altına alınacak kişi ve kuruluşlar, göz altına alınacak gazeteciler, yararlanılacak 
basın  mensupları,  ceza  evi,  fırın,  hastane,  itfaiye  gibi  birçok  kurum  ve  kuruluşlar,  korunması 
gereken hassas bölgeler gibi birçok listelerin bulunduğu ve bu listelerin seminerde tartışıldığının 
beyan edildiği" belirtilmiştir. Tüm seminer kayıtları incelendiğinde, olasılığı en yüksek senaryonun 
gerçekleştiği  ve  sıkıyönetimin  ilan  edildiği  varsayılan  jenerik  bir  plan  oynandığından  bu 
konuşmaların  askeri  mevzuat  sınırları  içinde  kaldığı  düşünülmüştür.  Seminerlerde  gerçek  kişi 
isimlerinin  kullanılmaması  gerekiyor  ise  de  bunun  kullanılmış  olmasının  sanıkların  atılı  suçu 
işledikleri anlamına gelmeyeceği düşünülmüştür.

Mahkumiyet  hükmüne  konu  gerekçeli  kararda  seminerde  "savaşan  düşman"  konusunun 
tartışılmasının  ilginç  görüldüğü,  plan  semineri  sonuç  raporunda  "ABD'nin  Afganistan  harekatı 
esnasında ele geçirdiği Taliban esirlerini savaşan düşman olarak tanımladığı, bu tanımın mevcut 
harp esiri tanımından farklı olduğu, ABD'nin ele geçirdiği esirleri bu şekilde tanımlayarak mahkeme 
önüne çıkarmadan uzun süre  elinde  tutma ve  sorgulama esnekliği  kazandığı,  bu  esirlerin  sahip 
olduğu haklardan faydalanmasını engellediği, söz konusu yaklaşımın savaş hukukuna yeni bir boyut 
getirdiği değerlendirilmiştir" şeklinde açıklama bulunduğu, seminerde bu konunun konuşulması ve 
sonuç  raporuna  alınmasından  sonraki  aşamada  aynı  konu  üzerindeki  çalışmaların  devam ettiği, 
hukuk  sınırları  içinde  yapıldığı  iddia  edilen  bu  seminerde  bu  terimin  konuşulmasının,  seminer 
sonrası  aynı  konu  üzerinde  çalışmaların  devam  etmesinin  hukuk  devleti  kavramı  içinde 
açıklanamayacağı, bu konu üzerinde konuşulup çalışmalar yapılmasının hukuka aykırı bir amacın 
olduğunu göstermekte olup cunta yapılanmasının, darbe harekatı sonucunda hedef kitleyi ülkenin 
hukuk düzeni dışında bir yöntemle bertaraf etme amacına yönelik düşüncesini yansıtmakta olduğu 
ve  dosyadaki  delilleri  doğruladığı  belirtilmiştir.  Mahkemenin  seminerde  "savaşan  düşman" 
teriminin konuşulması ve seminer sonrası aynı konu üzerinde çalışmaların devam etmesinin hukuk 
devleti kavramı ile bağdaşmayacağı yönündeki değerlendirmesi mahkememizce de kabul edilmiştir. 
Ancak bunun sanıkların darbeye hazırlık yaptıkları anlamına gelmediği düşünülmüştür.

Mahkumiyet  hükmüne  konu  gerekçeli  kararın  992.  sayfasında  "seminerde  kullanılmak 
üzere hazırlanan yansılar " başlığı altındaki bölümde 1.2.3 nolu CD'lerde "iç güvenliğin sağlanması 
safhası" başlığı altında "sorumluluk bölgesinde bulunan daha önce sakıncalı faaliyetleri gözlenen 
şahıs,  parti,  dernek üyeleri  ile  yönetici  ve  personeli  gözetim altına  alınacak,  gerekli  görülenler 
hakkında kanuni işlem yapılacaktır" ibaresinin bulunduğu belirtilmiş ise de,   bunun MY 124-1 
Sıkıyönetim Uygulamaları  Yönergesi'nin 2'nci Bölüm 3'üncü Kısım 12'inci maddesi kapsamında 
değerlendirilebileceği  düşünülmüştür.  Aynı  başlık  altında  ele  geçirilen  bir  kısım  istihbari 
çalışmalarla ilgili belgeler sayılmış ise de, sadece istihbari çalışma yapılmasının sanıkların atılı suçu 
işledikleri anlamına gelmeyeceği düşünülmüştür.
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4-DİĞER DELİLLERLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME:

Gerek kapatılan İstanbul 10.Ağır Ceza Mahkemesinin gerekçeli  kararında, gerekse 
Yargıtay 9. Ceza Dairesinin ilamında dijital deliller davanın ana delili olarak kabul edilmiş, 
diğer delillerin tek başına atılı  suçun oluştuğunun kabulü için yeterli  olduğu yönünde bir 
kabul  ve  tesbitte  bulunulmamış,  sadece  mahkumiyet  hükmüne esas  diğer delillerin  dijital  
verileri doğruladığı belirtilmiştir.

Gerekçeli  kararımızın  dijital  delillerle  ilgili  değerlendirmeler  bölümünde  de  belirtildiği 
üzere, yargılamanın yenilenmesi aşamasında elde edilen deliller doğrultusunda gazeteci tarafından 
teslim  edilen  11  ve  17  nolu  CD  lerin  sahte  olarak  oluşturulduğu  kesin  olarak  tesbit  edilmiş, 
mahkumiyet hükmüne esas alınan diğer tüm dijital delillerin de sahte olarak oluşturulduğu yönünde 
kuvvetli şüphe oluşmuştur.

Bu  nedenle  mahkememizce  diğer  delillerle  ilgili  olarak  dijital  delillerle  bağlantı 
kurulmaksızın  yüklenen  suçu  oluşturup  oluşturmadıkları  yönünden  değerlendirme 
yapılmıştır.

Donanma Komutanlığında ve sanıkların evlerinde yapılan aramalarda dijital deliller içinde 
yer alan suça konu darbe planlarının ıslak imzalı örnekleri elde edilememiştir. Darbe planları ve 
ekleri sadece dijital veriler içinde yer almaktadır.

