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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 2. Bölümü yer almaktadır. 

III)SANIK SAVUNMALARI:

A-YARGILAMANIN YENİLENMESİ AŞAMASINDAN ÖNCEKİ SAVUNMALAR:

1- )SANIK ÇETİN DOĞAN:

a-)Klasör 61  Dizi  58-59'da bulunan Emniyet  Müdürlüğünde  24.02.2010 tarihinde: 
Susma hakkını kullanmıştır.

b-)Klasör  61  Dizi  110-132'de  bulunan  Cumhuriyet  Savcılığında  vermiş  olduğu 
26.02.2010 tarihli beyanında özetle; Sanıklardan Süha Tanyeri'nin 2002 yılında harekat başkanı 
olarak  görevlendirildiğini,  2003  yılı  Ağustos  ayına  kadar  onun  ile  birlikte  aynı  karargahta 
çalıştığını,  Balyoz  Harekat  Planı  ismi  ile  bir  plan  hakkında  bilgi  sahibi  olmadığını,  OEYTS 
(Olasılığı En Yüksek Tehlikeli Senaryo) şeklinde kısaltılan senaryoyu kendisinin hazırlamadığını, 
ancak  ana  fikrini  kendisinin  verdiğini,  OEYTS  içerisinde  atılı  suçlama  ile  ilgili  herhangi  bir 
hususun olmadığını, kendisine bir emir verildiğinde üstlerine fikrini uygun bir şekilde izah ettiğini, 
üstlerinin hiçbir emrini ikiletmediğini, emre aykırı herhangi bir davranışın olmadığını, seminerde 
her şeyin normal prosedür içerisinde kanunlara uygun bir şekilde yapıldığını, seminer görüntüsü 
arkasında gizli herhangi bir plan görüşülmesinin olmadığını, hiçbir zaman seminerde fişleme ve 
istihbarat  konularının konuşulamayacağını,  seminerde gerçek isimler  ve gerçek parti  isimlerinin 
konuşulamayacağını, seminerde konuşulan örneğin AKOM (Afet Koordinasyon Merkezi) denilen 
yerin ordu karargahına giden yol  üzerinde olduğu için strateji  noktasında olduğunu, normal  bir 
çalışma  içerisinde  buranın  isminin  kullanılmış  olabileceğini,  jenerik  senaryoda  asıl  konunun iç 
cephe olduğunu, iç cephedeki sorunların çözülmeden dış cephenin halledilemeyeceğini, seminerde 
geçtiği iddia edilen sözlerin AKP hükümeti ile ilgisinin bulunmadığını, Yalçın soy isimli kimseyi 
tanımadığını,  konuşmanın  içeriğinden  anladığı  kadarı  ile  bu  kişinin  hakim  sınıfından  olması 
gerektiğini, sıkıyönetim çalışmalarında hakim-savcının olmasının lazım geldiğini, hakim- savcıların 
önünde de Balyoz tartışmasının yapılmasının mantıksız olacağını,

28  Şubat  1999'da  TSK'da  Batı  Çalışma  Grubunun  kurulduğunu,  bunun  paraleli  olarak 
Başbakanlıkta da bir çalışma grubunun oluşturulduğunu, oluşturulan çalışma grubunun amacının 
TSK  mensuplarının  kendi  bölgelerindeki  irticai  faaliyetler  ile  TSK'ya  yönelik  bilgilerin  üst 
komutanlığa  bildirilmesini  sağladıklarını,  bunun bir  fişleme olmadığını,  suçun tespitine  yönelik 
istihbari  ön  bilgi  toplama  hareketi  olarak  kabul  edilmesi  gerektiğini,  seminere  katılacakları 
kendisinin  belirlemediğini,  kimlerin  katılacağının  resmi  prosedür  ile  belli  olduğunu,  seminerde 
yazılı olanlardan değil kendi söylediklerinden sorumlu olduğunu, seminerde senaryo gereği en kötü 
senaryonun  konuşulduğu  esnada  ordu  geri  bölgesinin  gerici  güçlerin  eline  geçmesi  halinde 
yapılması  gereken  işlerin  neler  olduğunun  konuşulduğunu,  seminerde  cepheye  kuvvet  kayması 
nedeni  ile  geri  bölge  çalışmalarının  kuvvet  açısından  yetersiz  kalacağını  söylediğini,  senaryo 
kapsamında  bu  hususun  irdelendiğini,  hatta  seminer  sonrasında  boğazın  iki  yakasında  bulunan 
kuvvetlerin böyle bir tehlikeye karşı kuvvetlendirildiğini,

1971 yılındaki tecrübesine istinaden bu şekilde konuştuğunu, insanların toparlanmasının ne 
kadar kötü bir şey olduğunu gördüğünü, seminerdeki konuşmaların tamamının senaryo kapsamında 
konuşulanlar olduğunu, gelişi güzel örnekler verildiğini, örneklerin de gerçek şahıs ya da kurumlar 
ile ilgisinin bulunmadığını, seminerde sunumunu yapan kişiye elindeki imkanları gerçekçi olarak 
değerlendirmesini  söylediğini,  seminerde  gerçek  ve  özel  isimlerin  kullanılamayacağını,  ancak 
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kendisi  ordu komutanı  olması  nedeni  ile  kendisine  sunulan  verilerin  konuşularak  irdelendiğini, 
seminerde  bir  önceki  seneden farklı  olarak  ilk  defa  geri  bölge  emniyetinde  düşmana yapılacak 
sabotaj  ve tahrik hususlarının konuşulup tartışıldığını,  Balyoz Harekat Planını kabul etmediğini, 
bunun tamamen bir  mizansen olduğunu,  dijital  verilerin  sahte olup kimin tarafından ne amaçla 
hazırlandığını  bilmediğini,  hükümete el  koyma, hükümet kurma gibi  seminerde bir  konuşmanın 
geçmediğini, 29 general 162 subayın katıldığı gerçek plan seminerinde bir dış tehdidin tırmanması 
durumunda sadece 1. Ordu geri bölgesindeki emniyet ve asayiş sorunlarının tartışıldığını, tartışılan 
bölgenin sadece 1. Ordunun geri bölgesi olduğunu beyan etmiştir.

c-)Klasör 61 Dizi 142-143'te bulunan Sorgu Hakimliğinde yapmış olduğu 26.02.2010 
tarihli  beyanında özetle;  Savcılık Makamında vermiş bulunduğu savunmasını tekrarladığını,  1. 
Orduda  yapılan  seminere  katıldığını,  seminerin  kanunlar  ve  emirler  doğrultusunda  yerine 
getirildiğini, seminerde Yunanistan gibi dış ülkelerden ülkemize yapılacak bir saldırı anında ülke 
içinde iç ayaklanma, irtica ya da bölücü faaliyetlerin olması haline ne tür bir eylemin yapılacağı 
hususunda fikir fırtınası veya görüş alışverişi yapıldığını, seminerde Balyoz Harekat Planı şekli ile 
herhangi bir çalışmanın yapılmadığını,

1995-1997  yılları  arasında  Batı  Çalışma  Grubunun  başkanlığını  yaptığını,  görevlerinin 
TSK aleyhine yapılan kışkırtmalara karşı siyasi İslam olarak anılan dini siyasete alet edenlere karşı 
bilgi toplamak olduğunu, seminer sırasında almış olduğu disiplin ve meslek hayatı boyunca elde 
etmiş  olduğu  tecrübelerini  katılanlara  anlattığını,  seminerde  siyasi  partiler  konusunda 
konuşmadığını, ordunun siyasete karışması konusunda kesinlikle bir beyanının olmadığını, Balyoz 
Harekat  Planının  kendi  içerisinde  çelişkili  olup  askeri  terminolojiye  uymadığını,  belgelerde 
geçerliliği  kabul  edilebilecek  herhangi  bir  imza  veya  elektronik  imzanın  bulunmadığını,  beyan 
etmiştir.

d- ) Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki Savunmaları: 
da-) 14.03.2011 tarihli 22 nolu celsede yapmış olduğu savunmalarında özetle:
1. Ordu Komutanlığında yapılan plan seminerine 162 kişinin katıldığını, 48 kişisi hakkında 

dava  açıldığını,  seminerde  bir  suç  işlenmiş  ise  kendisinin  emir  komutası  altında  bu  seminerin 
yapılmış olması nedeni ile kimsenin suçunun olmadığını, bu davanın Türk adalet tarihinde önemli 
bir yer tutacağını,

İddianamenin  büyük  bölümünün  emniyet  tespit  tutanakları  ile  birebir  aynı  olduğunu, 
savcılığın elinde sahte dijital  veriler  dışında delil  olmadığını,  MİT Müsteşarlığı,  Emniyet Genel 
Müdürlüğü  ve  Genelkurmay  Başkanlığına  atılı  suçlama  ile  ilgili  yazılar  yazıldığını,  yazılara 
olumsuz cevap verildiğini,

Kendisinin  suçlama  ile  kimseyle  görüşmediğini,  herhangi  bir  anlaşmaya  varmadığını, 
sanıklardan  Halil  İbrahim Fırtına  ya  da  Özden  Örnek  ile  suçlama  konusunda  anlaşma  yaptığı 
iddiasının tamamen soyut bir iddia olduğunu, yine Jandarma Bölge Komutanları ile herhangi bir 
anlaşma  ya  da  temasının  bulunmadığını,  ses  kaydında  her  ne  kadar  Abdulkadir  Eryılmaz'ın 
konuşması bulunsa da hatta bölge komutanı olması nedeni ile İddia Makamı tarafından Jandarma 
unsuru olarak atılı suçlama konusunda temas kurulduğu iddianamede dile getirilse de Abdulkadir 
Eryılmaz'ın  çağırılıp  beyanının  dahi  alınmadığını  buhususun  dahi  savcdık  tarafından 
araştırılmadığını, aynı şekilde dönemin Bursa Jandarma Bölge Komutanı olan Levent Ersöz ile de 
bir  anlaşmasının,  temasının  olmadığını,  hatta  Levent  Ersöz'ün  planlı  yapılan  seminerine  dahi 
katılmadığını, soruşturmanın eksik ve özensiz yapıldığını,

EK-A  listesi  olarak  anılan  listelerde  personelin  bir  kısmının  isminin  sanık  olarak 
bulunduğu, listelerinde ismi bulunan bazı kişilerin ise beyanlarının dahi alınmadığını,

Seminerde  42  takdimin  yapıldığını,  seminerde  ordu komutanlığından  yayınlanan  hiçbir 
emirde Balyoz Planına ilişkin hiçbir istem ve ibarenin yer almadığını, savcılık makamı tarafındın 
seminer öncesi gerçekte neyin hazırlandığının yapıldığını gizlemek için mi bir kısım evrakların adli 
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emanete  alındığını  kendisine  sorduğunu,  bu  nedenle  seminere  katılmazdan  önce  kolordulardaki 
yapılan  çalışmaların  atılı  suçlama  ile  ilgili  ön  bir  çalışma  olduğuna  dair  herhangi  bir  delilin 
bulunmadığını, seminere sınırlı sayıda personelin katılımı ile örtülü olarak sözde darbe planının 
provasının  yapıldığı  iddiasının  havada  kalan  bir  iddia  olduğunu,  seminere  katılımcılar  dışında 
gözlemcilerin de iştirak ettiğini, gözlemcilerin başından sonuna kadar semineri izlediklerini, her ne 
kadar isnat edilen suçlamadaki belgelerin Türk Silahlı Kuvvetlerine ait bilgisayarlarda hazırlandığı 
iddia  edilse  de  bunun  da  somut  bir  delilinin  olmadığını,  kötü  niyetli  kişilerce  sahte  olarak  bu 
belgelerin üretildiğini,

Hiçbir  bilirkişi  raporunun  da  savcıların  iddialarını  desteklemediğini,  bilirkişi  raporları 
incelendiğinde CD'lerin Türk Silahlı Kuvvetlerine ait bilgisayarlarda hazırlandığına dair bir ifadenin 
bulunmadığını, sadece üst verilerinin uyum içerisinde olduğunun belirtildiğini,

Dava  dosyasında  yer  alan  145  tane  sanıktan  sadece  48'inin  seminere  katıldığını,  148 
subayın  ise  seminere  katılmadığını,  seminere  katılmış  olup  da  hakkında  herhangi  bir  işlem 
yapılmamış hatta tanık olarak dahi dinlenilmemiş kişiler olduğunu,

19 adet CD'den sadece 3 adedinde 11, 16, 17 numaralı CD'lerde suç unsuru bulunduğunu, 
gerçekte 11 numaralı  CD, 16 ve 17 numaralı  CD'lerde dışında kalan CD'lerin hepsinin 1. Ordu 
Komutanlığına  ait  usulüne  uygun  olarak  hazırlanmış  olan  resmi  ve  imzalı  dokümanları  ihtiva 
ettiğini, 11, 16, 17 nolu CD'lerin ise 1. Ordu Karargahında ya da bilgisayarlarında hiçbir zaman 
izinin bulunamadığını, 11, 16, 17 nolu CD'lerin kötü niyetli kişiler tarafından belirli bir merkezde 
imal  edildiğini,  üzerinde  yazılan  yazıdan  anlaşıldığı  kadarı  ile  sözde  ordu  komutanı  için  yani 
kendisi için hazırlandığı iddia edilen 11 nolu CD ile diğer suç unsuru taşıyan dijital verileri içerir 16 
ve 17 nolu CD'lerin sahte olduklarını,

Dijital verilerin tek başına yasal delil olamayacağını, hiçbir hukuk devletinde dijital verinin 
tek başına delil kabul edilmesinin olmadığını, bu durumun TÜBİTAK uzmanlarının hazırladığı 2. 
bilirkişi  raporunda da ve yine Albay Yavuz Fildiş'in hazırladığı 2.  Askeri  bilirkişi  raporunda da 
ayrıntılı olarak açıklandığını,

Kendisinin ordu komutanı olarak seminerde ve ordu karargahındaki toplantılarda yaptığı 
konuşmaların yine sanıklardan Süha Tanyeri'ye ait olduğu iddia edilen el yazısı, not defterinde yer  
alan ifadelerin,  Haydar  Baş'm 27.11.2005 tarihinde Milli  Ekonomi Modeli  Kongresinde yaptığı 
kapanış  oturumu  konuşması  gibi  hususlar  incelendiğinde  bunlardan  cımbızlayarak  ya  da  kes-
kopyala yapıştır şekli ile alınan alıntılarla sahte olarak üretildiğini,

Balyoz  Güvenlik  Planının  kendisi  yani  11  sayfalık  harekat  planının  tamamının  montaj 
olduğunu, planın bütün sayfalarının altında bulunan gizlilik derecesinin sayfasının üst bölümüne 
yazılmasının unutulduğunu, böyle çok ciddi bir belgede sayfanın üst tarafında bunun unutulmasının 
sehven denilecek kadar basit bir hata olmadığını,

Balyoz Harekat Planının şekil açısından da olması gereken askeri yazışma usullerine uygun 
olmadığını, gizlilik derecesi gibi çok önemli bir hususun belgede yazılmasının unutulmasının bir 
karargah subayının defterinin dürülmesine neden olacağını, silahlı kuvvetlerde işlerin çok ciddiyetle 
yürütüldüğünü, örnek verme açısından planda saat diliminin de yanlış olarak belirtildiğini, planların 
ne kadar süre ile gündemde kalacağının belli olmadığını, askeri planlarda atılı suçlamadaki planda 
yazığı  şekli  ile  bir  saat  diliminin  kullanılmadığını,  normal  bir  planda yer  alacak birlikler  emre 
almanlar, verilenler dahil gösterildiğini, ancak sahte olarak hazırlanan planda bu hususların dahi 
yanlış gösterildiğini ya da olmadığını,

Ses kaset çözümlerinden alıntı yapılarak sanki seminerde yapılan takdim ve görüşmelerin 
bir  darbe provası  niteliğinde olduğunu kanıtlamak için bu yönde sahte veriler  üretildiğini,  plan 
seminerinde seminer kapsamındaki  konuşmaların farklı  yorumlanmak sureti  ile  suçlamaya konu 
verilerin üretildiğini,

İddianameye konu veriler  içerisinde birçok zaman mekan ve tarih  hatası  bulunduğunu, 
2003'te oluşturulduğu iddia edilen veriler içerisinde 2005 tarihli yazılan kitaptan alıntılar olduğunu, 
2003 yılında olmayan şirket isimleri ya da 2003 yılından sonra oluşturulmuş hastane isimlerinin 
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2003 tarihli oluşturulduğu iddia edilen veriler içerisinde olduğunu, bunun bile 11 nolu CD'nin sahte 
olduğunu ispatladığını,

Suçlamaya konu olayın delili  olduğu bildirilen,  11 nolu CD'nin Ağustos 2009'dan önce 
hazırlanmış  olamayacağını,  CD'yi  hazırlayanların  üst  verilerle  oynamayı  ihmal  etmemişlerse de 
içerik  noktasında  titiz  davranmadıklarını,  bu  nedenle  CD'nin  üst  verilerinin  yalnız  başına  delil 
olarak kabul edilebilmesinin mümkün olmadığını, bu CD'nin kötü niyetli kişiler tarafından 2003 
yılında değil yakın geçmişte üretildiğini beyan etmiştir.

db-) 15.03.2011 tarihli 23 nolu celsede yapmış olduğu savunmalarında özetle:
11  nolu  CD'deki  üst  bilgilerinin  TÜBİTAK  bilirkişi  raporuna  göre  2003  yılında 

oluşturulduğu bildirilmiş  olmasına rağmen 2008 yılındaki  bazı  isim değişikliklerinin  CD'de  yer 
almasına  anlam verilemediğini,  11  nolu  CD'nin  her  ne  kadar  üst  veri  bilgilerine  2003  yılında 
oluşturulduğu  iddia  edilse  de  2004  yılında  yapılan  değişikliğin  2003  tarihinde  oluşturulan  CD 
içerisinde bulunmasının CD'nin sahteliğinin ispatı olduğunu,

CD'leri çok ileri bir tarihte oluşturanların, bilgisayarların sistem saatini değiştirerek çok 
basit  bir  işlemle belgenin 2003 yılında hazırlandığı  izlenimini  vermek istediklerini,  ancak 2003 
yılında oluşturulduğu bildirilen bu CD'ler içerisinde celp edilen müzekkere cevapları ile ispatlanmış 
2003 yılından sonraki  yıllara  ait  olduğu anlaşılan  bilgi,  kayıt,  isim ve belgelerin  bulunduğunu, 
böylece bir kez daha 11 nolu CD'nin sahte olduğunu ispat ettiklerini, Donanma Komutanlığına'da 
sahte  belge  üreten  çetenin  birçok  sahte  delil  ektiğini,  ayrıca  jandarmanın  öne  çıkarıldığı  sahte 
planlar olduğunu, adları çarşaf ve sakal eylem planı harekat emri olarak belirtilen planların imzasız 
ve  dijital  belge  niteliğinde  olup,  imza  bloğunda  da  sadece  isimler  açıldığını,  isim sahiplerinin 
makamlarının dahi belirtilmediğini, Türk Silahlı Kuvvetlerinde böyle bir uygulamanın olmadığını, 
bu belgelerinin de askeri yazım usul kaidelerine uymayan adeta dava dosyasında yer alan tespit 
tutanaklarına  üslup  yönünden  benzeşen  bu  planların  en  erken  2009  yılında  imal  edilmiş 
olabileceğini,

Gölcük Donanma Komutanlığından çıkan sahte Balyoz darbe planlamasına ilişkin dijital 
belgeler  incelendiğinde  Türk  Silahlı  Kuvvetleri  çapında  bir  çerçeveye  oturtulmasına  savcı  ve 
hakimlerin  zorlandığını  gören  hayır  sahiplerinin  çete  marifetiyle  Donanma  Komutanlığmdaki 
müsait  bir  odaya  delil  ekerek  Balyoz  davasının  başlamasına  10  gün  kala  bunları  gün  yüzüne 
çıkardıklarını,  sözde  yeni  delillerin  bu  şekilde  ele  geçirildiğini,  mahkemenin  de  delillerin 
karartılması  tehlikesi,  sanıkların  kaçma  tehlikesi  var  diye  yapay  gerekçelerle  sanıkları  demir 
parmaklıkların  arkasına  gönderdiğini,  halbuki  sanıkların  ne  delilleri  karartma  ne  de  kaçmaya 
teşebbüs ettiklerine dair somut hiçbir verinin bulunmadığını,

Gölcük'te bulunan sözde delillerin büyük çoğunluğunun Mehmet Baransu'ya verilen dijital 
belgelerle birebir  aynı  olduğunu,  bunların yasal kanıt  niteliğinin olmayacağını,  askeri  savcılığın 
aldığı bilirkişi raporu ile ele geçirilen belgelerin nelerden ibaret olduğunu açıkladığını, 14 Ocak 
2011 tarihli askeri bilirkişi raporu incelendiğinde bu hususun net bir şekilde görülebileceğini, 

Zaman ve mekan çelişkileri nedeni ile defalarca savcılık makamına dilekçe verdiklerini, 
bunun  üzerine  savcılık  makamı  tarafından  yazı  yazılarak  TÜBİTAK'tan  2.  bilirkişi  raporunun 
alındığını, 16 Haziran 2010 tarihli TÜBİTAK bilirkişi raporuna göre "dokümanların CD ortamına 
aktarılmazdan önce ilgili dosyaların son kullanıcı, dokümanların oluşturulduğu tarihi, saat bilgisi, 
dokümanlar üzerinde işlem yapan son yazar bilgisi, en son kaydedilme tarihi, kaydedilme zamanı, 
kaç  işlem  yapıldığı  gibi  üst  verilerde  değişiklik  yapılmasının  teknik  olarak  mümkün  olduğu, 
herhangi bir dokümanın üst veri öz nitelik bilgileri uygun bir şekilde ortam hazırlandığında yeniden 
düzenlenebileceğini, yeniden oluşturulabileceğini, eğer bu verilerin kendi içerisinde tutarlı olarak 
yönetildiyse kötü niyetli olarak sahte doküman üretildiyse bu durumun sadece CD ve içerisindeki 
dokümanların teknik olarak incelenerek tespit edilemeyeceğinin" vurgulanmış olduğunu,

Olasılığı  En  Yüksek  Tehlikeli  Senaryonun  29  Kasım  2002  tarihinde  1.  Ordu 
Komutanlığından yayınlanan Laik Cumhuriyet İlkelerine karşı gelişmeler konulu emir, 20.12.2002 
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tarihinde  1.  Ordu  Karargahında  kendisi  tarafından  ordu  komutanı  sıfatı  ile  yaptığı  karargah 
koordinasyon toplantısındaki konuşması incelendiğinde bu konuşmalardan alıntılar yapılarak çeşitli 
yerlere  monteler  yapıldığını,  bununla  suçlamalarda  bulunulduğunu,  gerek  Olasılığı  En  Yüksek 
Tehlikeli Senaryo, gerek karargah koordinasyon toplantısında yaptığı konuşması, gerekse seminerde 
yapılan  konuşmaların  ve takdimlerdeki  ses  kayıtlarının  yanlış  yorumlanmaya sebebiyet  verecek 
şekilde alıntılar yapılarak sanıklar aleyhinde kullanıldığını,

Kendisinin plan seminerinde öncelikle imkansızlıklar doğrultusunda neler yapılabileceğini, 
ne kadarını yapabileceğini irdelemek istediğini, öncelikle dış tehdide yönelik bir plan çerçevesinde 
nasıl  bir  düzenleme  yapılması  gerektiğini  gözden  geçirmeyi  teklif  ettiğini,  iç  tehdide  yönelik 
olabilecek  kalkışmalara  karşı  ellerinde  var  olan  kuvvetten  ne  kadarını  buna  ayırabileceklerinin 
tartışmasını  açtığını,  dış  tehditte  ve  iç  tehditte  bunun  dengesinin  ne  olduğu,  daha  doğrusu  bir 
EMASYA plan  seminerinde  bu  şartlar  altında  gözden  geçirilmesinin  uygun  olacağı  kanaatinde 
olduğunu,  bu  nedenle  de  senaryoyu  ve  plan  çalışmasını  klasik  şeylerin  dışına  çıkarma ihtiyacı 
duyduğunu, klasik şeylerin dışına çıkarma lafının da darbe planlaması olarak iddia edildiğini, gerek 
seminerin,  gerekse  karargah koordinasyon konuşmaları  bir  bütün halinde  incelendiğinde  gerçek 
amaçlarının anlaşılabileceğini, bununda suçlama ile ilgisinin olmadığını,

Seminer ses kayıtlarının çözümünün doğru yapılıp yapılmadığı, kim tarafından yapıldığı, 
ne zaman yapıldığı sorularına 28 Haziran 2010 tarihli askeri bilirkişi heyetinin sunmuş bulunduğu 
raporda  cevap  bulduğunu,  seminerde  alınan  ses  kayıtlarının  çözümünün  13-18  Ağustos  2007 
tarihinde  yazıldığını,  çözümlemelerin  2007  yılında  yapıldığını,  ses  kayıtlarının  DVD'ye  geçme 
tarihinin ise 2009 yılı olduğunun tespit edildiğini,

Ellerinde  orijinal  ses  kayıtlarının  olmadığını,  buna  rağmen  tespit  edebildiği  kadarı  ile 
konuşmalara ilişkin yer yer  eksiklikler olsa da şahıslar karıştırılmış olsa da çözümlemenin fena 
sayılamayacağını, seminer kayıtlarının ancak bir bütün halinde incelendiğinde bunların amacının ne 
olduğu, konuşmanın neye yönelik yapıldığının net bir şekilde anlaşılabileceğini, açılış ve kapanış 
konuşmaları  bir  bütün halinde incelendiğinde bir  darbe planlamasının provası  yapıldığının nasıl 
iddia edilebileceğini anlayamadığını, beyan etmiştir.

dc-) 17.03.2011 tarihli 24 nolu celsede yapmış olduğu savunmalarında özetle:
Plan seminerinde darbe planlaması yapıldığı iddia edilmiş olması nedeni ile beyanlarında 

birçok askeri konuyu da açıklamak zorunda kaldığını,savcıların Balyoz Güvenlik Harekat Planının 
gerçekliğine  inanmış  olmaları  nedeni  ile  plan  seminerinde  Balyoz  Harekat  Planının 
masayayatırılarak tartışıldığını iddia ettiklerini, seminerde güya darbe provası yaptıklarını, ancak 
iddianamenin kendisi içerisinde çelişkili olduğunu, seminere162 kişi katılmış olmasına rağmen 48 
kişi  hakkında  atılı  suçlamadan  dava  olduğunu,  bu  kişilerin  belirlenmesinde  somut  bir  kriter 
olmadığını, hatta seminerde daha aktif görevde bulunduğu iddia edilen kişiler hakkında davanın 
dahi bulunmadığını,

Savcıların  seminerin  gerçek  yüzünü  adeta  saklarcasına  birçok  orijinal  belgeyi  emanete 
aldırttıklarını,  adli  emanete  alman  klasörlerdeki  birçok  evrakın  eksik  olduğunu,  yine  savcıların 
OEYTS (Olasılığı En Yüksek Tehlikeli Senaryo) nin jenerik bir senaryo olduğunu unutarak plan 
seminerinde  jenerik  olarak  bir  darbe  planının  örtülü  olarak  görüşüldüğünü  iddia  ettiklerini,  bu 
jenerik  senaryoda  mantığa  aykırı  herhangi  bir  hususun  olmadığını,  darbenin  kokusunun  dahi 
bulunmadığını,

Normalde 1. Orduda yapılan plan seminerinin tarihinin 4-6 Mart olduğunu, ancak bunun 
sonrasında 5-7 Mart'a çekildiğini, bunun sebebinin ise normalde ordu komutanlarının düzenlediği 
harp  oyununa,  plan  tatbikatına  ve  plan  seminerlerine  Genelkurmay  Başkanı  ile  kuvvet 
komutanlarının  katılımının  usulden  olduğunu,  belirtilen  tarihte  Amerika  Birleşik  Devletlerinin 
Irak'a  müdahalesinin  ön  hazırlıkları  kapsamında  yaşanan  siyasi  ve  askeri  gelişmeler  olduğunu, 
Türkiye  ile  yapılan  müzakereler  ve  pazarlıklar  olduğunu,  komutanların  seminere 
katılmayacaklarının 20 Şubat 2003 tarihinde kesinleştiğini,  21 Şubat  2003 tarihinde mesaj  emri 
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yayınlayarak  seminer  tarihini  1  gün  ileriye  aldığını,  07  Mart  Cuma  günü  öğleye  kadar  plan 
seminerini bitirip dış birliklerden, uzak yerden gelen katılımcılara İstanbul'da 1-2 gün daha fazla 
kalmalarına imkan yaratmak için olduğunu,

Seminer ses kayıtları çözümünden de anlaşılacağı üzere seminerin 2. günü bazı konularda 
yapılan tartışmaların uzaması nedeni ile seminerin 3. gününe özel durumun görüşülmesi durumunun 
kaldığını,  özel  durumun  görüşülmesine  başlamadan  önce  2  özel  takdim  yapıldığını,  son  gün 
kendisinin  bir  konuşma  yaptığını,  1.  ve  2.  günlerde  yaptığı  konuşmalar  ile  çeşitli  vesileler  ile 
karargahta ana fikrini belirttiği hususları ihtiva eden bir metin hazırlandığını, kendisinin hazırlanan 
bu metni  okuduğunu, seminer saati  dışında katılımcılar  ile  herhangi  bir  görüşme yapılmadığını, 
seminerin ses kasetleri çözümlendiğinde de anlaşılacağı üzere toplamda 12 saat sürdüğünü, seminer 
somasında katılımcılara görev yerlerinize hemen bugün dönmenize gerek yok, somaki günlerin tatil 
olması nedeni ile izinlisiniz, İstanbul'u gezebilirsiniz şeklinde beyanda bulunduğunu,

1.  TÜBİTAK raporunda CD içerisindeki  dosya  miktarının  287 olarak  belirlendiğini,  2. 
TÜBİTAK  raporunda  ise  bu  dosya  miktarının  282'ye  inmiş  olduğunu,  bunun  sebebinin 
anlaşılamadığını,  CD'de  bir  oynamanın  olduğunu,  CD'nin  aldırılan  Hash  değerleri  açısından 
emniyetin  Hash  değeri  ile  TÜBİTAK'ın  Hash  değeri  ve  ondan  soma  da  askeri  bilirkişi 
raporlarındaki Hash değerleri arasında farklılık olduğunu, Ahmet Erdoğan'ın raporunun huzurdaki 
kişilerin tutuklanmasına ve 1 yıldan beri tutuklu kalmalarına sebebiyet verdiğini, üst verilerin uyum 
içerisinde olduğunun beyan edilmesinin herhangi bir şeyi isnat edemeyeceğini, üst verilerin basit 
işlem ile değiştirilebileceğini,

TÜBİTAK'ın Hükümete bağlı bir kuruluş olduğunu, savcılık makamına verilen dilekçeler 
üzerine  dosyanın  bilirkişiye  tevdiine  karar  verilmesini  talep  ettiklerini,  savcılığın  dosyayı 
üniversitelerden  temin  edilecek  bilirkişiler  yerine  yeniden  TÜBİTAK  heyetine  tevdi  ettiğini, 
TÜBİTAK heyeti tarafından verilen 2. raporda net sorular karşısında heyetin doğru cevaplar vermek 
zorunda kaldığını,

26 Mart 2010 tarihli 1. Askeri bilirkişi raporunu hazırlayan kişinin henüz harp akademisini 
bitireli  1  yılını  doldurmamış  bir  kurmay subay olduğunu,  hangi  özelliğinden dolayı  bu  kişinin 
bilirkişi  olarak seçildiğini anlayamadığını,  bilirkişi  Ahmet Erdoğan'ın  bilirkişi  olarak nasıl  tayin 
edildiğini  anlayamadığını,  Ahmet  Erdoğan'ın  verdiği  raporu  detaylı  eleştirmeye  dahi  değer 
bulmadığını, çünkü tespit etmesi gereken hususlarda dijital belgenin farazi olarak doğruluğunukabul 
ettiğini, bunun anlamının Balyoz Güvenlik Harekat Planının diğer eylem planlarının doğruluğunu 
kabul etmek anlamına geldiğini, farazi olarak incelediği bir hususu gerçek kabul etmesi halinde 
incelenecek zaten başka bir işin kalmayacağını, bilirkişinin acemiliğinin göstergesi olan ikinci bir 
husus ise 14 Ocak 2003 tarihli OEYTS'yi ihtiva etmeyen bir yazının Kara Kuvvetlerine gönderilmiş 
olabileceği yönündeki değerlendirmesinin bu yazının Kara Kuvvetlerine gönderilmemiş olduğunu 
daha ilk bakışta anlayamamış olmasını tecrübe ve bilgi eksikliğinden kaynaklandığını, bilirkişinin 
bilgi  ve tecrübesinin eksik olması  nedeni  ile  evrakın gönderilip  gönderilmediği  hususunu tespit 
edemediğini,

Yavuz Fildiş'in hazırladığı 26 Mart 2010 tarihli raporun 2. Askeri bilirkişi raporu olduğunu, 
raporun esas itibari ile teknik içerik taşıdığını,

28 Haziran  2010 tarihinde  hazırlanan askeri  bilirkişi  raporunun 3.  sü olduğunu,  askeri 
bilirkişi raporları içerisindeki en kapsamlı raporun bu olduğunu, raporun ekleri ile birlikte 3000 
sayfa olduğunu, sorulara ayrıntılı olarak cevap verildiğini, huzurda bilirkişi heyetine sorulmuş olan 
11 soru ile ilgili verilen cevapları özetlediğini,

Kendisinin meslek hayatı boyunca sıkıyönetime ile ilgili çeşitli dönemler yaşadığını, 12 
Mart  muhtırasında  1980  ve  sonrasında  devam  eden  faaliyetler  olduğunu,  bu  faaliyetleri 
incelediğinde bir kolordunun sıkıyönetim karargahı şekli ile düzenlenip kullanıldığım, sıkıyönetim 
karargahının  ayrı  olduğunu,  önceleri  sıkıyönetim  komutanlıklarının  Genelkurmay  ile  bağının 
bulunmadığını, sonrasındaki kanun değişikliği ile Genelkurmay ile beraber bağlantılı hale geldiğini, 
mevcut  Anayasamızda  gerekli  şartlar  oluştuğunda  sıkıyönetimin  ilan  edilebileceğini,  bunun 
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anayasal bir rejim olduğunu, plan seminerindeki senaryoda da hükümetin sıkıyönetim ilan etmiş 
olduğunu,

dç-) 18.03.2011 tarihli 25 nolu celsede yapmış olduğu savunmalarında özetle:
Davanın başlangıcından bu yana hiçbir somut delilinin olmadığını, buna rağmen görünmez 

ellerin havada kalan Balyoz'un yaratıcılarının tepesine inmesini önlemek için ellerinden gelen bütün 
gayreti  gösterdiğini,  plan  seminerinin  planlı  olarak  kurallara  uygun  yapıldığını,  gerek  kendileri 
tarafından mahkemeye sunulan, gerekse ses kayıtları bir bütün halinde incelendiğinde seminerin 
rutin  planlama  dahilinde  yapılan  bir  seminer  olduğunun  anlaşılacağını,  gözlemci  raporları 
incelendiğinde 1. Ordu Komutanlığı tarafından seminerin sonunda hazırlanan sonuç raporundaki 
konuların birbirini teyit ettiğini, seminerde askeri konuların ele alındığını, bu dava nedeni ile Türk 
Silahlı  Kuvvetlerinin  planlarına  ilişkin  düşüncelerinin  Yunan  basınında  yer  aldığını,  sonuç 
raporunun EK-B'sinin istihbarata ait olup tamamen dış istihbarat konusunu içerdiğini, dava nedeni 
ile  bu  ekinde  alenileştiğini,  Yunanlıların  eline  geçmiş  olduğunu,  bunun  Türk  Ulusuna  zarar 
verdiğini,  harekat  planlarının  ve  eklerinin  seminerde  elde  edilen  neticeler  ışığında 
güncelleştirilmesinin konuşulduğunu, 28 Haziran 2010 tarihli Askeri bilirkişi heyetinin raporunda 
bu güncellemenin açıklandığını,

Balyoz  ile  ilgili  iddialar  ortaya  atıldığında  birkaç  televizyona  yapılan  davet  üzerine 
katılımcı olarak katıldığını,  bu şekli bilgi kirliliğinin önüne geçmek istediğini,  seminerin gerçek 
amaç ve sonuçlarını anlatabilmek için programlara katıldığını,

Türk ulusunun yüksek bir adalet duygu ve düşüncesine sahip inançlı bir ulus olduğunu, 
gerçek  inanç  sahiplerinin  haksızlık  karşısında  susanlara  karşı  dilsiz  şeytan  sayılacağını 
belirttiklerini,  Türk  halkının,  haksızlık,  hukuksuzluk  karşısında  ne  yapması  gerektiğini, 
vicdanlarına,  kalplerine,  beyinlerine  kazımış  bir  toplum olduğunu,  bu  nedenle  de  bir  haksızlık 
görüldüğünde  önce  elinizle  düzeltiniz,  elinizle  düzeltemezseniz  dilinizle  düzeltiniz,  dilinizle  de 
düzeltemezseniz kalbinizle  düzeltiniz  sözü gereği,  halkın yaklaşan seçimlerde oy verdiğinde bu 
düzeltmeyi yapacağına inandığını beyan etmiştir.

dd-) 21.03.2011. Tarihli 26 nolu celsede yapmış olduğu savunmalarında özetle:
Harp  Akademileri  Komutanlığının  fiziki  olarak  1.  Ordu  sorumluluk  sahası  içerisinde 

bulunduğunu  ancak  1.  Ordu  ile  akademiler  komutanlığının  herhangi  bir  emir  komuta  ilişkişi 
bulunmadığını,  2003  tarihi  itibari  ile  Donanma  Komutanına  emir  verme yetkisinin  olmadığını, 
Donanma Komutanlığı ile 1. Ordu Komutanlığının savunma sorumluluğu içerisinde hiçbir organik 
bağının bulunmadığını, Donanma Komutanlığı ile çok sınırlı görüşmesinin olduğunu, 

Kendisinin  bazı  yerdeki  yapmış  olduğu  konuşmalarının  kişileri  rahatsız  edebileceğini, 
kimsenin yüzüne karşı söylemediği bir hususu da seminerde ifade etmediğini, siyasetin dışındayız 
ibaresinden siyasetin  dışındayız  ama bunun laik  demokratik  cumhuriyetin  aşmdırılmasıyla  ilgili 
konuda ses çıkarmayacağız anlamına gelemeyeceğini, kendisinin yasal zeminde bunu söylediğini, 
yasal  zeminlerde  yaptığı  konuşmasının  dedikodu  olmadığını,  seminerde  de  genel  hatları  ile  bu 
konuyu açıkladığını, kendisinin herhangi bir şekilde ihtilal düşüncesini taşımadığını, bu nedenle de 
listeler yapma, tevdi etme gibi bir davranışının olmadığını, kendisi atılı suçlama ile ilgili bir şekilde 
planlama  yapmış  olsaydı,  tasarladığı  bir  planda  97  kişiyi  ayrı  ayrı  görevlendirerek  özel 
irtibatlandırmasınm olmayacağını,  hiçbir  zaman  aklının  ucundan  darbe  geçmediğini,  darbelerin 
kime ne şekilde zarar verdiğini gördüğünü, Türk Silahlı Kuvvetlerinin halkın gözünde küçülmesine 
müsaade edecek ya da yol açacak girişimlerde hiçbir zaman bulunmadığını,

Kendisinin  atılı  suçlama  ile  ilgili  olarak  dönemin  Donanma  Komutanı  ile  Harp 
Akademileri  Komutanı  ile  herhangi  bir  görüşmesinin  olmadığını,  suçlama  konusu  ile  ilgili 
görüşmesi  olsaydı  bunun  istihbarat  kaynakları  tarafından  gün  yüzüne  çıkarılacağını,  Harp 
Akademileri Komutanı veya Donanma Komutanı ile sadece diploma töreni veya resmi nitelikteki 
toplantılarda görüştüğünü,
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1. Ordu komutanlığını, Harp Akademileri Komutanlığı, İstanbul ve Bursa Jandarma Bölge 
Komutanlıklarıyla herhangi bir emir ve komuta bağının bulunmadığını,

Normal plan seminerinin takdimlerinde akış içerisinde fişleme listeleri ya da herhangi bir 
kimsenin isminin olmadığını, her şeyden önce bir sıkıyönetim ilan edildiği zaman bunu yaşayın 
şekli ile bir beyanının olduğunu, aylık emniyet asayiş toplantılarının olduğunu, il ya da ilçelerde 
vali  ya da kaymakam ile müştereken yapıldığını,  burada elde edilen bilgilerde belirli  insanların 
isminin  olabileceğini,  plan  seminerinde  de  jenerik  olarak  sıkıyönetimin  ortaya  konulduğunu, 
sıkıyönetim ilan edilirse belediye başkanı gibi görevlilerin görev yerlerinin değiştiğini, geçmişte 
bunların yapılmış olduğunu, örneğin Sincan'da yapılan ve amacını aşan irticai bir gösteri niteliğine 
bürünen gösteri somasında belediye başkanının görevden alındığını, bu nedenle de farazi olarak 
sıkıyönetim  ilan  edildiğinde  bölgede  kiminle  çalışılıp  çalışılmayacağı  hususundaki  bilgilerin 
istihbaratının gerektiği, bu bilgilerin jandarma kanalı ile ya da emniyet kanalı ile elde edileceğini, 
bunun ötesinde seminerde konuşulanlardan başka bir anlamın çıkarılmaması gerektiğini, seminerde 
telaffuz  edilen  belediye  başkanları  ya  da  gerçek  kişi  isimlerinin  tamamen  seminer  gereği 
konuşulduğunu, samimiyetle 1. Ordu Karargahında ve şuanda silahlı kuvvetlerde tek sivil hakkında 
herhangi bir şeyin söz konusu olmadığını, parti listeleri, parti isimleri, böyle bir şeyin olmadığını, 1. 
Ordu Komutanlığı içerisinde istihbarat başkanlığı kuruluşunun bulunduğunu, kısacası İKK olarak 
ifade  edildiğini,  görevinin  casusluk  faaliyetleri  ile  istihbarata  karşı  koyma  olduğunu,  bunun 
istihbarat  toplama  anlamına  gelmediğini,  ayrıca  bir  de  kendi  mensupları  içerisinde  zararlı 
faaliyetlerle uğraşan insanlarla ilgili bilgi olabileceğini, bunun dışında başka bir kimsenin isminin 
olmadığını,

Türk Silahlı Kuvvetlerinden bir personelin ilişiğinin kesilmesi için 16 kademede 16 ayrı 
imzaya  ihtiyaç  olduğunu,  bunun  da  tek  imza  olarak  değil  kademe  olarak  sayının  bu  şekli  ile 
gruplandırılarak oluştuğunu, Türk Silahlı kuvvetlerindevar olan listesinin tembellik ya da disiplin 
bakımından takip edilen personel için oluşturulduğunu, listelerde artı eksi diye bir takip edilen bir 
sistemin  bulunmadığını,  bir  personele  artı  eksi  vermenin  silahlı  kuvvetlerde  olmadığını,  silahlı 
kuvvetlerde sicillerin puanlama ve kanaatler ile ortaya konulacağını, Türk Silahlı Kuvvetlerinde laik 
demokratik cumhuriyete aykırı hareketleri görülenlerin disiplin bakımından işlem yaparak ilişiğinin 
kesildiğini,  kendisinin de böyle davranan personeli  tespit  etmesi halinde ilişiğini keseceğini,  bu 
konuyla ilgili bir iddia ortaya çıktığında kendilerine bir resim ile bir belge sunulduğunu, belgede bir 
kişinin hoca durumunda bir astsubayın müridinin binbaşı olduğunu, bunu tespit edilmesi üzerine 
kendilerine bunu gösterdiklerini, bu tür kişilerin TSK içerisinde barınamayacağını, 1995'ten 1997 
Ağustos'una kadar Batı Çalışma Grubunun başkanlığını yaptığını,

Dosya içerisinde bulunduğu bildirilen General Etüt diye listeyi bu dava dosyası nedeni ile 
gördüğünü,

Seminere katılanların tamamının 1. Ordunun seferberlik ve savaş halinde bölgede kalıp 
doğrudan 1. Orduya yardım edecek ve sorumluluk verilecek komutanlıklar olduğunu, bu tespiti de 
kendisinin yapmadığını, üst komutanlığın yaptığını, Oraj Hava Harekat adı ile anılan plandan dava 
sebebi ile haberdar olduğunu, Oraj olarak herhangi bir plan dahi duymadığını ancak Balyoz Planı 
ismi ile bir planın var olduğunu, özel kuvvetlerde Balyoz Planı ismi ile hazırlanmış bir plan olsa da 
bu planın atılı suçlamadaki iddia edilen Balyoz Harekat Planı ile ilgisinin bulunmadığını, kendisinin 
meslekte harekat başkanlığı da yaptığını, yanında karacı, denizci, havacı personelin bulunduğunu, 
bu nedenle  de  Oraj  Planı  ismi  ile  anılan  bir  plan  olsaydı  bundan haberdar  olabileceğini  beyan 
etmiştir.

de-) 22.03.2011 tarihli 27 nolu celsede yapmış olduğu savunmalarında özetle:
Salonda  sanık  olarak  bulunanlardan  çoğunu  tanımadığını,  seminere  katılan  kişilerin 

isimlerini karıştırsa da seminer nedeni ile belki tanıyabileceğini,
1. Ordu plan seminerinde Suga isimli bir planın görüşülmediğini, kendisinin eskiden beri 

silahlı kuvvetler içerisindeki tutumu ve duruşu nedeni ile rijit bir insan olarak tanındığını, yakından 
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tanıyanlar ise bunun haklı olmadığını beyan ettiklerini, bu nedenden dolayı kendisinin hedef olarak 
gösterilmiş olabileceğini,

Dönemin Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök ile Harp Akademileri Komutanlığında bir 
görüşme yaptığını,  görüşmenin yapıldığına sanıklardan Halil  İbrahim Fırtına'nın şahit  olduğunu, 
ancak  görüşme  anında  yanlarında  kimsenin  bulunmadığını  sadece  Genelkurmay  Başkanı  ile 
kendisinin  konuştuklarını,  Genelkurmay  Başkanının  kendisine  "orduda  bazı  kıpırdanmalar  var, 
duyumlar aldım, emekli  askerlerle bazı sivillerin çeşitli faaliyetlerde bulunduklarını duydum, bu 
nedir"  şekli  ile kendisine bir  soru yönelttiğini,  kendisinin de ona hitaben bunların dedikodudan 
ibaret olduğunu, ordu hazırmış falan filan gibi sözlere açıklamalar getirdiğini, kendisinin biraz da 
fevri  davrandığım,  hayatı  boyunca  düşünmediği,  aklından  geçirmediği  bir  şeyin  kendisine  bu 
şekilde sorulmasından dolayı tepki gösterdiğini, kendisini her zaman meşru bir zeminde olduğunu, 
bu şekli ile de duruşuna devam edeceğini söylediğini, elinde somut herhangi bir şey var mı diye ona 
sorduğunu, dedikodu ve ihbar mektuplarının dışında somut herhangi bir delilinde bulunmadığını, 
Genelkurmay Başkanının en üst komutanlığı temsil etmiş olması nedeni ile ona makamından dolayı 
saygı  gösterdiğini,  onunla  önceden  çok  iyi  iki  arkadaş  olmasına  rağmen  bu  görüşmeden  sonra 
arkadaşlıklarının sona erdiğini,

2002-2003 yıllarındaki toplumda ya da siyasi hayattaki gelişmelerden duyduğu endişeleri 
dönemin Genelkurmay Başkanı  ile  Başbakanına  ilettiğini,  emekliye  ayrılıp  vedalaşma sırasında 
onlara Atatürk'ün kendi el yazılarından aldığı sözlerin bulunduğu bir madalyonu da hediye ederek 
bu görüşlerini tekrarladığını, ülkenin bir ulus devleti olduğunu, Türk sözünün bir kan bağı olmayıp 
bir yurttaşlık bağı olduğunu, bu şekli ile kendi görüşlerini içerir düşüncelerini anlattığını,

Plan seminerinde ses  kaydı  alma emrini  kendisinin verdiğini,  ses  kaydının alınmasının 
mutat bir uygulama olmadığını, ses kaydının alınmasına ilişkin emrin verilme amacının, personelin 
eğitimi ile seminerin sonuç raporunun hazırlanması sırasında neler konuşulduğu hususların daha net 
anlaşılmasının sağlanması olduğunu, 

1.  Ordu Komutanlığında  görev  yaptığı  dönem içerisinde  Olasılığı  En Yüksek Tehlikeli 
Senaryo  uygulamasını  içerir  başka  da  herhangi  seminer  çalışması  yapılmadığını,  seminerlerin 
konusunun emir  komuta zinciri  içerisinde üst  komutanlıklardan geldiğini,  kendisinin de yapılan 
plan semineri ile ilgili emirlerinin olduğunu, plan semineri ile ilgili Kara Kuvvetleri Komutanlığının 
gönderdiği aylık istihbarat raporlarının var olduğunu, bu raporlar içerisinde hem iç istihbarat hem 
de  dış  istihbaratı  kapsayan  gelişmeler  bulunduğunu,  seminerdeki  konuşulan  konuların  olması 
muhtemel ihtimal dahilindeki konular olabileceğini, somut sorundan ziyade ihtimal dahilinde bir 
sorun çıktığında bu sorunun nasıl çözülebileceği noktasında fikirler ileri sürüldüğünü, kendisinin 
öngörüsünün kuvvetli olduğunu, birçok konuyu önceden gördüğünü ve tespitlerde bulunduğunu, 
endişe ettiği noktaları ifade ettiğini, hatta Anayasa Mahkemesinin AKP hakkında verdiği karar ile 
de öngörüsünün teyit edildiğini,

Plan seminerinde ast  birliklerin üst  komutanlıklar yerine geçerek fikirler  ileri  sürmesini 
kendisinin istediğini,  bu nedenle Türkiye  genelini  kapsar  şekli  ile  fikirler  ileri  sürüldüğünü,  bir 
tarafta Kıbrıs  sorununun, diğer tarafta Ege'de Yunanistan ile 12 mil sorununun, Güneydoğudaki 
terör  sorununun  değerlendirilerek  Türkiye  genelini  düşünmeden  seminerde  değerlendirme 
yapmanın gerçekçi olmayacağı kanısı ile bu yönde fikirler beyan edildiğini,

Kendisinin dönem itibari ile 1. Ordu Komutanı olması nedeni ile 11 ilden sorumlu komutan 
olduğunu, seminerde her ne kadar Türkiye geneli ile ilgili konuşmalar yapılmış olabilse de kendi 
sorumluluğun sadece ordu sorumluluk sahası olan 11 il olduğunu, sorumluluk sahası dışında yetki, 
sorumluluk, güç kullanma kabiliyetinin bulunmadığını,

OEYTS  (Olasılığı  En  Yüksek  Tehlike  Senaryo  )'nin  oluşturulmasında  Milli  Güvenlik 
Siyaset  Belgesi,  Milli  Askeri  Strateji  Belgesi  gibi  yasal  zemine  dayalı  belgelere  dayandığını, 
kendisinin  Genelkurmay'da  17  yıl  gibi  uzun  süreli  bir  çalışmasının  olduğunu,  bu  nedenle 
tecrübesinin  bulunduğunu,  keyfine  göre  herhangi  bir  hareketinin  olmadığını,  seminer  sırasında 
meclisi veya hükümeti uyarıcı bu gidişe dur deyici bir ültimatom verin şekli ile bir beyanı olmuş ise 
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de seminerde irticalen  konuşma yapmış  olması  nedeni  ile  konuşmasının  bütününün incelenerek 
değerlendirilmesi  gerektiğini,  seminerin  jenerik  bir  senaryo  olduğunu,  hükümete  ya  da  meclise 
bugün yarın gideceğim, böyle bir beyanda bulunacağım şekli ile anlaşılmaması gerektiğini, amiyane 
tabirle sohbet ya da şaka içerisinde amacını aşan belki de çirkin olarak kabul edilebilecek şekli ile 
beyanlarda  bulunmuş  olabileceğini,  hatta  bu  işin  sonu  b..  gibi  bir  kelimeyi  de  kullanmış 
olabileceğini,  bunun  amacının  durumun  kötüye  gidiyor  anlamında  kullanmış  olduğunu,  beyan 
etmiştir.

df) 25.04.2011 tarihli 31 nolu celsede yapmış olduğu savunmalarında özetle:
17.03.2011  tarihli  24  nolu  celsede  kendisinin  konuşmam  ayrıntılı  olarak  yapmak 

zorundayım  şekli  ile  bir  beyanda  bulunduğunu,  devamında  ise  çünkü  seminerde  bir  darbe 
planlaması  yapıldığı  için  birçok  askeri  konuyu  da  burada  gündeme  getireceğim  şeklinde  bir 
beyanının olmadığını, huzurdaki sanıkların buna şahit olduğunu, bir askeri darbe planı yaptığım için 
diye bir tabir kullanmadığını, bunun zapta neden bu şekilde yazıldığının kendisine izah edilmesini 
istediğini.

İtirazı üzerine kendisine gösterilen görüntü kaydını izlediğini, itiraz etmiş olduğu bölümü 
de  gördüğünü,  zapta  beyanının aynen geçtiğini,  ancak kendisinin sürçü  lisan  ile  bu şekilde bir 
beyanda bulunduğunu, savunmasının devamında avukatı tarafından bu hususun düzeltildiğini, aksi 
takdirde darbe planı yaptım şeklindeki bir beyanının bütün konuşmasının esprisine aykırı olduğunu, 
beyanının bu şekilde anlaşılmasını talep ettiğini, avukatı tarafından da bu hususun düzeltildiğini, 
beyan etmiştir.

dg-)28.04.2011 tarihli 33 nolu celsede yapmış olduğu savunmalarında özetle:
Seminerin katılımcıların  huzurunda yapılarak  tartışıldığını,  neticesinde de 1.  Ordu plan 

semineri  sonuç  raporunun  hazırlandığını,  kendisinin  sonuç  raporunu  arşive  kaldırılması  hususu 
emrettiğini,  ordu  komutanı  olması  nedeni  kendisi  tarafından  sonuç  raporunu  imha  etmeyin 
şeklindeki emri vermesinden soma kendisinin görevi devam ettiği sürece bu sonuç raporunun imha 
edilemeyeceğini,  kendisine  sorulmadan  sonuç  raporunun  imha  edilmesinin  kimsenin  haddine 
olmadığını,  ancak kendisinden soma gelen ordu komutanı sonuç raporunu imha ettirebileceğini, 
sonuç raporunun içerisi incelendiğinde Balyoz'un B'si, darbenin D'sinin olmadığını,

Plan  seminerlerinde  ses  kaydı  almanın  ender  de  olsa  yapıldığını,  ancak  görüntü  kaydı 
yapılmasının  hiç  olmadığını,  ses  kaydı  alınması  sebeplerinin  biri  de  seminerde  ciddi  konuların 
konuşulduğu, herhangi bir sapış ya da keyfi değerlendirme olmasın diye ses kaydını aldırdığını, 
ayrıca silahlı  kuvvetlerin  içerisinde çok değişik ekollerden gelen az da olsa bazı  insanların var 
olduğunu,  uyduruk,  yalan  yanlış  bir  şeyler  söyledikleri  zaman  konuşulanların  ne  olduğunu 
gösterebilmek için sesin kayda alındığını,

Ordu  içerisinde  personel  ile  ilgili  herhangi  istihbaratın  bulunmadığını,  EMASYA 
kaldırılmazdan  önce  asayiş  toplantılarının  yapıldığını,  bu  toplantılara  katılan  kolluk  birim 
sorumluları  elde  ettikleri  istihbari  bilgileri  toplantıya  katılanlar  ile  paylaştıklarını,  seminerde 
kullanılan isimlerinde bu şekli  ile asayiş toplantılarından elde edilen isimler olduklarını,  jenerik 
senaryoda da konular konuşulduğunda elde edilen bu isimlerin kullanıldığını, orduların elinde bir 
sıkıyönetim halinde  uygulanması  gereken sıkıyönetim planlarının  var  olduğunu,  bu sıkıyönetim 
planları  içerisinde  hiçbir  zaman  şu  adam  değiştirilsin  bu  adam  değiştirilsin  şekli  ile  bir 
düzenlemenin  olamayacağını,  planların  genel  olduğunu,  geniş  bir  zamanı  kapsadığını,  kişisel 
herhangi  bir  şeyin  içinde  olmadığını,  ancak  seminer  sonuç  raporu  içerisinde  "bilgileri  güncel 
tutalım" sözünden kastının ise emniyetten ya da jandarma istihbaratından gelen bilgilerin güncel 
tutulmasını kastettiğini beyan etmiştir.

dh-) 29.04.2011 tarihli 34 nolu celsede yapmış olduğu savunmalarında özetle:
Seminerin büyük bir  salonda yapıldığını,  dışarıdan gelen kolordu komutanlıklarına ayrı 
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ayrı geldikleri zaman evraklarını koymaları için küçük odalar tahsis edildiğini, ancak plan seminer 
çalışmasının tek bir odada yapıldığını, beyan etmiştir.

dı-) 02.05.2011 tarihli 35 nolu celsede yapmış olduğu savunmalarında özetle:
Tatprog'un  Genelkurmay  Başkanlığı  tarafından  yayınlandığını,  Tatprog  dışında  bütün 

birlikleri toplayacak plan seminerinin olamayacağını, Tatprog kapsamında ilgili kuvvete yeni bir 
emir  gelmediği  için  Genelkurmay  Başkanlığından  tekrar  müsaade  istenilmesine  de  gerek 
olmadığını,  kaldı  ki  Genelkurmay Başkanlığına  haber  vermeden  Olasılığı  En  Yüksek  Tehlikeli 
Senaryo  uygulansa  dahi  bunun  darbe  planlamanın  işareti  olamayacağını,  askeri  bir  suç 
olabileceğini, ya da kabahat nevinden bir suç olabileceğini beyan etmiştir.

di-) 16.06.2011 tarihli 41 nolu celsede yapmış olduğu savunmalarında özetle:
Seminerde yapılan konuşmaların banda alınmasının daha önce de söylediği gibi kendisi 

tarafından emredildiğini, emniyette bu kayıtların çözülmesi sırasında ciddi hatalar olduğunu, ancak 
kayda  alman  konuşmaların  tamamı  dinlenilince  özün  anlaşıldığını,  sözleri  bir  tarafa  çekme 
olanağının bulunmadığını, bunun askeri bilirkişi raporu ile de sabit olduğunu, seminerde konuşma 
sırasında "örtülü bir şekilde" sözünden kastedilenin, kara sularının 6 mil ötesi ile ilgili yapılacak bir 
harekatı kastettiğini, seminer cereyan tarzı incelendiğinde kapalı görev ya da örtülü konuşulanın ne 
demek olduğunun anlaşılacağını, Mehmet Daysal'ın Raporunda da bu hususun irdelenip açıklığa 
kavuştuğunu, OEYTS'nin bir darbe planı olmadığını, tespit tutanakları ile OEYTS'nin darbe planları 
gibi aygılatılmaya çalışıldığını, Bir Türk-Yunan savaşının olasılığı en düşük savaş olduğunu, çünkü 
Yunanistan ile aynı ittifak içerisinde bulunduğumuzu, böyle bir ülke ile savaşılmasının mümkün 
olmadığını, ama meclisin aldığı bir kararın ve planlamanın olduğunu, bunun ordunun iradesi dışında 
olduğunu, böyle bir planda olasılığı en yüksek durumun Türkiye'nin başının başka şeylerde belaya 
girdiği zaman Yunanistan'ın da bundan istifade ederek örneğin 12 mil meselesini gündeme getirerek 
Türkiye'nin  sınır  bölgesinde  sıkıntı  çıkarabileceğini,  bu  hususları  tartışmak  için  OEYTS'nin 
görüşüldüğünü,

20 Aralık 2002 tarihinde karargah koordinasyon toplantısında yapmış olduğu konuşmasının 
cingöz  recai  diye  tabir  edebileceği  2  polis  memurunun  Balyoz  planı  çerçevesinde  yapılan 
koordinasyon toplantısı diye empoze etmeye çalıştıklarını, bu konuşmanın da farklı yorumlanarak 
aleyhlerinde kullanıldığını,

Keşif  meselesinin  hiçbir  zaman  seminer  ile  ilişkisinin  olamayacağını,  seminerde  sanal 
olayların var olduğunu, gerçekliği olmasa da örneğin bir yağma hadisenin var olduğunu, keşfin bir 
EMASYA  görevinin  ifası  sırasında  düşünülebileceğini,  örneğin  öğrencilerin  yahut  gösteri 
yapanların nerede toplandıklarını,  oraya nasıl gidildiğini, bu gösteri  yapanların yolunun keşfinin 
yapılması  gerektiğini,  böyle  durumlarda  keşif  yapılabileceğini,  müdahalenin  kolaylaşması 
EMASYA kapsamındaki çıkan bir hadisenin önüne geçilmesi için şevkin nasıl yapılması gerektiği 
için keşif yapıldığını,

Plan seminerinde sanal bir senaryonun uygulandığını, bu sanal senaryoda gerçek isimler ile 
yer  isimlerinin  olabileceğini,  ancak  şahıs  ismi  olamayacağını,  genel  kapsamlı  ifadelerin 
kullanılabileceğini,  örneğin  çapulcuların  mağazalara  hücum  ettiklerinin  ya  da  irticai  faaliyette 
bulunanların eylem yaptıkları gibi ifadeler olabileceğini, gerçek ismin olamayacağını, her ne kadar 
seminerde Kadıköy îmam Hatip Lisesi müdürü sorunlar yaratıyor, siz bunu değiştirmek istemiyor 
musunuz gibi ifadeler kullanılmış ise de, sanal olarak sıkıyönetimin ilan edildiğinin kabul edildiği, 
bu nedenle bu sözlerin kullanılmış olabileceğini, bunların bir darbe planı ile ilgisinin olmadığını, 
bunların darbe planının parçası değil sıkıyönetim planının uygulama esaslarından olduğunu,

Konuşmalarının diğer sanıkların beyanları nazara alındığında bir çelişki oluşturmadığını, 
her ne kadar kendisine yöneltilen soru üzerine Bekir Memiş'in savunmalarında gerçek isimlerden 
bahsedildiği  beyan  edilse  de,  Egemen  Harekat  Planının  tartışılmasında  geri  bölge  emniyetinin 
sağlanmasında şahısların isimlerinin kullanılmadığını, takdimde bulunan kişinin kendi bölgesinde 
        E-İmzalıdır           E-İmzalıdır            E-İmzalıdır               E-İmzalıdır 



T.C. İSTANBUL ANADOLU 4. AĞIR CEZA MAHKEMESİ Dosya-Karar No: 2014/188 Esas - 
2015/143
sıkıyönetimin  gerçekten  ilan  edilmiş  olması  halinde  bunların  değiştirilmesi  gerektiği  şekli  ile 
beyanlarda bulunabileceğini, kendisinin bu hususlar üzerinde durmadığını, kaldı ki ordunun elinde 
istihbari  çalışmaya  dayalı  bilginin  bulunmadığını,  bu  bilgileri  emniyetten  aldıklarını,  şayet 
sıkıyönetim  ilan  edilirse  kolluk  kuvvetlerinin  sıkıyönetim  ordu  emrine  girmiş  olduklarını,  bu 
nedenle bu şekilde konuştuğunu, 

Seminerde somut yer ve kişi isimlerinin kullanılması emrinin kendisi tarafından verildiğini, 
seminerin gerçekçi baza oturmasını sağlamak için bu şekilde emir verdiğini,  ayrıca sıkıyönetim 
planlarının güncelleştirildiğini, bunları yaparken de sanki burada Egemen Harekat Planının Ek-O'su 
olan,  sıkıyönetim  planını  yaparken  mevcut  zaman  kesintisi  de  gözetilerek  güncelleştirmelerin 
yapılmasını emrettiğini, bunun hiçbir zaman uydurma Balyoz planı olmadığını, söylediklerinin bir 
darbe planı değil sıkıyönetim planı olduğunu, beyan etmiştir.

dj-) 17.06.2011 tarihli 42 nolu celsede yapmış olduğu savunmalarında özetle:
Kendisinin meslek hayatı  boyunca birlikte  çalıştığı  insanların hangi  mezhepten olduğu, 

oruç tutup tutmadığı, namaz kılıp kılmadığı hususlarını sorgulamadığını, Doğan Temel ile belirli bir 
süre emir komuta zinciri içerisinde olmasa da birlikte çalıştıklarını, aralarında geçen bir hadiseden 
dolayı  kendisinin  ona  kırıldığını,  yüzüne de  kırgınlığını  söylediğini,  kendisinin  harekat  başkanı 
olduğu bir dönemde Bosna Hersek'te görevli olan bir personel ile ilgili rapor geldiğini, raporda bu 
personelin  irticaya  bulaştığının  bildirildiğini,  bu  konu  hakkında  özel  olarak  bir  personelin 
görevlendirildiğini ve dosya hazırlandığını, dosyanın içeriği noktasında kendisinin itirazı olduğunu, 
hiçbir zaman kişilerin inançları ile ilgili kendisinin bir sorgulamasının olmadığını beyan etmiştir.

dk-) 23.06.2011 tarihli 45 nolu celsede yapmış olduğu savunmalarında özetle:
Hiçbir  hukuk devletinde dijital  belgelerin yasal  kanıt  sayılmadığını,  bunun mahkemede 

belge olarak kabul edilmesinin bir hukuk cinayetinin başlangıcı olduğunu, normalde sahte bu dijital 
belgelerin hiç içeriğine bakılmaksızın reddedilmesi gerektiğini, üretilen belgelere dayanan davanın 
bir  çete  tarafından  oluşturulduğunu,  bir  takım  basının  bu  oluşumun  içinde  olduğunu,  tespit 
tutanakları  çarpıtılmak  sureti  ile  hazırlanmış  olduğundan  karargah  koordinasyon  toplantısındaki 
sözlerinin sanki seminerde Balyoz planı görüşülmüş gibi gösterildiğini,

Dosyada hiçbir somut delilin olmadığını, delil olmadan tutukluluğun devamı hususunda 
verilen  kararların  cinayetten  farksız  olduğunu,  tarihin  bunu  sorgulayacağını,  gerek  adresler 
konusunda, gerekse soruşturma evrakının bilirkişi tevdi noktasında gelen müzekkere cevaplarının 
emanete kaldırılması noktasında birçok aksaklıkların bulunduğunu,  11 nolu CD'nin sahte olarak 
üretildiğini, CD'nin üzerindeki yazıların Suha Tanyeri'nin o tarihteki rütbesi ve onun yazısı taklit 
edilmek sureti ile yazı makinesi ile yazıldığını, mahkemenin bütün bu verdiği örnekler nedeni ile 
artık  kuşku  duyup  masum  olan  insanlara  çile  çektirmekten  vazgeçmesi  gerektiğini,  sanıkların 
sadece kendilerinin değil ailelerinin de çile çektiğini beyan etmiştir.

dl-) 13.10.2011 tarihli 57 nolu celsede yapmış olduğu savunmalarında özetle:
Bu davanın acele işlerden sayılan bir dava olduğunu, duruşmaların aralıksız, sürekli devam 

etmesinin  gerektiğini,  önceki  celselerde  40  güne  yakın  aralar  verildiğini,  davanın  biran  evvel 
sonuçlanmasını istediğini, davanın sanıklara büyük ızdırap verdiğini, davanın ailelerine, yakınlarına 
da acı verdiğini, daha öncesinde sahtelik noktasında parmak izlerini bulup mahkemeye bildirdiğini, 
en son olarak da Eskişehir'de yapılan arama sonucunda elde edildiği bildirilen flash disk'in arama 
mahallinde kontrol  edilmediğini,  bu diskin 23 Şubat'ta ele  geçtiğini,  ancak bu tarihten önce 14 
Şubat'ta diskin içerisindeki bilgilerin emniyetin elinde olduğunu, bu davanın çok uzadığını, biran 
evvel bitirilmesini talep ettiğini, davadan çok sıkıldığını, amaç bu ise kendilerinin de tutumlarını 
değiştireceklerini,  eğer  amaç  davayı  sürümceme  de  bırakmak  ise  bunu  anlayabileceklerini, 
kendilerinin iyi  niyetli  olarak davanın biran önce bitirilebilmesi  için çalıştıklarını,  aksi  takdirde 
mahkemeye  karşı  başka  bir  tutum  tutunacaklarını,  Mehmet  Baransu'nun  yazılarında  hala  plan 
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semineri  ile  ilgili  darbe  provası  yapıldığı  hususunda  açıklamalar  yaptığını,  ses  kayıtları 
incelendiğinde tankların nereye konuşlanacağı, kimlerin gözaltına alınacağı, hangi siyasilerin hangi 
cezaevine  gireceği,  AKOM'un  sıkıyönetim  merkezi  olacağı,  belediyelere  askerlerin  atanacağı, 
alışveriş merkezlerine el konulacağı gibi yorumlar ile kendileri aleyhinde kullanıldığı, mahkemeyi 
etki altına almak isteyenlerin olduğunu, bunların doğru olması halinde şerefsizliği kabul ettiğini, 
eğer yalan ise söyleyen kişilerin şerefsiz olduğunu, ses kayıtlarının alınmasını kendisinin istediğini 
beyan etmiştir.

dm-) 05.03.2012 tarihli 91 nolu celsede yapmış olduğu savunmalarında özetle:
Her ne kadar seminerde hava konuları görüşülmemiş ise de hatırladığı kadarı ile yaşının da 

70  olduğu  da  gözetilerek,  seminere  hava  boyutuyla  ilgili  olarak  gözlemci  Cevdet  Kurnaz'ın 
katıldığını, bu kişinin kendisinden müsaade isteyerek seminerde görüşülen açıklık kazandırılması 
için, konuşma yaptığını, bu kişinin gerek Kuzey Irak ve gerekse Yunanistan'a karşı yapılacak hava 
operasyonu ile ilgili hava gücünün kullanılmasıkonularında açıklamalar yaptığını, Cevdet Kurnaz'ın 
kendiliğinden  hemen  çıkıp  konuşma  yapmadığını,  seminerlerde  eğer  müsaade  verilirse 
gözlemcilerin  konuşma  yapabileceğini,  kendisinin  deseminerde  gözlemci  de  olsa  bir  havacı 
olmasını fırsat bilerek ordu ile Hava Kuvvetlerinin müşterek bir harekat öngörülmesi nedeni ile ona 
söz verdiğini,

İddia  Makamının  üzerinde  ısrar  ile  durduğu bir  hususun seminerde  gerçek yer  ve  kişi 
isimlerine yer verilip verilmediğini devamlı vurguladığını,  gerçek yer ve gerçek kişi  isimlerinin 
seminerde  zaman zaman  geçmiş  olduğunu,  bu  konuda hiçbir  tereddüdün  bulunmadığını,  çünkü 
kalkışmaların Ümraniye'de ve Sarıgazi'de olduğunu, farazi olarak bir sıkıyönetim halinde bu tür 
konuşmaların yapıldığını, bu isimlerin MİT, emniyet tarafından tespit edilmiş isimler olduğunu, o 
aşamada da  planın  güncel  olmaması  nedeni  ile  ellerinin  altındaki  verilerin  bu  olduğunu  ve  bu 
şekilde  gerçek  yer  ve  kişi  isimlerinin  güncel  olarak  kullanılabileceğini,  yapılan  açıklamalar 
doğrultusunda olayın netleşebilmesi için ses kayıtlarının dinlenilmesinin faydalı  olacağını beyan 
etmiştir.

dn-) 06.03.2012 tarihli 92 nolu celsede yapmış olduğu savunmalarında özetle:
Seminerdeki ses kayıtlarının alındığı kasetler incelendiğinde öncelikle Türkiye genelindeki 

genel durum değerlendirmesinin yapıldığını, kolordu komutanlarının kendilerini en üst düzeydeki 
komutan olarak, ordu komutanı yerine koyarak değerlendirmeler yaptıklarını, sonrasında ise beyin 
fırtınası  olsun  diye  daha  alt  seviyedeki  personelden  fikirler  alındığını,  taktik  seviyede  mevcut 
talimnamelere göre işlemlerin ortaya konulduğunu, ülkenin kuzeyinde, güneyinde neler olduğunu, 
neye  öncelik  verildiği  konularında  seminerde  bu  hususlara  dikkat  çekildiğini,  kendi  bilgi  ve 
tecrübelerini  Irak'la  ilgili  ne  olduğunu  bahsettiğini,  bu  konuşmalarda  Balyoz'un  tartışmasının 
yapılmadığını,  tartışmaların  darbe  planı  tartışması  olmayıp  doğrudan  doğruya  seminerde  ortaya 
konulan ve duruma bağlı olarak gelişen konuların konuşulduğunu, ancak amacını aşan bir sözün 
kullanılmış  da  olabileceğini,  b..  ile  şey  yapan  bir  kelimenin  sarf  edilmiş  olduğunu,  kurulan 
hükümetin henüz 3 aylık bir hükümet olup seminerde hükümetin hedef alınmadığını,  senaryoya 
göre mevcut hükümeti, devleti, rejimi hedef alan ayaklanmaların var olduğunu,

5442 sayılı  yasanın 9.  maddesi  uyarınca İçişleri  Bakanlığı  ile  Genelkurmay Başkanlığı 
arasında  bir  protokolün  imzalandığını,  bu  protokolde  Genelkurmay'ı  kendisinin  temsil  ettiğini, 
imzayı da Genelkurmay adına kendisinin attığını, seminerin 1. gününde Türkiye genelinde hem iç 
hem  dış  tehdidin  genel  değerlendirmelerinin  kolordulardan  alındığını,  sonrasında  sıkıyönetim 
planlarının  arz  edildiğini,  2.  günde ağırlıklı  nokta  ise  İstanbul  3.  Kolordu Komutan Yardımcısı 
Tümgeneral Metin Yavuz Yalçın'm beyanlarının bulunduğunu, devamında ise serbest tartışma ve 
katılımcıların münferiden takdimlerinin yer aldığını, özel durum denilen hususun ise en son gün 
konuşulduğunu, 4 nolu kasette geçen darbe harekatı ibaresinin hükümete karşı yapılacak bir ihtilal 
olmayıp seminerdeki olaya karşı yapılacak bir darbe manasında kullanıldığını beyan etmiştir.
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do-) 08.03.2012 tarihli 93 nolu celsede yapmış olduğu savunmalarında özetle:
Seminerdeki kullanılmış olan birlik isimlerinin gerçek birlik isimleri olduğunu, seminerde 

bir plan çerçevesinde dış ve iç tehdide yönelik bir senaryonun incelendiğini, gelen birliklerinde ön 
çalışmasını buna göre yaptıklarını, bu ön çalışmaları kendisinin seminerden önce dinlemediğini, hal 
tarzının  seminerde  çözüleceğini,  bir  planı  tartışmadıklarını,  seminere  gelenlerin  daha  öncesinde 
getirdiği  bir  plan olmayıp bu konuda da bir  tartışmanın olmadığını,  Ek-O'da herhangi bir  şahıs 
isminin  bulunmadığını,  plan  semineri  içerisinde  belirttiği  sıkıyönetim  görevlendirmelerinin 
Genelkurmay Başkanlığı tarafından verildiğini, 7. kaset içerisinde geçen yapmış olduğu esprinin 
yanlış  anlaşıldığını,  gözlemcilerin  kendilerine  bağlı  olmayıp  başka  askeri  birimlerden  gelmiş 
olmaları nedeni ile onları kastederek gitmeyin diyemem işte ama, burada kalın diyorum, hani adam 
göndermedi, ihtilal yapıyor diye kendisinin bir espri yaptığını beyan etmiştir.