Gazeteci Mehmet Baransu tarafından teslim edilen belgeler ve yapılan aramalar sonucu 
elde edilen belgelerden ıslak imzalı olmayan, bilgisayar çıktısı şeklinde olanbelgelerin sanıklarla 
doğrudan bağlantısı kurulamadığından delil niteliği bulunmadığı düşünülmüştür. 

Bir  kısım  dijital  veriler  içinde  ıslak  imzalı  belgelerin  taranmış  şekilde  bulunduğu 
anlaşılmıştır.  Bu  belgelerden  asılları  elde  edilemeyen  belgelerle  ilgili  olarak  sanıklara  aidiyeti 
yönünde imza incelemesi yapılamadığından, sanıklarla doğrudan bağlantısı kurulamadığından delil 
niteliği bulunmadığı düşünülmüştür. 

Islak imzalı olması nedeniyle delil niteliği taşıyan bir kısım belgelerle ilgili olarak yapılan 
kriminal  incelemeler  sonucu belgelerdeki  imzaların ve yazıların belgelerde belirtilen kişilere  ait 
olmadığı  belirlenmiştir.  Bu  belgelerinde  sanıkların  aleyhine  delil  oluşturmadığı,  sahte  olarak 
oluşturulmuş olabileceği düşünülmüştür.

Dosyada mevcut olan, sanıklara aidiyeti belirlenen ve ıslak imzalı olması nedeniyle delil 
niteliği  taşıyan belgelerin hiçbirinin sanıkların üzerine atılı  suçu işlediklerini ispatlar  yeterlilikte 
olmadığı düşünülmüştür.

Donanma Komutanlığında ele geçirilen, sanık Yüksel Gürcan tarafından düzenlenen "Bursa 
ili  ve ilçelerinde görevli  mülki amir ve belediye başkanlıklarının durumu " başlıklı  ıslak imzalı 
belgenin  12.9.2002  tarihli  olması  ve  hükümetin  iktidara  gelmesinden  önceki  tarihi  içermesi 
nedeniyle sanıkların üzerine atılı suçun delili olamayacağı düşünülmüştür. 

Mahkumiyet  hükmüne  konu  gerekçeli  kararda  sanık  Süha  Tanyeri'ye  ait  not  defterinde 
sanığın  plan  semineri  ve  plan  çalışmalarında  tuttuğu  el  yazısı  notlar  bulunduğu,sanık  Çetin 
Doğan'ın  konuşmalarından  saptamaların  yer  aldığı,  dönemin  iktidar  partisi  olan  AKP 
aleyhineifadelerin geçtiği, kadrolaşıldığına dair dönemin hükümetini açıkça hedef alan tesbitlerin 
bulunduğu,  bu  not  içeriklerinin  dosyadaki  delilleri  doğruladığıbelirtilmiştir.  Mahkumiyet 
hükmüne konu bu kararda notlar tek başına atılı suçun delili sayılmamış, sadece doğrulamadan söz 
edilmiştir.Yargıtay 9. Ceza Dairesinin ilamında da bu notların atılı suçu oluşturduğu yönünde bir 
değerlendirmede bulunulmamıştır. Bu defterle ilgili ekspertiz raporundan bir kısım el yazılarının 
sanığa ait olmadığı anlaşılmıştır.Yazıların içeriği değerlendirildiğinde bunların tek başına atılı suçun 
işlendiğinin kabulü için yeterli olmadığı düşünülmüştür.

Yargılamanın  yenilenmesi  aşamasında  alınan  tanık  beyanlarına  ilişkin  değerlendirme 
yukarıdaki  bölümde  yapılmıştır.  Yargılamanın  yenilenmesi  aşamasından  önce  alınan  tanık 
beyanlarında da sanıkların atılı suçu işlediklerinin kabulüne yeterli olacak bir husus bulunmadığı 
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anlaşılmıştır.

Ele  geçirilen  bir  kısım ıslak  imzalı  belgelerin  kişilerle  ilgili  fişleme şeklindeki  belgeler 
olduğu anlaşılmıştır. Ancak fişleme şeklindeki bu belgeler tek başına sanıkların üzerlerine atılı suçu 
işlediklerinin kabulü için yeterli görülmemiştir. 

5237 sayılı  TCK'nın 135.  Maddesinde kişilerin  siyasi,  felsefi  veya dini  görüşlerine,  ırki 
kökenlerine, ahlaki eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlatılarına 
ilişkin bilgilerin hukuka aykırı  olarak kişisel veri olarak kaydedilmesi yaptırım altına alınmıştır. 
Ancak bu eylem ilk olarak 1.6.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı TCK ile yaptırım altına 
alınmıştır. 765 sayılı yasa ile bu eylem yaptırım altına alınmadığından, fişleme şeklindeki belgelerin 
düzenlendiği  tarihte  bu  eylem suç  oluşturmadığından,  bu  belgeleri  düzenleyen  kişiler  hakkında 
davamızın konusu dışında olan bu suç yönünden suç duyurusunda bulunulmamıştır.

Malatya Zirve Yayınevi cinayeti soruşturması kapsamında Saim Çöhçe'nin bilgisayarında 
elde  dildiği  belirtilen  Word belgesi  C.Savcılığınca  dosyamıza  gönderilmiş  ise  de,  bu belgelerin 
internet  çıktısı  şeklinde  olduğu,  ıslak  imzalı  olmadığı,  kimin  tarafından  oluşturulduğunun  belli 
olmadığı,  belgelerin  bir  kısım yorumlardan  ibaret  olduğu  anlaşılmış,  delil  niteliği  bulunmadığı 
düşünülmüştür. 

Suça  konu bir  kısım belgeleri  teslim eden  gazeteci  Mehmet  Baransu  hakkında  İstanbul 
Cumhuriyet Başsavcılığı’nca "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Devletin Güvenliğine İlişkin 
Belgeleri Tahrip Etme Amacı Dışında Kullanma Hile İle Alma Çalma, Devletin Güvenliğine İlişkin 
Gizli  Belgeleri  Temin Etme,  Devletin  Güvenliğine  ve  Siyasal  Yararlarına  İlişkin  Gizli  Kalması 
Gereken Bilgileri Açıklama " suçlarından soruşturma başlatıldığı anlaşılmıştır. İstanbul Cumhuriyet 
Başsavcılığı’na  yazılan  yazı  cevabından  bu  kişiyle  ilgili  olarak  ele  geçirilen  belgeler  arasında 
Balyoz, Oraj, Suga, Sakal, Çarşaf eylem planlarıyla ilgili olarak delil niteliği taşıyan ıslak imzalı 
belgeler bulunmadığı anlaşılmıştır. 