dö-)09.03.2012 tarihli 94 nolu celsede yapmış olduğu savunmalarında özetle:
Seminer  kayıtlarının  normalde  ufak  tefek  hatalar  içerse  de  çözümlemelerin  doğru 

olduğunu,  hataların  hayati  nitelikte  olmadığını,  yer  yer  küçük  aksaklıklar  bulunduğunu,  açılan 
davanın  Türk  Ulusuna,  Türk  Halkına,  Türk  Silahlı  Kuvvetlerine  çok  pahalıya  mal  olduğunu, 
seminerde  bir  hata  varsa  bu  kusurun  kendisine  ait  olduğunu,  onları  kendisinin  çağırdığını, 
kendisinin  ordu  komutanı  olması  nedeni  ile  katılımcıların  gelmezlik  yapamayacaklarını, 
seminerdeki konuşmaların darbe ile bir  ilişkisinin bulunmadığını,  geri  bölge emniyeti  içerisinde 
sıkıyönetim  planları  ile  ilgili  sunuşlarda  kendisinin  fazla  irdelemesinin  olmadığını,  dış  tehdit 
hususunda  ayrıntılı  bilgiler  istediğini,  kapanış  konuşmasında  iç  tehdit  ve  dış  tehdit  ile  ilgili 
düşüncelerini  açıkladığını,  bu  düşüncelerini  açıkladığı  sırada  bütün  katılımcıların  kendisine 
katıldığına dair bir sonucun olmadığını, düşüncelerinin şahsi fikirleri olduğunu, açıklamalarının hiç 
kimseyi  bağlamayacağını,  kapanış  konuşması  ile  ilgili  bir  hesap  verilecekse  bunu  görevli 
mahkemede  vermeye  hazır  olduğunu,  o  günkü  yapmış  olduğu  açıklamaların  halende  geçerli 
olduğunu, o günkü düşüncelerine hala imza atmaya hazır olduğunu, dijital verilerinin doğruluğunu 
İddia Makamının ispat etmesinin zorunlu olduğunu, beyan etmiştir.

dp-) 27.03.2012 tarihli 97 nolu celsede yapmış olduğu savunmalarında özetle:
Balyoz söylentileri, ihbar mektupları falan gibi hususların havada uçuştuğunu, Amerikan 

Büyükelçiliğine kadar bu söylentilerin gittiğini, o dönemde Genelkurmay Başkanının İstanbul'a 18 
Mayıs  2003  tarihi  gibi  geldiğini,  kendisine  bu  söylentiler  nedeni  ile  bazı  emekli  generallerin 
katıldığı, sivillerin katıldığı bir darbe söylentileri var şeklinde duyumlar hakkında soru sorduğunu, 
kendisinin de saygı sınırları içerisinde biraz da alınmış olarak meşru daire içerisinde bulunduğunu 
belirten bir konuşma yaptığını, hatta kendisine belgeler kozmik bürodan çıkmadı, çıkamaz, kozmik 
büronun kayıtları belli, bu belgeler acaba resmi yoldan mı çıktı şekli ile açık mektubu ile bir talepte 
bulunduğu,  ancak Genelkurmay Başkanının  konu ile  ilgili  olmayan başka  türlü  açıklamalarının 
olduğunu, hatta köstebek lafını kendisi onun için kullanmasa da bu söz nedeni ile alındığını, hatta 
kendisi aklına o anda gelmese de bir köstebek bir evrak alabilir ama bütün valizi alamaz şekli ile 
beyanda bulunduğunu,

Seminer  sırasında  Genelkurmay  Başkanlığının  özel  kaleminden  personelin  de  var 
olduğunu,  bu  görevliler  vasıtası  ile  Genelkurmay  Başkanına  seminer  ile  ilgili  bilgi  verilmiş 
olabileceğini,  hatta  seminerde  ileri  geri  konuştu  şeklindeki  bir  hususun  netleşebilmesi  için 
kendisinin yanlış  anlaşılmayı  önleyebilmek için sesleri  kayda aldırdığım,  kendisin meşru zemin 
içerisinde konuştuğunu, mevcut usul ve kanunlara göre hem cephe gerisini hem de cephe ilerisini 
seminerde konuştuğunu, ses kasetlerinin de bu şekilde Genelkurmay Başkanlığına ulaşabileceğini, 
bu sırada da Başbakan'a da bu şekilde ihbar mektuplarının gittiğini,  doğal olarak Başbakanında 
Genelkurmay Başkanına bu husus sorduğunda kasetlerin Başbakan'ın eline bu şekilde ulaştığını, 
Başbakan  ile  Genelkurmay  Başkanının  şiirsel  bir  uyum  içerisinde  çalışan  2  devlet  görevlisi 
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olduğunu, bunu Genelkurmay Başkanının kendi tabiri olması nedeni ile söylediğini,

dr-) 17.08.2012 tarihli 109 nolu celsede yapmış olduğu savunmalarında özetle:
Cumhuriyet Savcısı Bilal Bayraktar'ın bilirkişi olarak görevlendirdiği kişilerin İstanbul ve 

Ankara il Adli Yargı Komisyonu Başkanlıklarınca oluşturulan bilirkişi listesinde olmayan kişiler 
olduğunu, bu nedenle bu kişilerin atanmasının usulsüz olduğunu, hatta bu bilirkişilerin İstanbul'da 
dahi görevli bulunmadığını, atanan bu bilirkişilerin silahlı kuvvetler personeli ile görülmekte olan 
başka davalarda da görev aldıklarını, kamuoyunda şaibeli dijital verilere dayanan tüm davalar için 
Ankara Emniyetinden hep aynı kişilerin bilirkişi olarak görevlendirildiğini, üstelik bu kişilerin adli 
bilişim uzmanı da olmadıklarını, 

TÜBİTAK raporlarının alınmasında da usulsüzlükler bulunduğunu,  bilirkişi  atanmasının 
usulüne uygun yapılmadığını, yemin ettirmede eksiklikler olduğunu,

Ahmet  Erdoğan'ın  akademiden  mezun  olalı  1  yılı  doldurmamış  tecrübesiz  bir  kurmay 
subay  olup  bilgi  ve  deneyiminin  sınırlı  olduğunu,  bu  kişinin  art  niyet  taşımıyorsa  rapor 
incelendiğinde  doğrudan  doğruya  basiretsizlik  ve  konuya  gereken  önemi  vermediğinin 
anlaşılacağını, raporun bir faraziyeye dayandığını, bu faraziyeye dayanılmasının ayrı bir gariplik 
olduğunu,  bilirkişi  Mehmet  Daysal  başkanlığında  oluşturulan  5  kişilik  uzman  heyetinin  vermiş 
bulunduğu  bilirkişi  raporu  gerçeği  bütün  ayrıntıları  ile  ortaya  koyduğunu,  Daysal'ın  heyetinin 
sunmuş olduğu raporun Ahmet Erdoğan'ın varsayıma dayalı raporunu bütün yönleri ile çürüttüğünü,

ds-) 23.08.2012 tarihli 110 nolu celsede yapmış olduğu savunmalarında özetle:
Plan  seminerlerinde  dünyada  ve  ülkede  yaşanan  mevcut  durum  ve  krizlerin  değil 

kurgulanan sanal  bir  senaryoda ortaya  konan koşulların  gerçek kabul  edilerek mevcut  planların 
irdelendiğini, ordu tarafından düzenlenen harp oyunu, plan tatbikatı, plan seminerleri için senaryoyu 
hazırlama sorumluluğunun ordu komutanlığının görevi olduğunu, ortada hiçbir şey yokken olasılık 
dikkate  alınarak  senaryolar  yazıldığını,  seminerlerde  senaryoların  tartışılmadığını,  planların 
tartışıldığını, plan seminerlerinde mevcut bir plan irdelendiği içinde ülkeler ve coğrafi bölgelerin, 
birlikler ve şahıs isimlerinin gerçek olarak kullanıldığını,

Egemen Harekat Planı seminerde incelenirken hem cephede uygulanacak askeri harekat 
hem  de  cephe  gerisinde  uygulanacak  sıkıyönetim  planı  Ek-O'nun  ele  alındığını, "Adil  düzen 
mutlaka gelecek, kanlı mı gelecek kansız mı gelecek onu zaman gösterecek''' şeklindeki söylemlerin 
parti liderlerince gündeme pervasızca taşındığı bir ortamda ordunun geri bölgesinde de bölücü ve 
irticai kalkışmaların sıkıyönetim planlarında tartışılmasının şaşılacak bir durum olmadığını,

Seminerden sonra ayrıntısını  sanıklardan Ergin Saygun'un savunmasında anlattığı  üzere 
seminerdeki  konuşmaların  kaydedildiği  kasetlerin  Başbakan'a  götürülmüş  olduğunu  duyduğunu, 
kasetleri  1.  Ordu  Komutanlığından  alıp  götüren  kişinin  amirlerinin  gözüne  girmeyi  her  şeyin 
üstünde tutan bir haber kaynağı kişinin olabileceğini,

Balyoz Güvenlik Harekat Planım hazırlayanların 12 Eylül 1980 tarihinde gerçekleştirilen 
askeri darbe öncesi 1. Ordu Komutanlığınca yayınlanan Bayrak Harekat Direktifini esas aldıklarının 
polis  tespit  tutanağında  açıkça  belirtildiğini,  söz  konusu  sahte  dijital  verinin  incelenmesinde 
yanlışlık ve eksiklikler olmasına rağmen askeri darbeye ilişkin başkaca ellerinde de gerçek plan 
örneği bulunmadığından 1. Ordu Bayrak Direktifinden ilham aldıklarının polis tespit tutanaklarında 
belirtilmiş  ise  de  12  Eylül  askeri  darbesinin  ana  dokümanının  Genelkurmay  Başkanlığının 
YURTKOR Harekat  Planı  Uygulama  Direktifi  ise  Genelkurmay Başkanlığının  Bayrak  Harekat 
Direktifi olduğunu, 1. Ordu Komutanlığı Bayrak Harekat Direktifini 12 Eylül askeri darbesinin ana 
dokümanı sayan aklı evvellerin bir darbe planı üretmiş olduklarını,

Dosyada bulunan dijital plan ve eklerinde 1957 adet zaman mekan ve isim aykırılıklarının 
bulunduğunu, bu aykırılıkların mahkemece göz ardı edildiğini, 1957 aykırılığın tamamının huzurda 
belirtilmesinin uzun zaman alacağını, ancak dilekçelerle bunun mahkemeye sunulduğunu,

Dosyada var olduğu bildirilen dijitallerin üst verilerinde kullanıcı veya son kullanıcı olarak 
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isminin  geçmediğini,  isminin  imza  hanesinde  geçen  verinin  Balyoz  Güvenlik  Harekat  Belgesi 
olduğunu,dosyada  var  olduğu  bildirilen  dijital  veriler  ile  sanıklar  arasında  herhangi  bir  illiyet 
bağının  kurulamadığını,  aksine  sanıklar  ile  illiyet  bağının  kurulamayacağına  dair  binlerce  kanıt 
bulunduğunu, bir yapılanmadan bahsedilmiş olmasına ve kendisinin de bu yapılanmanın liderliğini 
yaptığı iddia edilse de bunun kanıtının bulunmadığını,

dş-) 20.09.2012 tarihli 117 nolu celsede yapmış olduğu savunmalarında özetle:
Her ne kadar suç tarihi olarak Aralık 2002-2003 olarak belirtilmiş ise de acaba belirtilen 

tarih dilimi içerisinde teşebbüse ilişkin harekatın hazırlık, harekat ortamının şekillendirilmesi, icra 
ve yeniden yapılanma safhası olmak üzere 4 safha olarak icra edileceği belirtilmiş ise de hazırlık, 
harekat  ortamının  şekillendirilmesi  ve  icraya  yönelik  herhangi  bir  eylemin  tespit  edilip 
edilmediğinin  araştırılması  gerektiğini,  somut  olayda  atılı  suçlama  ile  ilgili  somut  bir  delilin 
bulunmadığını,  beyan  etmiş,  "verilen  karar  hakkınızda  hayırlı  olsun'''  beyanı  ile  sözlerini 
tamamlamıştır.

2-)SANIK ÖZDEN ÖRNEK:

a-)  Klasör  65  Dizi  133-137'de  bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  vermiş  olduğu 
25.02.2010 tarihli beyanlarında özetle;  Kendisinin bir suç işlemediğini, Balyoz, Çarşaf, Sakal, 
Oraj ve Suga Planları ile hiçbir ilgisi ya da bilgisinin bulunmadığını, gazeteden öğrendiği kadarı ile 
iddia  edilen  bu  planlardan  haberdar  olduğunu,  kendisinin  atılı  suçlama  ile  ilgili  kimse  ile 
konuşmadığını,  hiçbir  kimse  ile  işbirliği  içinde  olmadığını,  kendisinin  1.  Orduda  yapılan  plan 
seminerine katılmadığını,  1. Orduda yapılan seminer tarihinde Deniz Kuvvetleri  Komutanlığının 
emri ile Donanma Komutanlığı Özel Harp oyununun planlı  olduğunu, ancak 01 Mart Tezkeresi 
nedeni ile harp oyununu iptal ettiğini ve kuvvet komutanına bilgi verdiğini,

l'inci  Ordu  Komutanlığı  ile  hiçbir  şekilde  askeri  hiyerarşi  içerisinde  olmadıklarını, 
irtibatlarının  bulunmadığını,  yazışmaların  dahi  Ankara  merkezli  sağlandığını,  Çetin  Doğan  ile 
sadece görev süresi boyunca insani ilişki çerçevesinde birkaç kez görüştüğünü, sıkıyönetim ilan 
edilse dahi Donanma Komutanlığının 1.  Ordu Komutanlığının emri altına girmeyeceğini,  çünkü 
aralarında organik bir bağın bulunmadığını, 2006 yılında kaldırıldığını tahmin ettiği 2000 yılında 
Kuzey Deniz Saha Komutanı iken Suga isimli bir plana imza attığını, bu planın atılı suçlamadaki 
Suga Planı ile ilgisinin olmadığını, Suga'nın sıkmak, boşunu almak anlamına gelen bir denizcilik 
tabiri olduğunu, kendisinin iddia edildiği gibi bir plan hazırlamadığını, hazırlaması içinde kimseye 
emir  vermediğini,  hazırlandığı  iddia  edilen  planın  askeri  yazışma  kurallarına,  rütbe  sistemine 
uymadığını,  böyle  yasadışı  bir  plan  yapılsa  dahi  bunun  kuvvet  komutanlığı  karargahında 
yapılamayacağını, çünkü çok çabuk ifşa olacağını, kendisine sorulan diğer bazı sanıkları tanıdığını, 
ancak  onlara  herhangi  bir  yasadışı  emir  vermesinin  veya  plan  yapmaları  hususunda  onları 
yönlendirmesi ve görevlendirmesinin olmadığını beyan etmiştir.

b-) Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki Savunmaları: 

ba-) 22.03.2011 tarihli 27 nolu celsede yapmış olduğu savunmalarında özetle:
Kendisinin Balyoz Planı ve ekleri ile Suga Planı ve eki, Bilgi Notu ve ekleri ile Donanma 

Komutanlığından  çıkan  belgelerden  ayrıca  5-7  Mart  2003  tarihinde  1.  Orduda  yapılan  plan 
seminerinden  habersiz  olduğunu,  kendisinin  atılı  suçlama  ile  ilgili  hiç  kimse  ile  görüşme 
yapmadığını, bu konuda kimseye emir vermediğini, belge olarak kabul edilen yazılar ile hiçbir ilgi 
ve alakasının olmadığını, isminin iradesi dışı kullanıldığını, davaya konu bütün olayların sahtekarlık 
olduğunu,  bunu  yapanların  amaçlarının  ülkenin  en  üst  yöneticileri  dahil  herkes  tarafından 
bilindiğini, bu sahtekarlıkları ortaya çıkarmak için savunma yapacağını, Mehmet Baransu tarafından 
teslim edilen  bavuldan  çıkan  19  adet  CD'nin  seminerden  sonra  kozmik  odada  emniyete  alınıp 
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saklanması gereken CD 1er olduğu, ancak bu konuda herhangi bir kayda rastlanmadığını, bunun 1. 
Ordudan gelen yazı cevabı ile sabit olduğunu, talimatlara göre CD'lerin kozmik odaya girdikten 
sonra  kayda  geçirilmesinin  gerektiğini,  bu  kayıtlar  CD'lerin  imha  edilse  dahi  kayıt  defterinde 
görüneceğini, ancak CD'lerin bu şekli ile bir kayıtlarının olmadığını,CD'lerin seminerden 7 yıl sonra 
yasa  dışı  yollarla  kozmik  odadan  dışarı  çıkarılarak  Mehmet  Baransu'ya  verilmiş  olabileceğini, 
öncelikle burada dikkat edilecek olan hususun CD'lerin ne olduğunun anlaşılması gerektiğini, teslim 
edilen CD'lerin 2003 yılında arşive kaldırıldığı iddia edilen CD'ler olup olmadığının araştırılması 
gerektiğini,

1000 sayfalık iddianamenin en önemli değerlendirmesinin belgelerin gerçeklikleri, kime ait 
oldukları ve muhteviyatlarının ne olduğu hususundaki değerlendirmeler olduğunu, İddia Makamının 
değerlendirmesinde  3  unsur  bulunduğunu,  1.  unsur  olarak  sayısal  dosyalar  ve  CD'ler  hakkında 
TÜBİTAK bilirkişilerinin değerlendirmelerine yer verildiğini, 2. unsur olarak 22 Şubat 2010 tarihli 
Askeri Bilirkişi Ahmet Erdoğan'ın raporu ile ilgili yapılan tespitler olduğunu, 3. unsur olarak da 1. 
Orduda görev yapan 2 sivil memurenin savcılık makamında alınan ifadelerinin değerlendirilmesi 
olduğunu,

Dosya içerisindeki en önemli CD'lerin 11, 16 ve 17 nolu CD'ler olduğunu, bilgisayardaki 
bir dosyanın özelliklerinden yazar, bilgisayarın kullanıldığı kurum, son giren isim, bilgisayar ismi 
gibi hususların gerçek olmak zorunda olmadığını, yani dosya özelliklerinin teknik olarak yapılan 
soruşturmalarda  fazlaca  bir  etkisinin  olamayacağını,  bu  özelliklerin  her  yönü  ile 
değiştirilebileceğini,  bu  özellikler  dayanarak  CD'lerin  delil  gücüne  güvenilemeyeceğini,  dosya 
özelliklerinin delil olamayacağını,

CMK'nın 134. maddesi gereğince el konulmamış olan CD'lerin içerisindeki dosyalara ait 
verilerin kanıt niteliğinin bulunmadığını, üst verilerin başkaca kanıtlar ile desteklenmediği takdirde 
hiçbir işe yaramayacağını, TÜBİTAK raporlarında da CD'lerin gerçek olduğu hususunda bir kanaat 
bulunmadığını,

Dosyada bulunan bilirkişi raporlarından, 1. raporun TÜBİTAK'tan bir rapor olduğunu, aynı 
sırada  Emniyet  Genel  Müdürlüğünden  bir  rapor  alındığını,  2.  olarak  askeri  savcıların  Kurmay 
Binbaşı Ahmet Erdoğan'a rapor hazırlattıklarını, 3. raporun ise Askeri Savcılığın görevlendirmesi ile 
Yarbay Birol  Çelik'e  hazırlattırılan  rapor  olduğunu,  4.  raporun  Askeri  Savcılığın  Albay  Yavuz 
Fildiş'ten aldığı rapor olduğunu, 5. raporun ise TÜBİTAK'tan alman 2. rapor olduğunu, 6. olarak 
Emniyet  Genel  Müdürlüğünün savcılığın  talebi  üzerine  11  nolu  CD için  verdiği  rapor  olup,  7. 
raporun  Askeri  Savcılığın  görevlendirmesi  ile  Tümgeneral  Mehmet  Daysal  ve  onun  ekibinin 
hazırladığı çok uzun olan bir rapor olduğunu,

Binbaşı Ahmet Erdoğan'ın raporu Askeri Savcılıktan İddia Makamına gönderilirken bunun 
yanında Yüzbaşı Hakan Erdoğan'ın bir raporunun daha olduğunu, ancak Hakan Erdoğan'a ait bu 
raporun savcılık tarafından alınmış olmasına rağmen yapılan araştırma neticesinde sunulan dava 
dosyası içerisindeki klasörler içerisinde bulunmadığını, bunlardan başka birçok rapor olduğunu, bu 
raporların kendi lehine olmasına rağmen kendisinin sadece iddianamede belirtilen raporlar ile ilgili 
beyanda bulunduğunu,

Binbaşı Ahmet Erdoğan'ın 22 Şubat 2010 tarihli raporu hazırlayan kişi olup, bu kişinin 
bilirkişi  olarak  görevlendirme  emrinin  kopyasının  dosyada  bulunmadığını,  bilirkişinin  Harp 
Akademilerinden yeni mezun, tecrübesiz bir subay olup bilirkişi olarak atanmasının dahi saçma 
olduğunu, evrakın gerçek nüshaları ile aynısı olduğu faraziyesine dayanarak hareket ettiğini, ancak 
gerçek olduğunu faraziye olarak kabul ettiği evrakların gerçekliği hususunda herhangi bir ispatının 
bulunmadığını,  bu bilirkişi  raporunu hazırlarken belgeler  gerçekse  ben şu neticeyi  çıkarıyorum, 
İddia Makamı da diyor ki bilirkişi bu neticeyi çıkarıyorsa o halde bu belgeler gerçektir şekli ile bir  
yaklaşımın mantıkla izah edilemeyeceğini, bilirkişi Ahmet Erdoğan'ın görev talimatının yani hangi 
hususta  bilirkişi  seçildiğinin  netliği  konusunda sorun olduğunu,  rapor  okunduğunda  bilirkişinin 
görevi  dışına  çıktığını,  farklı  yorumlarla  rapor  hazırladığını,  OEYTS'nin  1.  Ordu  Komutanlığı 
tarafından gerçek yer-zaman ve kişi isimleri kullanılarak hazırlanmış bir senaryo olduğunu, bunun 
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dayanağı olarak da ordu komutanı Çetin Doğan'ın koordinasyon toplantısında yaptığı konuşmaya 
dayandırdığını, ancak yapılan konuşmanın incelenmesi halinde böyle bir içeriğin bulunmadığını,

Halbuki  senaryo  incelendiğinde  gerçek  yer-zaman  ve  kişi  isimlerinin  kullanılıp 
kullanılmadığı  konusu  incelendiğinde  böyle  bir  şeyin  olmadığını,  gerçek  kişi,  yer  ve  isimlerin 
kullanılmadığını, bilirkişinin OEYTS'yi dahi okumadığını, kaldı ki yapmış olduğu tespitlerin doğru 
olduğu  dahi  düşünülse  kendisine  bu  konuda  bir  görev  verilmediğini,  görevinin  dışına  çıkarak 
tespitlerde bulunduğunu,

Komutanların  kendi  aralarındaki  sorunları  sadece  yazışarak  halletmediklerini,  telefon 
konuşmaları,  özel  mektup,  yüz  yüze  konuşarak  sorunların  halledilebildiğini,  ancak  bilirkişinin 
raporunda bu durumu sanki bir gizli bir konu saklanıyor gibi yanlış anlaşılmaya sebebiyet verecek 
gibi belirttiğini, seminerde bazı siyasetçilerin resimlerinin kullanılmasını yine bilirkişiye göre ses 
kayıtlarındaki aşırılığa varan konuşmaların olmasının seminerde görüşülen planın Balyoz Güvenlik 
Harekat Planı olduğuna dair kanıt olamayacağını,

Klasör 49 sayfa 25'te soruşturma kapsamında incelenen CD'lerden 1, 6 ve 19 nolu CD'ler 
haricinde kalan CD'lerin oluşturulduğu programın 11 nolu CD'nin oluşturulduğu program ile aynı 
olduğunu, ancak bilirkişi raporları incelendiğinde böyle bir durumun olmadığının, CD yazımında 2 
yerine 5 ayrı program kullanıldığının, 11, 17 ve 16 nolu CD'lerdeki dosyaların ayrı bir program ile 
CD'ye kaydedildiğini, bu bilirkişi raporundan okumuş olduğu alıntının hayati bir gaf içerdiğini, aynı 
bilgisayarda 2 farklı yazdırma programının bulunmasının mantıksız olacağını, kozmik odada sadece 
3 bilgisayar olduğuna göre muhtemelen bu CD'lerin kozmik oda dışında başka bir yerde yazdırılmış 
olabileceğini,

1.  TÜBİTAK  raporuna  bir  diyeceğinin  olmadığını,  çünkü  raporun  CD  dosyalarında 
gördüğü değerleri içerdiğini, buna kendisinin de bir itirazının olmadığını, ancak bilirkişinin CD'ye 
dosyaların  yazılmazdan  önce  değiştirilebileceği  hususunu  ve  CD'nin  2003  yılında  hazırlandığı 
hükmüne katılmadığını, bunun yanlış ifade edildiğini,

Soruşturma  ile  ilgili  sivil  memurelerin  dinlenildiğini,  dinlenen  bu  kişilerin  Balyoz 
Güvenlik  Harekat  Planını  duymadıklarını,  görmediklerini,  yazmadıklarını  beyan ettiklerini,  yine 
memurelerden birinin bana göstermiş olduğunuz 11 sayfadan ibaret çok gizli ibareli belgenin birlik 
içerisinde  ilgili  kişilere  gönderilmek  üzere  hazırlanan  resmi  yazışma  usullerine  uygun  olan  bir 
belgedir şeklindeki beyanının yanıltıcı olduğunu, bunun 28 Haziran 2010 tarihli bilirkişi raporu ile 
de bu hususun yanlış olduğunun tespit edildiğini,

Seminerdeki  CD'lerin  muhakkak  kayıt  altına  alınması  gerektiğini,  CD'lerin  arşive 
kaldırıldığına dair herhangi bir delilin bulunmadığını, CD'leri geçerken masa üzerine bırakmanın 
arşive kaldırmak olmadığını,  Melek Üçtepe'nin beyanları  incelendiğinde 2003 yılı  semineri  için 
hazırlanan CD'lerin bazılarını 2008 Kasım ayında gördüğünü, bu gördüğü CD'ler içerisinde 11, 16, 
17 nolu CD'lerin olmadığını, kaç CD gördüğünü bilmediğini, bu kişinin beyanına göre Şubat ayında 
izne çıktığını söylediğini, izin dönüşünde CD'lerin bulunduğu bölüme bir daha bakmadığını beyan 
ettiğini,  muhtemelen  CD'lerin  kozmik  oda  dışına  çıkarılmasının  2009  yılı  başı  olduğunu,  bu 
tarihinde amiral listesi 1 isimli sahte dosyanın hazırlanma tarihi ile uyuştuğunu, yine CD'lerin 1. 
TÜBİTAK raporunda belirtilen hash değerleri ile 2. TÜBİTAK raporu arasındaki hash değerlerinin 
farklı  olduğunu,  bunun  da  bir  sahtecilik  işareti  olduğunu,  hash  değerlerinin  farklı  olmasının 
sebebinin CD'lerin bilirkişiye 2. kez gönderildiğinde CD'lerde 5 dosyanın eksik gönderildiğini,

Bu konu ile ilgili sonuç olarak İddia Makamının elindeki 11, 16, 17 nolu CD'lerin 2003 
yılında  1.  Orduda  yapılan  seminer  sonunda  hazırlandığının  kanıtlanamadığını,  kendisinin  bu 
CD'lerin  sahte  olduklarına  dair  bilgi  ve  belgeler  sunacağını,  ayrıca  memure  Sevilay'm savcılık 
tarafından  beyanın  alınması  sırasında  şüphelerinin  var  olduğunu  bu  kişinin  savcılık  tarafından 
yönlendirilmiş olabileceğini, amiral listesi1 xls dosyanın kendisine ait olmadığını, bu listede yazılı 
olan bilgilerin hepsine 926 sayılı yasa ve açık kaynaklardan herkesin ulaşabileceğini, bunun Balyoz 
belgeleri  arasına  nasıl  karıştığını  anlamanın  mümkün  olmadığını,  savunmasının  ayrıntısında 
belirtmiş olduğu hususlar nedeni ile bu belgenin sahteliğinin ispatlandığını, açılan davanın darbe 
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olasılığı  hususunun  tartışılması  olduğunu,  listenin  ise  amirallerin  mesleki  ilerlemeleri  ile  ilgili 
olduğunu, yargılanan dönemin Kasım 2002 başından belki de en fazla Mart 2003 tarihi olduğunu, 
buna rağmen 2014 yılma kadar uzanan listenin Balyoz bavulu içerisine konduğunu,

Kendisinin 2001, 2002, 2003 yıllarındaki terfılere hiçbir katkısının olmadığını, 2004, 2005 
yıllarına ait terfilerde ise kurul tarafından karar verildiğini, böylece listenin kendisi yönünden hiçbir 
değerinin kalmadığını, listenin üst veri bilgileri ile ilgili 2. TÜBİTAK bilirkişi raporunda yeterli 
bilgi bulunduğunu, üst verilere güvenilmemesi konusunun bir kez daha teyit edildiğini, kendisinin 
amiral 1 xls isimli listeyi hazırlamadığını, sunmuş olduğu deliler ile de bunu mahkemeye karşı ispat 
ettiğini,

Kendisinin isminin Balyoz olayına karıştırılmak istenilmiş olması yine bahriye içerisine 
nifak  sokmak  isteyenlerce  bu  belgenin  sahte  olarak  üretilmiş  olabileceğini,  listenin  2004  yılı 
Ağustos ayından sonra hazırlanmış olduğunun kendisine göre kesin olduğunu, bu nedenle aldırılan 
1.  TÜBİTAK  raporundaki  CD'lere  2003  yılından  soma  girdi  yapılmadı  hükmünün  de  doğru 
olmadığının  ortaya  çıktığını,  11  nolu  CD'nin  kaydedilme  tarihi  olarak  bildirilen  5  Mart  2003 
tarihinin de gerçek tarih olmadığının anlaşıldığını,

Kendisinin  Balyoz  Güvenlik  Planı  ve  ekleri  ile  hiçbir  ilgisinin  olmadığını,  1.  Orduda 
yapılan seminerden haberinin dahi olmadığını, 11 nolu CD ile ilgili olarak 1. TÜBİTAK raporu 
incelendiğinde bu CD'nin 5 Mart 2003 tarihinde oluşturulduğunun bildirilmiş olduğunu, bu nedenle 
bu  tarihin  bir  milat  olduğunu,  ancak  bu  CD  içerisinde  oluşturulma  tarihinden  soma  varlığı 
ispatlanan  veriler  bulunduğunu,  Haydar  Baş'ın  bir  kongrede  sunduğu  tebliğ  ile  ilgili  alıntılar 
bulunduğunu,  bu  gibi  birçok  örneğin  olduğunu,  böylece  bu  CD'nin  2003  yılından  soma 
oluşturulduğunun kesin olduğunu,

Suga Planının 1. iddianamenin 131. sayfasında yer aldığını, İddia Makamına göre Balyoz 
Harekat Planının eylem planı olduğunu, ancak planlar arasında var olduğu bildirilen illiyet bağının 
ortaya konulamadığını, böyle bir plandan hiçbir zaman haberdar olmadığını, bu şekilde bir plan 
hazırlatmadığını,  askeri  literatüre  uygun  plan  tarifi  nazara  alındığında  Suga  Planının  sahte 
olduğunun anlaşılacağını, Suga Planının planlama mantığına dahi uymadığını,

Donanma  Komutanlığı  ile  1.  Ordu  Komutanlığı  arasında  emir  komuta  ilişkisinin 
olmadığını, Suga Planının profesyonel biri tarafından incelenmediği takdirde sanki Balyoz Planı ile 
bağlantılıymış gibi onun amacına hizmet ediyor gibi görünebileceğini, bunun değil siviller, denizci 
olmayan askerler tarafından dahi karıştırılabileceğini, bu nedenle planın kasıtlı olarak bu şekilde 
tanzim edilmiş olabileceğini, iddia edilen Balyoz Planının iç güvenlik ile ilgili bir harekat planı 
olup, Suga'nın ise denizde icra edilecek bir deniz harekat planı olduğunu, birbirlerine benzemesinin 
mümkün olmadığını, beyan etmiştir.

bb-) 24.03.2011 tarihli 28 nolu celsede yapmış olduğu savunmalarında özetle:
Suga Planında belirtildiği bildirilen vazife maddesinin ne anlama geldiğini açıklayacağını, 

planda belirtilen görevlere bakıldığında maksada uygun olmadığını, her kimin vazife bölümünü bu 
planda yazmış ise sıkıyönetim yetkilerinin bu eylemler ile kullanılamayacağını bilmesi gerektiğini, 
yani planda belirtilen vazife ile maksada ulaşılamayacağını, planda vazifeye bakıldığında eğer plan 
bir deniz harekat planı ise iç tehditle bunun herhangi bir ilgisinin olmadığını, angajman kuralları  
olmaksızın gerginlik kontrolünün olamayacağını, bunun da planda çelişik durum içerdiğini,

Angajman kurallarının denizde iki taraf askerinin karşılaştığında birbirlerine nasıl hareket 
edeceklerini düzenleyen kurallar olduğunu, kuralların bazısının çok basit, bazıların ise çok karışık 
olduğunu, bu karışıklık nedeni ile bazı hareketlerin iki ülkeyi savaşa götürebileceğini, kuralların 
önem sırasına göre kimisinin kuvvet  komutanlığı,  kimilerinin de Genelkurmay Başkanlığı  hatta 
hükümet yetkisine verilmiş angajman kuralları olmaksızın Hanımının astlara devredilemeyeceğini, 
angajman  kuralları  olmaksızın  kendi  denize  çıkarak  gerginlik  yaratılamayacağını,  angajman 
kurallarının çok basit bir Süga Planındaki görev ifadelerinin ise çalakalem, özensiz, sahte olarak 
oluşturulduğunu, oluşturulma sırasında kimi gerçek direktiflerden yararlanıldığını, ancak yapılan 
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alıntıların tutarlılığının sağlanamadığını,

Suga  Planının  uydurma  olup  içerisinde  saçmalıkların  bulunduğunu,  Yunanistan  ile 
gerginliği  arttırıp  kısmi  seferberliğin  ilan  ettirmenin  kolay  bir  iş  olmadığını,  iki  ülke  arasında 
defalarca gerginlik olsa kısmi seferberlik hali durumunun çok hassas ve özel olduğunu buna rağmen 
savcılık makamının 1. iddianamenin 152. sayfasında Oraj ve Suga isimli planların tatbik edilmesi 
halinde  Yunanistan  ile  ilişkilerin  gerginleşeceği  ve  muhtemel  bir  savaşın  eşiğine  gelineceği 
çıkarımına ulaşmasının mümkün görünmediğini,

Suga  Planında  verilmiş  olduğu  iddia  edilen  görevlerin  öngörülen  Balyoz  Planındaki 
maksatlara hizmet etmediğini, bu nedenle her iki plan arasında illiyet bağının bulunmadığını, plan 
seminerinde Suga ile ilgili herhangi bir ses kaydının olmamasının bunun ispatı olduğunu, 

Planın icra maddesini incelediğinde yasadışı veya bir darbeyi ilgilendiren hiçbir yönünün 
olmadığını,  verilmiş  görevin  bir  üst  tarafından  verileceğini,  icrasını  ise  emri  altındaki  yapana 
bırakacağını,  planda eylem safhası  ile  ilgili  planlanmış  herhangi  eylemin olmadığını,  emrin  bir 
denizci birliği ilgilendirmiş olmasına rağmen denizci olmayan bir kişi tarafından yazılmış olması 
nedeni  ile  bu şekli  ile  yanlışlıkların  olabileceğini,  ikinci  görev olarak  planda öngörülen emekli 
personelin siyasi ve bürokratik kadrolarda görev alması yönünde Yunanistan ile gerginliğin nasıl 
arttırılacağı noktasında anlamsız olduğunu, iddia içeriğinin suç teşkil etmediğini,

Üçüncü görev olarak ise Yunanistan'ın EGEAYDAAK'lar ile ilgili yürüttüğü faaliyetlerin 
izlenilmesi  olarak  belirtilmiş  ise  de  bunun  zaten  TSK  bağlısı  kuvvetler  için  sürekli  bir  amaç 
olduğunu, bu görevin darbe veya sıkıyönetim ile bir ilgisinin olmadığını, gerginliği arttıracak bir 
yönünün olmadığını,

EK-C'de  belirtilen  EGEAYDAAK'ların  önceliklendirilmesi  görevi  ile  ilgili  olarak  da 
kendisinin  herhangi  bir  görevinin  Donanma  Komutanı  olarak  olmadığını,  ancak  kuvvet 
komutanlığının  böyle  bir  önceliklendirme  yapabileceğini,  Suga  Planında  maksat  ile  görevler 
arasında uyuşmanın olmadığını, ancak İddia Makamının bunu dahi fark etmediğini, iddianamede 
alışılmış  ve  standart  görevler  ile  eylem planının  ilişkilendirilmeye  çalışıldığını,  oysa  ortada  bu 
görevleri yerine getirecek gemiler ve onların yöneticilerinin olmadığını,

Daha önceki savunmalarında açıkladığı gibi personel terfileri için ilgili personel hakkında 
amiraller  kurulunda  görüş  belirtilecek  şeklindeki  düzenlemenin  yani  amiral  terfilerinin  amiral 
kurulunda  yapılmasına  2004  yılından  sonra  başlanıldığını,  daha  öncesinde  buna  benzer 
düzenlemenin olmadığını,  2003 yılında yapıldığı iddia edilen planda 2004 yılındaki değişikliğin 
olmasının izah edilemeyeceğini, bu nedenle planın 2004 yılı sonrasında yapılmış olabileceğini, yine 
planda Sahil Güvenlik Komutanlığı hiç geçmemiş olmasına rağmen Sahil Güvenlik Komutanlığına 
ait görevi ilgilendiren iki  hususun planda var olduğunu, halbuki Sahil  Güvenlik Komutanlığının 
Suga Komutanı olduğu bildirilen kendisine bağlı olmayıp hatta Deniz Kuvvetleri Komutanlığının 
dahi bağlısı olmadığını,

Şimdiye  kadar  yapmış  olduğu  savunmalarında  Suga  Planındaki  görevlerin  niteliklerini 
açıkladığını, Suga Planında yer alan bu görevlerin maksada hizmet edemeyeceğini, hiçbir görevin 
Balyoz  Planı  ile  illiyetinin  olmadığını,  planın  yazılmış  olduğunun  iddia  edildiği  ancak 
yayınlandığına dair hiçbir iddia ve kanıtın olmadığını, Yunanistan ile gerginliği arttıracak herhangi 
bir eylemin yapılmadığını, dolayısı ile sözde planın asla ve asla yürürlüğe girmediği gibi aleniyet de 
kazanmadığını,

l'inci Ordu Komutanlığından çıkarıldığı bildirilen CD'ler içinde var olduğu iddia edilen bu 
planın  yayınlandığının  gösterilmediğini,  sözde  planda  imzaolmadığı  gibi  plan  dağıtıldığında 
doldurulması gereken alıcılara ait yerlerinde boş olduğunu,

Planın  kendisi  içerisinde  çelişkili  olduğunu,  Ege'de  gerginliği  arttırabilmek  için  bir 
davranış  yapılması  halinde  bunun  Genelkurmay  Başkanlığı  ve  Deniz  Kuvvetleri  Komutanlığı 
tarafından hemen öğrenileceğin, bunun da gerek Yunanistan'a karşı gerekse Genelkurmaya ve Deniz 
Kuvvetlerine karşı izahlarının nasıl yapılacağının açıklanamadığmı, bir taciz harekatına gidildiğinde 
karşı tarafın tepkisinin göz önünde bulundurulması gerektiğini,
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Savunmasında  aksaklıklarını  ve  eksikliklerini  belirttiği  planın  var  olduğuna  kesinlikle 
inanmadığını,  böyle  bir  plamn  Türk  Silahlı  Kuvvetleri  içerisinde  yapılmış  olabileceğini  kabul 
edemeyeceğini,  çünkü  böyle  bir  planın  olsa  olsa  tembel  bir  kurmay  adayının  akademide 
öğrenciliğinde yapmış olabileceği başarısız bir deneme hatta mizah çalışması olabileceğini, hele 
kendi imzası ile yayınlanacak bir planın bu şekilde asla ve kati olarak olamayacağını, bu plan ile 
kendisinin ilişkilendirilmesinin şahsına bir hakaret olduğunu,

Planın sağ üst köşesinde Donanma Karargahı yazmasının o planın Donanma Karargahında 
hazırlandığı  anlamına gelmeyeceğini,  planın Donanma Karargahında yazılması  halinde kullanıcı 
yollarının  farklı  olacağını,  eğer  plan  gerçekten  Donanma  Karargahında  yazılmış  ise  o  zaman 
TÜBİTAK'ın vermiş olduğu raporun yanlış olduğunu,

Suga Planının gerek kendisi  tarafından yazıldığına,  gerekse de yazılması hususunda bir 
emir verdiğine dair iddia makamında bir delil sunulmadığını, suçsuzluğunun delil yetersizliğinden 
olmayıp ortada suç ve suçun unsurunun bulunmadığından olacağını,

Planın yazılışında askeri yazışma kurallarına aykırı çok fazla hatalar olduğunu, bu hataların 
28  Haziran  2010  tarihli  Askeri  Bilirkişi  raporunda  anlatıldığını,  planın  bir  bahriyeli  tarafından 
yazılmış olamayacağını, planın bir plan çalışması bile olamayacağını, askeri yazışmalardan alınmış, 
monte edilmiş alıntı kısımlarının bir derlenmesi olduğunu, plan ile ilgili birçok sahtekarlık örneği 
verdiğini,  listeler  ile  ilgili  yapmış  olduğu  açıklamalarında  bunun  bariz  göstergesi  olduğunu  ve 
sahteciliğin ispatı olduğunu, beyan etmiştir.

bc-) 25.04.2011 tarihli 31 nolu celsede yapmış olduğu savunmalarında özetle:
İddia Makamının Balyoz Planı ve Suga Harekat Planı arasındaki sözde ilişkilerini vazife 

birliği, söylem birliği ve personel görevlendirmesi başlıkları ile planların birbirlerine benzediklerini 
iddia  ettiğini,  ancak  planların  sahtecilik  nedeni  ile  tek  elden  hazırlanma  ihtimali  üzerinde  hiç 
durulmadığmı, daha önce de beyan ettiği gibi Balyoz Planının bir güvenlik harekat planı olduğunu, 
Suga'nın ise bir deniz harekat planı olup Yunanistan'a karşı yapılan bir plan olduğunu, iki planın 
birbirine benzerlikler gösterdiğini iddia etmenin mümkün olmadığını, sadece bunun iki planında 
sahteliğini ispatladığını,

l'inci Orduda yapılan plan seminerinde Suga planının örtülü veya açık bir şekilde ele alınıp 
alınmadığı hususun irdelenmesi halinde, seminerde ele alınan senaryo incelendiğinde seminere göre 
kısmi seferberlik ilan edildiğine göre Suga Planının uygulanmasına gerek kalmadığını, çünkü Suga 
Planının  amacının  Yunanistan  ile  bir  gerginlik  çıkarılarak  kısmi  seferberliğin  ilan  edilmesini 
sağlamak  üzere  yapılan  bir  plan  olduğunu,  seminere  göre  de  kısmi  seferberliğin  ilan  edildiği 
bildirilmiş olduğundan Suga'nm icrasına gerek kalmadığının açık olarak anlaşılacağını, seminer ses 
kayıtlarının hiçbirinde Suga kelimesinin geçmediğini,

İddianame ve ona ek olarak dağıtılan belgelerin hiçbirinde imzasının bulunmadığını, iznini 
taşıyan hiçbir belgenin olmadığını, iddianamede sadece mücerret olarak iddiaların var olduğunu, 
İddia Makamının imzasız ve bilgisayar çıktısına dayanarak dava açtığını,

Türkiye'de yapılan darbeler nazara alındığında askeri hiyerarşi içerisinde yapılan darbelerin 
başarılı olduğunu, ancak hiyerarşi dışı yapılan çalışmaların ise başarısız kaldıklarını, buna rağmen 
iddianameye  göre  askeri  hiyerarşi  dışında  bir  yapılanma  oluşturulduğu  iddiasının  geçmişteki 
darbeler nazara alındığında yersiz olduğunun anlaşılacağı

Plan  seminerinde  gözlemcilerin  bulunmasının,  diğer  bölge  ve  birliklerden  gelen 
temsilcilimi olmasının, genişçe ve rahatça yapılan tartışmalar ile takdimler yapılmasının yetmezmiş 
gibi bu konuşmaların teyp bandına kayıt edilmesi gibi hususlar nazara alındığında böyle bir işlemin 
gizli  kapaklı  yapılmasının  mümkün  olmadığını,  bu  durumun  hayatın  doğal  akışına  uygun 
olamayacağını, İddia Makamının bu hususları hiç nazara almadan sanki davul zurna ile aylar önce 
ilan  edilerek  toplantdarda  darbe  planlarının  görüşüldüğü  iddiasının  ileri  sürülmesinin  mantıkla 
izahının olamayacağını,

Donanma Komutanlığının, 1. Ordu Komutanlığı ile hiçbir komuta ilişkisinin olmadığını, 
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savaşta  dahi  askeri  tabirle  mücavir  komutanlıklar  olduğunu,  buna  rağmen  iddianamede  İddia 
Makamının Donanma Komutanlığının 1. Ordu sorumluluk sahasında yer aldığı ibaresinin tarafından 
tam olarak  anlaşılamadığını,  askeri  standartlarda  sorumluluk  sahasının  sabit  olmadığını,  alanın 
alınan görevlere göre değiştiğini,

Donanma  Komutanlığı  ile  1.  Ordu  Komutanlığının  atılı  suçlama  konusunda  anlaşma 
yaptığına  dair  iddia  makamının  bir  delil  ileri  süremediğini,  iddiaların  kanıtsız,  doğru olamayan 
taraflı  görüşler  olduğunu,  İddia  Makamının  hazırlıkta  gelen  evrakı  kendilerine  göstermediğini, 
gelen  cevaplar  üzerine  kendilerince  araştırmalar  yapıldığını,  bu  araştırmalar  neticesinde  sadece 
kendisinin  63  adet  sahtecilik  emaresi  bulduğunu,  sonradan  listeler  incelendiğinde  kendi 
tahminlerinden  daha  fazla  hata  içeren  bilginin  bu  listelerde  olduğunu  gördüklerini,  ancak  bu 
bilgilerin  İddia  Makamı  tarafından  saklandığını,  İddia  Makamının  iddianamede  kendi  lehlerine 
olacak  birçok  konuyu  iddianameye  almadıklarını,  bilirkişilerin  lehe  olan  tespitlerinin  de 
iddianameye alınmadığını,

Gerek  1.  Ordudan  ve  gerekse  Gölcük'ten  çıkan  belgelerin  hiçbirinde  şifrenin 
bulunmadığını, ancak bu kadar önemli ve gizli yapılan bir darbe hazırlığı içeren belgelerin şifreli 
olmamasının mantıkla, hayatın olağan akışı ile izah edilemeyeceğini, en azından birkaç tanesinin 
şifreli olmasının bekleneceğini,

Gölcük'te çıkan belgelerden görev yeri ismi ve rütbesi yanlış yazılan en az 35 kişi tespit 
ettiğini, incelediği evrak sayısının 85 adet olup Donanmada çıkanlar ve 21 adedinin iddianamenin 
içerisinde  yer  aldığını,  yani  yüzde  33  oranında  hata  bulduğunu,  bunun  da  bir  rekor  olarak 
algılanması gerektiğini,

İddia  Makamının  11,  16,  17  nolu  CD'lerin  gerçekliğini  ispatlayamadığını,  kendisinin 
Donanma Komutanlığından çıkan belgelerin birebir sahtekarlık harikası olduğunu kanıtlayabilecek 
bulguyu  ortaya  koyduğunu,  savunma  yaptığı  tarihte  19  adet  CD'nin  fotoğraflarının  tanıklara 
gösterildiğini,  ancak  sanıklara  gösterilmediğini,  atılı  suçlamalarının  hiçbirini  kabul  etmediğini, 
beyan etmiştir.

Bç-) 26.04.2011 tarihli 32 nolu celsede yapmış olduğu savunmalarında özetle:
Angajman  kurallarını  değiştirme  yetkisinin  tamamen  Genelkurmay  Başkanlığı'na  ait 

olduğunu,  kurallarda  bir  aksaklık  görüldüğü  takdirde  bunların  Genelkurmay  Başkanlığı'na 
bildirildiğini,  Genelkurmay  Başkanlığı'nm  da  kendisine  bildirilen  problemi  inceledikten  sonra 
gerekli  görmesi  halinde  bütün  komutanlar  ile  görüşüp,  gerekli  görülmesi  halinde  kuralların 
değiştirilebileceğini,  angajman  kurallarında  2002  yılında  bir  değişme  olduğunu,  sonrasında  bir 
değişme yapıldığını hatırlamadığını, beyan etmiştir.

bd-) 18.08.2011 tarihli 47 nolu celsede yapmış olduğu savunmalarında özetle:
Karargahta  intranete  bağlı  bütün  bilgisayarlarda  şahıs  isminin  görülmeyeceğini,  ne 

bilgisayar sahibi olarak ne de kullanıcı olarak şahıs isimlerinin görülemeyeceğini, OBİM şubesinin 
vermiş  olduğu 7 karakterli  ya  da 8 karakterli  harf  ve  rakam karışımı  bir  şifre  ya  da parolanın 
olduğunu, üst bilgilerde de kullanıcı olarak verilen bu kaydın çıktığını beyan etmiştir. 

be-)  10.10.2011,  11.10.2011  tarihli  55,  56  nolu  celselerde  yapmış  olduğu 
savunmalarında  özetle: Savunmalarında  TÜBİTAK  ve  emniyet  görevlilerini  kastederek  bu 
kişilerin görevlerini yapmadıklarını ileri sürdüğünü, heyetin kendisine inanmadığını, ancak yapılan 
açıklamalar,  adli  bilişim  analizinin  nasıl  yapılacağı  hususundaki  huzurda  örneklerle  yapılan 
savunmalar  nazara  alındığında,  beyanın  doğruluğunun  bir  kez  daha  ortaya  çıkağını,  belgelerin 
tamamında revizyon ve son 10 yazar sayısı arasında uyuşmazlıklar var olduğunu, farklı yerlerde 
yazıldığı iddia edilen 2 belgede çok büyük benzerlikler var olduğunu, 2 belgede değişiklik dışındaki 
yerlerin birebir, birbirinin aynısı olduğunu beyan etmiştir.
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bf-) 13.10.2011 tarihli 57 nolu celsede yapmış olduğu savunmalarında özetle:
Cumhuriyet Savcılığının gazeteci Mehmet Baransu'dan DVDTeri usulsüz teslim aldığını, 

DVD'lerin  delil  bütünlüğünün  bozulmuş  olduğunu,  bu  delillerin  hukuksuz  olma  vasfını  ortaya 
çıkardığını, DVD'leri inceleyen tek bilirkişinin Hakan Erdoğan olduğunu, beyan etmiştir.

Bg-) 29.11.2011 tarihli 62 nolu celsede yapmış olduğu savunmalarında özetle:
Eskişehir'den  çıkan  belgeler  içerisinde  Deniz  Kuvvetleri  Komutanlığından  istekler.doc 

isimli bir belgenin olduğunu, bu belgenin altında 2 tane ek gözüktüğünü, Ek-A ve Ek-B olarak 
gözüken bu eklerin yazılmış ekler olarak mevcut bulunmadığını, bunu yapanın bilgisayar klasörü 
olarak  bu  şekli  ile  yaptığını,  kendisinin  meslek  hayatı  boyunca  TSK'da  böyle  bir  ek  sistemi 
görmediğini, bu ek sistemini başka kurumların kullandığını, örneğin emniyet teşkilatının bu şekilde 
ek  kullandığını,  ekler  incelendiğinde  dosyanın  içerisinde  2005  yılına  ait  veriler  bulunduğunu, 
dosyanın  2003  yılında  yazıldığı  iddia  ediliyorsa  da  2005  yılı  verisini  içerinde  barındıran  bir 
dosyanın oluşturulma tarihinin kesinlikle 2005 yılından soma olacağını,

Hata kod tablosu ismi ile anılan sistemin saçmalık olduğunu, bu tabloya göre yazılarda 
eksiklikler  olduğu  takdirde  bunun  kasıtlı  olarak  hata  yapılarak  esasen  özünde  bir  kodlama 
sisteminin kullanıldığının iddia edilmesinin mantıkla açıklanamayacağını beyan etmiştir.

bh-) 01.12.2011 tarihli 63 nolu celsede yapmış olduğu savunmalarında özetle:
Kendisinin  Nejat  Akgüner'in  savunmasından  soma  bir  açıklama  yaptığını,  gözlerinin 

rahatsızlığı  nedeni  ile  zamanı  yanlış  okuduğunu,  mahkemeyi  yanıltmak  gibi  bir  fikri  ya  da 
düşüncesinin  olmadığını,  tarihi  yanlış  söylediğini,  güvenlik  tedbirleri  emri.doc  isimli  belge 
hakkında söylediklerinin dikkate alınmamasını talep ve beyan etmiştir.

bı-) 17.01.2012 tarihli 74 nolu celsede yapmış olduğu savunmalarında özetle:
Üst verilerin bir mahkemede delil olarak kullanılamayacağını, savcılık savunmasında dahi 

davanın dayanağı olan verilerin sahte olduğunu bildiğini, üst verileri incelediğinde de sahtekarlık 
yapıldığından  kesinlikle  emin  olduğunu,  hata  kod  tablosunun  tamamen  sahte  olduğunu,  beyan 
etmiştir.

bi-) 13.02.2012 tarihli 85 nolu celsede yapmış olduğu savunmalarında özetle:
Kendisinin 1997-1999 tarihleri arasında Ankara'da Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanlığını 

yaptığını, Gölcük'te arama yapılan binanın yapılma amacının araştırma merkez komutanlığı olarak 
düzenlendiğini,  yani  bu  binada  araştırma  merkezi  komutanlığının  hizmet  vereceğini,  bilimsel 
araştırma yapılacağını, bu nedenle de yükseltilmiş zemin ve bunların altında da bütün bağlantıların 
sağlanmasına yarayacak yapım şekil emrini kendisinin verdiğini, ancak 1999 yılında deprem olunca 
Donanma Komutanlığındaki birçok binanın yıkıldığını, Donanmadaki birçok evrak, mesaj, belgenin 
kaybolduğunu,  Gölcük'te  de  başka  bir  binanın  bulunmadığını,  arama  yapılan  Donanma 
Komutanlığındaki  binanın ise  henüzkarkasının yeni  yapılmış  olduğunu,  para ve imkan eksikliği 
olması nedeni inşaat tamamlanarak bu binanın kullanılmaya başlanıldığını,

Kendisinin  48  yıl  Deniz  Kuvvetlerinde  görev  yaptığını,  görev  yapmış  olduğu  dönem 
içerisinde arşivleri,  mesaj ve evrakların yer yokluğundan dolayı  benzeri yerlere koyduklarını ve 
sakladıklarını, dolayısı ile gizlilik diye bir şeyin bulunmadığını, Donanma Komutanlığında arama 
yapan  savcının  o  gün gerek  harekat  başkanlığı,  gerekse  teknik  daire  başkanlığındaki  zeminleri 
açması halinde aynı şekilde arşive kaldırılmış olan verileri bulacağını, aynı verilerin emniyetin bir 
binasında çıkması halinde bunun isminin hava kanalı olduğunu, Donanma Komutanlığında çıkması 
halinde ise zula olarak tabir edildiğini beyan etmiştir.

bj-) 31.08.2012 tarihli 114 nolu celsede yapmış olduğu savunmalarında özetle:
İddia Makamınca balyoz davası için ileri sürülen tüm delillerin hukuken geçerliliklerinin 
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bulunmayıp,  balyoz  ve  tüm  eylem  planlarının  sahte  olduğu,  2003  yılında  gerçek  hayatta 
bulunmadıkları, bu planlardaki konuların 1. Ordu plan seminerinde görüşülmediği, planın sahte ya 
da yok olması halinde faaliyetin de olamayacağını, dolayısı ile atılı suçlamadaki iddianın gerçek 
olmadığını,  şahsı  ile  ilgili  suçlamalarının  tamamının  uydurma  ve  davanın  var  olabilmesi  için 
üretilmiş olduğunu, İddia Makamının çalışmalarında özensiz davrandığını, huzurda ses kasetlerinin 
dinlenilmiş olmasına rağmen X ismi ile anılan kişilerin kimler olduğunun tespit edildiğini, buna 
rağmen İddia Makamının EHM'sinde bu kişilerin isimlerine yer vermediğini,

Dosya  içerisinde  lehlerine  30  tane  bilirkişinin  tespitinin  bulunduğunu,  belgelerdeki 
sahtekarlığın ortaya konulduğunu, 1957 adet çelişki, sahtekarlık, uyumsuzluğun bu raporlar ile ve 
sanıklarca temin edilen belgeler ile ortaya konulduğunu, mütalaanın iddianamenin kabulünden önce 
yazılmaya  başlandığını,  bilirkişi  Hakan  Erdoğan'ın  raporunun  kaybolduğunu,  sanıkların 
masumiyetlerini  ispatlamaya  zorlandığını,  delillerin  tartışılmadığım,  toplanmadığını,  savunma 
haklarının  kasıtlı  olarak  kısıtlandığını,  sanıkların bazılarının  aynı  fiilden  yargılanmış  olmalarına 
rağmen bir kısım sanıkların tutuklu bir kısım sanıkların ise tutuksuz yargılanmalarının Anayasa'nın 
eşitlik ilkesine aykırı olduğunu, davada eylemin, örgütün, örgüt üyeliğinin, hukuken geçerli delilin, 
adil  yargılamanın,  hazırlık  hareketlerinin,  elverişli  vasıtaların  darbeyi  önlemek diye bir  eylemin 
bulunmadığını, usul hatasının çok olduğunu, atılı suçlama ile ilgili hiçbir suçu kabul etmediğini, 
beyan etmiştir.

3-)SANIK HALİL İBRAHİM FIRTINA:

a-)  Klasör  65  Dizi  129-132'de  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  vermiş  olduğu 
25.02.2010 tarihli beyanlarında özetle;

Balyoz Planından gazetede yayınlanmasından sonra haberdar olduğunu, her ne kadar Oraj 
Planının kendisi tarafından hazırlandığı iddia edilse de bu planın ismini duyduğunda dahi kafasında 
hiçbir  çağrışım  oluşmadığını,  basında  ve  televizyonda  haberler  yayınlandıktan  sonra  seminere 
katılıp  katılmadığı  hususunda dahi  endişeye  kapıldığını,  seminere  katılmış  olması  halinde  bunu 
hatırlayacağını,  haberler  üzerine  tereddüt  yaşadığından  arkadaşlarından  bunu  soruşturduğunda 
seminere katılmadığını hatırladığını,

Sanıklardan Çetin Doğan ile atılı suçlama ile ilgili herhangi bir irtibat ya da görüşmesinin 
olmadığını, darbe ile suçlanma hususunu kabul etmediğini, Hava Kuvvetlerinin 25. Komutanı olup 
emekliye  ayrıldığında ülkenin Cumhurbaşkanı,  Başbakanı  ve devlet  görevlilerinin törene katılıp 
kendisine  teşekkür  ettiklerini,  bu  suçlamadan  dolayı  ızdırap  içerisinde  olduğunu,  sanık  Çetin 
Doğan'ı İstanbul'da görev yaptığı sırada tanıdığını,

Oraj'ın bir bulut türü olduğunu, kendisi ile herhangi bir ilgisinin bulunmadığını, böyle bir 
planı bilmediğini,  planı incelediğinde askeri  plan hazırlama tecrübesi olmayan kişiler  tarafından 
kaleme alınmış olduğunu anladığını, 

İddia  edilen  Oraj  Planında  imzasının  bulunmadığını,  atılı  suçlama  tarihinde  Harp 
Akademileri  Komutanı  olarak görev yaptığını,  emri  altında muharip birlik  bulunmadığını,  iddia 
edildiği  gibi  uçakların  kullanılması,  sevk  edilmesi,  ne  de  o  sırada  kendisine  geldiği  bildirilen 
raporlara karşı emir verebilmesi gibi bir yetkisinin bulunmadığını, planın gerçeklikten uzak olup 
Harp  Akademileri  Komutanlığının  bu  şekli  ile  bir  plan  yapmayacağını,sanıklardan  Yusuf  Ziya 
Toker'i  akademide  çalışması  nedeni  ile  hatırladığını,  başka  kimseyi  tanımadığını,  29  Ekim 
Cumhuriyet  Bayramı provaları  için  merasim grubu uçakların geçiş rotası  nedeni  ile  alçaldıkları 
sırada Başbakan'ın evinin bulunduğu yerdeki camiinin minaresinin kafasındaki aleme kaza sonucu 
çarpılarak kırılmasına neden olunduğunu öğrendiğini, Türkiye Büyük Millet Meclisi üzerinde ise 
bir helikopterin alçak uçuş yaptığını bilmediğini, beyan etmiştir.

b-) Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki Savunmaları: 
ba)  11.02.2011  ve  26.04.2011  tarihli  14  ve  32  nolu  celselerde  yapmış  olduğu 
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savunmalarında özetle;

Kendisinin  havacı  bir  asker  olduğunu,  50  yılı  aşkın  bir  süredir  bu  meslek  içerisinde 
bulunduğunu,  son  6  yıldır  emekli  olduğunu,  kendisinin  mahkemede  niçin  bulunduğunu, 
iddianameye  içeriğine  göre  anlayamadığını,  soruşturma  başlamazdan  evvel  olayı  gazetelerden 
öğrendiğini,  gazetelerde  Balyoz  Planı,  Oraj  Planı  şekli  ile  haberler  yapıldığını,  kendisinin  atılı 
suçlama ile ilgili  herhangi bir oluşum içerisinde olmasa da haberlerden etkilenerek üzüldüğünü, 
ancak  hukuksuz  bir  davranış  içerisinde  olmadığından  bu  haberleri  önemsemediğini,  sonrasında 
savcılık makamına çağrıldığını, beyanını alan savcının etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanıp 
yararlamnak  istemediğini  kendisine  sorduğunu,  kendisinin  bir  suç  işlememiş  olması  nedeni  ile 
neden böyle bir şeyden yararlanmış olayım şeklinde beyanda bulunduğunu,

Oraj'ın kelime olarak bulut, simülüs anlamına geldiğini, soyadının da Fırtına olması nedeni 
ile bu nedenle atılı suçlama ile ilgili bir ilişki kurulmuş olabileceğini, somasında kendisine Oraj 
Planı ile ilgili savcılık makamında bilgi verilip anlatıldığında uzun yıllar askerlik mesleğini icra 
etmiş olması, askeri konuya hakim olması nedeniyle okunan plan ile ilgili olarak sınıf geçmez şekli 
ile beyanının olduğunu,

Savcılıkta  beyan  alındığı  sırada  Çetin  Doğan'ı  tanıyıp  tanımadığının  kendisine 
sorulduğunu, aynı rütbede general olmaları nedeni ile doğal olarak birbirlerini tanıdıklarını, ancak 
kendisinin havacı onun ise karacı olması nedeni ile sürekli bir ilişkilerinin olmadığını,

Bir milli güvenlik kurulu toplantısından önce Başbakan'ın evinin üzerinde uçakların uçuş 
yaptığı sırada Başbakan'ın evine yakın bir camiinin aleminin düştüğü, Başbakan'ın da bir bohça 
içerisinde alemin parçalarını getirterek, kendisine Fırtına Paşa bu ne diyerek sorduğunu, kendisinin 
de Cumhuriyet Bayramı provaları nedeni ile uçakların hipodroma alçalırken havanın puslu olması 
nedeni ile de uçağın jet fosuna girmiş olabileceğini, bu nedenle de egzozdan çıkan gazların bunu 
düşürmüş  olabileceğini  beyan  ettiğini,  hatta  kendisinin  ilgili  kişilere  söyleyerek  bu  camiinin 
onartılması ve hazır olarak teslim edilmesi yönünde talimat verdiğini,

Savcının  kendisine  2005  yılında  Türkiye  Büyük  Millet  Meclisi  üzerinden  helikopterin 
uçtuğunu, bu konuda sorular sorduğunu, kendisinin de o tarihte emekli olduğunu, konu hakkında 
bilgisinin olmadığım,

İddianamenin  içeriği  incelendiğinde  doğru  olmayan  şeylerle  sanki  gerçekmiş  ve 
doğruymuş gibi gösterilerek suçlandığını, şaşkınlığının sebebinin bu olduğunu, iddianamede kendisi 
hakkında sonuçta  Balyoz oluşumunun Hava Kuvvetleri  yöneticisi  konumunda olduğu kanaatine 
varıldığı bildirilmiş ise de bu kanaate nasıl ulaşıldığını anlayamadığını, kendi kanaatine göre bir kişi 
herhangi bir suç ile suçlandığı takdirde somut, olgunlaşmış veriler olması gerektiği düşündüğünü, 
aksi  takdirde  ihtimale  dayalı  yargılama  yapılacağını,  bunun  da  vicdanlarda  rahatsızlık 
uyandıracağını,

Kendisinin her ne kadar iddianamede Oraj Hava Harekat Planını kaleme aldığını, planın 
hazırlanmasında Cengiz Köylü ve Yusuf Ziya Toker ile birlikte çalıştığı iddia edilse de bu iki sanığı 
o tarihte tanımadığını, hatta Cengiz Köylü ile akademide birlikte çalışmış olmasına rağmen huzurda 
ilk defa gördüğünde şahsen tanıdığını, hiç konuşmuşluğunun dahi olmadığını, Yusuf Ziya Toker'i de 
akademide  belki  bir  kez  görmüş  olabileceğini,  iddianame  incelendiğinde  bir  belirsizliğin  var 
olduğunu,  iddianameye  göre  1.  Ordu  bünyesinde  görev  yapan  bazı  general  ve  subaylar  ile 
görüşülerek atılı suçlama konusunda anlaşmaya varıldığının ifade edildiği, bu çerçevede kendisi ve 
Donanma Komutanı Özden Örnek ile temas kurulduğu, anlaşmanın sağlandığı, ancak Genelkurmay 
Başkanı ve kuvvet komutanlarının dahil olmadığının bildirildiği, iddianamenin devamında askeri 
hiyerarşi  dışında  Çetin  Doğan  başkanlığında  bir  oluşumun varlığından bahsedildiği,  bu  oluşum 
içerisinde  Genelkurmay  Başkanı  ve  kuvvet  komutanlarının  bulunmadığının  belirtildiği,  ancak 
somutlaştırmaların nasıl yapıldığı, nasıl bu kanaate ulaşıldığının anlatılmadığı,

İddianamede  hiyerarşi  dışı  bir  yapıdan  bahsedilmişse  de  kendisinin  içinde  bulunduğu 
herhangi  bir  yapının  bulunmadığı,  böyle  bir  yapının  varlığını  gösteren  iddianamede  somut  bir 
delilinde olmadığı, kendisinin ne Çetin Doğan ne de Özden Örnek ile atılı suçlamada belirtildiği 
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gibi  bir  ilişki  içerisine  girmediğini,  değil  ikisi  hiçbir  kimse  ile  bu  şekli  ile  ilişki  içerisine 
girmediğini, iddianamenin bir bütün halinde irdelenmesinde kurgusunun somut gelişmeye uygun 
olmadığını, 2003 yılında Çetin Doğan'ın kadrosuzluk nedeni ile görevini tamamlayacağının belli 
olduğu,  onun  yerine  gelecek  kişinin  tahminen  belli  olduğunu,  kendisinin  Hava  Kuvvetleri 
Komutanlığına, Özden Örnek'in ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığına geleceğinin ihtimal dahilinde 
olduğunu,  normalde  zaten  kendisinin  kuvvetin  başına  geleceğinin  bu  kapsamda  belli  olmasına 
rağmen  sonu,  ucu  belli  olmayan  riske  girmenin  anlamının  olamayacağını,  bu  nedenle 
iddianamedeki kurgunun suni olarak oluşturulduğunu,

Kendisinin Balyoz Güvenlik Harekat Planı ve Oraj Hava Harekat Planı ve çalışmaları ile 
ilgili  olarak  hiçbir  kimseden  emir  almadığını,  kendisinin  kimseye  emir  vermediğini,  kimsenin 
kendisinden  bu  konuda  talepte  bulunmadığını,  kimsenin  de  kendisine  emir  ya  da  direktif 
vermediğini,  iddia  edilen örgüt  içerisinde bulunmadığını,  herhangi  bir  plan oturup yazmadığını, 
bunu asker sözü olarak ifade ettiğini, kendisinin görev yaptığı süre boyunca kanunlara uyduğunu, 
görevini yapmaya gayret ettiğini, görevini hakkıyla yaptığına inandığını, bazı karanlık zihniyetlerin 
tertiplediği bir iftira ile üzerine bu suçun atıldığını, bu nedenle de tutuklandığını, buna üzüldüğünü, 
suçlamayı reddettiğini, kellesinin hedef alındığını, suçlama ile ilgili haberler çıktığında dahi hiçbir 
gazeteci ile röportaj yapmadığını, konuşmadığını, iftira çetesinin kendini yok etmek için suçlamayı 
ileri sürdüğünü,

Mahkemenin vicdan, namus ve şerefine inandığını, mahkemeye güvendiğini, kendisi ve 
Özden Örnek'in Anayasada yapılan değişiklik nedeni ile ve geçmişte kuvvet komutanı olarak görev 
yapmış  olmaları  nedeni  ile  avukatları  tarafından  tefrik  talebinde  bulunulduğunu,  ancak  bunun 
gerçekleşmediğini,  huzurdaki  mahkemede ya  da başka  mahkemede yargılanmanın  sonuç olarak 
kendisini etkilemeyeceğini, her iki mahkemenin de bu milletin mahkemesi olup kendisinin de onun 
bir  ferdi olduğunu, kendisinin bir  beklentisinin bulunmadığını,  asıl  beklentisinin bu iftirayı  atan 
suçluların mahkemenin önüne getirilmesi ve yaşarken bunu görebilmek olduğunu,

Emekli bir  kuvvet komutanı olması, bu meslekte uzun yıllar çalışmış olması nedeni ile 
yapıldığı iddia edilen Oraj Hava Harekat Planı ile ilgili olarak bazı tespit ve değerlendirmelerinin 
olduğunu,  planı  birkaç  dakika  incelediğinde  ne  olduğunu  tespit  ettiğini,  Hava  Kuvvetlerinin 
dünyada en genç kuvvetlerden olduğu,  iddianameyi  aldığında Hava Kuvvetleri  olarak 3 kişinin 
suçlandığını,  sadece  onurlu  görevi  kabul  eden  olarak  bu  3  kişinin  gösterildiğini,  sac  ayağının 
kendileri  ile ilgili bacağının kısa olduğunu, topal olduğunu gördüğünü, hatta ilk haberler ortaya 
çıktığında bu şekli ile bir düzenlemenin mümkün olmayacağını beyan etmiş ise de sonrasında sanık 
olmaktan  kurtulamadığını,  iddianameiçerisinde  Oraj  Hava  Harekat  Planı  ile  ilgili  bölümün 
incelenmesi halinde savunmasını yapan diğer sanıkların savunmalarında ayrıntılı olarak açıklandığı 
üzere birçok eklerin bulunmadığının,yapılan sahtecilik ile ilgili tespitlere aynen katıldığını, Oraj 
Hava Harekat Planının da bu şekilde tecrübesiz, konuya vakıf olmayan kişiler tarafından üretilmiş 
olabileceğini,

Kara, Deniz, Hava Kuvvetlerinden oluşan sac ayağının hava kuvvetleri ile olan kısmındaki 
eksiklerin Gölcük'te çıktığı bildirilen veriler ile giderilmek ve tamamlanmak istendiğini, bu iftirayı 
atanların başlangıçta biraz kıskanç davrandıklarını, Kara Kuvvetleri cephesinde 1. Ordunun külliyen 
bulunduğu,  Denizi  temsilen Donanmanın olduğu, Hava Kuvvetlerinde ise bir  general  ve 2 tane 
albayın olduğunun tespit edilmesi üzerine kıskanarak tek başına bu adamlar bunu nasıl yapacak, 
nasıl götürecek diye düşünerek kendilerine haksızlık edildiğini, ilk verilerde isimleri geçen Bilgin 
Balanlı, Korcan Pulatsü, Ziya Güler gibi isimlerin var olduğunu, Hava Kuvvetlerinin küçük bir grup 
olduğunu,  büyük  emeklerle  az  personel  yetiştiğini,  örnek  olarak  verdiği  ve  isimleri  geçtiğini 
bildirdiği bu personelin önlerinin açık olduğunu, Ağustos'ta Bilgin Balanlı'nın muhtemelen Hava 
Kuvvetleri  Komutanı  olacağını,  belirttiği  personellerle  ilgili  bir  işlem  yapıldığı  takdirde  Hava 
Kuvvetlerinin  komutanlık  kademesinin  değişeceğini,  umudunun  bu  kişiler  ile  ilgili  işlem 
yapılmaması olduğunu, isimleri geçen hiç kimseye kendisinin görev vermediğini, Gölcük'ten çıktığı 
iddia edilen belgelerle Hava Kuvvetlerinde bir işlem yapıldığı takdirde bunun bir kıyım olacağını, 
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dolayısı ile 2011 yılı Gölcük depreminin Hava Kuvvetlerini vurmasından ciddi endişe duyduğunu, 
depremin Hava Kuvvetlerini vurmamasını bütün kalbi ile dilediğini,

CD'lere  dayalı  iddianamenin  geçerliliğinin  sorgulanmasının  gerektiğini,  aklın,  vicdanın, 
bilgeliğin  kaçınılmaz  bir  sonucu  olarak  CD'nin  delil  olma  özelliğinin  tartışılması  gerektiğini, 
yapılan  incelemeler,  gösterilen  örnekler  CD'lerin  2003  yılında  değil  de  daha  somaki  yıllarda 
oluşturulduğunun ortaya konduğunu, ileri sürülen bu hususun dikkatlice araştırılması gerektiğini,