Dizi  199'da  MİT Müsteşarlığının  Balyoz  harekat  planından  haberinin  olmadığına  dair 
cevabi yazısının bulunduğu anlaşılmıştır.Sanıkların atılı suçu işlemiş olmaları halinde, geniş çaplı 
bir katılımla çok sayıda kişi tarafından oluşturulduğu ve çalışmalarının 6-7 yıl gibi uzun bir zaman 
dilimi  içinde  devam  ettiği,  hatta  seminerlerde  dahi  tartışıldığı  iddia  edilen  yasadışı  darbe 
yapılanmasından MİT Müsteşarlığının mutlaka haberdar olacağı düşünülmüştür. 

SANIKLARIN  ÜZERİNE  ATILI  SUÇUN  UNSURLARI  YÖNÜNDEN 
DEĞERLENDİRME:

Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinin gerekçeli kararında suç tarihi Ağustos 2003 
yılı  ve öncesi  olarak gösterilmiş,  ancak gerekçeli  kararın içeriğinde Ağustos  2003'den sonra da 
sanıkların suça konu darbe planları üzerinde güncelleme yaptıkları belirtilmiş, güncellemenin hangi 
tarihte son bulduğuna ilişkin bir değerlendirme yapılmamıştır. 

Suç tarihi 2003 yılı  olarak kabul edildiğinde 5237 Sayılı TCK'nun yanı sıra 765 Sayılı 
TCK'nun  da  uygulanma  yeri  bulunmaktadır.765  Sayılı  TCK'nun  147.  Maddesinde  "Türkiye 
Cumhuriyeti  İcra  Vekilleri  Heyetinin  cebren  ıskat  veya  vazife  görmekten  cebren  men  etme  ve 
bunları  teşvik  etme"  suçu düzenlenmiş,  bu  maddeye  karşılık  olarak  5237 Sayılı  TCK'nun 312. 
Maddesinde "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya 
görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs edilmesi " suçu düzenlenmiştir. 

Ayrıca 765 sayılı  TCK'nun 171.  Maddesinde  ittifak  suçu düzenlenmiş,  "147.  Madde ve 
diğer bir kısım maddelerde yazılı cürümleri özel vasıtalarla işlemek üzere bir kaç kişinin aralarında 
gizlice  ittifak  etmesi"  eylemi  yaptırım altına  alınmıştır.Bu  maddeye  karşılık  olarak  5237 sayılı 
TCK'nun 316. Maddesinde "suç için anlaşma" başlığı altında, bu kısmın 4. Ve 5. Bölümlerinde yer 
alan suçlardan herhangi birini elverişli vasıtalarla işlemek üzere iki veya daha fazla kişinin maddi 
olgularla belirlenen bir biçimde anlaşmaları eylemi yaptırım altına alınmıştır.

Bu  maddelerden  "ittifak"  ve  "suç  için  anlaşma"  suçları  765  sayılı  TCK'nun  147. 
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Maddesinde ve 5237 sayılı TCK'nun 312. Maddesinde belirtilen suçların basit hali olup, anlaşma 
yapılan gayeye ait  bir  takım faaliyetlerde bulunulması,  icrai  hareketlere başlanması halinde 765 
sayılı TCK'nun 147. Maddesi ve 5237 sayılı TCK'nun 312. Maddesinde yazılı suçlar oluşacaktır.

Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin ilamında da belirtildiği gibi suçun oluşabilmesi için  ittifaka 
dahil kişiler arasında fikir uygunluğunun belirli programlı bir şekle girmiş olması, ittifak iradesinin 
cebir içermesi, ittifakın vasıtalarının tespit edilmiş olması, ciddi amaca yakın ve korunan hukuki 
değeri  tehlikeye  düşürecek  nitelikte  bulunması  gereklidir.  Hükümeti  cebren  ıskat  veya  vazife 
görmekten cebren men etme suçunun işlenebilmesi için de elverişli  sayıdaki faalin,  elverişli  bir 
biçimde bir araya gelmiş ve elverişli vasıtalarla harekete geçmiş olması gerekmektedir.

Yargılamanın yenilenmesi aşamasında elde edilen deliller doğrultusunda gazeteci Mehmet 
Baransu tarafından teslim edilen 11 ve 17 nolu CD lerin sahte olarak oluşturulduğu kesin olarak 
tesbit  edilmiş,  mahkumiyet  hükmüne  esas  alınan  diğer  tüm  dijital  delillerin  de  sahte  olarak 
oluşturulduğu  yönünde  kuvvetli  şüphe  oluşmuştur.Ceza  hukukunun  temel  prensiplerinden  olan 
"Şüpheden sanık yararlanır" kuralı uyarınca dijital delillerin sanıkların aleyhine delil olarak hükme 
esas alınamayacağı düşünülmüştür. Bu nedenle mahkememizce gerek plan semineri, gerekse diğer 
delillerle  ilgili  olarak  dijital  delillerle  bağlantı  kurulmaksızın  yüklenen  suçu  oluşturup 
oluşturmadıkları  yönünden değerlendirme yapılmış  ve diğer  delillerin  sanıkların  cebir  ve  şiddet 
kullanarak  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükümeti'ni  ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini  yapmasını 
kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs ettikleri veya bu suçu işlemek amacıyla anlaştıklarının 
kabulü için yeterli olmadığı olmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır.

TÜM DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE VARILAN SONUÇ:

Siyasi tarihimizde bir çok kez darbeler nedeniyle demokrasi kesintiye uğramış, bu darbeler 
gerek  demokrasi,  gerekse  hukuk  ve  insan  hakları  konusunda  ülkemizi  çok  geriye  götürmüş, 
toplumumuzda derin yaralar açmıştır.  Hiçbir gerekçe ve neden ordunun halkın seçimle getirdiği 
hükümetlere  karşı  darbe  girişiminde  bulunmasını  haklı  ve  meşru  gösteremez.  Hükümetlerin 
Anayasal  düzene  aykırı  hareket  ettiklerinin  belirlenmesi  halinde  Anayasa  da  bu  duruma  karşı 
gidilecek hukuki yollar belirtilmiş olup hukukun dışına çıkılması mümkün değildir.

Siyasi  tarihimizde  darbelere  sık  sayılabilecek  sayıda  rastlandığından  toplumumuzda  bu 
konuda  bir  önyargı  oluşmuştur.  Ancak  nasıl  ki  demokratik  toplumlarda  demokrasi  kuralları 
gereğince  hareket  edilmesi  zorunlu  ise  hukuk  devleti  olmanın  gereği  olarak  olaylara  hukuki 
çerçevede yaklaşılması da bir zorunluluktur.Dava konusu olaya da önyargılardan arınmış, tarafsız 
olarak yaklaşılması ve hukuki çerçevede değerlendirme yapılması gerekmektedir. 

Gerekçeli kararımızda dosyadaki tüm deliller "Yargılamanın yenilenmesi aşamasında alınan 
tanık beyanları","Dijital  deliller",  "Plan  semineri"  ve "Diğer  deliller"  olmak üzere 4 ana  başlık 
altında ayrı  ayrı  değerlendirilmiştir.  Deliller  bölümünden sonra da sanıkların üzerine atılı  suçun 
unsurları yönünden değerlendirme yapılmış, suçun oluşabilmesi için gerekli şartlar açıklanmıştır. 

Delillerin değerlendirilmesi sonucu sanıkların yüklenen Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri 
Heyetini  Cebren  Iskat  veya  Vazife  Görmekten  Cebren Men Etmeye  teşebbüs suçunu veya  765 
Sayılı  TCK'nun  171.  Maddesinde  düzenlenen  "ittifak",  5237  Sayılı  TCK'nun  316.  Maddesinde 
düzenlenen "suç için anlaşma" suçlarını işledikleri yönünde mahkumiyetlerine yetecek, şüpheden 
uzak,  kesin  ve  inandırıcı  delil  bulunmadığı  düşünülmüş,  sanıklar  hakkında  verilen  mahkumiyet 
hükümlerinin iptali ile yüklenen suçları işlediklerinin sabit olmaması nedeniyle beraatleri yönünde 
hüküm kurulması uygun görülmüştür. 

Sanık Hakan Büyük hakkında Türkiye Cumhuriyeti  İcra  Vekilleri  Heyetini Cebren Iskat 
veya Vazife Görmekten Cebren Men Etmeye teşebbüs suçundan cezalandırılması istemi ile açılan 
kamu davasında bu sanığın  eylemininsuç delillerini  yok etme,  gizleme veya değiştirme suçunu 
oluşturduğu belirtilerek bu suçtan cezalandırılmasına karar verilmiş ise de, sanığın bu suçu işlediği 
yönünde  de  mahkumiyetine  yetecek,  şüpheden  uzak,  kesin  ve  inandırıcı  delil  bulunmadığı, 
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beraatine karar verilmesi gerektiği düşünülmüştür. 

İlker  Başbuğ'un  OEYS'nin  plan  seminerinde  oynanmamasını  bildirmesine  rağmen 
oynanması,  askeri  kural  ve  teamüllere  göre  seminerlerde  ses  kaydı  yapılmaması  gerekmesine 
rağmen kayda alınması, seminerde gerçek kişi ve kurumlardan sözedilmemesi gerekmesine rağmen 
bir  kısım  sanıklarca  bu  kurala  uyulmaması,  bir  kısım  sanıkların  seminerin  amacı  dışında 
konuşmalar  yapmaları  şeklindeki  eylemlerinin  ancak  "emre  itaatsizlik"  veya  görevi  kötüye 
kullanma olarak değerlendirilebileceği, seminer tarihinden soruşturmanın başladığı tarihe dek her 
iki  suç  içinde  lehe  olan  yasa  yönünden  zamanaşımı  süresinin  dolması  nedeniyle ceza 
verilemeyeceği düşünülmüş, bu nedenle davamızın konusu olmayan ve sanıkların asker olması 
nedeniyle  yargılama  yapma  görevi  askeri  mahkemelere  ait  olan  bu  suçlar  yönünden  suç 
duyurusunda bulunulmasına gerek görülmemiştir. 

Süha Tanyeri'ye ait defterin bu kişinin bilgisi ve rızası dışında kim olduğu belirlenemeyen 
kişi  veya  kişilerce  komutanlık  dışına  çıkarılması,  11  ve  17  nolu  CD  lerin  üzerindeki  yazı 
makinasıyla  yazılan  yazıların  sanıklarla  aidiyet  kurulmasını  sağlamak  amacıyla  yazdırıldığının 
kesin  olarak belirlenmesi,  yargılamanın yenilenmesi  aşamasında bilirkişiler  Feza  Buzluca,  Uluğ 
Bayazıt,Ayşe  Tosun  Mısırlı  tarafından  düzenlenen  rapor  ve  ilgili  kurumlara  yazılan  yazı 
cevaplarından  diğer  dijital  delillerin  de  gerçeğe  aykırı  olarak  oluşturulduğu  yönünde 
mahkememizde kuvvetli şüphe oluşması karşısında bu dijital delillerle ilgili olarak C. Savcılığı'na 
suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir.

  H Ü K Ü M : Gerekçesi Yukarıda Açıklandığı Üzere; 
1-Yargılamanın  yenilenmesi  sonucu;  hükümlü  Ahmet  Gökhan  Rahtuvan  hakkında 