Oraj  Planını  incelediğinde  planın  bir  dijital  veri  olduğunu,  bunun  içerisinde  imza 
bulunmayıp aidiyeti ispatlayacak herhangi bir delilinde bulunmadığını, kendisinin başlangıçtan bu 
yana  savunmasında  verilerde  sadece  isminin  yazılı  olduğunu,  herhangi  bir  imzası  ya  da  bunun 
kendisi  tarafından yapıldığına dair  bir  delilin olmamasına rağmen yazının sahibi sensin diyerek 
suçlandığını,

Başlangıçta havacı olarak 3 kişinin sanık olduğunu, somasında Gölcük'te çıkan veriler ile 
Hava Kuvvetlerinin suçlama noktasında durumunun arttırılmaya çalışıldığını, planı incelediğinde 
askeri  yazışma kurallarına uyulmadığını  gördüğünü, askeri  bir  yazıda dağınıklık  olamayacağını, 
hele yazışma ve birçok askeri konuda eğitim veren Harp Akademilerinde böyle yazım hatalarının 
olamayacağını,

Oraj Hava Harekat Planının vazife maddesini incelediğinde temelde 2 maksadın olduğu, 
bunlardan  bir  tanesinin  Türkiye  genelinde  sıkıyönetim  ilan  edilmesini  sağlamak,  diğerinin  ise 
sıkıyönetim komutanlıklarının  faaliyetlerinin  başarıya  ulaşmasını  sağlamak  olarak  düzenlendiği, 
ancak  Türk  Hava  Kuvvetlerinin  sıkıyönetimin  ilan  edilmesini  sağlamak  gibi  bir  görevinin 
bulunmadığını,  bunun meclise  ait  bir  görev olduğunu,  dolayısı  ile  planda bu hususta  yanlış  bir 
düzenlemenin olduğunu, 2. maksat olarak bildirilen, sıkıyönetim komutanlıklarının faaliyetlerinin 
başarıya ulaşmasını sağlama açısından ise böyle bir maksadın olabileceğini dahi düşünmediğini, 
bunun  yine  Türki  Büyük  Millet  Meclisinin  görevi  dahilinde  olan  bir  husus  olduğunu,  her  iki 
durumda da Hava Kuvvetleri Komutanlığının bizatihi böyle bir görevinin olamayacağını, halbuki 
iddianamenin düzenlenme şeklinde ise  Hava Kuvvetleri  Komutanının haberi  olmaksızın bu işin 
gerçekleştirileceğini bildirildiği, bunun ise mümkün olmadığını,

Planın  icra  maddesini  değerlendirdiğinde  ise  icra  maddesinde  de  temelde  2  hususta 
açıklama yapacağını, bunlardan bir tanesinin planda kime görev verildiği, ikincisinde ise harekat 
tasarının  nasıl  olacağı  noktalarını  açıklayacağını,  bunlardan  bir  tanesinin  planda  kime  görev 
verildiği, ikincisinde ise harekat tasarısının nasıl olacağı noktalarını açıklayacağını, bunlardan ilkini 
incelediğinde  ast  görev  verilmesinde  Hava  Kuvvetlerinin  tüm  birliklerinin  kullanılmış  olması 
ihtimali düşünülerek icra görevi verildiğinde Balyoz Güvenlik Harekatındaki planlama görevi ile 
tam ters bir durumun oluştuğunu, Hava Kuvvetlerini tanıma ve kullanma birikimlerine ters olarak 
bir  uygulamanın  varlığının  düşünüldüğü,  böyle  bir  düzenlemenin  altında  da  kendisinin  adının 
olamayacağı, bunun kendi birikimlerine ters, idare tecrübesine aykırı olduğunu,

Hava Kuvvetlerinde özel filo olmadığını, bunu kurmaya da ihtiyaç bulunmadığını, Hava 
Kuvvetlerinde bir tane özel filonun olduğu, bu filonun da VİP uçakları, komuta kontrol uçakları, 
muhabere olmayan ulaştırma uçaklarının bulunduğunu,

Planda Hava Kuvvetleri Komutanının tutuklanması ve istifa ettirilmesi düzenlenmiş ise de 
bunun bir genel sekreter tarafından yapılmasının mümkün olmadığını, dava nedeni ile özünde bir 
kasıtla  oluşturulmuş  bir  kurgu neticesinde,  Türk  Silahlı  Kuvvetlerinin  30 civarında  generalinin, 
amiralinin,  toplamında  ise  194  subay ve  astsubayının  hükümeti  iş  yapamaz  duruma  getirmeye 
teşebbüsten yargılandıklarını, bunun nedeninin belli dahi olmadığım, 163 kişinin tutuklu olduğunu, 
Gölcük'ten çıkan bulgular nedeni ile hatta basılan her yerden çıkma ihtimali olan veriler nedeni ile 
kişilerin tutuklu olduğunu, bir kısım general ve amiraller ile subayların isimlerinin de yeni çıktığı 
iddia edilen Gölcük verileri içerisinde bulunduğunu, bundan dolayı da onların başına bir balyoz 
düşmesinden korktuğunu, medyada davanın başından bu yana suçluların hesap vermesi noktasında 
yayınlar yapıldığını, elbette suç varsa cezalandırılmanın gerek olduğunu, ancak buna mahkemenin 
karar vereceğini, sadece dijital verilerin kanıt olamayacağını, bu dijital verilerin sahte olduğunu, bu 
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konuda  savcılık  makamında  savunmasını  yaptığını,  savcılık  makamındaki  savunmalarını 
tekrarladığını, okunan adli sicil ve nüfus kaydının kendisine ait olduğunu, beyan etmiştir.

bb) 06.05.2011 tarihli 38 nolu celsede yapmış olduğu savunmalarında özetle;
Sanıklardan  Mehmet  Ulutaş'ın  beyanında  "benim  burada  bulunma  nedenimi  bazıları 

biliyor,  biliyor  olmasına  rağmen  gözümüzün  içerisine  baka  baka  bunu  söylemekten  kaçınıyor" 
şeklinde  bir  beyanda  bulunduğunu,  bu  sanığın  beyanı  doğrultusunda  kendisinin  de  söylenilmiş 
olunan, ihtimal dahilindeki kişilerden olduğunu, bunu kabul etmediğini, kendi savunmasında bunu 
anlattığını,  atılı  suçlamanın  hiçbir  tarafında  kendisinin  olmadığını,  bu  kişiye  yeniden  kimi 
kastettiğinin  sorulmasını  talep  ettiğini,  bu  düzeltmenin  de  kayıtlara  girmesini  istediğini  beyan 
etmiştir.

bc) 20.01.2012 tarihli 76 nolu celsede yapmış olduğu savunmalarında özetle;
Hiç kimsenin kendisine hangi sebeple olursa olsun yalan söyleyebilirsin şeklinde beyanda 

bulunamayacağını, bir suç altında olan kişinin suçlu olduğuna dair kesinleşmiş karar oluncaya kadar 
bu kişinin suçsuz olacağını, bir tanığa, bir bilirkişiye işini yapmazdan önce yemin verdirildiğini, 
yeminin manevi olarak kişiyi doğru söyleme hususunda etkileme çabası olduğunu, ancak bir suç 
altında  bulunan  kişiye  yemin  verdirilmediğini,  bunun  kendisini  2  yönden  rahatsız  ettiğini, 
birincisinin kişi olarak kendisini rencide ettiğini, ikincisi de çıkarları karşısında yemin eden kişinin 
inancını  da  satabileceğini,  bu  konular  üzerinde  gerek  kanun  koyucunun,  gerekse  mahkemenin 
düşünmesi gerektiğini beyan etmiştir.

bç-) 31.01.2012 tarihli 78 nolu celsede yapmış olduğu savunmalarında özetle;
Kendisinin Oraj Hava Harekat Planı diye bir plan hazırlamadığını, hazırlatmadığını, emir 

vermediğini, bunun eki kökü diye herhangi bir şeyle ilişkisinin olmadığını, özel filo tabir edilen bir 
filo kurulabileceğini, ancak özele verilen mananın ne demek olduğunun açıklanması gerektiğini, ne 
amaçla, neye hizmet maksadı ile hangi tür uçaklarla filo kurulacağının tanımlanması ve açıklanması 
gerektiğini,  bir  filonun  kurulmasının  o  ülkenin  silahlı  kuvvetlerinin  kuvvet  yapısı  ile  ilgili 
oluşturulmuş uzun çalışmalara bağlı olduğunu, bir değişiklik yapmak gerektiğinde dikkatli ve özenli 
bir çalışmayı gerektirdiğini, 10 yıllık dönemler halinde bunun gözden geçirildiğini, bir harp durumu 
olmadıktan sonra kolay kolay bu hususların gözden geçirilemeyeceğini, 

Cumhurbaşkanını, Genelkurmay Başkanını uçuran uçakların bulunduğu filonun özel filo 
diye tabir edilebileceğini, bunun bir anlatım şekli olduğunu, başka bir anlam içermediğini,

İddianame içeriğine göre özel filo için, bir anlamda pilotlardan bir tanesine git bir Yunan 
uçağına kendini vurdur, eğer bunu beceremezsen yanındaki adamına da sen bunu git havada vurdur 
gibi  bir  özel  görev yüklendiğini,  bu filoya da özel  filo  olacakmış  gibi  bir  anlam yüklendiğinin 
görüldüğünü,  bunun olacak bir  şey olmadığını,  bunun için  özel  filo  kurmaya  gerek  olmadığını 
beyan etmiştir.

bd-) 02.02.2012 tarihli 79 nolu celsede yapmış olduğu savunmalarında özetle;
Ekip sözüne karşı olduğunu, Hava Kuvvetleri Komutanı için ekibin Hava Kuvvetlerinin en 

başındaki generalden onu takip eden general, subay, astsubay, er, erbaş, sivil çalışan kimseler hatta 
onların eş ve çocuklarının dahi ekip olarak algılanması gerektiğini beyan etmiştir.

4-)SANIK ERGİN SAYGUN:

a-)  Klasör  71  Dizi  118-227'de  bulunan,  Emniyet  Müdürlüğünde  vermiş  olduğu 
24.02.2010 tarihli beyanlarında özetle;

Askeri  literatürde  harp  oyunu  ve  plan  semineri  adı  ile  2  türlü  karargah  çalışmasının 
olduğunu, harp oyununda mavi ve kırmızı 2 karşıt güç var iken plan seminerinde büyük bir planın 
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belirli  bölümlerinin  incelendiğini,  plan  seminerinin  emir  doğrultusunda  hazırlandığını,  emrin 
Genelkurmay Tatbikatlar Programı çerçevesinde kuvvet komutanlarının emri ile yapıldığını, plan 
seminerine ast  birlik  komutanları  ile  onların karargahlarının katıldığını,  bazen üst  makamlardan 
gözlemciler ile Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanın da katılabileceğini, plan seminerinin 
sorumluluk  sahasının  semineri  yapan  birliğin  sorumluluk  sahası  olduğunu,  seminerde  genelde 
sorumluluk sahasından dışarı çıkılmayacağını, sorumluluk sahasını Kara Kuvvetleri Komutanlığının 
belirleyeceğini,  her  komutanlığın kendi  sorumluluk sahasında seminer  yapacağını,  harekat  planı 
incelendiğinde  de sorumluluk sahası  kuralının  geçerli  olduğunu,  plan  seminerinin  Genelkurmay 
Başkanlığı  ile  Kara  Kuvvetleri  Komutanlığına  gönderildiğini,  seminer  tamamlandıktan  soma 
müzakeresinin yapılmadığını, seminer ile ilgili olarak başka bir yerde müzakere yapılmayacağını, 
arşiv ayıklama işlemlerinden soma imha tutanağının hazırlandığını, 1. Ordu Komutanlığının özel bir 
emir  verilmemişse  normalde  Türkiye  genelini  kapsayan  bir  durum  değerlendirmesini 
yapamayacağını, seminer tarihinde 3. Kolordu Komutanı olduğunu, seminerde konuşulan toplama, 
sorgulama, tutuklama merkezleri ile kullanılacak cezaevleri ve ilgili tedbirlerin hangi mevzuatta yer 
aldığını bilmediğini, bunlar konuşulduğuna göre hukuki bir dayanağının olduğunu düşündüğünü, 
Balyoz adlı bir plandan haberdar olmadığını, 28 Şubat sürecinde elde edilen kazanımlar şekli ile bir 
değerlendirme yapmadığını,  bu değerlendirmeyi seminerde kim yapmış ise bu hususların onlara 
sorulması  gerektiğini,  Balyoz  Harekat  Planı  ismi  ile  konuşulan  bir  seminere  katılmadığını, 
kendisinin 1. Ordu plan seminerine katıldığını,  seminer üzerinden çok uzun süre geçmiş olması 
nedeni ile detayları tam olarak hatırlayamadığını,

Hatırladığı  kadarı  ile  1.  Ordu  Komutanlığına  bağlı  teknik  imkanları  çok  olmayan  bir 
istihbarat  grubunun  bulunduğunu,  bu  grubun  seminerde  sunum  yapıp  yapmadığını 
hatırlayamadığını,  Türk  Silahlı  Kuvvetleri  içerisinde  bazen  mevcut  siyasal  yapıdan  ve  ülkenin 
durumundan rahatsız olanlar ve buna karşı faaliyet gösterenler olsa da bunun buradabelirtildiği gibi 
büyükkapsamlı organize bir güç olacağını sanmadığım, hükümetten ve siyasal durumdan rahatsız 
olan kesimlerle hiçbir zaman ilgi ve bağının bulunmadığını, emri altındaki personeline her zaman 
siyaset ile ilgili konulardan uzak durmalarını tavsiye ettiğini, ayrıcaTürk Silahlı Kuvvetlerindeki bu 
tarz oluşumlardan uzak durmalarını söylediğini, 

Oraj HavaHarekatı planı hakkında herhangi bir şey bilmediğini, 
Suga Harekat  Planı  ile  ilgili  bilgisinin olmadığını,  sanıklardan Özden Örnek,  Ramazan 

Cem Gürdeniz, Mustafa Aydın Gürül, Kadir Sağdıç, Ahmet Feyyaz Öğütçü, Soner Polat, Ali Semih 
Çetin,  Faruk Doğan, Abdullah Gavremoğlu'nu kişisel  olarak tanıdığını,  hazırlandığı iddia edilen 
Suga Harekat Planı incelendiğinde denizcilik terimlerine çok fazla aşina olmasa da planın içerik, 
işleyiş ve literatür olarak askeri terminolojiye yakın olduğunu,

Suga,  Balyoz  ve  Oraj  Harekat  Planları  arasında  birbirini  andıran  kısımlar  olduğunun 
söylenebileceğini, 1. Ordu Komutanlığı ile Harp Akademileri ve Donanma Komutanlığı arasında 
gayri resmi bir ilişki ya da bağlantı olup olmadığı hususunda bilgi sahibi bulunmadığını,

Genellikle  planların  yazışmalarının  resmi  kanaldan  yapılacağım,  yazışmaların  yapılmış 
olması halinde bunun birlik komutanlarınca yapılacağını,

Çarşaf Eylem Planı  ve Sakal  Eylem Planı  hakkında herhangi  bir  bilgisinin olmadığını, 
Çarşaf  Eylem  Planı  harekat  emri  ve  görevlendirme  çizelgesinde  var  olan  metnin  askeri 
terminolojiye yakın olduğunu, Sakal Eylem Planındaki ifadelerin askeri terminoloji ile benzeştiğini, 
iddia edildiği gibi herhangi bir oluşum içinde bulunmadığını, yapıldığı bildirilen planları ilk defa 
emniyette gördüğünü,

Hanifı  Yıldırım'ı  tanımadığını,  Sakal,  Tırpan, Orak, Yumruk, Kürek, Testere,  Urgan adı 
altında anılan operasyon kod adlarının askeri terminolojide kullanılan terimler olduğunu, 1. Ordu 
plan  seminerinde  azınlıklar  ile  ilgili  bir  konu  görüşüldüğünü  hatırlamadığını,  seminerde 
sıkıyönetimin ilan edilmiş olması halinde basın organlarının işleyişi konusunda alınacak tedbirler 
konusunun işlenmiş olabileceğini, ancak isimleri belirtilen kod adlı planlardan haberdar olmadığını,

Balyoz Harekat Planı adı altında kendisinin herhangi bir görevlendirme yapmadığını, İzzet 
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Ocak'ı  şahsen  tanıdığını,  görevlendirme  çizelgesi  ile  ilgili  kendisinin  bilgisinin  bulunmadığını, 
çizelgede ismi bulunan İzzet Ocak'a bu konuda soru sorulabileceğini,

Seminerde konuşulduğu bildirilen vakıf ve derneklerden Nurcu, Nakşibendi, Süleymancı, 
Kadiri, Milli Görüşçü olarak bildirilen bilgilerin seminer ile ilgili bilgiler olduğunu, bu bilgilerin 
yine  aynı  birim  ve  kurumlardan  temin  edilmiş  olabileceğini,  Balyoz  Harekat  Planı  ile 
benzeşmesinin  ise  kendilerinin  yaptığı  bir  şey  olmadığını,  yine  kritik  tesisler,  köprü,  trafo  ve 
benzeri yerler gibi sunumda kullanılan ifadelerin Balyoz Harekat Planı ile örtüşmesinin sebebini 
bilmediğini,  kendisinin  bu  yönde  bir  katkısının  olmadığını,  kendisinin  Fatih'te  yetiştiğini, 
seminerdeki  beyanlarında  orada  yetişmiş  olması  nedeni  ile  bazı  tespit  ve  bilgilendirmede 
bulunduğunu,  Genelkurmay 2.  Başkanı  olduğu dönemde Mustafa Balbay'ın  Ankara'da kendisini 
ziyarete  geldiğini,  onun  ile  özel  bir  konuşma  yapmadığını,  gazetecilerden  Mahmut  Bulut, 
Muharrem  Sarıkaya,  Güler  Kömürcü,  Aslı  Aydmtaşbaş,  Fikret  Bila  gibi  isimli  gazetecilerin 
kendisini  ziyaret  ettiklerini,  Zeyno  Baran  isimli  şahsa  ılımlı  İslam fikrinin  muhafaza  edilmesi 
gerektiği  şekli  ile  çalışma  yapması  ya  da  bu  yönde  bir  rapor  hazırlaması  için  bir  talimatının 
olmadığını,

Kendisinin darbe zemini oluşturacak hiç bir çalışma yapmadığını, Amerika'da bulunduğu 
dönem  içerisinde  Hudson  Enstitüsünde  Zeyno  Baran'ın  bir  konferans  vermesini  istediğini, 
kendisinin de Genelkurmay Başkanlığının bilgisi dahilinde bunu kabul ettiğini, CHP'liler ile ilgili 
bir  rapor  hazırlaması  konusunda  kimseye  bir  görev  vermediğini,  hiçbir  siyasi  konuda  teması 
olmadığını, olmasının da beklenemeyeceğini,

Seminerde  Engin  Alan  ile  Ayhan  Taş'ın  sunum  yaptıklarını,  bir  siyasi  parti  ile  ilgili 
değerlendirme  yapıldığı  hususunda  fikrinin  olmadığını,  seminerin  hukuksal  yapısı  hakkında 
semineri  düzenleyenlere  bu  sorunun  yöneltilmesi  gerektiğini,  seminerde  gerçek  kişi  isimleri 
üzerinde görüşmeler yapıldığı hususlarında bir  şey söylemek istemediğini,  seminerde kendisinin 
tespitte bulunmuş olduğu hususlardaki önerisinin hem Oraj hem de Balyoz da nasıl yer aldığını 
bilmediğini,  seminerin  üzerinden  yaklaşık  7  yıl  geçmiş  olduğunu,  bu  nedenle  çokşeyi 
hatırlayamadığını, yaptığı davranışların tamamının 1. Ordu komutanlığının plan semineri ile ilgili  
olup  başka  bir  plan,  darbe  ve  benzeri  kanun  dışı  konularla  ilgi  ve  bağlantısının  olmadığını, 
devletine,  milletine,  silahlı  kuvvetlere  zarar  verebilecek  herhangi  bir  faaliyet  içerisinde 
bulunmadığını, hiçbir belgeyi inceleme fırsatı olmadan şu anda beyanda bulunduğunu, ifadesi hiçbir 
baskı ve tesir altında kalmadan kendi hür iradesi ile verdiğini beyan etmiştir.

b-)  Klasör  71  Dizi  245-246'da  bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  vermiş  olduğu 
24.02.2010 tarihli beyanında özetle;

Kendisinin  Emniyet  Müdürlüğünde  24.02.2010  tarihinde  avukatı  refakatinde  savunma 
yaptığını,  bu  beyanlarının  doğru  olduğunu,  kendisinin  iddia  edilen  Balyoz  Güvenlik  Harekat 
Planından haberdar olmadığını, böyle bir planı ilk defa basından duyduğunu, seminere katıldığını, 
1.  Orduda  yapılan  plan  seminerinin  konusunun Egemen Harekat  Plam çerçevesinde  geri  bölge 
emniyetinde alınabilecek tedbirler  olduğunu, 2001 yılında 3.  Kolordu Komutanlığına atandığını, 
2003 yılına kadar bu görevi devam ettirdiğini, 1. Ordu komutanlığına ise 2008 yılında atandığını, 
2009  yılma  kadar  bu  görevini  yerine  getirdiğini,  atılı  suçlamayı  kabul  etmediğini,  böyle  bir 
suçlamanın oluşumu içinde yer almadığı gibi atılı suçlama ile ilgili bir düşünceyi dahi hiçbir zaman 
taşımadığını, beyan etmiştir.

c- Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki Savunmaları: 
ca)  26.03.2012  ve  27.03.2012  tarihli  96  ve  97  nolu  celselerde  yapmış  olduğu 

savunmalarında özetle;
Emniyette  vermiş  olduğu  savunmasını  ifadenin  alınma  şartları  bakımından  kabul 

etmediğini,  daha  önceki  savunmalarını  yapmış  olan  sanıkların  deliller  ile  ilgili  olarak  yapmış 
bulundukları  tespitlere  aynen  katıldığını,  suçlamaların  tamamen  mesnetsiz  olduğunu,  veriler 
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içerisinde zaman hatalarının bulunduğunu, İddia Makamının da iddialarını bu mesnetsiz verilere 
dayandırdığını,  suçlamayı  kabul etmediğini,  suçlama tarihi  olarak görünen 2002 Aralık ve 2003 
Ağustos  tarihleri  arasında  hükümetinin  geliş  ve  gidişinin  tamamen  demokratik  kurallara  göre 
olduğunu,

Genelkurmay Başkanlığı, MİT Müsteşarlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün verdikleri 
cevabi yazıda Balyoz denilen plan ile ilgili  herhangi bir  bilgi  veya belgeye sahip olmadıklarını 
bildirdiklerini,

Kendisinin 1. Ordu Komutanlığının emri gereği 05-07 Mart 2003 tarihleri arasında icra 
edilen  seminere  katıldığını,  seminerde  emredilen  konularda  sunumlar  yaptığını,  sunumlarının 
tamamının  senaryo  ile  ilgili  olduğunu,  seminerde  yapmış  olduğu  sunumların  çarpıtılarak 
anlatıldığını, 3. Kolordu Karargahını NATO birliği yaparken bir sürü yeni malzemenin geldiğini, 
kendisinin  de  askerlerine  klasik  depolama  sisteminden  ziyade  büyük  mağazalara  gidin,  nasıl 
depolama yapıyorlar öğrenin, bizde öyle depolayalım şekli ile bir düşüncesinin olduğunu, emri alan 
kişilerin  de  Migros  gibi  yerleri  dolaştıklarını,  bu  sırada  oranın  yetkililerinin  geliş  sebebini 
kendilerine  sorduğunda konun onlara  açıklandığını,  onlarında  bu  kişilere  100.000 kişiye  7  gün 
yetecek malzeme var, boşuna uğraşmayın,  anlaşma yapıldığı takdirde istediğiniz yere biz getirir 
teslim  ederiz  şeklinde  beyanlarının  olduğunu,  bu  konuşmanın  iddianamede  çarpıtılarak 
yansıtıldığını, yoksa kimseyi gönderip oralarda keşif yaptırmadığını,

Emniyette  kendisine  Hudson  senaryosunun  kendisi  tarafından  yazılıp  yazılmadığının 
sorulduğunu,  yazmadığını  beyan  ettiğini,  seminer  senaryosu  ile  Hudson senaryosu  arasında  bir 
benzerlik göremediğini, huzurda delil olarak sadece kasetlerin dinlendiğini, bu davranışın Balyoz 
Planının  değil  seminerin  yargılaması  anlamına  geldiğini,  halbuki  11,  16,  17  nolu  CD'lerin  suç 
unsuru taşıdığını, deliller tartışılacaksa bu CD'lerin incelenmesi gerektiğini, kasetlerin delil olarak 
kabul  edilmesi  halinde  seminere  katılmayanlar  ile  seminere  katılıp  da  hiç  konuşmayanların 
durumunun ne olacağının belirsizlik teşkil ettiğini,

Tutukluluğuna  yapılan  itirazlarda  ses  kayıtlarının  gerekçede  delil  olarak  kullanıldığını, 
tutukluluğun devamına karar verildiğini, ancak bu ses kayıtlarının sadece yasal ve planlı bir faaliyet 
olan seminere ait kayıtlar olduğunu, seminer kayıtları içerisinde iddia edilen Balyoz, Suga, Oraj, 
Sakal, Çarşaf, Döküm, Tırpan, Yumruk, Kürek, Testere, Urgan gibi planların olmadığını, bu nedenle 
de ses kayıtlarında bu planlar ile ilgili kaydın bulunmadığını, tutuklanma nedeni olarak ne olduğu 
belli olmayan listelere dayanıldığını, ne olduğu belli olmayan bu listelere dayanılarak kuvvetli suç 
şüphesi olduğunun ileri sürüldüğünü,

Balyoz  Planı  ile  ilgili  kendisine  kimsenin  bir  emir  vermediğini,  kimseden  bir  emir 
almadığını, kendisinin de kimseye bir emir vermediğini, bu noktada herhangi bir belgenin mevcut 
olmadığını, belgelerin hiçbirisinde imzanın bulunmadığını, askeri bilirkişi raporuna göre listelerdeki 
bilgilerin  doğruluğunun  tespit  edilemediğini,  listeleri  kimin  yazdığının  belli  olmadığını,  bu 
listelerde  3.  Kolorduda ödül  verdiği  ve halen  muvazzaf  kişilerin  mevcut  olduğunu,  aynı  askeri 
bilirkişi raporuna göre ilişiği kesilecek 840 kişiden 573'ünün halen görevde olduğunu, hatta ilişiği 
kesilecek bazı personelin seminere dahi katılmış olduğunu,

Huzurdaki  davanın  planlı  olarak  yapılan  seminer  ile  ilgili  olmadığını,  Balyoz  denilen 
planla ilgili olduğunu, mahkemenin ve emniyetin askeri terminolojiye tam olarak vakıf olamamaları 
nedeni ile konunun anlaşılamadığını, sahte belgeler nedeni ile sanıkların birçoğunun mesleklerinde 
ilerlemesinin  ortadan  kaldırıldığını,  kariyerlerinin  sona  erdirildiğini,  Türk  Silahlı  Kuvvetlerinin 
geleceğinin kimin yazdığı, ne olduğu bilinmeyen listeler ile heba edildiğini, seminerin çarpıtıldığını, 
seminere sanki sadece özel seçilmiş ve darbeyi tartıp konuşacakların katıldığı izleniminin verilmeye 
çalışıldığını,  seminere  katılanların  özel  olarak  seçilmiş  kişiler  olmayıp  atamalı  oldukları  görev 
yerleri  gereği  seminere  iştirak  ettiklerini,  daha  önceki  ve  somaki  yıllarda  yapılan  seminerler 
incelendiğinde  ortalama aynı  sayıdaki  personelin  seminere katıldığını,  ordudaki  temel  prensibin 
herkesin her şeyi bilmesinden ziyade herkesin görevinin gerektirdiği kadar bilgi sahibi olmasının 
prensip  olduğunu,  bu  terimlere  başka  anlamlar  yüklemenin  yanlış  olduğunu,  3.  Kolordudan 
        E-İmzalıdır           E-İmzalıdır            E-İmzalıdır               E-İmzalıdır 



T.C. İSTANBUL ANADOLU 4. AĞIR CEZA MAHKEMESİ Dosya-Karar No: 2014/188 Esas - 
2015/143
seminere  katılanları  kendisinin  seçtiğini,  seminerdeki  teamülün  terfi  edeceklerin  çıkıp  sunum 
yapmaları, kendilerini tanıtabilmeleri için fırsat verilmesi olarak uygulandığını,

İddianamede delil olduğu ileri sürülen bulguların elde ediliş şekillerinin de hukuka aykırı 
olduğunu, iddianamede yargılamaya esas olacak hiçbir delilin bulunmadığını, iddianamede sanıklar 
lehine hiçbir değerlendirme yapılmadığını, delil toplanmadığını, emniyetteki sorgusunda kendisine 
patlayıcı  maddelerin  nereden  ve  kimden  temin  edildiğini,  eylemde  hangi  terör  örgütlerinin 
kullanıldığının,  kimden  emir  aldığının,  patlamalar  esnasında  nerede  olduğunun  sorulduğunu, 
kendisine  şaka  yapıldığını  düşündüğünü,  soruların  gayet  ciddi  olarak  sorulması  karşısında 
İstanbul'da bulunduğunu dese patlamaların üzerinde kalacağından korktuğunu,

Emniyet Genel Müdürlüğünden celp edilen müzekkere cevabına göre ise Balyoz Harekat 
Planı  ismi  ile  anılan  iddianın  ortaya  çıkması  öncesi  ve  sonrasında  iddia  edilen  bu  eylemin 
gerçekleştirildiğine dair  ya da eyleme destek veren, teşvik edenlerin olduğuna dair herhangi bir 
ihbar ya da belgeye rastlanmadığının bildirildiğini, benzer içerikli bir yazının da MİT müsteşarlığı 
tarafından savcılık makamına gönderildiğini, gelen müzekkere cevapları dosya içerisinde olmasına 
rağmen kendisine hala sen mi yaptın şekli ile sorular sorulduğunu,

Son zamanlarda ülkemizde itibar kazanıp muteber olmanın ön şartının askere saldırmak 
olduğunu, saldırı ne kadar şiddetli  ise bunun demokratikleşme yolunda o kadar büyük bir  adım 
olarak telakki edildiğini,

1 inci Ordu Komutanlığında yapılan seminere emirlere uygun olarak katıldığını, bu plan 
seminerinde  emredilen  konularda  emredilen  senaryoya  uygun  şekilde  sunumlar  yaptığını, 
senaryoyla  ilgili  fikirlerini  ifade  ettiğini,  bu  nedenle  üzerine  atılı  iddia  ve  isnatların  doğru 
olmadığım, atılı suçun doğru olmadığını, emniyette vermiş bulunduğu beyanını kabul etmediğini, 
emniyette kendisine sorulmaması gereken soruların sorulmuş olduğunu, yaşı da gözetilerek sağlık 
durumunun bozuk olduğunu, buna rağmen gece 02:30-03:00'lera kadar savunmasının alındığını, 
emniyette  kendisine  herhangi  bir  kötü  muamele  yapılmasa  da  beyanının  alınma  saati,  yaşı 
gözetildiğinde  yorma  metodu  ile  beyanının  alındığını,  emniyetteki  söylediği  hiçbir  şeyi  kabul 
etmediğini,

Savcılık Makamında vermiş bulunduğu savunmasını ise kabul ettiğini, kendi el yazısı ile 
mahkemeye sunmuş bulunduğu emniyet müdürlüğünde avukatın huzurunda beyanda bulundum, bu 
beyanlarım doğrudur şekli ile verdiği dilekçeyi de kabul etmediğini, kendisinin şeker ve yüksek 
tansiyon hastası olduğunu, bu rahatsızlıkların vermiş olduğu yan etkilerin bulunduğunu, periyodik 
olarak doktor kontrolünden geçmesi gerektiğini,

Emniyetteki ifadesini kabul etmese de planlı yapılan seminer ile ilgili cevapladığı soruların 
olduğunu, kendisinin verdiği emirden dolayı sorumluluğun kendisine ait olacağını, kendisine atılı 
suçlamayı kabul etmediğini, ancak seminerde kolordu komutanı olarak görev yapmış olması nedeni 
ile kendisi tarafından verilmiş bir emrin sorumluluğunun da kendisine ait olduğunu,

İstanbul'da  toplumsal  olayların  çok  olduğunu,  5442  sayılı  yasaya  göre  de  valilik 
makamının sık sık asker talebinden bulunduğunu, valiliğin bu talebini karşılayabilmek için piyade 
birliğine ihtiyaç duyulduğunu, bu amaçla 6. Alayın kurulduğunu, örneğin Fenerbahçe Galatasaray 
maçı gibi bir maçta taşkınlık yapan kişilere müdahale edilmesi gerektiğinde zırhlı birlik veya tank 
ile müdahalenin yapılamayacağını, böyle bir yere yaya birlik ile gidilmesi gerektiğini, bu şekli ile 
alayların ihtiyaca uygun kurulduğunu,

Kendisinin  görevde  olduğunda  her  gittiği  birlikte  prensip  olarak  arşivlere  baktığını, 
evrakların usulüne uygun arşivlenip arşivlenmediğini kontrol ettirdiğini, biriken fazla evrak olması 
halinde usulüne uygun bunları imha ettirdiğini, 1. Ordu Komutanı olarak görev yaptığı dönemde de 
bu  yönde  ne  gerekiyorsa  emir  veya  talimat  verdiğini,  1.  Orduda  ordu  komutanı  olarak  göreve 
başladığında  arşivleme  ile  ilgili  kendisine  herhangi  bir  şikayet  ya  da  yakınmanın  gelmediğini, 
göreve başladığında 1. Orduda yapılması gereken arşivleme noktasında yeniden yapılması gereken 
bir  takım işlerin olduğunu tespit  ettiğini,  iş yoğunluğu nedeni ile arşive el  atılmamış olduğunu, 
kendisinin  arşivleme  bakımından  bir  noksanlık  görmüş  olmasından  değil  arşivlemede  normal 
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yapılması gereken işlemleri yaptırdığını, normal prosedür ne gerekiyor ise Genelkurmay'da çalıştığı 
dönemde  de  bunu  yaptırdığını,  katılmış  bulunduğu  seminerde  ülke  genelini  kapsayan 
değerlendirmeler olduğunu, beyan etmiştir.

cb) 05.04.2012 tarihli 99 nolu celsede yapmış olduğu savunmalarında özetle;
İddia  Makamının  kendisine  atılı  suçlamada kendisinin  terör  eylemlerinde  hiyerarşik  ve 

kurumsal bir işbirliği içerisinde olduğunu, eylemlerden önceden haberdar olduğunu iddia ettiğini, 
ancak bunu delillendiremediğini, kendisine bu şekilde iddiada bulunanların bunu ispat edemedikleri 
takdirde iftiracı olacaklarını, kendisine yapılanın çok iğrenç bir iftira olduğunu, eski MİT müsteşarı 
Şenkal Atasagun ile Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer'in tanık olarak dinlenilmesini gerektiğini, 
beyan etmiştir.

cc-) 16.08.2012 tarihli 108 nolu celsede yapmış olduğu savunmalarında özetle;
Bu dava için bir icra planı yapıldığını, kimlerin bilirkişi olarak dinleneceği, kimlerin tanık 

olarak  dinleneceği,  hangi  bulguların  delil  olacağı,  yargılamanın  ne  zaman  biteceği  gibi  bir 
planlamanın yapılmış olabileceğini ve yapılmış olan bu planın da uygulandığını, planı bozabilecek 
taleplerin  mahkemece  kabul  edilmediğini,  bu  planlama  çerçevesinde  kendisinin 
savunmasımahkemece alındıktan sonra önceden hazırlanmış esasa ilişkin mütalaanın okunduğunu, 
mahkemenin ne yapmak istediğini kendisinin bildiğini,

Yargılamada  birçok  soru  işareti  bulunduğunu,  yeminsiz  bilirkişinin  raporunun  kabul 
edilmesi, delillerin huzurda tartışılmaması, iddianamenin tanzimi için delillerin önceden toplanması 
ilkesine riayet  edilmemesi,  imzasız ihbar  mektuplarının esas alınması,  sorgulama bitmeden esas 
hakkındaki  mütalaanın hazır  edilmesi,  sivil  ve askere farklı  hukukun uygulanması,  yargılamada 
maddi delilden ziyade kanaat, tahmin, yorum ve varsayımlara itibar edilmesi, sahte CD'leri kimin 
ürettiğinin 2003 tarihli belgelerde 2007 yazılımının kullanıldığının tespit edilmesinin çok önemli 
olduğunu,  deliller  incelendiğinde  hiçbirinde  tekbir  sayfa  imzalı  evrakın  bulunmadığını,  buna 
rağmen imzasız evrakların kuvvetli suç şüphesi vardır anlayışına delil kabul edilerek kendisinin 18 
aydır tutuklu kaldığını, yargılamalar nedeni ile ülkenin, TSK'nm zarar gördüğünü, ülkenin savaş 
planlarının bu şekilde kimlerin eline geçtiğinin dahi belirlenemediğini, kendisinin suçsuz olduğunu,

İddia Makamının delillerin sahte olduğunu, olmayan bir şeyin olmadığını ispat etmek için 
her  şeyin  yapıldığını,  bu  dünyadan  darbeci  damgası  ile  gitmek  istemediğini,  bu  lekeyi  hak 
etmediğini, sabır dediğini, sabretmenin baş eğmek değil mücadeleye devam azmini ortaya koymak 
düşüncesinde olduğunu,  kendisinin sabretme gücünün arttığını  ama öfkesinin de arttığını,  şimdi 
kuvvetin mahkemede olduğunu ama hakkın hala kendilerinde olduğunu, kendilerinden esirgenenin 
bu olduğunu beyan edip,  "umarım ne yaptığınızın farkındasınızdır Allah herkese akıl fikir versin  
şeklinde beyanda bulunmuştur.