Kapatılan  İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 02.05.2013 tarih 2012/194 Esas, 2013/105 
Karar sayılı kararı ile verilen mahkumiyet hükmü  ile hükümlüler  Abdullah Cüneyt Küsmez, 
Ahmet Dikmen, Ahmet Feyyaz Öğütcü, Ali Demir, Ali Türkşen, Ali Yasin Türker, Alpar Karaahmet, 
Armağan Aksakal, Aşkın Öztürk, Aşkın Üredi, Atilla Özler, Aydın Sezenoğlu, Ayhan Gedik, Ayhan 
Gümüş, Aziz Yılmaz, Abdullah Can Erenoğlu, Abdullah Gavremoğlu, Abdülkadir Eryılmaz, Ahmet 
Erdem,  Ahmet  Küçükşahin,  Ahmet  Sinan  Ertuğrul,  Ahmet  Yavuz,  Ali  Cengiz  Şirin,  Ali  Deniz 
Kutluk, Ali Sadi Ünsal, Ali Semih Çetin, Alpay Çakarcan, Ayhan Taş, Ayhan Üstbaş, Aykar Tekin, 
Ahmet Bertan Nogaylaroğlu, Ahmet Hacıoğlu, Ayhan Türker Koçpınar, Ahmet Zeki Üçok,Bahadır 
Mustafa  Kayalı,  Bayram  Ali  Tavlayan,  Behzat  Balta,  Bekir  Memiş,  Berker  Emre  Tok,  Berna 
Dönmez, Beyazıt Karataş, Bilgin Balanlı, Bulut Ömer Mimiroğlu, Bülent Kocababuç, Bülent Olcay, 
Bülent  Tunçay,Binali  Aydoğdu,  Bülent  Günçal,  Cahit  Serdar  Gökgöz,  Cenk  Hatunoğlu,  Celal 
Kerem Eren, Cemal Temizöz, Cemalettin Bozdağ, Cengiz Köylü, Cem Aziz Çakmak, Çetin Doğan, 
Çetin Can, Deniz Cora, Derya Günergin, Doğan Temel, Dora Sungunay, Dursun Çiçek, Derya Ön, 
Devrim Rehber, Davut İsmet Çınkı, Emin Küçükkılıç, Ender Güngör, Ender Kahya, Enver Aksoy, 
Ercan  İrençin,  Erdal  Akyazan,  Erden  Ülgen,  Erdinç  Altıner,  Erdinç  Atik,  Erhan  Kubat,  Erhan 
Şensoy,  Engin Alan, Engin Baykal, Erdem Caner Bener, Ergin Saygun, Ergün Balaban, Ertuğrul 
Uçar, Emin Hakan Özbek, Engin Kılıç,  Fahri Yavuz Uras, Fatih Uluç Yeğin,  Fahri Can Yıldırım, 
Faruk Doğan, Faruk Oktay Memioğlu, Fikret Güneş,Gürbüz Kaya, Gürkan Koldaş,Gürsel Çaypınar, 
Gürkan  Yıldız,  Haldun  Ermin,  Halil  Kalkanlı,  Hasan  Hoşgit,  Hayri  Güner,  Hüseyin  Dilaver, 
Hüseyin Hoşgit, Hüseyin Özçoban, Hüseyin Topuz, Hakan Büyük, Hakan İsmail Çelikcan, Hakan 
Mehmet  Köktürk,  Halil  İbrahim Fırtına,  Hasan  Fehmi  Canan,  Hasan  Özyurt,  Haydar  Mücahit 
Şişlioğlu,  Hüseyin  Çınar,  Hakan  Sargın,  Halit  Nejat  Akgüner,  Hanifi  Yıldırım,  Hannan 
Şayan,İbrahim Koray Özyurt, İbrahim Özdem Koçer, İhsan Balabanlı, İsmail Taş, İsmail Taylan, 
İzzet  Ocak,  Kadir  Sağdıç,  Kadri  Sonay Akpolat,  Kahraman Dikmen,  Kemalettin  Yakar,  Kıvanç 
Kırmacı,  Korcan Pulatsü,  Kubilay Aktaş,  Kubilay Baloğlu,  Kürşad Güven Ertaş,  Levent  Erkek, 
Levent  Kerim  Uça,  Lütfü  Sancar,  Levent  Çehreli,Mehmet  Baybars  Küçükatay,  Mehmet  Cenk 
Dalkanat, Mehmet Eldem, Mehmet Ferhat Çolpan, Mehmet Fikri Karadağ, Mehmet Kaya Varol, 
Mehmet Koray Eryaşa, Memiş Yüksel Yalçın, Muharrem Nuri Alacalı, Murat Özçelik, Murat Saka, 
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Murat Ünlü, Mustafa Aydın Gürül, Mustafa Çalış, Mustafa Haluk Baybaş, Mustafa İlhan, Mustafa 
Karasabun,  Mustafa  Kemal  Tutkun,  Mustafa  Korkut  Özarslan,  Mücahit  Erakyol,  Mehmet  Cem 
Çağlar,  Mehmet  Erkorkmaz,  Mehmet  Otuzbiroğlu,  Mehmet  Örgen,  Mehmet  Seyfettin  Alevcan, 
Mehmetfatih  İlğar,  Mesut  Zafer  Sarı,  Mete  Demirgil,  Mustafa  Erhan  Pamuk,  Mustafa  Önsel, 
Mehmet Ulutaş, Mehmet Aygün, Mehmet Cem Kızıl, Mehmet Cem Oktay, Mehmet Yoleri, Mustafa 
Koç, Meftun Hıraca, Metin Yavuz Yalçın, Namık Sevinç, Nadir Hakan Eraydın, Nail İlbey, Necdet 
Tunç Sözen, Nedim Güngör Kurubaş, Nejat Bek, Nihat Altunbulak, Nuri Ali Karababa, Nuri Selçuk 
Güneri,  Nuri  Üstüner,  Oğuz Türksoyu,  Onur Uluocak,  Osman Başıbüyük,  Osman Fevzi Güneş, 
Osman Kayalar, Özer Karabulut, Ökkeş Alp Kırıkkanat, Önder Çelebi, Özden Örnek, Özgür Ecevit 
Taşcı,  Rafet  Oktar,  Ramazan Kamüran  Göksel,  Ramazan Cem Gürdeniz,  Rasim Arslan,  Recep 
Yıldız, Rıdvan Ulugüler, Refik Levent Tezcan, Recep Rıfkı Durusoy,  Salim Erkal Bektaş,  Sefer 
Kurnaz, Sencer Başat, Serdar Okan Kırçiçek, Servet Bilgin, Sinan Topuz, Soner Polat, Suat Aytın, 
Süha Tanyeri, Süleyman Namık Kurşuncu, Şafak Yürekli, Şenol Büyükçakır, Şükrü Sarıışık, Taner 
Balkış,  Taner  Gül,  Taylan Çakır,  Tayfun Duman,  Tuncay Çakan,  Turgay Erdağ,  Turgay Yamaç, 
Turgut Ketken,  Turgut Atman,Uğur Uzal,  Utku Arslan,Ümit Metin,  Ümit Özcan,  Yaşar Barbaros 
Büyüksağnak, Yalçın Ergül, Yavuz Kılıç, Yusuf Afat, Yusuf Kelleli, Yusuf Volkan Yücel, Yusuf Ziya 
Toker,Yüksel Gürcan, Yurdaer Olcan,  Zafer Erdim İnal,  Ziya Güler hakkında Kapatılan İstanbul 
10. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 21.09.2012 tarih ve 2010/283 Esas, 2012/245 Karar sayılı kararı 
ile verilen mahkumiyet hükmünün 5271 sayılı CMK'nun 323/1 maddesi uyarınca İPTALİNE.