5-) SANIK NEJAT BEK:

a-)  Klasör  170  Dizi  180-215'de  bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  vermiş  olduğu 
26.02.2010 tarihli beyanında özetle;

Balyoz  Hareket  Planının  olmadığını,  bunu  huzurda  ileri  sürülmüş  olması  nedeni  ile 
öğrendiğini, bu konuda söyleyecek herhangi bir sözünün de olmadığını, Balyoz Harekat Planından 
gazete  ve televizyonlar  aracılığı  ile  haberdar  olduğunu,  Sakal  ve Çarşaf  eylem planlarından da 
habersiz olduğunu, Suga ve Oraj harekat planlarını da ilk kez huzurda duyduğunu, böyle planlardan 
habersiz olduğunu, 1. Orduda yapılan seminerde Suga harekat ve Oraj hava harekat isimli planlar 
ile ilgili herhangi bir çalışma yapılmadığını, belirtilen bu planlar ile ilgili kendisinin herhangi bir 
sözlü ya da yazılı emir almadığını, kimseye emir vermediğini, belirtilen bu planlar ile ilgili herhangi 
bir görevlendirme çalışması yapmadığını,

Türk ordusunun terör örgütleri ile bağlantısı olduğunu söylemek hatta ima etmenin dahi bir 
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gaflet olduğunu, 1. Ordu da yapılan plan çalışması sırasında Balyoz sözcüğünün dahi geçmediğini, 
plan seminerinin üzerinden beyan alınma tarihi itibari ile 7 yıl geçmiş olduğunu, bu nedenle harekat 
tarzının  veya  komutana  arz  edilme  hususunu  hatırlamasının  mümkün  olmadığını,  karargah 
işleyişine  göre  mevcut  plan  üzerinde  yapılan  çalışmaların  ayrıntılarının  her  zaman  kurmay 
başkanlığı  makamına  arz  edilmesinin  gerekli  olmadığını,  yapılan  seminerde  Kara  Kuvvetleri 
Komutanlığı ve ast birliklere farklı içerikte yazılar gönderilmek sureti ile seminer düzenlendiğine 
dair bir bilgisinin olmadığını, seminerde gözlemcilerin bulunduğunu, seminerde emirler dışında bir 
çalışma ve uygulamanın yapılamayacağını, yapılması halinde gözlemciler tarafından üst makamlara 
bu  durumun  aktarılacağını,  yapılan  plan  seminerinde  emirler  dışına  çıkıldığını  iddia  etmenin 
olanaksız olduğunu, yapılan seminerde Çetin Doğan'm "... biz bunu, bu planı örtülü olarak sadece iç 
güvenliğe yönelik hazırladık..." şekli ile sözünü duymadığını, belirtilen içerikli hiçbir konuşmaya 
şahit olmadığını, kendisi kurmay başkanı olmasın nedeni ile seminer çalışmalarının sürdüğü süreçte 
bütün gün çalışmanın yapıldığı salonda fiilen bulunmadığım,

İddia edildiği gibi kimse hakkında liste hazırlatmadığını, dernekler, vakıflar, sinagoglar ile 
ilgili  hiçbir  çalışma emri  ve  talimatı  vermediğini,  verildiğini  de duymadığını,  seminerde  Şükrü 
Sarıışık tarafından konuşulduğu iddia edilen "...belediye başkanıymış, yok ondan sonra savcıymış, 
hakimmiş,  kaymakammış,  bu  konuya  olumsuz  bakan  tablolarda  yer  alan  insanları  gerekirse 
belediye başkanlıkları, komutanları, o görevde uhdesinde olacak şekilde görevlendirmek sureti ile 
ve ağır bir baskı ve biraz evvel ifade ettiği gibi ben tabi komutan arkadaşıma katılıyorum..., böyle 
kararlı  olan bir  halka karşı  da acımasızca harekat etmek bizim görevimizdir..."  şekli  ile bir söz 
duymadığını,

Balyoz  Harekat  Planına  ait  bir  kadro  tatbikatı  çalışmasından  haberdar  olmadığını, 
personeline  bu  yönde  bir  kadro  tatbikatı  da  yaptırmadığını,  sunum yaptığı  iddia  edilen  Albay 
Yalçm'ı  tanımadığı  gibi  seminer  çalışmasında  da  sunum  yaptığını  hatırlamadığını,  seminerin 
tamamında bulunmadığını, kendisinin suç tarihi itibari ile ordu kurmay başkam olduğunu,

Seminerde Bekir Memiş ile Çetin Doğan arasında konuşulduğu iddia edilen "...Kadıköy 
İmam Hatip Lisesi müdürü senden şey yok mu, onları falan almıyorsun yani?..." şekli ile geçtiği 
iddia edilen konuşmanın yapılıp yapılmadığını hatırlamadığını, aynı şekilde Kaya Varol'un "... Tuzla 
Belediye  Başkanı  İdris  Güllüce  ve  Sultanbeyli  Belediye  Başkanı  Yahya  Karakaya  yerine  tespit 
edilen personel ile değiştirilecek..." şekli ile bir konuşmayı hatırlamadığını,

Seminerde  Çetin  Doğan'm yaptığı  iddia  edilen ve kendisine okunan konuşmaları  Çetin 
Doğan'ın yapıp yapmadığını hatırlayamadığını, seminer çalışmasının Genelkurmay tarafından yıllık 
hatta 5 yıllık olarak düzenlendiğini, kendisinin meşru plan çalışması emri dışında hiçbir birliğe emir 
vermediğini,  kimseden  talimat  almadığını,  seminer  çalışması  sonrasında  hazırlanan  belge  ve 
bilgilerde  kendisinin  müdahalesinin,  emrinin,  katılmasının  söz  konusu  olmadığını,  evrakın 
arşivlenmesine yönelik imzanın kendisine ait olduğunu, bunların da meşru plan çalışmasına ilişkin 
belge  ve  bilgiler  olduğunu,  kendisine  gösterilen  birçok  belgenin  askeri  yazışma  tekniklerine 
uymadığını,  var olduğu bildirilen bu belgelerin maksadının anlaşılamadığını,  mevcut hali  ile bu 
belgelerde ıslak imza da bulunmadığından belgelerin geçerliliğinden şüphe duyduğunu,

Plan seminerinde görüşülen Egemen Harekat Planının dış tehdide yönelik olmakla birlikte 
bu  planın  başarılı  bir  şekilde  uygulanabilmesinin  ancak  ordu  geri  bölgesinin  emniyetinin 
sağlanmasına bağlı olduğunu, bu nedenle seminerde dile getirilen geri bölge emniyetine yönelik 
hususları başka planlarla irtibatlandırıİmaya çalışmanın doğru olmadığını beyan etmiştir.

b-) Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki Savunmaları: 
ba) 28.04.2011 tarihli 33 nolu celsede yapmış olduğu savunmalarında özetle;
Atılı  suçlama tarihinde tümgeneral rütbesi ile 1. Ordu da kurmay başkanı olarak görev 

yaptığını,  Mart  2003  tarihinde  icra  edilen  plan  seminerine  de  sadece  görevi  gereği  katıldığını, 
kurmay başkanı olması nedeni ile plan seminerinin başlangıç tekmilini verdiğini ve açılış sunumunu 
yaptığını,  suçlamaya  konu  eylem  ile  ilgili  herhangi  bir  kimseye  emir  ve  talimat  vermediğini, 
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kendisinin de bu şekilde emir ve talimat almadığını,

Suçlama  ile  ilgili  olarak  talimat  ile  Adana  Cumhuriyet  Başsavcılığında  beyanının 
alındığını, aynı savunmalarını tekrarladığını, savcılıktaki savunmalarını kabul ettiğini,

Kurmay başkanı  olarak  arşivleme görevinin  kendisinde  bulunmadığını,  senede bir  defa 
yapılan veya emir verildiğinde yapılan arşivleme talimatına uygun olarak mesaj emri çıkarttığını, 
kendisinin  sadece  arşivleme  hatırlatmasını  komutan  olarak  yaptığını,  ancak  nelerin  arşive 
kaldırılacağını ya da arşivden hangi şeylerin imha edileceği konusunda bilgi sahibi bulunmadığını, 
seminer  sonuç  raporunda  kendisinin  parafının  bulunduğunu,  ancak  seminerin  tamamına  görevi 
gereği katılmadığını,

Seminer  çalışması  ile  ilgili  olarak  OEYTS'nin  uygulanmayacağına  ilişkin  bir  mesaj 
emrinin geldiği, daha sonrasında da Kara Kuvvetleri Komutanlığından mesaj emrinin değiştirilecek 
OEYTS'nin de uygulanabileceğine dair bir emrin ya da mesajın geldiği hususunu hatırlayamadığını, 
her ne kadar kurmay başkanı olarak dağıtımında kendisinin imzasının bulunması gerekiyor ise de şu 
anda  bunu  hatırlayamadığını,  ancak  1.Ordu  Komutanının  emri  uygun  görmemesi  halinde  alt 
birliklere bu dağıtımın yapılacağının imkansız olduğunu, plan seminerinde ses kaydı alınmasının 
emrini Ordu Komutanı Çetin Doğan tarafından verildiğini, bu hususta kendisinin bir şey söyleme 
yetkisinin olmadığını,

2001-2004 yılları arasında 1. Orduda Kurmay Başkanı olarak görev yaptığını, bu dönem 
içerisinde plan seminerinin sadece bir kez yapıldığını, beyan etmiştir.

bb) 09.02.2012 tarihli 83 nolu celsede yapmış olduğu savunmalarında özetle;
Atılı  suçlama  tarihinde  kurmay  başkanı  olması  nedeni  ile  seminere  katılanlar  ve 

gözlemcilerin  seminer  geldiklerinde karşılanmaları,  uğurlanmalarına kadar  bütün idari  faaliyetin 
kendi kontrolünde yapıldığını, beyan etmiştir.

bc) 23.08.2012 tarihli 110 nolu celsede yapmış olduğu savunmalarında özetle;
2.5 yılı aşkın bir süredir yapılan yargılama neticesinde kendisi aleyhine ne bir delil ne bir  

beyanın  bulunduğu,  dosya  içerisinde  bulunan  11,  16,  17  nolu  CD'lerin  sahte  olduğu,  bunlar 
devşirilerek üretilen 1 numaralı TDK marka CD üzerine Balyoz kurgusunun kurulduğu, kendisinin 
delillerinin toplanmadığı, dosyadaki delillerin tartışılmadığı, adil yargılanma hakkının ihlal edildiği, 
bu söylediklerinin savunma olmadığı, sadece ve sadece adalet ve hukuk adına değerlendirme ile 
tespitleri olup mağduriyetinin ifadesi olduğunu, beyan etmiştir.

6-)SANIK MUSTAFA KORKUT ÖZARSLAN:

a-)  Klasör  171  Dizi  267-289'da  bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  vermiş  olduğu 
beyanlarında özetle;

Bazı  sanıkları  birlikte  görev  yapmış  olması  veya  dönem  arkadaşı  olması  nedeni  ile 
tanıdığını,  plan  senaryolarında  gerçek  yer,  zaman,  şahıs,  kurum,  kuruluş  isimlerine  yer 
verilmeyeceğini,  ön  görülen  konu  ile  ilgili  gerçek  olmayan  yer  ve  zaman  dilimlerinin 
kullanılacağını,  seminer  çalışmalarında  askeri  senaryolarda  kesinlikle  belirlenen  görev 
kapsamında konuşmalar yapılacağını, siyasi görüşlere, siyasi açıklamalara ilişkin konuşma ve 
değerlendirme yapılamayacağını, 1.  Ordu  da  yapılan  plan  seminer  çalışmasına  görevi  gereği 
katıldığını, bu seminer çalışmasında Egemen Harekat Planının jenerik olarak icra edildiğini, olası 
bir  savaş  durumunda  yakın  komşu  ülkenin  olası  harekatı  ve  buna  karşı  alınacak  tedbirlerin 
konuşulduğunu,  kendisinin  seminerde  plan  seminerinin  sekreteri  olduğunu,  seminerde  alternatif 
planı seminere katılanlara sunduğunu,

Olasılığı  En  Yüksek  Senaryodan  kastedilenin  malum  ülke  ile  plan  seminerinde 
belirlenen  konunun  gerçekleşmesi  durumunda  diğer  orduların  1.  Orduya  takviyeye 
gelememesi  halinde  bu  ülkeye  karşı  nasıl  savunulacağı,  ne  gibi  tedbirler  alınacağı 
        E-İmzalıdır           E-İmzalıdır            E-İmzalıdır               E-İmzalıdır 



T.C. İSTANBUL ANADOLU 4. AĞIR CEZA MAHKEMESİ Dosya-Karar No: 2014/188 Esas - 
2015/143
hususlarının konuşulduğunu, kendisine sorulan birçok soruya karşı olaydan 7 yıl geçmiş olması 
nedeni  ile  hatırlamakta  güçlük  çektiğini,  kendisinin  Olasılığı  En  Yüksek  Tehlikeli  Senaryo 
konusunda  herhangi  bir  çalışması  ya  da  katkısının  olmadığını,  plan  seminer  sonuç  raporunda 
imzasının bulunmadığını, Milli Mutabakat Hükümetinin nasıl ve ne şekilde kurulacağı konusunda 
bilgisinin bulunmadığını, Balyoz Harekat Planı isimli bir planda görev almadığını, Gen Etüt isimli 
belgede ismi karşısında 3 artı bulunmasının ne anlama geldiğini bilmediğini, yapıldığı iddia edilen 
fişlemelerin kimin tarafından yapıldığını bilmediğini,

Oraj  Hava  Harekat  Planı  ismi  ile  anılan  plan  hakkında  herhangi  bir  bilgisinin 
bulunmadığını, basından duyduğunu, aynı şekilde Suga Harekat Planı, Sakal Eylem Planı. Çarşaf 
Eylem Planı,  Operasyon Timleri ismi ile anılan herhangi bir plan ya da düzenlemeden habersiz 
olduğunu beyan etmiştir.

b-) Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki Savunmaları: 

28.04.2011 tarihli 33 nolu celsede yapmış olduğu savunmasında özetle;
l'inci Ordu da yapdan plan seminerinin emirlere uygun, hiçbir konunun gizlenmeden icra 

edildiğini, kuvvet komutanlığı ile ast birliklere aynı senaryoyu uygulama emrinin yayınlandığını, 
üzerine  atılı  suçu  kabul  etmediğini,  bu  konuda  Malatya  Cumhuriyet  Başsavcılığında  verdiği 
beyanını  tekrarlayarak  savunmasına  ilave  edeceği  bir  hususun  bulunmadığını,  çapraz  sorguda 
kendisine sorulan sorulara cevap vermeyeceğini, beyan etmiştir.

7 ) SANIK ENGİN ALAN:

a-) Klasör 108 Dizi 23-24'te bulunan, Emniyet Müdürlüğünde 23.02.2010 tarihinde;
Susma hakkını kullanmıştır.
b-)  Klasör  108  Dizi  70-91'de  bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  vermiş  olduğu 

26.02.2010 tarihli beyanında özetle;
Atılı suçlamayı kabul etmediğini, kendisine Balyoz Güvenlik Harekatı Planı kapsamında 

kişiye özel olarak görev tevdi ya da onurlu görevi kabul eden personel Ek-A listesinde isminin 
bulunması  ile  bir  ilgisinin  olmadığını,  suçlama  tarihinde  2.  Kolordu  Komutanı  olarak  görev 
yaptığını,  15.  Kolordunun  seminer  planlamasında  öngörülmediği  halde  jandarma  ile  birlikte 
seminere katılmasının gerekçesini bilemediğini, bunun ancak ordu komutanı tarafından bilineceğini, 
kendisine önceden özel duruma ilişkin bir emir gelmediğini, seminerde yapmış olduğu sunumun 
konusunun Egemen Harekat Planı ile ilgili olduğunu, Balyoz Harekat Planı kapsamında yeniden 
yapılandırma safhasında ordudan ilişiği  kesilecekler  listesinin hazırlanmasından ya  da böyle bir 
listenin varlığından habersiz olduğunu, Balyoz Harekat Planı ile irtibatlı olarak Hava Kuvvetleri 
bünyesinde Harp Akademilerinde Oraj,  Deniz Kuvvetleri  bünyesinde Donanma Komutanlığında 
Suga isimlerinde harekat planlarının devreye sokulması ile herhangi bir ilgisinin ya da bilgisinin 
bulunmadığını,  Yurdaer  Olcan'ın  yaptığı  iddia  edilen  konuşmanın  içeriğini  hatırlamadığını, 
seminerde Milli Mutabakat Hükümetine ilişkin herhangi bir konuşmanın geçmediğini, sanık Çetin 
Doğan'ın  böyle  bir  konuda konuşma yapmadığını,  kendisine okunan diğer  sanıkların seminerde 
yaptıkları iddia edilen konuşmaların içeriği hakkında yorum yapamayacağını, konuşulduğu iddia 
edilen bu konuşmaların yapılıp yapılmadığını hatırlamadığını, seminerde "... Büyük Atatürk şöyle 
diyor; Temel olan ilk cephedir. Bu cephe bütün yurdun, bütün ulusun meydana getirdiği cephedir..., 
önemli olan ülkeyi temelinden yıkan, ulusu tutsak kıldıran iç cephenin çökmesidir..."  şeklindeki 
sözlerin kendisine ait  olmadığını,  bu şekilde bir  konuşma yapmadığını,  2003-2004 yıllarında 1. 
Orduya bağlı bazı birliklerin Güneydoğu'ya gönderildiğini, Uğur Uzal ile Nuri Ali Karababa'nın bu 
birliklerin komutanı olduklarını, ancak ayrıntısını şuan hatırlayamadığını beyan etmiştir.

c-) Klasör 108 Dizi 94-95'te bulunan, sorgu hakimliğinde vermiş olduğu 26.02.2010 
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tarihli beyanında özetle;

Atılı suç tarihinde 2. Kolordu Komutanı olarak Gelibolu'da görev yaptığını, 1. Ordu da 
yapılan  plan  seminerine  görevi  gereği  katıldığını,  15  dakika  kadar  süren  bir  sunum yaptığını, 
seminerde ses kaydının yapıldığını bilmediğini, plan seminerinde üstlenmiş olduğu görevin Trakya 
cephesi olup geri bölge emniyeti ile ilgili görevinin bulunmadığını beyan etmiştir. 

d-) Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki Savunmaları: 
da) 28.04.2011 tarihli 33 nolu celsede yapmış olduğu savunmalarında özetle;
Emniyette susma hakkını kullandığını, savcılık savunmasında ise düzelteceği bir hususun 

olduğunu,  her  ne  kadar  Atatürk'ün  Nutuk'unda geçen  iç  tehdit  konusundaki  sözlerini  savcılıkta 
söylemediğini beyan etmiş ise de o sözleri söylediğini nöbetçi hakim huzurundaki savunmasının da 
kesine ait olduğunu, beyan etmiştir.

db) 23.08.2012 tarihli 110 nolu celsede yapmış olduğu savunmalarında özetle;
Mahkemede  ön  savunması  dışında  hiç  konuşmadığını,  İddia  Makamının  hakkındaki 

suçlama ile ilgili 3 sayfadan ibaret delillerden bahsettiğini, bu konuda yazılı dilekçesinde açıklama 
yaptığını, 40 yıl TSK'ya, devlete ve ülkeye hizmet ettiğini, uzun yıllar terör ile mücadele ettiğini, 
göğsüne  madalyalar  takılıp  resimleri  ile  göklere,  yerlere  sığdırılamaz  olduğunu,  sonrasında  bir 
sabah darbeci diye polisin kendisini aldığını, terörle mücadele eden ülkesine bu şekli ile hizmet 
eden birinin bu şekilde yargılanmasının, iftiralara uğramasının onurunu zedelediğini, beyan etmiştir.

8-)SANIK ŞÜKRÜ SARIIŞIK:

a-)  Klasör  175  Dizi  139-177'de  bulunan,  Emniyet  Müdürlüğünde  vermiş  olduğu 
06.04.2010 tarihli beyanında özetle;

Atılı suçlama tarihinde 5. Kolordu Komutanı olarak görev yaptığını, seminere katıldığını, 
Yunanistan'a  karşı  bir  jenerik  senaryonun  oluşturulduğunu,  plan  seminerinde  amaçlarının  hedef 
ülkeye  kuvvetlerin  büyük bir  kısmının tahsis  edilmesi  durumunda İstanbul  bölgesinde meydana 
gelebilecek bir iç tehdide karşı kuvvet miktarının tespiti  olduğu, Balyoz,  Oraj  ve Suga Harekat 
Planları  ile bir  ilgisinin bulunmadığını,  katılmış  olduğu seminerde AKP'ye yönelik herhangi bir 
görüşme  yapılmadığını,  5.  Kolordu'nun  görevinin  Yunanistan  ve  Bulgaristan  grubuna  angaje 
olunması  nedeni  ile  İstanbul  ve  çevresinde  bir  görevinin  bulunmadığını,  TSK'dan  ilişiklerinin 
kesileceği iddia edilen 840 personel ile ilgili olarak yapıldığı iddia edilen listeleme çalışmasından 
habersiz  olduğunu,  1.  Ordu  plan  seminerinin  jenerik  bir  senaryo  olduğunu,  Egemen  Harekat 
Planının  geliştirilmesine  yönelik  seminerde  çalışma  yapıldığını,  bu  seminerin  konusunun  dış 
tehdide yönelik Egemen Harekat Planı olduğunu, seminerde ayrıca Çetin Doğan' ın ifade ettiği gibi 
İstanbul bölgesinde bölücü ve irticai unsurlara karşı alınacak tedbirlerin de görüşüldüğünü, Memiş 
Yüksel Yalçın tarafından yapıldığı iddia edilen konuşmayı hatırlayamadığını, ayrıca seminerdeki 
konuşmaların içeriğini tam olarak hatırlayamadığını, plan seminerlerinde sunumun tamamını takip 
etmenin mümkün olamadığını, bir grubun sunum yaparken konusu itibari ile kendisini doğrudan 
ilgilendirmeyen gruplar da kendi alanlarında çalışma yapabildiklerini, yapıldığı iddia edilen fişleme 
çalışmalarının 5. Kolordu sorumluluk bölgesinde yapılmadığını, seminerde 12 Eylül Askeri Darbesi 
ile  ilgili  konuların  görüşülmüş  olabileceğini,  kişilerin  kendi  tecrübe  ve  düşüncelerini  açıklamış 
olabileceklerini,  ancak  ayrıntıyı  hatırlayamadığını,  seminerde  bölücü  ve  irticai  unsurlara  karşı 
alınacak  çeşitli  tedbirlerin  sergilendiğini,  ilgili  kişi  tarafından  bu  konularda  açıklama  yapılmış 
olabileceğini, kendisinin böyle bir bilgiye sahip olmadığını, ancak buna benzer konuların seminerde 
detaylı  olarak  tartışıldığını,  Gen  Etüt  belgesinde  ismi  karşısında  3  artı  bulunmasının  neden 
yapıldığını, ya da kimin tarafından bunun yapıldığını bilmediğini, kişiye özel olarak görev tevdi 
edilen ve onurlu görevi kabul eden personel şekli ile bir listenin varlığından habersiz olduğunu, 
kendisinin bu şekli ile bir liste oluşturmadığını, hazırlandığı iddia edilen listelerle kendisinin hiçbir 
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ilgi  ve alakasının olmadığını,  hassas  bölgeler  ile  ilgili  çalışmalarının bütün plan seminerlerinde 
konuşulduğunu, buralaraihtiyaç halinde görevlendirmelerin yapılabileceğini, fakat kendisinin bilgisi 
dahilinde böyle bir çalışma yaptırılmamış olduğunu, 

Oraj  ve  Suga  Harekatı  ile  ilgili  bir  bilgisinin  olmadığını,  ilk  defa  huzurda  kendisine 
sorulduğunda bu harekat planlarından haberdar olduğunu, sunumunu yaptığı sırada Balyoz Harekat 
Planından yararlanmadığını, kendisinin jenerik senaryo çerçevesinde sunum yaptığını, sunumunda 
kullanmış  olduğu rakamların  istanbul'daki  3.  Kolordu ve  İzmit'teki  15.  Kolordu Karargahından 
alınan takribi ve kesin olmayan rakamlar olduğunu, bunun karargah personeli tarafından istifade 
edilerek yapıldığını, rakamların jenerik senaryoya göre tespit edilen rakamlar olduğunu, seminerde 
Türkiye genelini kapsayan değerlendirmelerin de yapılmış olabileceğini, Egemen Harekat Planının 
1.  Ordu ve  Ege Ordu Komutanlığı  bölgesinde  icra  edildiğini,  bu planda ordu komutanlıklarına 
tahsis  edilecek  birlikleri  belli  olduğunu,  1.  Orduya  bağlı  birliklerden  Güneydoğu'ya  bir 
görevlendirme yapılması halinde 1. Ordu sorumluluk bölgesinde kuvvet zafiyetinin oluşabileceğini, 
bu hususları ortaya koymak amacı ile genel bir değerlendirme yapılmış olabileceğini, "bizim 
çok fazla zamanımız kalmadı, onların icraatlarının demokrasi ile önlenmesi mümkün değil, 
alternatif  lazım,  Kamuoyunun  bizden  beklentisi  var,  çoğunluğun  hakkını  gasp  ediyorlar, 
Erbakan'ın  kararı  onları  rahatlatmıştır" kendisine  ait  bu  sözlerin  mevcut  iktidara  yönelik 
olmadığını,  özellikle  Güneydoğu Anadolu  bölgesinde  PKK tehdidine  yönelik  gelişmeler  olması 
nedeni ile irticai ve bölücü gelişmeler çerçevesinde genel olarak ifade edilen sözler olduğunu beyan 
etmiştir.

b-)  Klasör  175  Dizi  195-196'da  bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  vermiş  olduğu 
06.04.2010 tarihli beyanında özetle;

Emniyet  müdürlüğünde  vermiş  olduğu  beyanlarının  doğru  olduğunu,  Balyoz  Güvenlik 
Harekat Planını basından duyduğunu, plan seminerinde yapmış olduğu sunumun jenerik senaryoya 
uygun  olarak  bu  çerçevede  yapılan  konuşmalar  olduğunu,  Olasılığı  En  Yüksek  Tehlikeli 
Senaryonun  plan  seminerinde  icra  edilip  edilmeyeceğini,  Kara  Kuvvetleri  Komutanlığının  emri 
olup  olmadığı  konusunda  bilgi  sahibi  olmadığını,  Gen  Etüt  belgesinde  adının  kim  tarafından 
yazıldığını ve ismi karşısında 3 artı bulunmasının ne anlam içerdiğini bilmediğini beyan etmiştir.

c-)  Klasör  175  Dizi  198-199'da  bulunan,  Sorgu  Hakimliğinde  vermiş  olduğu 
06.04.2010 tarihli beyanlarında özetle;

Emniyette  ve savcılıktaki  savunmalarını  tekrarladığını,  seminere verilen emir  gereğince 
katıldığını,  suçlama  tarihinde  5.  Kolordu  Komutanı  olarak  görev  yaptığını,  Kolordu  Komutanı 
olarak gerek kendisinin gerekse ast birliklerin İstanbul veya çevresindeki olaylar ile ilgili herhangi 
bir  görevinin  söz  konusu  olmadığını,  kendisinin  sunumunda  suç  unsuru  içeren  herhangi  bir 
konuşma yapmadığını, beyan etmiştir.

d-) Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki Savunmaları: 

da) 28.04.2011 tarihli 33 nolu celsede yapmış olduğu savunmalarında özetle;
Atılı suçlama ile ilgili herhangi bir ilgisinin bulunmadığını, soruşturmanın ilk başladığında 

bir kısım sanıkların tutuklanıp bir kısmının salıverildiğini öğrenince salıverilenleri arayıp ne oluyor 
diye sormadığını, kendisinin suçsuz olması nedeni ile arama gereği dahi duymadığını, dava konusu 
iddiaların temelden yoksun olduğunu, dosya içerisinde bulunan 11, 16 ve 17 nolu CD'lerin sonradan 
oluşturulduğunun bilirkişi raporlarınca tespit edildiğini, kendisinin birlik komutanı olarak seminere 
iştirak ettiğini, iddianamede üzerine atılı suçlamanın tamamen objektiflikten uzak sübjektif görüş ve 
değerlendirmelere  dayandığını,  aleyhindeki  delillerin  tamamının  hukuki  dayanaktan  yoksun  ve 
kabul  edilemez  olduğunu,  iddianamenin  kendi  içerisinde  doğru  bir  kıstasa  dahi  dayanmadığını, 
seminere katılmak suç ise seminere katılmış olup da hakkında dava açılmayan, takipsizlik kararı 
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verilen birçok kişinin bulunduğunu,

EK-A görevlendirme  listesinin  1.  Ordu  Komutanlığına  ait  istihbarat  başkanının  ismine 
açıldığının iddia edildiği, şayet kendi birliğinde bu şekli birgörevlendirme listesi oluşturulacak ise 
bu listenin kendi adına açılması gerekeceğini, çünkü farklı bir birliğin görevlendirme listesini başka 
bir  birliğin  hazırlamasının  mantıken  mümkün  olamayacağını,  iddianamede  kendisine  yöneltilen 
suçlamanın dayanağı olan ve askeri evrak olma özelliğinden uzak bir sürü yazım, kural hataları 
içeren  imzasız,  sahte  düz  bir  bilgisayar  çıktısı  olduğunu,  Ek-A  görevlendirme  listesinden 
sorgulanması yapılana kadar habersiz olduğunu, bütün sanıklar tarafından reddedilen bu listenin 
şahsına yahut emrindeki herhangi bir kimseye tebliğ edilmesinin olmadığını, olmayan bir belgenin 
zaten tebliğinin de olamayacağını, iddia edilen Ek-A listesinde 5. Kolorduda görev yapan 19 kişinin 
isminin bulunduğunu, listesinin yanlış ve askeri kurallara uygun olmayacak tarzda tanzim edilmiş 
olduğunu,

Anayasanın 15. maddesi, AİHS'in 6. maddesi göz önüne alındığında hiç kimsenin masum 
olduğunu  ispat  etmeye  zorlanamayacağım,  masumiyet  karinesinin  özüne  aykırı  olacak  şekilde 
kendisi  ve huzurdaki  sanıkların suçsuz olduklarına dair  ispat  yükünün üzerlerinde bırakıldığını, 
bunun doğru  olmadığını,  dosyadaki  var  olduğu bildirilen  CD'ler,  evraklar  üzerinde  Tümgeneral 
Daysal ve ekibi tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda çelişkilerin ayrıntılı olarak açıklandığını, 
kendisinin  ordu harekat  başkanlığı,  kuvvet  harekat  başkanlığı  gibi  görevlerde  bulunduğunu,  bu 
seminerlerin  nasıl  yapıldığını  ayrıntıları  ile  çok iyi  bildiğini,  huzurdaki  görüntülü  sistemin  adli 
sistem içerisine hangi senede girdiğini ya da böyle bir sisteme ihtiyaç duyulma halinin ne zaman 
oluştuğunun araştırıldığında anlaşılacağım, askeri bir sistemde barkot sistemi gibi ya da görüntülü 
sistem gibi  sistemlerin  kullanılması  durumunda  komutanların  bunu  nereden  çıkarttın,  bu  kadar 
paran  bol  mu,  ihtiyacın  var  mı  diye  soracaklarını,  ihtiyacın  var  olması  halinde  bunun 
yapılabileceğini  ancak  yıllarca  seminerlerde  ses  kayıtlarının  küçük  odalarda  mutlaka  alındığını, 
bunun  özel  bir  gerekçesinin  de  olmadığını,  somaki  yıllarda  yapılacak  çalışmalara  yardımcı 
olunabilmesi için ses kayıtlarının alındığını,

1.  Ordu  da  yapılan  plan  seminerine  toplam 162  kişinin  katıldığını,  48'i  hakkında  atılı 
suçlamadan dava açıldığını, dava açılanlar ile ilgili kriterin ne olduğunun net bir şekilde açıklığa 
kavuşturulmadığını, seminerin emirlere ve usule uygun yapıldığını, seminer sonuç raporunun içeriği 
incelendiğinde bunun da anlaşılacağını, kolordu, tümen, tugay plan çalışmalarının bir darbe planı 
provası  ve  1.  Ordu  plan  seminerinin  alt  yapısının  hazırlığı  olarak  iddia  edildiği,  bunun  doğru 
olmadığını, yapmış olduğu bütün çalışmalarının hiçbir yerinde hiçbir söz, düşünce ya da ima yolu 
ile  daha  darbeye  yönelik  içeriğin  bulunmadığı,  yapılan  bu  çalışmaların  darbe  ile  bağlantı 
kurulmasının akıl tutulması olduğunu,

Binbaşı  Ahmet Erdoğan'ın  hazırladığı  raporun eksik ve  fenne aykırı  olduğunu,  Binbaşı 
Erdoğan'ın plan semineri hakkında inceleme yapma ve tecrübesinin bulunmadığını, kendisinin TSK 
içerisinde  harekat  görevlerinde  en  uzun  görev  yapan  general  olduğunu,  hayatının  harekatın 
içerisinde, plan çalışmaları içerisinde bunun ile ilgili kıta komutanlıklarında geçtiğini, atılı suçlama 
ile ilgili soruşturma başlatıldığında bu kadar uzun yıllar plan çalışmaları ile ilgili görevde bulunmuş 
olsa da başka yabancı ordunun plan çalışması ile ilgili bilirkişi raporu hazırlamaya kendini yeterli 
görmediğini,  çünkü  bu  işin  kolay  olmadığını,  plan  seminerlerinin  planlarının  incelenmesi, 
ayrıntılı  çalışmalar  yapılmasının  kolay  bir  iş  olmadığını,  bir  ekip  çalışmasına  ihtiyacın 
olduğunu, buna rağmen bilirkişi Ahmet Erdoğan gibi tecrübesiz birine bilirkişi raporu hazırlamak 
üzere görev verilmesini içine sindiremediğini, bu nedenle de üzüntü duyduğunu, bilirkişi Ahmet 
Erdoğan'ın  raporunun  gerçeklere  değil  faraziyelere  dayandığını,  halbuki  raporların  gerçeklere 
dayanması gerektiğini, Tümgeneral Daysal ve ekibi tarafından hazırlanan bilirkişi raporu ile Binbaşı 
Ahmet Erdoğan'ın raporunun çürütülmüş olduğunu,

Sahte planı hazırlayanların 1. Ordu plan seminerinden istifade ederek hazırladıklarını, bu 
nedenle de eylem planları ile seminer takdim metni yansıların konuşma kayıtlarının bir kısmının 
birbirleri  ile  örtüşmesinin  bunun  bir  göstergesi  olduğunu,  seminer  ses  kayıtları  ve  çözüm 
        E-İmzalıdır           E-İmzalıdır            E-İmzalıdır               E-İmzalıdır 



T.C. İSTANBUL ANADOLU 4. AĞIR CEZA MAHKEMESİ Dosya-Karar No: 2014/188 Esas - 
2015/143
metinlerinin  son  kaydedilme  tarihinin  13  Aralık  2007  olduğunu,  ses  kayıtlarına  ilişkin  mp3 
dosyalarının düzenlenme tarihinin ise 25 Ekim 14-15 Kasım 2009 tarihleri olduğunu böylece atılı 
suçlamaya konu eylem planları ve eklerinin 2007 yılından sonra oluşturulduğunu, dönemin Kara 
Kuvvetleri  Komutanı  ile  Genelkurmay  Başkanının  tanık  olarak  dinlenilmesini  talep  ettiğini, 
kendisinin cezaevinde 79 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye olduğunu, Hilmi Özkök'ün telefonla 
kendisini arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulunduğunu, hatta evine gelerek onunla yüz yüze 
görüştüğünü, Hilmi Özkök'e şahsı ve sanıklar adına kendilerine büyük haksızlık yapıldığını, neden 
suskun kalıyorsun diye sorduğunu, bu suskunluğun askerlik mesleği, arkadaşlığı ve dayanışmasına 
yakışır  mı  diye  söylediğini,  hakkımızı  niçin  savunmuyorsun  dediğini,  onun  da  kendisine 
mahkemenin talebi olması halinde seve seve gelerek huzurda tanıklık yapacağını beyan ettiğini, 
buna rağmen Milliyet gazetesinde kendisi ile yapılan röportajda ise tanıklık ile ilgili konuda yorum 
yok  şeklinde  beyanda  bulunmasının  kendince  izahının  olamayacağını,  bu  nedenle  de  dönemin 
Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök ile dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman'ın huzura 
gelerek tanıklık yapmalarını talep ettiğini tekrarladığını,

Sonuç olarak 1. Ordu plan seminerine görevi nedeni ile 5. Kolordu Komutanı sıfatı ile 
katıldığını, mevcut aleyhe delillerin sahte olduğunu, bu delillerde ıslak ya da elektronik herhangi bir 
imzasının  bulunmadığını,  hatta  hiçbir  sanığın  bu  şekli  ile  ıslak  ya  da  elektronik  imzasının 
olmadığını,  sözde  yazı  ve  listelerin  imza  hanesinde  adına  hiçbir  evrakın  açılmadığını,  İddia 
Makamının eksik inceleme ile dava açtığını, mahkeme heyetinin de bu tarz bir iddianame ile açılan 
kamu davasını kabul ettiğini beyan etmiştir.

db) 29.04.2011 tarihli 34 nolu celsede yapmış olduğu savunmalarında özetle;
Savcılıkta  vermiş  bulunduğu  savunmasını  tekrarladığını,  Aytaç  Yalman'ın  ve  önceki 

savunmasında  belirtmiş  olduğu  kişilerin  tanık  olarak  dinlenilmesi  hususundaki  talebini 
tekrarladığını, kendi birliği dışındaki bir askere emir verme hakkının olmadığını, sunumunda her ne 
kadar dış tehdide yönelik beyanlarda bulunmuş ise de plan seminerinde ordu komutanının sorusu 
üzerine İstanbul'da ve İzmit'te anlatılan olaylara bir takım katkılarda bulunabilmek ve buradaki var 
olduğu belirtilen olaylara yönelik komutanın sorduğu sorulara kendi birikimleri çerçevesinde cevap 
verdiğini,  ancak  verilen  cevaptaki  bölgenin  yetki  sınırları  içerisindeki  yerler  olmadığını,  fikir 
alınma  açısından  sorulan  soru  karşısında  cevap  verdiğini,  yine  kendisinin  dış  tehdide  yönelik 
açıklamalarda  bulunmuş  ise  de  Türkiye'nin  geneline  ilişkin  bir  durum  değerlendirilmesi 
yapılmasının ordu komutanının emri olması nedeni ile düşüncesini açıklama kapsamında yaptığını, 
kendisinin konuşmasında gerçek kişi  ve yer  isimlerini  kullanmadığını,  ancak başkası  tarafından 
kullanılmış olup olmadığını hatırlayamadığını,

Plan seminerinde bütün sunumları takip etmenin mümkün olamadığını, bir grubun sunum 
yaparken başka bir grubun konusu itibari ile kendisini doğrudan ilgilendirmeyen grupların kendi 
alanlarında çalışma yapabildiklerini, bu çalışmanın ayrı bir odada olmadığını, aynı salon içerisinde 
fısıltılı konuşarak kendi konuları ile ilgili fikir alış verişinde bulunulmuş olabileceğini, kendisinin 
herhangi  bir  istihbari  çalışma  yapmadığını,  yaptırmadığını,  kendisine  bu  yönde  bir  emrin 
gelmediğini,  sunumda  konuşmuş  olduğu  sözlerin  tamamının  hiçbir  kişi  ya  da  kuruluşu  hedef 
almadığını,  darbeye  yönelik bir  tek kelime ve söz  sarf  edilmediğini,  tamamen plan görevlerine 
yönelik hususlar düşünce ve fikir özgürlüğü çerçevesinde dile getirildiğini,

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2009/511 soruşturma sayılı evrakında Mehmet Şener 
Eruygur'dan  elde  edildiği  iddia  edilen  ve  2001-2003  yıllarında  "...  bizim çok  fazla  zamanımız 
kalmadı, onların icraatlarının demokrasi ile önlenmesi mümkün değil, alternatif lazım, kamuoyunun 
bizden beklentisi var, çoğunluğun hakkını gasp ediyorlar" şeklindeki sözlerin PKK için söylenilmiş 
olduğunu, bu sözlerde ne bir kurum ne de kişiye karşı bir kastın bulunmadığını, sözlerindeki 12 
Eylül ile ilgili olan bölümün jenerik senaryo içerisinde açıklanabilecek bir konu olduğunu, jenerik 
senaryoya  göre  benzer  olaylar  jopla,  kalkanla  olayların  bastırılması  mümkün olmadığı  takdirde 
kolluk  görevlileri  üzerlerine  düşen  görevi  tam  manası  ile  yerine  getirmeleri  halinde  bu  tür 
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kalkışmaların  söndürülebileceğini  ifade  etmek  için  vurguladığını,  yoksa  12  Eylül'e  benzer  bir 
harekatın icra edilmesinin kast edilmediğini beyan etmiştir.

dc) 06.05.2011 tarihli 38 nolu celsede yapmış olduğu savunmalarında özetle;
Olasılığı En Yüksek Tehlikeli Senaryoya yönelik bir çalışma yaptıklarını, kolordu olarak iç 

güvenliğe yönelik  hiçbir  çalışma yapmadıklarını,  yaptıkları  tek  çalışmanın  Olasılığı  En Yüksek 
Tehlikeli Senaryoya karşı Egemen Harekat Planının alternatif planının hazırlanması olduğunu beyan 
etmiştir.

dç) 11.10.2011 tarihli 56 nolu celsede yapmış olduğu savunmalarında özetle;
bulunan, Emniyet Müdürlüğünde 22.02.2010
5. Kolordu Komutanı olduğunu, Vize Garnizonunun 5. Kolordu Komutanlığına bağlı bir 

eğitim  merkezi  ve  tatbikat  merkezi  olarak  komando  birliklerinin  yetiştirilmesi  amacı  ile 
oluşturulduğunu, bu birliğin eskiden Kara Kuvvetlerinin 41. Tugayına ait olduğunu, teşkilatta bir 
zafiyetin  olmadığını,  dışarıdan  gelenlerin  parti  parti  Vize'deki  Garnizona  toplandıklarını  beyan 
etmiştir.