2-5271  sayılı  CMK'nun  313/1  maddesi  uyarınca  hükümlünün  ölümü  yargılamanın 
yenilenmesi istemine engel olmadığından 1.5.2014 tarihinde ölmüş olan hükümlü Murat Özenalp 
hakkında Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 21.09.2012 tarih ve 2010/283 Esas, 
2012/245 Karar sayılı kararı ile verilen mahkumiyet hükmünün 5271 sayılı CMK'nun 323/1 
maddesi uyarınca İPTALİNE.

3-Sanıklar  Ahmet  Gökhan Rahtuvan,  Abdullah  Cüneyt  Küsmez,  Ahmet  Dikmen,  Ahmet 
Feyyaz Öğütcü, Ali  Demir,  Ali Türkşen, Ali Yasin Türker, Alpar Karaahmet, Armağan Aksakal, 
Aşkın  Öztürk,  Aşkın  Üredi,  Atilla  Özler,  Aydın  Sezenoğlu,  Ayhan  Gedik,  Ayhan  Gümüş,  Aziz 
Yılmaz,  Abdullah  Can  Erenoğlu,  Abdullah  Gavremoğlu,  Abdülkadir  Eryılmaz,  Ahmet  Erdem, 
Ahmet Küçükşahin, Ahmet Sinan Ertuğrul, Ahmet Yavuz, Ali Cengiz Şirin, Ali Deniz Kutluk, Ali 
Sadi  Ünsal,  Ali  Semih Çetin,  Alpay Çakarcan,  Ayhan Taş,  Ayhan Üstbaş,  Aykar  Tekin,  Ahmet 
Bertan Nogaylaroğlu, Ahmet Hacıoğlu, Ayhan Türker Koçpınar, Ahmet Zeki Üçok,Bahadır Mustafa 
Kayalı,  Bayram Ali  Tavlayan,  Behzat  Balta,  Bekir  Memiş,  Berker  Emre  Tok,  Berna  Dönmez, 
Beyazıt Karataş, Bilgin Balanlı, Bulut Ömer Mimiroğlu,  Bülent Kocababuç, Bülent Olcay, Bülent 
Tunçay,Binali Aydoğdu, Bülent Günçal, Cahit Serdar Gökgöz, Cenk Hatunoğlu, Celal Kerem Eren, 
Cemal Temizöz, Cemalettin Bozdağ, Cengiz Köylü, Cem Aziz Çakmak, Çetin Doğan,  Çetin Can, 
Deniz Cora,  Derya Günergin,  Doğan Temel,  Dora Sungunay, Dursun Çiçek,  Derya Ön, Devrim 
Rehber, Davut İsmet Çınkı,  Emin Küçükkılıç, Ender Güngör, Ender Kahya, Enver Aksoy, Ercan 
İrençin,  Erdal Akyazan,  Erden Ülgen,  Erdinç Altıner,  Erdinç Atik,  Erhan Kubat,  Erhan Şensoy, 
Engin Alan, Engin Baykal, Erdem Caner Bener, Ergin Saygun, Ergün Balaban, Ertuğrul Uçar, Emin 
Hakan Özbek, Engin Kılıç, Fahri Yavuz Uras, Fatih Uluç Yeğin, Fahri Can Yıldırım, Faruk Doğan, 
Faruk  Oktay  Memioğlu,  Fikret  Güneş,Gürbüz  Kaya,  Gürkan  Koldaş,Gürsel  Çaypınar,  Gürkan 
Yıldız,  Haldun  Ermin,  Halil  Kalkanlı,  Hasan  Hoşgit,  Hayri  Güner,  Hüseyin  Dilaver,  Hüseyin 
Hoşgit, Hüseyin Özçoban, Hüseyin Topuz, Hakan İsmail Çelikcan, Hakan Mehmet Köktürk, Halil 
İbrahim Fırtına,  Hasan Fehmi Canan, Hasan Özyurt,  Haydar  Mücahit  Şişlioğlu,  Hüseyin Çınar, 
Hakan Sargın, Halit Nejat Akgüner, Hanifi Yıldırım, Hannan Şayan,İbrahim Koray Özyurt, İbrahim 
Özdem Koçer, İhsan Balabanlı, İsmail Taş, İsmail Taylan,  İzzet Ocak,  Kadir Sağdıç, Kadri Sonay 
Akpolat, Kahraman Dikmen, Kemalettin Yakar, Kıvanç Kırmacı, Korcan Pulatsü, Kubilay Aktaş, 
Kubilay Baloğlu,  Kürşad Güven Ertaş, Levent Erkek, Levent Kerim Uça, Lütfü Sancar,  Levent 
Çehreli,Murat Özenalp, Mehmet Baybars Küçükatay,  Mehmet Cenk Dalkanat, Mehmet Eldem, 
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Mehmet  Ferhat  Çolpan,  Mehmet  Fikri  Karadağ,  Mehmet  Kaya  Varol,  Mehmet  Koray Eryaşa, 
Memiş Yüksel Yalçın, Muharrem Nuri Alacalı, Murat Özçelik, Murat Saka, Murat Ünlü, Mustafa 
Aydın Gürül, Mustafa Çalış, Mustafa Haluk Baybaş, Mustafa İlhan, Mustafa Karasabun, Mustafa 
Kemal  Tutkun,  Mustafa  Korkut  Özarslan,  Mücahit  Erakyol,  Mehmet  Cem  Çağlar,  Mehmet 
Erkorkmaz, Mehmet Otuzbiroğlu, Mehmet Örgen, Mehmet Seyfettin Alevcan, Mehmetfatih İlğar, 
Mesut Zafer Sarı, Mete Demirgil, Mustafa Erhan Pamuk, Mustafa Önsel, Mehmet Ulutaş, Mehmet 
Aygün, Mehmet Cem Kızıl,  Mehmet Cem Oktay,  Mehmet Yoleri,  Mustafa Koç, Meftun Hıraca, 
Metin Yavuz Yalçın, Namık Sevinç, Nadir Hakan Eraydın, Nail İlbey,  Necdet Tunç Sözen, Nedim 
Güngör  Kurubaş,  Nejat  Bek,  Nihat  Altunbulak,  Nuri  Ali  Karababa,  Nuri  Selçuk  Güneri,  Nuri 
Üstüner, Oğuz Türksoyu, Onur Uluocak, Osman Başıbüyük, Osman Fevzi Güneş, Osman Kayalar, 
Özer Karabulut,  Ökkeş Alp Kırıkkanat,  Önder Çelebi,  Özden Örnek, Özgür Ecevit  Taşcı,  Rafet 
Oktar, Ramazan Kamüran Göksel,  Ramazan Cem Gürdeniz, Rasim Arslan, Recep Yıldız, Rıdvan 
Ulugüler, Refik Levent Tezcan, Recep Rıfkı Durusoy,  Salim Erkal Bektaş,  Sefer Kurnaz,  Sencer 
Başat,  Serdar Okan Kırçiçek,  Servet Bilgin,  Sinan Topuz,  Soner Polat,  Suat Aytın,  Süha Tanyeri, 
Süleyman Namık Kurşuncu, Şafak Yürekli,  Şenol Büyükçakır, Şükrü Sarıışık, Taner Balkış, Taner 
Gül,  Taylan Çakır,  Tayfun Duman,  Tuncay Çakan,  Turgay Erdağ,  Turgay Yamaç,  Turgut Ketken, 
Turgut  Atman,Uğur Uzal,  Utku Arslan,Ümit  Metin,  Ümit  Özcan,  Yaşar  Barbaros Büyüksağnak, 
Yalçın Ergül, Yavuz Kılıç, Yusuf Afat, Yusuf Kelleli, Yusuf Volkan Yücel, Yusuf Ziya Toker,Yüksel 
Gürcan, Yurdaer Olcan, Zafer Erdim İnal, Ziya Güler hakkında Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri 
Heyetini  Cebren  Iskat  veya  Vazife  Görmekten  Cebren  Men  Etmeye  teşebbüs  suçundan 
cezalandırılmalarıistemi ile kamu davası açılmış ise de,  sanıklarınyüklenen suçu işledikleri  sabit 
olmadığından 5271 sayılı CMK'nun223/2-e maddesi uyarıncaBERAATLERİNE,

3- Sanık Hakan Büyük hakkında Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat 
veya Vazife Görmekten Cebren Men Etmeye teşebbüs suçundan cezalandırılması istemi ile açılan 
kamu  davasında  sanığın  eylemininsuç  delillerini  yok  etme,  gizleme  veya  değiştirme  suçunu 
oluşturduğu belirtilerek bu suçtan cezalandırılmasına karar verilmiş ise de, sanığın belirtilen her iki 
suçuişlediği sabit olmadığından 5271 sayılı CMK'nun223/2-e maddesi uyarıncaBERAATİNE,

4-Gazeteci Mehmet Baransu tarafından teslim edilen 11 ve 17 nolu CD ler üzerindeki el 
yazılarının yazı makinası ile sanık Süha Tanyeri'ye ait not defterinden kopyalanarak sahte olarak 
oluşturulduğu anlaşıldığından, sahteciliği yapan kişi veya kişiler belirlenerek haklarında yasal işlem 
yapılması için C. Başsavcılığı'na SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMASINA. 

5-Önceki  mahkumiyet  hükmüne esas alınan ve yukarıda belirtilen 11 ve 17 nolu CD'ler 
dışındaki diğer dijital delillerin sahte olarak oluşturulduğu yönünde mahkememizce kuvvetli şüphe 
oluştuğundan  takdir  ve  ifası  C.  Savcılığına  ait  olmak  üzere  SUÇ  DUYURUSUNDA 
BULUNULMASINA. 

6-Sanıklar  ve  sanık  Murat  Özenalp  mirasçılarına  5271  sayılı  CMK'nun  323/3  maddesi 
yollamasıyla  141-144  maddeleri  uyarınca  tutuklulukta  geçirilen  süreler  yönünden  veönceki 
mahkumiyet kararının kısmen infaz edilmesi nedeniyle uğranılan maddi ve manevi zararlarla ilgili 
olarak  tazminat  davası  açma  haklarının  bulunduğunun  hatırlatılmasına.  (hazır  olan  taraflara 
hatırlatıldı) 

7-Mahkememizce verilen karar kesinleştiğinde bir örneği eklenmek suretiyle Adli Sicil ve 
İstatistik Genel Müdürlüğü'ne yazı yazılarak iptaline karar verilen hükümlerin sanıkların adli sicil 
kayıtlarından çıkarılmasının istenilmesine.

8-Mahkememizce verilen karar kesinleştiğinde sanıklar hakkında düzenlenen ve henüz tahsil 
edilmeyen  harç  tahsil  müzekkerelerinin  tahsil  edilmeksizin  iadesi  için  yazı  yazılmasına.Tahsil 
edilen harç tahsil  müzekkereleri  ile  ödenen bedellerin  sanıklara  iadesine.  Bu yönde ilgili  Vergi 
Dairelerine yazı yazılmasına.

9-Mahkememizce  önceki  verilen  hükmün sadece  mahkumiyet  hükümleriyle  ilgili  olarak 
kısmen iptaline karar verildiğinden, emanet eşyalarıyla ilgili olarak önceki hükümle değerlendirme 
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yapılıp karar verildiğinden yeniden karar verilmesine yer olmadığına. 

10-Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret tarifnamesi uyarınca 3.000 TL 
lira  ücreti  vekaletin  hazineden  alınarak  kendisini  özel  müdafii  ile  temsil  ettiren 
sanıklaraverilmesine. 