9-)SANIK AYHAN TAŞ:
a-) Klasör 120 Dizi 246'da bulunan, Emniyet Müdürlüğünde 22.02.2010 tarihinde; 

Susma hakkını kullanmıştır.

b-)  Klasör  120  Dizi  255-257'de  bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  vermiş  olduğu 
23.02.2010 tarihli beyanında özetle;

Atılı  suçlama tarihinde Adana'da bulunan 6.  Kolordu Komutanı  olarak görev yaptığını, 
Balyoz Harekat Planından basında yer aldığı kadarı ile haberdar olduğunu, 2002 yılında 1. Orduya 
bağlı  15.  Kolordu  Komutanlığı  görevini  yürüttüğünü,  sanık  Çetin  Doğan'm  kendisine  darbe 
planlaması ile ilgili herhangi bir telkinde bulunmadığı gibi sanık Çetin Doğan'ın bizzat kendisinin 
de  bu yönde çalışma yaptığına  dair  bir  bilgisinin olmadığını,  1.  Orduda yapılan plan  seminere 
katıldığını, seminerinin konusunun ordu geri bölgesinin emniyetini temin etmek, emniyet, asayiş ve 
yargı  konularında  mevcut  kuvvetlerin,  teşkilatlanmanın,  emir  ve  komuta  yapısının  teçhizat  ve 
donanımının yeterlilik seviyesinin ortaya konulması, bu konuda çıkacak eksikliklere karşı alınacak 
tedbirlerin  ve  tekliflerin  görüşülmesi  için  çalışma  yaptığını,  seminerin  asıl  konusunun  cephe 
harekatı  olsa  da  bu  hususun  kısaca  irdelenip  ana  tema  olarak  cephe  gerisi  meydana  gelecek 
emniyetsizlik,  asayişsizlik  ve  olumsuz  hadiselere  karşı  alınacak  tedbirlerin  neler  olabileceği 
hususunda görüşlerin tartışıldığını, Balyoz Harekat Planının uygulanmasını mümkün görmediğini, 
bu planın yürürlüğe girmesi halinde darbe planı olarak değerlendirdiğini,

Kendisine kişiye özel görev tevdi edilmesinin onurlu görevi kabul eden personel (Ek- A) 
listesinde  adının  bulunmasıyla  ilgi  ve  alakasının  olmadığını,  kendisine  böyle  bir  görevin  tevdi 
edilmediğini,  bu  konuda herhangi  bir  emir  almadığını,  kimseye  emir  vermediğini,  "elkarti.doc" 
isimli belgede kendisinin yaptığı iddia edilen takdimin doğru olmadığını, plan seminerinde kolordu 
komutanının ordu komutanı sıfatı ile değerlendirme yapmayacağını beyan etmiştir.

c-) Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki Savunmaları: 
ca)29.04.2011 tarihli 34 nolu celsede yapmış olduğu savunmalarında özetle
11 NoluCD ile ilgili kendisinden önce savunma yapan sanıklar ile avukatlarının görüşlerine 

katıldığını,  11 nolu CD'nin sahte olduğunu, yine sahtecilik  ile  ilgili  yapılan tespitlere  de aynen 
katıldığını,  1.  Orduda  yapılan  plan  seminerine  15.  Kolordu  seminer  grubu  olarak  katıldığını, 
seminer çalışmasının Olasılığı En Yüksek Tehlikeli Senaryo adı verilmiş başka bir askeri tabir ile 
meseleye isnat ettirilmiş, sıkıyönetim koşullarında 1. Ordu Egemen Harekat Planının incelenmesi, 
alternatif  plan ve harekat  tarzlarının ortaya  konulması,  hem iç  hem de dış  tehdidi  varsayan bir 
düşünceye dayandırıldığını, seminerdeki sunumlarda kullanılan çalışmaların tamamının il ve ilçe 
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kaynak  sayım  cetvellerinden,  Kara  Kuvvetleri  Komutanlığı  aylık  ya  da  yıllık  cari  istihbarat 
özetlerinden,  sivil,  resmi  kurum ve  kuruluşlardan  alınmış  istihbarat  ile  kaynak,  tesis,  malzeme 
bilgilerine  dayandığını,  özetle  yasal  olmayan  yollarla  elde  edilmiş  hiçbir  belge,  bilginin 
çalışmalarda kullanılmadığını, seminerde yasal olmayan örtülü olarak amacı başkaca bir hususu ima 
eden görev ve sorumluluk alanları dışında tek bir cümlenin dahi sarf edilmediğini, suçlandıkları 
dosyadaki tüm delillerin sahte bir CD'nin ve bu CD'den esinlenerek yapılan yalan yanlış, üretilmiş 
ek yazılar ve çizelgelerin kovuşturma süresince çürütüleceği gerçeğinin unutularak hazırlandığını, 
Ek-A listesi  ismi  ile  anılan  listede  96  kişinin  adının  bulunduğunu,  bu  kişilerden  yüzde  80'ini 
tanımadığını, yasal olmayan bir çalışma ve bir grup oluşturulduğu iddia edilen bir suçlamada bu 
grup içerisindeki kişilerin yüzde 80'ininin birbirini tanımamasının mantıkla izah edilemeyeceğini, 
dosyadaki delillerin yasal yollardan elde edilmediğini, delillerin kaynağını teşkil eden 11, 16 ve 17 
nolu  CD'lerin  2003  yılından  sonra  üretildiğini,  bu  CD'ler  içerisindeki  bilgilerin,  verilerin  ve 
belgelerin  yalan  ve  sahte  olduğunu,  belgelerin  hiçbirisinde  imzanın  bulunmadığını,  belgelerin 
çıktılarının alınmayıp dağıtımının da yapılmadığını, herhangi bir yasal olmayan oluşum, yapılanma 
ya da örgütten haberi olmadığı gibi böyle bir oluşum içerisinde de bulunmadığını,

Seminerdeki sunumunda "...istihbarata dayalı nokta operasyonları ile arama ve kontrollerin 
yapılması,  irticai  faaliyetlere  bulaşmış  veya  potansiyel  kişilerin  ki  özellikle  mahalli  ve  idari 
yöneticilerin süratle değiştirilmesi" şeklindeki sözün kendine ait olduğunu, ancak bunu sıkıyönetim 
planları dahilinde seminerdeki senaryoya uygun bir şekilde gelişme olması halindeki durum için 
söylediğini, seminer sonuç raporunun kendilerine geldikten sonra 15. Kolorduda görev yaptığı süre 
boyunca planlarda herhangi bir değişiklik yapmadığını beyan etmiştir.

cb) 06.05.2011 tarihli 38 nolu celsede yapmış olduğu savunmalarında özetle;
Seminerdeki konuya göre kolordu olarak görevlerinin geri bölge emniyetini sağlamak olup 

3. ve 15. Kolordu'nun dış tehditle muhabere sahasına yönelik bir planının olmadığını, geri bölge 
emniyeti ile ilgili konularda görevli olduğunu beyan etmiştir.

cc) 07.10.2011 tarihli 54 nolu celsede yapmış olduğu savunmalarında özetle;
Seminerde  açık  basından  alınan  değerlendirmelerin  kullanıldığını,  kişilerin  adlarının 

kullanıldığını,  bunun belki amacı aştığını,  seminer anında ordu komutanı sanık Çetin Doğan'm 
bölgelerindeki kaymakamın ismini biliyor mu, belediye başkanının ismini biliyor mu gibi seminere 
katılan katılımcıların bilgi derecelerini yoklamak amacı ile sordukları sorular olabileceğini, yoksa 
oradaki kast edilen hususun kişilerin fişlenmesi olmadığını beyan etmiştir.

cç) 10.10.2011 tarihli 55 nolu celsede yapmış olduğu savunmalarında özetle;
Bugüne  kadar  yapılan  savunmalarda  tugay,  tümen,  kolordu,  ordu  karargahlarının  alan 

istihbaratı  yapma  yetkilerinin  olmadıklarını,  sokağa,  caddeye  çıkıp  istihbarat  yapma  yetki  ve 
yeterliliklerinin  bulunmadığını,  kendilerinin  istihbaratı  MİT'ten,  Emniyetten,  Genelkurmay'ın 
istihbarat  özetlerinden,  Kara  Kuvvetleri  istihbarat  özetlerinden,  il  koordinasyon  kurulu 
toplantılarından, basından aldığını hiçbir siyasi düşünce ya da bir mantalitenin ürünü olmadığını, 
hepsinin belgeli olduğunu, hiçbirisinin taraflarından uydurulmadığını beyan etmiştir. 

cd) 09.03.2012 tarihli 94 nolu celsede yapmış olduğu savunmalarında özetle;
Mahkemeye karşı hitap etmek istediğini ve bir şiir yazdığını, şiirinde, "Var olacak sizlerle 

adalet. Unutmayın bitecek bir gün bu sadaret. Doğru kararlarınız ile gelecek size saadet. Dinlediniz 
tüm sanıkların sesini.  Dinlettiniz  seminerin tüm kasetini.  Şaşırmadan tanıdınız  komutanlarınızın 
sesini. Herkes diyor ki bir şanlı ordu var düşmanı ile harp eden. Yok kimsenin haberi düşmanımın 
uydurduğu darbeden. Bu daha hukuk içinde bir cerahat. Tüm heyetten talebimiz asil bir beraat. " 
şeklinde beyanda bulunmuştur.

ce) 20.09.2012 tarihli 117 nolu celsede yapmış olduğu savunmalarında özetle;
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Hukuki  olmayan  deliller  ve  yaratılmış  kurgu  ile  yargılamanın  sona  erdirileceğini, 
kendisinin Türk Ceza Kanunun 24. maddesi ve 211 sayılı TSK'nm iç hizmet kanununun emir ile 
düzenlenen  görevini  yapmaktan  başka  hiçbir  gerçeğin  olmadığını,  bu  gerçeğe  dayanarak 
mahkemenin adaletine inandığını, beraatini beklediğini beyan etmiştir.

10-)SANIK RAMAZAN CEM GÜRDENİZ:
a-)  Klasör  130  Dizi  43-48'de  bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  vermiş  olduğu 

23.02.2010 tarihli beyanında özetle;
Beyan tarihi itibari ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Plan Prensipler Komutanlığı görevini 

yürütmekte olduğunu, Balyoz Harekat Planını Taraf gazetesinde yayınlandıktan soma öğrendiğini, 
hatta tekzip için dava açtığını, 1. Ordu Komutanlığında yapılan plan seminerinden haberinin dahi 
olmadığını,  muharip  denizci  komutanların  EMASYA görevlerinin  bulunmadığını,  Suga  Harekat 
Planı  çerçevesinde  herhangi  bir  görev  almadığını,  gazetede  böyle  bir  planı  okuduğunda  çok 
şaşırdığını, kendisi tarafından yazıldığı ve en son kayıt eden kişi olarak görüldüğü belgeleri ilk defa 
savcılık  makamı  huzurunda  gördüğünü,  kısa  süre  de  olsa  huzurda  kısmen  inceleme  şansının 
olduğunu,  suç  tarihinde  adına  tahsisli  bir  bilgisayarın  bulunmadığını,  suçlama  tarihinde  Deniz 
Kuvvetlerinde elektronik imza kavramının olmadığını, o tarihte albay olduğunu, tarafına gösterilen 
listelerin  son  derece  ayrıntılı  hazırlanmış  olduğunu,  kendisinin  o  dönemde  çoğunlukla  denizde 
olduğunu, böyle bir çalışma yapabilmesinin çok zor olduğunu, kendisine gösterilen tüm evraklar ve 
bu  evraklarda  kullanılan  terminolojinin  Deniz  Kuvvetleri  terminolojisi  olmadığını,  bir  bilirkişi 
incelemesi yapıldığı takdirde bunun çok kolay bir şekilde anlaşılacağını, bu kapsamda çok gizli, 
gizlilik  derecesine  sahip  evrakta  da  büyük  hatalar  gözlemlediğini,  evrakın  taklit  edilmeye 
çalışıldığını, suçlamayı kabul etmediğini, cunta faaliyeti içerisinde bulunmadığını,

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı içerisinde birçok plan seminerine katıldığını, ancak iç tehdit 
konulu bir plan seminerine katılmasının olmadığını, plan seminerlerinin tamamen dış tehdide ve 
deniz  harekatına  yönelik  çalışmalar  olduğunu,  Donanmada  3  kez  plan  seminerine  katıldığını, 
bunların hiçbirinde isimler,  kurumlar,  birimler  belirtilmek sureti  ile  plan çalışması  yapılmasının 
olmadığını,

AKP'nin  22  Kasım 2002 seçimlerinde  iktidara  gelmiş  olduğunu,  Balyoz  Harekat  Planı 
bünyesinde hazırlandığı iddia edilen Suga planının ise 05 Şubat 2003 tarihli olduğunu, 2 ay gibi 
kısa bir  süre içerisinde böyle bir  plan hazırlanmasının maddeten de mümkün olmadığını  beyan 
etmiştir.

b-)Klasör 130 Dizi 54-55'de bulunan, Sorgu Hakimliğinde vermiş olduğu 23.02.2010 
tarihli beyanında özetle;

Savcılık  makamındaki  beyanlarını  tekrarladığını,  38  yıl  mesleğine  hizmet  etmiş  birinin 
suçlamadan dolayı huzurda bulunmasından utanç duyduğunu; suçlama tarihinde albay rütbesinde 
olup  açık  denizlerde  görev  yaptığını,  tarafına  tahsisli  bir  bilgisayarının  olmadığını,  emrindeki 
personelin  kullanabileceği  bir  laptop  olduğunu,  bu  bilgisayara  birimde  görev  yapan  herkesin 
rahatlıkla girebileceğini, suçlama tarihinde elektronik imza uygulamasının olmadığını, suçlamanın 
iftiraya  dayalı  olduğunu,  halen  aktif  olarak  Deniz  Kuvvetleri  Komutanlığında  Plan  Prensipler 
başkanı olarak görev yaptığını beyan etmiştir.

c-) Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki Savunmaları: 
ca) 28.04.2011 tarihli 33 nolu celsede yapmış olduğu savunmalarında özetle;
Sanıkların mahkemeye saygı duyduğunu, mahkemenin de kendilerine saygı duymasını, 6 

ayda bir 3 ayda bir gömülerle kendilerine saygı duyulmadığını, dijital terör kaynaklı bir çetenin 
yaptığı  ürünlerle  sanıkların  hürriyetinin  çalındığını,  mahkemeye  bildirilen  yeni  verilerin  delil 
olmadığını, şuana kadar 220 tane somut delil ile 11 nolu CD'nin sahte olduğunun ispatlandığını, 
saygının karşılıklı  olduğunu,  mahkemenin sanıklara saygı  duyması  gerektiğini,  her  önüne gelen 
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delili  emniyetin  hazırladığı  her  şeyi  sanıklara  karşı  delil  diye  sunulmaması  gerektiğini  beyan 
etmiştir.

cb) 29.04.2011 tarihli 34 nolu celsede yapmış olduğu savunmalarında özetle;
Hakkındaki  tüm  iddiaları  reddettiğini,  savcılıkta  verdiği  beyanın  geçerli  olduğunu, 

kendisinden  önceki  savunmalarla  ispatlanmış  hususlara  katıldığını,  atılı  suçlamanın  tamamının 
dijital  terör  ürünü  olduğunu,  ortada  objektif  hukukun  reddedemeyeceği  gerçek  bir  delilin 
bulunmadığını,  kendisinin  Deniz  Kuvvetlerinden  tasfiye  edilmesi  için  sahte  dijital  deliller 
hazırlandığını,  görev  yapmış  olduğu  gemilerde  adına  tahsisli  bilgisayar  olmadığını,  internet 
bağlantısı bulunmadığını, o tarihlerde değil internet denizde televizyon seyretmenin bile problemli 
olduğunu, mahkemenin verdiği tutuklama kararı ile tutuk halinin devamına yönelik kararların siyasi 
olduğunu, verilen bu kararların savunma hakkı reddedilerek verilmiş olduğunu, adil yargılama ve 
temel insan hakları ihlalinin söz konusu olduğunu, Balyoz davasının siyasi bir dava olduğunu, bu 
nedenle savunma yapmanın boşa bir gayret olduğunu, yargılamanın toplumda zaten var olan polis 
ve yargının otoriter kabadayı davranışı ile daha da kötüleştiğini,

Nasıl bir kinin ya da nefretin olduğunu bilemediğini ancak devletine ve milletine onlarca 
yıl hizmet etmiş olan vatansever muvazzaf ve emekli subayın, amiral ve generalin hiçbir somut delil 
olmadan dijital terör ürünü delillere dayanılarak tutuklandığını,

Huzurda  yargılananların  sadece  kendileri  olmadığını,  maalesef  üstüne  basarak  tasfiye 
amaçlı  bir  dava uğruna Deniz Kuvvetleri  ve onun 21. yüzyıldaki geleceğinin de yargılandığını, 
değil Türkiye'de dünyanın hiçbir yerinde darbe sürecinde denizcilerin kitlesel olarak darbeye iştirak 
etmediklerini, onların asli görevinin denizler olduğunu, darbelerin karada olacağını, çetenin biraz 
tarih okuması halinde bunu rahatlıkla görebileceğini, denizcilerin sözde Balyoz ve Suga planlarına 
çok acemice ve yangından mal kaçırırcasına eklenmiş olduklarını, denizcilerin hiçbirinin seminere 
iştirak etmediğini,  değil  Türkiye'de bütün dünyada sosyolojik ve psiko sosyal  bir  gerçek olarak 
silahlı  kuvvetlerin  en  demokrat,  açık  fikirli  ve  dinamik  kesimini  denizcilerin  oluşturduğunu, 
yargılama neticesinde denizcilerin tümünün sonuçta aklanacağını, savcılıkta ve nöbetçi mahkemede 
vermiş olduğu savunmalarını tekrarladığını beyan etmiştir. 

cc-) 20.09.2012 tarihli 117 nolu celsede yapmış olduğu savunmalarında özetle;
Tarafsızlığını ve bağımsızlığını yitirmiş mahkemeyi tanımadığını, bu nedenle son sözünün 

de olmadığını beyan etmiştir.

11.SANIK İZZET OCAK:

a-) Klasör 166 Dizi 28-29'da bulunan, Emniyet Müdürlüğünde 23.02.2010 tarihinde; 
Susma hakkını kullanmıştır.

b-)  Klasör  166  Dizi  83-84'de  bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  vermiş  olduğu 
24.02.2010 tarihli beyanında özetle;

2000-2003  yılları  arasında  1.  Ordu  İstihbarat  Başkanı  olarak  kurmay albay rütbesi  ile 
görevde olduğunu, plan seminerine kısmen planlayıcı, kısmen katılımcı olarak iştirak ettiğini, plan 
seminerinin içeriğini Genelkurmay ve Kara Kuvvetlerinin genel hatlar ile belirlediğini, içeriğini ve 
detaylarını ise ordu komutanlıklarının detaylandırdığmı, seminer öncesinde 1. Ordu Komutanlığına 
Kara  Kuvvetleri  Komutanlığından  Olasılığı  En  Yüksek  Tehlikeli  Senaryonun  icra  edilmemesi 
yönünden  bir  emrin  gelip  gelmediğini  hatırlayamadığını,  Balyoz  Harekat  Planından  ilk  defa 
basındaki  haberlerin  çıkması  üzerine  haberdar  olduğunu,  11  nolu  CD  içerisinde  bulunduğu 
bildirilen görevlendirmede yetkili personel listesi, rejim ve devlet unsurlara meyilli basın ve yayın 
organlarının listesi, özel operasyon ve sorgulama timlerinde görevlendirilecek personel, özel görevli 
toplama  timlerinde  görevlendirilecek  personel,  İstanbul  çevresi  şehirlerde  iltisaklı  ve  birinci 
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öncelikli  kişiler,  1.  Ordu  Komutanlığı  Güvenlik  Harekat  Planının  uygulanması  kapsamında 
görevlendirilecek  personel  listesi,  özel  operasyon  ve  sorgulama  timlerinde  görevlendirilecek 
personel listesini ilk defa askeri savcılıkta gördüğünü, listelerin bir kısmında adının bulunmadığını, 
adının  var  olduğu  iddia  edilen  kısımlarda  ise  imzasının  olmadığını,  bu  listeleri  kendisinin 
düzenlemediğini, yapılan seminerin darbe hazırlığı semineri olmadığını, darbe hazırlığının yüzlerce 
kişinin  katıldığı  bir  ortamda  aleni  bir  şekilde  bilgisayar  ortamında  sunumlar  yapılarak  yapılan 
konuşmalarında  ses  kaydı  cihazı  ile  kaydedilerek  yapılamayacağını,  ayrıca  seminere 
komutanlıkların temsilcileri ve gözlemcilerin de katıldığını, bu kişilerin üst makamlara raporlarını 
sunduklarını, bu nedenle seminerlerde yasa dışı suç teşkil edebilecek herhangi bir davranışın söz 
konusu olmadığını, beyan etmiştir.

c-)  Klasör  166  Dizi  251-252'de  bulunan,  Sorgu  Hakimliğinde  vermiş  olduğu 
24.02.2010 tarihli beyanında özetle;

Savcılık makamındaki savunmalarında yanlış anlaşılabilecek hususlar olmasından endişe 
duyduğunu, 1. Ordu İstihbarat Başkanlığının görevinin cadde ya da sokaklardaki var olan haberlerin 
edinilmesiyle ilgilenmek olmadığını, istihbar başkanlığının asıl görevinin ülkenin menfaatleri ve dış 
ülkelerden gelecek bilgilerin toparlanması ve bunun değerlendirilmesi olduğunu, Balyoz Harekat 
Planını kabul etmediğini, kanunlara ve emirlere uygun plan seminerine kısmen katılımcı kısmen de 
planlayıcı olarak katıldığını,

Olasılığı En Yüksek Tehlikeli Senaryonun icra edilmesi yönünde bir emrin gelip gelmediği 
hususunda savcılık makamında her ne kadar hatırlamadığını beyan etmiş ise de böyle bir emrin 
gelmiş olması halinde dahi bunu kendisinin bilmesinin mümkün olmadığını, bazı belgelerin ismine 
açılmış olduğu iddia edilmiş ise de bu listeleri  kimin yaptığını, ismi kimin açtığını bilmediğini, 
bilgisi ve iradesi dışında bu tür listelerin oluşturulduğunu beyan etmiştir. 

d-) Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki Savunmaları: 
da) 02.05.2011 tarihli 35 nolu celsede yapmış olduğu savunmalarında özetle;
Soruşturma aşamasında  şüpheli,  kovuşturma aşamasında sanık denmesinden dolayı  çok 

büyük ızdırap ve öfke duyduğunu, salonda rahat nefes alamadığını, sanık sandalyesine oturmayı hak 
edecek bir şey yapmadığını, salondaki herkesi selamladığını, yakınlarına teşekkür ettiğini, yüksek 
platformun üstünde oturan, istemedikleri halde hakkımızdı sürekli tutuklama, yakalama ve 
tutukluluğun devamına karar vermek zorunda bırakılan ancak makul süreyi  çoktan aşan 
mahkeme  heyetine  de  kül  halinde  merhaba  dediğini,  40  yıl  boyunca  TSK'nın  şerefli 
üniformasını  giydiğini,  34 yıllık  fiili  hizmetinin bulunduğunu,  2009 yılı  Ağustos ayında emekli 
olduğunu, 22 Şubat 2010 tarihinde abartılı bir  şekilde gözaltına alındığını, evinin 4.5 saat didik 
didik arandığını, emniyet müdürlüğünde hiçbir şey yapılmadan 3 gün 3 gece gözaltında kaldığını, 
savcılıkta  savunmasını  verdikten  soma  salıverilmeyi  beklediği  sırada  nöbetçi  mahkemeye  sevk 
edildiğini, nöbetçi hakimin kendisine tek bir soru sorduğunu, nöbetçi hakimin o gün tutuklamaya 
sevk  edilen  34  kişiden  33'ünü  tutukladığını,  bir  kişinin  ise  hastaneye  kaldırıldığı  için 
tutuklanmadığını,

19 Şubat 2010 tarihli TÜBİTAK raporu ile 22 Şubat 2010 tarihli kurmay binbaşının raporu 
ile  hiç  hak etmediği  halde  sırtından hançerlendiğini,  TÜBİTAK raporunun bir  dönemin güzide 
kurumunun tarihinde kara bir leke olarak kalacağını,  bu raporu hazırlayanların da er geç bunun 
hesabını  hukuk  önünde  vermek  zorunda  kalacaklarını,  Yüzbaşı  Hakan  Erdoğan'ın  bir  bilirkişi 
raporun hazırladığını somadan öğrendiğini, sanıkların masum olduğunu belgeleyen 278 sayfalık bu 
raporun  yok  olduğunu,  diğer  bilirkişi  binbaşının  raporunun  32  sayfa  olup  buna  ise  bir  şey 
olmadığını,

Ordu istihbarat başkanlıkları ile ast birliklerin istihbarat şube ve kısım amirlerinin sadece 
ve sadece kendi birliklerini ilgilendiren düşman, hava ve arazi ile ilgili konuları takip ettiklerini, 
kendi  birliklerine  yönelik  olarak  istihbarata  karşı  koyma  ve  güvenlik  konularını  yürüttüklerini, 
bunun  dışında  istihbarat  başkanlıklarının  ya  da  şube  müdürlüklerinin  yanlış  tahmin  edildiğinin 
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aksine çarşı  pazarda siyah gözlük takarak herhangi  bir  haber  peşinde koşmadıklarını,  kendisine 
hiçbir kimsenin atılı suçlamada iddia edildiği gibi kişiye özel bir görev tevdi etmediğini, tarafına 
herhangi bir tebligat yapılmadığını, yapılmış olduğunu iddia eden İddia Makamından bu belgeyi 
göstermesini istediğini,

Adına imzaya açıldığı iddia edilen dijital verilerde çelişkilerin bulunduğunu, bu verilerin 
üst  data  bilgilerinin  birbirini  teyit  etmediğini,  içeriği  itibari  ile  askeri  yazışma  kurallarına 
uymadığını, alt rütbeli birinin üst rütbeli birine komutanlık yapması gibi bir durumun söz konusu 
olabildiğini,  yazışmalarda  askeri  kurallara  uyulmadığını,  hiçbir  evrakta  imzasının  olmadığını, 
evraklarda zaman, mekan, yer çelişkilerinin bulunduğunu, bu kadar çok hatanın bulunduğu yazılara 
evrak  denemeyeceği  gibi  evrak  ya  da  belge  ifadesi  yerine  yazı  ya  da  dijital  veri  ibaresini 
kullandığını,  listelerin  kendi  içerisinde  dahi  çelişki  içerdiğini,  listede  ismi  geçenler  arasında 
soruşturmaya  dahil  edilme  noktasında  bile  tutarsızlıkların  olduğunu,  aynı  yazıda  ismi  geçmiş 
olmasına  rağmen  bazı  kişiler  hakkında  soruşturma  dahi  yapılmadığını,  ya  da  takipsizlik  kararı 
verildiğini,

Listelerin 1. Ordu Komutanlığının kuruluşunu, emir komuta yapısını bilmeyen Türk Silahlı 
Kuvvetleri dışında birileri tarafından hazırlandığını,

Öfke ve ızdırabının listelerin altında sicil  amirliğini yaptığı ve tam sicil  verdiği,  çeşitli 
takdirler verdiği, hattı şerit rozetle ödüllendirilmesini teklif ettiği kişilerin de bu listede adlarının 
bulunmasından kaynaklandığını,

Bu kadar çok kuruluş, emir komuta, yazım, anlam, ifade, terim yanlışlıkları ile dolu olan 
bu listeleri hazırlamadığını, hazırlaması için kimseden emir almadığını, kimseye emir vermediğini,

Kara Kuvvetleri Komutanlığının 26 Şubat ilgili sayılı değerlendirme konulu emrinin ilgi 
verilerek  Kara  Kuvvetleri  İstihbarat  Başkanlığınca  hazırlanan  ve  ilgide  gönderilen  durum 
değerlendirmeleri ekte sunulmuştur yazılı KİMK'den ordu komutanının söz konusu plan seminerine 
katılacaklar tarafından okunmasını emrettiği, ekinde 3 haftalık gazete havadisleri Kara Kuvvetleri 
Komutanlığınca  derlenmiş  toplanmış  ve  orduya  gönderilmiş  yazıların  karargaha  duyurulmasını 
emrettiğini, yazının sağ altına bakıldığında harekat başkanlığına gittiğinin gorüldüğünü, yazının tam 
1  hafta  sonra  tebliğ  edildiğinin  iddia  edildiğini,  yazının  karakterine  ve  ekin  karakterlerine 
bakıldığında birbirini teyit etmediğini, böylece 2 yazının sanki aynı yazı değil de ekleme yapılmış 
gibi görüldüğünü, yazıyı hazırladığı iddia edilen A. Zafer Arısoy'un A harfini hiç kullanmadığını 
beyan etmiş olmasına rağmen yazıda bu harfin kullanılmış olduğunu,

Sonuç  olarak  seminere  ordu  komutanının  emri  ile  katıldığını,  katılmasının  da  normal 
olduğunu, bu plan seminerinde Egemen Harekat Planının konuşulduğunu, Balyoz'un B'sinin dahi 
görüşülmediğini,  Balyoz  Harekat  Planı  ya  da  Balyoz  ifadesini  2010  Ocak  ayında  basından 
duyduğunu, beyan etmiştir.

db) 03.05.2011 tarihli 36 nolu celsede yapmış olduğu savunmalarında özetle;
Elde  edilen  istihbari  bilgilerin  somut  bilgi  haline  gelebilmesi  için  geçirmiş  olduğu 

aşamaları,  istihbarat  başkanlığından  emekli  olalı  7-8  yıl  geçmiş  olması  nedeni  ile  tam  olarak 
hatırlayamadığını,  detay  ve  aşamayı  şu  aşamada  sıralayamayacağını,  istihbarat  başkanlığının 
coğrafi olarak görev kapsamının 1. Ordunun hedefi ne ise o hedefte hatta biraz ötesine kadar olan 
bölgede kaç çevre ülke varsa ordunun sorumluluk alanı olarak kapsadığı boğazları, geçitleri kısacası 
ordunun görev alanını kapsadığını, kendisine faraziyeler üzerinden soru sorulmaması gerektiğini, 
sıkıyönetim ile ilgili herhangi bir evrak düzenlemediğinden dolayı şuan nasıl bir sayı vereceğini 
söyleyemeyeceğini beyan etmiştir.

dc) 05.05.2011 tarihli 37 nolu celsede yapmış olduğu savunmalarında özetle;
Kendisinin  uzun  uzun  savunma  yaptığını,  anlattıkları  karşısında  heyetin  haklılığını 

gördüğünü ancak çaresizlik  içinde  kıvrandığını,  yanılmıyorsa heyetin yüzünden bunu okuma 
imkanı  gördüğünü,  yanıldığını  umduğunu,  heyetten  korkmadan,  çekinmeden,  aklını 
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kullanarak,  vicdanının sesini  dinleyerek karar vermesini  beklediğini,  yoksa bu tarihi  vebali 
heyetin taşıyamayacağını beyan etmiştir.

dç) 10.10.2011 tarihli 55 nolu celsede yapmış olduğu savunmalarında özetle;
Hazırlayanı  Zafer  Arısoy  olduğu  belirtilen  KİMK  (karargah  içi  mütalaa  kağıdınm)'yi 

incelediğini, evrakın aslını görse daha ayrıntılı beyanda bulunabileceğini, belgedeki imzanın kendi 
imzasına benzediğini, belgede kaleme alınış ve tarih açısından şüphelendiği durumlar olduğunu, 
bunun  kendisi  tarafından  imzalanmış  olsa  da  sonucun  değişmeyeceğini,  yazının  ekinde  Kara 
Kuvvetleri  Komutanlığının  1.  Orduya  gönderdiği  ve  ekinde  yasa  değişiklik  çizelgesinin  var 
olduğunu, ayrıca valiler kararnamesi, Türk Silahlı Kuvvetleri aleyhinde basında yer alan yazıların 
analizi,  kadrolaşma kapsamında atama listesinin bulunduğunu,  bazı gazetelerin  bazı bölümlerini 
içerir paragrafların alındığını, bunun bu kadar basit bir durum olduğunu, her ne kadar evrakta var 
olduğu bildirilen imzanın kendi imzasına benzediğini beyan etse de kendisinin çalışmalarında çok 
hassas olduğunu, askeri yazışma kurallarına hat safhada dikkat ettiğini, bu yazının kaleme alınış 
şeklinin  noksanlıklar  içerdiğini,  buna  rağmen  yazıyı  imzalayıp  imzalayamayacağını  şuan 
hatırlayamayacağını beyan etmiştir.

dd) 08.03.2012 tarihli 93 nolu celsede yapmış olduğu savunmalarında özetle;
İstihbarat başkanlığının çarşıda, pazarda, sahada askeri birlikler olarak istihbarat toplama 

gibi  bir  görevlerinin  bulunmadığını,  bunu  özellikle  vurgulamak  istediğini,  il  koordinasyon 
toplantılarında  bazı  rakamlardan  bahsedildiğini,  bu  koordinasyon  toplantılarında  polisten  alınan 
rakamların  kullanıldığını,  bu  rakamların  tahmini  bir  veri  olup  kesinlik  taşımadığını,  yanlış 
olabileceğini, sınıflandırmanın tahmine dayalı olduğunu, polisten bu rakamlar bu rakamlar alındığı 
sırada MİT'ten de istifade edildiğini, beyanda bulunmuştur.

de) 31.08.2012 tarihli 114 nolu celsede yapmış olduğu savunmalarında özetle;
2  yılı  aşkın  bir  süreden  beri  tutukluluğa  ve  tutukluluğun  devamına,  delilleri 

değerlendirmeye,  tanık  getirtmeye  ve  bilirkişiye  gitmemeye  ilişkin  mahkemenin  oy  birliği  ile 
verdiği kararlar nedeni ile mahkemenin tarih tarafından kaydedileceğini, mahkeme olarak verilen 
kararların  gerekçesizliğinin  gerekçesinin  bir  gün  mutlaka  anlaşılacağını,  İddia  Makamının  esas 
hakkındaki mütalaasının iddianameden birebir kes kopyala yapıştır şekli ile hazırlandığını, İddia 
Makamının bütünü ile varsayıma dayalı, tamamı hayal ürünü ve ön yargılı kanaatlerini reddettiğini,

Plan semineri ile ilgili harekat başkanlığından çıkan 16 adet evrakın var olduğunu, Kasım, 
Mart  ayının  sonuna  kadar  hepsi  1700'den çıktığını,  7130 diye  bir  evrakın  olmadığını,  içerdeki 
işbirlikçiler  tarafından çeteye fotokopi  evrakın verilmiş  olabileceğini,  bu evrakta 7130 sayısının 
başına  istihbarat  konulduğu  tarihte  gizemli  bir  hava  verilmeye  çalışıldığını,  böylece  üst  yazıya 
istihbarat 7130 numarasını vererek 1. Ordu plan semineri 2003 yazısının çıkarıldığını düşündüğünü, 
adına açıldığı iddia edilen Ek-A görevlendirmede yetkili personel listesi olduğu iddia edilen verinin 
6 sayfadan oluşup 97 personelin isminin bulunduğunu, her sayfanın altına adının imza bloğunun 
açıldığını, ancak hiçbir sayfasında imzasının ya da parafının olmadığını,

Talihsizliklerinin 50'şer yıl  süre ile TSK'ya hizmet ederek en üst  noktalara çıkan 2 zatı 
muhteremin  hala  devam  eden  suskunlukları  olduğunu,  hiç  kimseden  himmet  ya  da  hikmet 
beklemediğini, onlardan beklenenin bu dava kapsamında ne biliyorlarsa gelip huzurda anlatmaları 
olduğunu,  bunu  yapmadıkları  sürece  ne  kendilerinin  ne  de  milletin  ve  tarihin  onları  asla 
affetmeyeceğini,  sanıkları  dinlerken  haklılıkları  karşısında  elden  bir  şey  gelmediği  için  zaman 
zaman heyetin de sıkıntılı zor anlar yaşadığını gördüğünü, buna üzüldüğünü, Allah'tan başka hiçbir 
güçten korkulmamasını,

Gazeteci  Mehmet  Baransu'nun  verdiği  11,  16,  17  nolu  CD'lerde  bazı  dijital  kayıtların 
çıktığını, bu dijital kayıtlar ile kendisinin herhangi bir ilgisinin bulunmadığını, bu nedenle tümünü 
reddettiğini, üzerine atılı bütün iddiayı reddettiğini, özgürlüğünü ve beraatini talep ettiğini beyan 
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etmiştir.