11-Yargılamanın  yenilenmesi  aşamasında  yapılan  yargılama  giderlerinin  hazine  üzerine 
bırakılmasına, 

Dair, tüm sanık müdafilerinin ve sanıklar Abdullah Cüneyt Küsmez, Ahmet Dikmen, Ahmet 
Feyyaz Öğütcü, Ali Demir, Ali Türkşen, Ali Yasin Türker, Alpar Karaahmet, Atilla Özler, Aydın 
Sezenoğlu,  Ayhan Gedik,  Abdullah Can Erenoğlu,  Abdullah Gavremoğlu,  Abdülkadir  Eryılmaz, 
Ahmet  Erdem,  Ahmet  Küçükşahin,  Ahmet  Sinan Ertuğrul,  Ahmet Yavuz,  Ali  Cengiz  Şirin,  Ali 
Deniz Kutluk, Ali Sadi Ünsal, Ayhan Üstbaş, Ahmet Bertan Nogaylaroğlu, Ahmet Hacıoğlu, Ayhan 
Türker  Koçpınar,  Bahadır  Mustafa  Kayalı,  Bayram Ali  Tavlayan,  Behzat  Balta,  Bekir  Memiş, 
Berker  Emre  Tok,  Berna  Dönmez,  Bilgin  Balanlı,  Bulut  Ömer  Mimiroğlu,  Bülent  Kocababuç, 
Bülent  Tunçay,  Cahit  Serdar  Gökgöz,  Celal  Kerem Eren,  Cemal  Temizöz,  Cemalettin  Bozdağ, 
Cengiz Köylü, Çetin Can, Çetin Doğan,  Deniz Cora, Dora Sungunay, Dursun Çiçek,  Derya Ön, 
Devrim Rehber,  Emin Küçükkılıç, Ender  Güngör, Ender  Kahya,  Ercan İrençin,  Erdal  Akyazan, 
Erden  Ülgen,  Erdinç  Altıner,  Engin  Alan,  Erdem Caner  Bener,  Ergin  Saygun,  Ergün  Balaban, 
Ertuğrul Uçar,  Fatih Uluç Yeğin,  Faruk Oktay Memioğlu,  Gürbüz Kaya, Gürkan Koldaş, Gürsel 
Çaypınar,  Halil Kalkanlı, Hasan Hoşgit, Hayri Güner, Hüseyin Dilaver, Hüseyin Hoşgit, Hüseyin 
Özçoban, Hüseyin Topuz, Hakan Büyük, Halil İbrahim Fırtına, Hasan Fehmi Canan, Hasan Özyurt, 
Haydar Mücahit Şişlioğlu, Hüseyin Çınar, Hanifi Yıldırım, İbrahim Özdem Koçer, İhsan Balabanlı, 
İsmail Taş, İsmail Taylan, Kadir Sağdıç, Kadri Sonay Akpolat, Kemalettin Yakar, Kıvanç Kırmacı, 
Korcan Pulatsü, Kubilay Aktaş, Kubilay Baloğlu, Kürşad Güven Ertaş, Levent Kerim Uça, Lütfü 
Sancar, Mehmet Baybars Küçükatay, Mehmet Eldem, Mehmet Fikri Karadağ, Mehmet Kaya Varol, 
Mehmet Koray Eryaşa, Muharrem Nuri Alacalı, Murat Özçelik, Murat Saka, Murat Ünlü, Mustafa 
Aydın Gürül, Mustafa Çalış, Mustafa Haluk Baybaş, Mustafa İlhan, Mustafa Karasabun, Mustafa 
Kemal  Tutkun,  Mücahit  Erakyol,  Mehmet  Erkorkmaz,  Mehmet  Otuzbiroğlu,  Mehmet  Örgen, 
Mehmet Seyfettin Alevcan, Mesut Zafer Sarı, Mustafa Önsel, Metin Yavuz Yalçın, Namık Sevinç, 
Nadir Hakan Eraydın, Nail İlbey, Necdet Tunç Sözen, Nihat Altunbulak, Nuri Selçuk Güneri, Onur 
Uluocak,  Osman Başıbüyük,  Osman Fevzi Güneş,  Özer Karabulut,  Ökkeş Alp Kırıkkanat, Önder 
Çelebi, Özden Örnek, Özgür Ecevit Taşcı, Rafet Oktar, Ramazan Kamüran Göksel, Rasim Arslan, 
Rıdvan Ulugüler,  Salim Erkal Bektaş,  Sefer Kurnaz,  Serdar Okan Kırçiçek,  Servet Bilgin,  Sinan 
Topuz, Soner Polat,  Suat Aytın, Süha Tanyeri, Şafak Yürekli, Şükrü Sarıışık, Taner Balkış, Tayfun 
Duman, Tuncay Çakan, Turgay Yamaç, Turgut Atman, Uğur Uzal, Ümit Metin, Ümit Özcan, Yalçın 
Ergül, Yavuz Kılıç, Yusuf Afat, Yusuf Kelleli,  Yusuf Ziya Toker, Yurdaer Olcan, Zafer Erdim İnal, 
Ziya  Güler,  Recep  Rıfkı  Durusoy,  Ali  Semih  Çetin,  Yaşar  Barbaros  Büyüksağnak,  Fahri  Can 
Yıldırım,  Nuri  Üstüner'in  yüzlerine  karşı,  diğer  sanıkların  ve  şikayetçilerin  yokluğunda, 
C.Savcısının huzurunda, yüze karşı karar verilenler yönünden tefhimden, yoklukta karar verilenler 
yönüden tebliğden itibaren 7 gün içinde mahkememize veya bulunduğu yer Ağır Ceza Mahkemesi, 
yoksa Asliye Ceza Mahkemesine mahkememize gönderilmek üzeredilekçe ile veya zabıt katibine 
tutanağa  geçirilmek  ve  hakime  onaylatılmak  koşuluyla  beyanda  bulunmak  suretiyle  yapılacak 
başvuru  üzerine,  Yargıtay  nezdinde  temyizyolu  açık  olmak  üzere,  süresi  içinde  temyiz 
edilmediğitaktirde  kararın  kesinleşeceği  ihtarı  yapılarak,  mütalaaya  uygun  olarak,  oy birliği  ile 
verilen karar açıkça okundu, usulen anlatıldı.31/03/2015

Başkan 33875
E-İmzalıdır

Üye 38272
E-İmzalıdır

Üye 165960
E-İmzalıdır

Katip 99341
E-İmzalıdır
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