12-)SANIK SÜHA TANYERİ:

a-)  Klasör  69  Dizi  36-204'de  bulunan,  Emniyet  Müdürlüğünde  vermiş  olduğu 
25.02.2010 tarihli beyanında özetle;

2001-2002  yılları  arasında  1.  Ordu  Genel  Sekreterliği,  Ağustos  2002-  Ağustos  2003 
tarihleri  arasında  ise  1.  Ordu  Harekat  Başkanlığı  görevinde  bulunduğunu,  2003  yılında 
tuğgeneralliğe  terfi  ettiğini,  bir  birliğin  görevlerini  icra  etmesine  yönelik  olarak  hazırlanan 
dokümana harekat  planı  denildiğini,  bu planın hazırlayan karargahın bir  üst  makamı tarafından 
onaylandığını,  kurmay  subay  olması  nedeni  ile  değişik  görev  ve  yerlerde  harekat  planları 
hazırladığını ya da güncellediğini,

Birlik  veya  karargâhlarda  mevcut  planların  güncellenmesi,  geliştirilmesi  planda  görev 
alacak personelin bilgilendirilmesi gibi nedenlerle düzenlenen karargah çalışmasına plan semineri 
denileceğini,  seminerlerin  ilgili  makamların  vereceği  genel  emir  ile  düzenleneceğini,  Plan 
seminerlerine  ilişkin  yapılan  tüm  yazışma  ve  faaliyetlerin  kayıt  altında  tutulduğunu,  ancak 
çalışmalar esnasında komutan tarafından verilen sözlü emirlerinde verilebileceğini, bu emirlerinde 
genellikle yazılı hale dönüştürülebileceğini,

05-07  Mart  2003  tarihinde  1.  Orduda  düzenlenen  plan  seminerine  katıldığını,  harekat 
başkanı ve aynı zamanda seminer sekreter yardımcısı olarak görev aldığım, seminerde Olasılığı En 
Yüksek Tehlikeli Senaryo adı ile hazırlanan jenerik bir senaryonun arz edildiğini, Egemen Harekat 
Planının çok gizli gizlilik dereceli, onaylı gerçek bir plan metni olduğunu, eklerinin genel hatları ile 
planda  görev  alacak  birlikleri,  harekatın  icra  şeklini,  desteğini,  ateş  desteğini,  geri  bölge 
emniyetinin  nasıl  sağlanacağını,  ilan  edilmesi  durumunda  sıkıyönetim  nasıl  sevk  ve  idare 
edileceğini, muhabere desteğinin nasıl olacağı gibi hususları ihtiva ettiğini, 

Balyoz  Harekat  Planının  ne  anlama  geldiğini  bilmediğini,  basından  böyle  bir  planın 
varlığını öğrendiğini, 11 nolu CD'den de habersiz olduğunu, sadece basından okuduğu kadarı ile 
bildiğini, plan seminerine ilişkin sorulan sorulara Balyoz Harekat Planı ile ilgili bilgisi olmadığı için 
cevap veremediğini,

Oraj Hava Harekat Planı ile ilgili sorulan sorulara bu plan ile ilgili bilgisi olmadığından 
dolayı cevap vermesinin mümkün bulunmadığını,

Suga Harekat Planı ile ilgili sorulan sorulara bu plan ile ilgili bilgisi olmadığından dolayı 
cevap vermesinin mümkün bulunmadığını,

Çarşaf  ve  Sakal  Eylem  Planları  ile  ilgili  sorulan  sorulara  bu  planlar  ile  ilgili  bilgisi 
olmadığından dolayı cevap vermesinin mümkün bulunmadığını,

Plan  seminerinde  gerçek verilere  dayanarak  çalışma yapılması  yönünde ordu komutanı 
Çetin Doğan'ın emrine istinaden kolordu komutanlıklarınca seminere yönelik bir çalışma yapılmış 
olabileceğini, ancak Balyoz Harekat Planına ilişkin olarak herhangi bir konuşmanın yapılmadığını,

Seminerde yapıldığı belirtilen konuşmalar ile iddia edilen Balyoz Harekat Planı arasındaki 
bağlantının nasıl kurulduğunu bilemediğini, sorunun muhatabının konuşmayı yapanlar olduğunu,

Ele  geçirildiği  belirtilen  CD'lerin  nerede  bulunduğu,  nerede  düzenlendiği,  bu  CD'lerin 
içerikleri  ve  haklarında  düzenlenen  bilirkişi  raporlarını  görme  imkanı  bulunmadığından  CD'ler 
hakkında beyanda bulunamayacağını,

Plan semineri veya çalışmasının o planın hangi ortamda uygulanacağı düşünülüyor ise ona 
uygun bir  senaryo hazırlandığını,  bu  senaryoda yer  alan  konuların  tümünün sanal  ya  da  farazi 
olduğunu,  hiçbirisinin  gerçek  olaylar  ile  ya  da  hakikatte  gerçekleşecek  olaylarla  ilgisinin 
olmadığını,  Olasılığı  En  Yüksek  Tehlikeli  Senaryonun  da  bu  mantık  içerisinde  hazırlandığını, 
geçeceği belirtilen olayların tamamen bir faraziye olduğunu, 3. ve 15. CD'de bulunan 1. Ordu plan 
çalışması üst yazısı 15 Ocak 2003.doc isimli 6 sayfadan oluşan TC Kara Kuvvetleri Komutanlığı 1. 
Ordu Komutanlığı  Selimiye  İstanbul  başlığı  31 Ocak 2003 tarihli  1.  Ordu plan semineri-  2003 
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konulu sol üst ve alt köşelerinde gizli ibaresi bulunan belgenin içeriğinde ordu komutanının namına 
başlıklı  bölümde  olsa  olsa  paraf  bölümünde  adının  olabileceğini,  ordu  komutanı  namına  imza 
yetkisinin bulunmadığını, aynı konuda neden 2 farklı yazı yazıldığı ile ilgili bir şey söylemesinin 
mümkün olmadığını,

Plan seminerlerinde tespit edilen hususların sonuç raporunda üst birlik tarafında yapılacak 
hususlar  ve  icra  edilen  birlikler  tarafından  yapılacak  hususların  belirtildiğini,  tespit  edilen  bu 
hususların geliştirilmesi için çalışmaların yapıldığını, çalışma sonuçlarının bir sonraki seminer veya 
plan çalışmasında da görüşüldüğünü, 1. Ordudaki plan semineri ile ilgili olarak da Egemen Harekat 
Planının bu konudaki yani geri bölge emniyet planı eki, sıkıyönetim planı eki gibi eksik olması 
halinde  tamamlanması,  mevcutsa  güncellenmesi  gerektiği  yönünde  konuşmalar  yapılmış 
olabileceğini,

Olasılığı  En  Yüksek  Tehlikeli  Senaryonun  kendisinin  de  katıldığı  seminer  sekreterliği 
tarafından ordu komutanının da direktifleri ve katkıları doğrultusunda hazırlandığını, sanal bir olay 
olduğunu,  gerçekleşmiş  ya  da  gerçekleşecek  olaylarla  hiçbir  bağlantısının  bulunmadığını, 
seminerde kendi el yazısı ile tutmuş olduğu belirtilen notlar hakkında dokümanları görmesi halinde 
daha sıhhatli beyanda bulunabileceğini, aldığı bu notların seminer esnasında görüşülen konular ile 
ilgili  aldığı  notlar  olduğunu düşündüğünü,bu notların  Balyoz  Harekat  Planı  olarak  ifade  edilen 
planla hiçbir ilgisinin olmadığını,

Aldığı notlarda Sait Sıtkı olarak not aldığı kişinin devre arkadaşı olan Sait Sıtkı Kara isimli 
kişinin  olabileceğini,  yanındaki  rakamın ise  onun dahili  telefon numarası  olabileceğini,  Tuncay 
Çakan'ın o dönemde albay olan bir şahıs olduğunu, Seda Dikmen isimli kişiyi hatırlamadığını, diğer 
hususlar  ile  ilgili  olarak  notların  ise  alındığı  zamanda  aklından  geçen  ve  not  aldığı  yazılar 
olabileceğini,

Gökkuşağı deterjan kelimeleri ile soruda kendisine okunan patlamaların hazırlandığı ifade 
edilen gökkuşağı deterjan arasındaki bağlantıyı kuramadığını, ne olduğunu bilmediğini, o yazıların 
da kendisine ait olup olmadığından emin olmadığını,

m.uctepe  olarak  bahsi  geçen  kişinin  harekat  başkanlığında  görevli  Melek  Üçtepe 
olabileceğini,  B101  isimli  kullanıcının  kim  olduğunu  bilmediğini,  Tanju  Yzb.  olarak  belirtilen 
kişinin Tanju Poshor olabileceğini beyan etmiştir.

b-)  Klasör  66  Dizi  199-202'de  bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  vermiş  olduğu 
25.02.2010 tarihli beyanında özetle;

2002 yılı Ağustos ayı ile 2003 yılı Ağustos ayları arasında 1. Ordu Komutanlığı Harekat 
Başkanı olarak görev yaptığını, harekat kurmay yar başkanının Mustafa Korkut Özarslan, kurmay 
başkanının  ise  Nejat  Bek  olduğunu,  1.  Orduda  gerçekleştirilen  plan  seminerinin  hazırlayıcıları 
arasında olduğunu, seminerin konusunun Egemen Harekat Planı olup kapsam itibari ile dış tehdide 
yönelik plan olduğunu, seminer dış tehdide yönelik olsa da geri bölge emniyet planı ve sıkıyönetim 
plan eki bakımından iç tehdide bakan yönleri olduğunu, Olasılığı En Yüksek Tehlikeli Senaryonun 
oynandığını,  iç  tehdide  yönelik  konuşmaların  yapıldığını,  her  ne  kadar  Kara  Kuvvetleri 
Komutanlığından  1.  Ordu  Komutanlığına  Olasılığı  En  Yüksek  Tehlikeli  Senaryonun  plan 
seminerinde oynanmamasına ilişkin bir talimat gelmişse de sanıklardan Çetin Doğan'm oradakilere 
"ben meramımı anlatamamışım, bu işin bir de Irak boyutu var, bunun yanında geri bölge boyutu 
dolayısı  ile  iç  tehdit  boyutu  var,  buralara  kuvvet  ayırmam  gerekir,  bu  şekilde  bu  planı  nasıl 
uygularım..."  şeklinde  beyanda  bulunarak  plan  seminerinin  bu  hali  ile  nasıl  oynanacağını 
sorduğunu, üst komutanlıktan gelen emrin askeri hiyerarşiye göre aynen uygulanması gerekiyor ise 
de  komutanın  kendi  kişiliği  ve  takdiri  olarak  Olasılığı  En  Yüksek  Tehlikeli  Senaryonun 
uygulanması  konusunda  kendi  takdir  hakkını  kullanarak  karar  almış  olabileceğini,  plan 
seminerlerinde normalde özel kişi ve yer isimlerinin kullanılamayacağını, icra edilen seminerde bu 
tip şeylerin kullanılıp kullanılmadığını hatırlamadığını,

Sanıklardan  dönemin  1.  Ordu  Kurmay  Yar  Başkanı  Mustafa  Korkut  Özarslan'ın  Kara 
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Kuvvetlerinin Olasılığı En Yüksek Tehlikeli Senaryonun oynanmaması mealindeki emri ile ilgili 
olarak "bunu bu şekilde yazarsak kuvvet komutanı ile ordu komutanının arası açılabilir, o yüzden 
biz de ast birliklere Olasılığı En Yüksek Tehlikeli Senaryonun oynanacağına dair bir yazı yazalım, 
Kara Kuvvetleri Komutanlığına ise bunu belirtmeyen bir cereyan tarzı planı gönderelim" şeklinde 
beyanda bulunduğunu, kendisinin bu konudaki itirazlarını ona söylediğini, ancak komutana yine de 
2 ayrı yazıyı sunduklarını, Ordu Komutanı Çetin Doğan'm bunu kabul etmediğini, tüm birliklere 
aynı cereyan tarzı planın gönderildiğini,

Balyoz Harekat Planı ismi ile anılan bir plan bilmediğini, çalışmış olduğu dönem içerisinde 
harekat  başkanlığına  ait  bir  bilgisayar  bulunduğunu,  bilgisayarın  hangi  isimde kayıtlı  olduğunu 
bilmediğini,  bu bilgisayarda kayıtlı  bulunduğu ya  da yazıldığı iddia edilen evraklardan habersiz 
olduğunu, bilgisayarına bu şekli ile herhangi bir bilginin gelmediğini,

Kendisine  gösterilen  yazının  tarafına  ait  olduğunu  düşündüğünü,  ancak  bilimsel  bir 
araştırma yapılması gerektiğini, Tuncay Çakan isimli kişiyi tanıdığını, bu kişinin emekli tümgeneral 
olduğunu, kendisine gösterilen sayfaya bu kişinin adını ne maksatla yazdığını hatırlayamadığını, 
sonrasında seminer sonuç raporu hazırlamak üzere kendisine bağlı  kişilerin evrakın arkasına bu 
notları  eklediklerini,  notların  seminer  çalışmasında  alınan  notlardan  ibaret  olduğunu,  ayrıca 
emniyetteki beyanlarını da tekrarladığını beyan etmiştir.

c-)  Klasör 66  Dizi  208'de  bulunan,  Sorgu Hakimliğinde vermiş  olduğu 26.02.2010 
tarihli beyanında özetle;

Savcılık makamında ayrıntılı  olarak savunma yaptığını, bu savunmalarını tekrarladığını, 
adli  kontrol  hükümleri  ile  ya  da  bihakkın  salıverilmesine  karar  verilmesini  talep  ettiğini  beyan 
etmiştir.

d-) Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki Savunmaları: 
da) 29.04.2011 tarihli 34 nolu celsede yapmış olduğu savunmalarında özetle;
Basında yer alan sözde Balyoz planı ve ekleri ile hiçbir ilgisinin bulunmadığını, planın 

içeriği incelendiğinde kendisi tarafından ve mahiyeti tarafından o dönemde yazılmadığının net bir 
şekilde anlaşılacağını, bunu ispatlayan bilgilerin plan içinde var olduğunu, 11 nolu CD ile ilgili 
daha önceki savunmalardaki beyanlara aynen katıldığını,

11  ve  17  nolu  CD'ler  üzerindeki  yazıların  tarafına  ait  olduğuna  dair  bazı  haberlerin 
yapıldığını, bu CD'ler üzerindeki yazıların kendisine nasıl ait olabileceğini avukatları aracılığı ile 
açıklayacağını, sözde Balyoz Harekat Planı her ne kadar 02 Aralık 2002 tarihinde yazıldığı iddia 
edilmiş ise de hükümetin o tarihte henüz 4 günlük bir hükümet olup diğer verilerinde bu tarihi 
yansıtmadığı, planın 2007 yılı somasında yazıldığı,

Sözde Balyoz Planının dijital yolları incelendiğinde evrakın üzerindeki tarihin Aralık 2002 
olmasına rağmen dijital yollarda bu evrakın 03 Mart 2003 tarihi saat 16:07'de oluşturulduğu, aynı 
gün saat 18:24'te ise son kez kaydedildiğinin iddia edildiğini, evrakın oluşturulma tarihinin Aralık 
2002 mi yoksa Mart 2003 mü olduğunun belirsiz olduğu,

Olasılığı  En  Yüksek  Tehlikeli  Senaryonun  sanal  da  olsa  geçmişten  bahsettiğini,  sözde 
Balyoz Planında ise gelecekte yapılması planlanan hususlardan bahsedildiğini, Olasılığı En Yüksek 
Tehlikeli Senaryo ile Balyoz Planı arasında tek bir benzerlik dahi bulunmadığını, iddianamede iddia 
edildiği  gibi  gerçekte  var  olan  HRKBSK  kullanıcı  isimli  bilgisayarın  kendi  şahsı  ile  veya 
kullanımına tahsis  edilmiş  bir  bilgisayar olmadığını,  bu iddianın tamamen yanlış  olduğunu, söz 
konusu  bilgisayarın  harekat  başkanlığı  brifing  salonunda  bulunan  bilgisayarın  kullanıcı  ismi 
olduğunu,  her  ne  kadar  HRKBSK  kullanıcı  isimli  bilgisayarın  gerçekte  var  olmasının  sözde 
belgenin bu isimli bilgisayarda yazıldığı anlamına gelemeyeceğini,

Sözde Balyoz Harekat Planı incelendiğinde planın Ek- A'sı  görev bölümü veya Balyoz 
Güvenlik Harekat Planının Ek-A'sı görevlendirmede yetkili personel listesi diye bir evrakın sahte de 
olsa bulunmadığını, sadece savcılığın bu evraklara ait olduğunu iddia ettiği bir Ek-A belgesinin var 
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olduğunu, Balyoz Planının darbe yapılacağı iddia edilen hükümetin kurulmasından önce yazılmaya 
başlandığını, askeri yazım teknikleri açısından pek çok hata içerdiğini, imzanın olmadığını, ekler 
dahil dağıtım planının yanlış olduğunu, kısacası Balyoz Planının sahte bir plan olduğunu,

Sözde  darbe  planında  görevli  olduğu  iddia  edilen  96  kişiden  51'inin  seminere  dahi 
katılmadığını, darbe planının 3 ayağından 2'si olduğu iddia edilen Donanma Komutanlığı ve Harp 
Akademileri Komutanlığından seminere katılanın olmadığını, seminerdeki konuşmaların tamamının 
ses  kaydının  yapıldığını,  sonuç  olarak  seminerde  darbe  planı  diye  herhangi  bir  planının  ne 
hazırlandığını ne de görüşüldüğünü,

Kendisinin Balyoz Harekat Planı diye bir planı ne hazırladığını ne de basından yer alıncaya 
kadar böyle bir plandan haberdar olduğunu, planlı bir faaliyet olan 1. Ordu plan seminerine iştirak 
ettiğini, ancak yasal olmayan hiçbir oluşumda yer almadığını, kendisine yöneltilen hiçbir suçlamayı 
kabul  etmediğini,  mağduriyetine  son  verilmesini  istediğini,  emniyette,  savcılıkta  ve  sorgu 
hakimliğinde vermiş olduğu savunmaların kendisine ait olduğunu beyan etmiştir. 

db) 02.05.2011 tarihli 35 nolu celsede yapmış olduğu savunmalarında özetle;
Kara Kuvvetleri Komutanlığından Olasılığı En Yüksek Tehlikeli Senaryonun daha sonraki 

bir tarihte planlayın ve o zaman uygulayın şeklinde bir emirgeldiğini, bu emir geldikten sonra Çetin 
Doğan'a emrin arz edildiğini, Çetin Doğan'ın biz bunu oynayacağız şekli ile beyanda bulunduğunu, 
bunun üzerine  Çetin  Doğan'm emri  doğrultusunda  OEYTS'nin  oynandığını,  dolayısı  ile  tek  bir 
emrin var olduğunu, o emrinde 31 Ocak tarihli emir olduğunu, o emirde de Olasılığı En Yüksek 
Tehlikeli Senaryonun oynanacağının belirtildiğini, bunu da gerek Kara Kuvvetleri Komutanlığına 
gerekse  Genelkurmay'a  yollandığını,  dijital  evrakların  hiçbir  tanesinde  kendisine  aidiyeti 
ispatlayacak ıslak  imza  ya  da  dijital  imzanın  bulunmadığını,  uzunca  süredir  askerlik  mesleğini 
yaptığını, halen de emekli olduğunu, askeri hiyerarşiye göre hukuka ve kanuna aykırı olmayan, suç 
teşkil etmeyen bir emri ben bu emri beğenmedim yerine getirmiyorum, benim kafama uymuyor 
şekli ile astın emri yerine getirmemesinin mümkün olmadığını, Kara Kuvvetleri Komutanlığının 
OEYTS'nin oynanmaması yönündeki emrinin kendisine değil 1. Ordu Komutanlığına gelen bir emir 
olduğunu,  bunun  üzerine  1.  Ordu  Karargahmdaki  bir  personel  olarak  da  kendisinin  komutana 
alternatifleri sunduklarını ve kendi komutanı olan Çetin Doğan'dan aldığı emri uyguladığını, zaten 
gelen emirde de Olasılığı En Yüksek Tehlikeli Senaryoyu uygulamayın, oynamayın denilmediğini, 
daha sonraki bir tarihte oynayın denildiğini, daha sonraki tarihin ise kararlaştırılan daha önceki tarih 
olabileceğini, kendisinin kendi komutanının verdiği emri sorgulayamayacağını beyan etmiştir.

dc) 22.08.2011 tarihli 49 nolu celsede yapmış olduğu savunmalarında özetle;
HRKBSK ve Süha Tanyeri  isimli  bilgisayarların  kendisine  ait  bilgisayarlar  olmadığını, 

2006 yılında yazılmış olan bir evrakın 2003 yılında herhangi bir bilgisayar ismi ile yazılmasının 
mümkün olduğunu,  ama 2003 yılında 2006 yılının  bilgisinin yazılmasının mümkün olmadığını, 
bilgisayarların  isimlerinin  kişilerin  isimlerine  bağlayamayacağını,  dosyada kullanıldığı  bildirilen 
HRKBSK ve Süha Tanyeri isimli bilgisayarlarla kendisinin bir ilgisinin olmadığını, beyan etmiştir.

dd) 06.01.2012 tarihli 68 nolu celsede yapmış olduğu savunmalarında özetle;
İddia Makamı tarafından iddianame hazırlandığı sırada emniyet ekspertiz raporu da göz 

önüne alınarak CD'ler üzerindeki yazıların kendisine ait olduğu hususunda herhangi bir iddianın 
olmamasına rağmen, bu yazıların kendisine ait olduğu hususunda bir gazetede yazılan yazılardan 
yola  çıkılarak  adının  gündeme  geldiğini,  kendi  yazısından  birebir  kopyalanarak  yazının 
oluşturulduğunu,  ancak  iddianamede  bu  yönde  bir  iddianın  olmadığını,  bunun  doğal  bir  sonuç 
olduğunu,  CD'ler  üzerindeki  yazının  kendisinin  daha  önceki  yazdığı  yazılardan  birebir  kopya 
edilerek  CD'lerin  üzerine  nakledildiğini,  bu  konuda  mahkemenin  bir  çalışma  gayreti  içerisine 
girerse işin daha da kolaylaşacağını, somut gerçeğin ortaya çıkacağını beyan etmiştir.
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de) 27.08.2012 tarihli 112 nolu celsede yapmış olduğu savunmalarında özetle;
Huzurda dinlenilen hiçbir sanığın kendisi ve diğer sanıklar ile ilgili olarak atılı suçlamayı 

işlediklerine  dair  beyanda  bulunmadıklarını,  tanık  beyanlarının  tamamının  lehlerine  olduğunu, 
HRKBSK ve Süha Tanyeri kullanıcı adlı bilgisayarların tarafına ait olamayacağının gerek bilirkişi 
raporları ve gerekse bilgisayarlarda üretildiği iddia edilen ileri tarihli dijital dosyalar vasıtası ile 
kanıtlandığını,  11  ve  17  nolu  CD'lerin  1.  Ordu  Komutanlığına  ait  olamayacağı,  arşiv  CD'si 
olamayacağının  gerek  tanık  beyanları  gerekse  bilirkişi  raporları  ile  saptandığını,  ses  kayıt 
çözümlerinde yasal olmayan hiçbir  ifadesinin olmadığını,  evinde ve iş  yerinde yapılan aramada 
aleyhine hiçbir şeyin bulunmadığını, dava dosyalarında yer alan el yazı notlarının seminer ya da 
plan çalışmaları kapsamında görüşülen konular ve verilen emirler ile ilgili olduklarını, hiçbirinin 
kendi  çalışması  mahsulü  ya  dakendi  düşünce  ve  ifadeleri  olmadığını,  hiçbirinde  sözde  darbe 
planları ile ilgili tek bir hususun bulunmadığını, 

12 Eylül 1980 askeri müdahalesi Bayrak Harekat Direktifi olduğu iddia edilen belgenin 
aslında 1. Ordu Komutanlığı sıkıyönetim emri olduğunu, polis tespit tutanakları ve belge inceleme 
tutanaklarının  farazi  değerlendirmeler  içerdiğini,  plan  seminerlerinin  harekat  başkanlığının  tek 
başına  yaptığı  bir  faaliyet  olmadığını,  seminerde  Egemen  Harekat  Planının  görüşüldüğünü, 
Genelkurmay Başkanlığının ve Kara Kuvvetleri Komutanlığının tatbikat programları çerçevesinde 
planın hazırlandığını,

Senaryoda hükümet ve hükümet üyeleri aleyhine ya da hükümetin icraatları ile ilgili tek bir 
ifadenin  olmadığını,  hiçbir  gerçek  kişi,  siyasi  olay  veya  siyasi  kişiden  bahsedilmediğini, 
seminerdeki  konuşulan  konuların  hiçbirinin  komuta  katından  gizlenmediğini,  komuta  katına 
zamanında bilgi verildiğini, seminer kapsamında yaptığı tüm çalışmaların yasal olup amir ya da 
amirleri tarafından emredilen emirler olduğunu,

İddia Makamının esas hakkında mütalaasında bazı iddialarını olmayan belgelere dayanarak 
hazırladığını, ya da var olan belgeleri yeteri kadar incelemeden iddiada bulunduğunu, 08 Mart 2003 
tarihli 1. Ordudan bağlı birliklere çekildiği iddia edilen bir mesajın bulunmadığını, bu mesajın olsa 
olsa Mart 2003 tarihli bir mesaj olduğunu, ancak ayrıntılı olarak bir inceleme yapılmadan 08 Mart  
olarak dile getirildiğini, İddia Makamının devletin resmi kurumları ile yaptığı yazışma neticesindeki 
cevapları  dikkate  almadığını,  huzurda  yemin  ile  dinlenilen  tanık  ifadelerine  itibar  etmediğini, 
seminerde genel itibari ile Milli Mutabakat Hükümetinin görüşüldüğü İddia Makamınca iddia edilse 
de konuşma kayıtları incelendiğinde böyle bir şeyin olmadığını, neye istinaden İddia Makamının 
bunu yazdığını anlayamadığını,

İcra edilen seminerde herhangi bir suç unsuru varsa maksadı aşmış veya böyle konuşmalar 
olduysa  bunların  tartışılacağını  ve  yargılanacağını,  bunun yargılama yerinin  neresi  olacağını  da 
bilmediğini,  yargılama  süresinin  kısaltılmasının  aslında  mahkemenin  elinde  olduğunu,  ancak 
mahkemenin dosyayı bilirkişiye göndermemiş olması, talep ettikleri tanıkları dinletmemiş olması 
nedeni  ile  yargılamanın  uzadığını,  bu nedenle  taleplerini  tekrarladığını,  tahliyesine ve beraatine 
karar verilmesini istediğini beyan etmiştir.

df) 20.09.2012 tarihli 117 nolu celsede yapmış olduğu savunmalarında özetle;
Suçlandığı  konu  seminer  ise  atanmış  bulunduğu  görev  nedeni  ile  ve  aldığı  emirler 

doğrultusunda  seminere  katıldığını,  herhangi  bir  yasa  dışı  oluşum  içerisinde  bulunmadığını, 
suçlamayı  kabul etmediğini, talepleri yerine getirilmeden karar verilmesi halinde verilen kararın 
hiçbir yasal norma uymayacağını beyan etmiştir.

13-) SANIK BÜLENT TUNÇAY:

a-)  Klasör  101  Dizi  161-239'da  bulunan,  Emniyet  Müdürlüğünde  vermiş  olduğu 
24.02.2010 tarihli beyanında özetle;

2003  yılında  1.  Ordu  Komutanlığı  Harekat  Başkanlığında  Plan  Harekat  Şube  Müdürü 
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olarak görevli  olduğunu, harekat planlarının Genelkurmay Başkanlığından alay seviyesine kadar 
bütün ilgili komutanlıklar tarafından hazırlandığını, bütün planların bir üst komutanlık tarafından 
hazırlanan plana uygun olması  gerektiğini,  hazırlanan plan metninin üst  komutanlığa gönderilip 
onaylandıktan soma hayata geçirildiğini, kendisinin hiçbir harekat planı hazırlamadığını,

Plan  seminerlerinin  harekat  planlarının  uygulanabilirliğini  nitelemek  maksadı  ile  icra 
edildiğini, plan seminerinin hazırlanan senaryoya uygun olarak yürütüldüğünü, plan seminerinde 
belirlenen  senaryonun  dışına  çıkmanın  mümkün  olmadığını,  seminerlerde  resmi  olmayan 
yöntemlerin kesinlikle kullanılamayacağını, seminer sonuçlarının bir rapor halinde Kara Kuvvetleri 
Komutanlığına arz edildiğini, plan seminerlerinin çok gizli gizlilik dereceli bir faaliyet olduğunu, 
kolorduların harekat eğitim şube müdürlerine ya elden ya da doğrudan kendilerine kurye ile elden 
teslim  edildiğini,  bu  belgenin  kişiye  özel  evrak  olmasının  sebebinin  gizlilik  derecesinden 
olabileceğini, Balyoz Harekat Planı ile ilgili bilgisinin bulunmadığını, seminerin icra şekli, tarihi ve 
içeriği  ile  ilgili  birçok hususu şuan tam olarak hatırlayamadığını,  kendisine sorulan birçok soru 
hakkında bilgisinin olmadığını, rütbesi ve görevi icabı plan seminerinde hiçbir sunum yapmadığını, 
1. Orduda yapılan plan seminerinin sonuç raporunu tüm sıralı başkanlarla koordineli olarak verilen 
emirler  doğrultusunda  seminer  sonuç  raporunu  yazmış  olabileceğini,  Oraj  Hava  Harekat  Planı, 
Çarşaf  Eylem Planı,  Sakal  Eylem Planı,  Operasyon Timleri  ve Suga Harekat  Planları  hakkında 
bilgisinin ve haberinin olmadığını,  teknik özellikler ile ilgili  sorulan sorular hakkında bilgisinin 
bulunmadığını,  Balyoz Harekat  Planı ismi ile anılan plan hakkında bilgisinin olmadığını,  hiçbir 
Türk  subayının  böyle  bir  planlama  içerisinde  olacağını  düşünmediğini,  kadro  tatbikatının 
birliklerinin savaş planlarına uygun olarak sefer görev yerlerini yerinde görmek için yapılacağını, 
Albay Yalçın'm seminerde konuştuğu iddia edilen sözleri  hatırlamadığını,  yapıldığı  iddia  edilen 
istihbarat çalışmalarından habersiz olduğunu, plan seminere katıldığını ancak Balyoz Harekat Planı 
başlığı altında herhangi bir çalışması olmadığını beyan etmiştir.

b-)  Klasör  101  Dizi  255-258'de  bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  vermiş  olduğu 
25.02.2010 tarihli beyanında özetle;

Emniyet  müdürlüğünde  vermiş  bulunduğu  savunmasını  tekrarladığını,  2009  yılında 
emekliye ayrıldığını,  2000-2004 yılları  arasında 1.  Ordu Komutanlığında görev yaptığını,  görev 
yaptığı süre içerisinde Balyoz Harekat Planı diye anılan bir plan duymadığını, isminin geçtiği iddia 
edilen listeyi kendisinin hazırlamadığı gibi huzurda ilk defa gördüğünü, böyle bir görevlendirme 
yapılması halinde kendisinin haberi ve imzasının olmadığını, 1. Orduda görev yaptığı süre boyunca 
Balyoz Harekat Planı diye bir planı görmediğini, duymadığını, seminerin içeriğine katkısı olmasa 
da seminere katıldığını, seminer içeriğinde konuşulduğu iddia edilen basına yansıdığı şekli ile cami 
bombalanması, gözaltına alınacak şahısların listesi, bir Türk uçağının düşürülmesi gibi senaryoların 
konuşulduğunu ya  da böyle listelerin  yapıldığını  hatırlamadığını,  seminerin içeriğini  tam olarak 
hatırlayamadığını, Sakal, Çarşaf, Oraj, Suga, Döküm, Tırpan, Orak, Yumruk, Kürek, Testere isimli 
eylem planlarından habersiz olduğunu beyan etmiştir.

c-) Klasör 5 Dizi 78-79'da bulunan, Sorgu Hakimliğinde vermiş olduğu 25.02.2010 
tarihli beyanında özetle;

Daha  önceki  vermiş  olduğu  savunmaların  doğru  olduğunu,  1.  Ordu  Komutanlığında 
yapılan seminere katıldığını, herhangi bir sunum yapmasının yahut seminerde aktif görev almasının 
olmadığını,  seminerde  sadece  katılımcı  olarak  bulunduğunu,  2001  ve  2003  yıllarındaki  plan 
seminerlerinde yapılan konuşmalar ve sunumların ses kaydının yapıldığını, suçlamada iddia edilen 
Balyoz  Harekat  Planı  ya  da  diğer  eylem planlarından  habersiz  olduğunu,  kendisine  gösterilen 
belgenin askeri  terminolojiye  uygun bir  belge olsa da  bu belgenin  kim tarafından nasıl  tanzim 
edildiğini bilmediğini, isminin kimin tarafından bu belgeye yazıldığını bilmediğini beyan etmiştir. 

d-) Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki Savunmaları: 
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da) 03.05.2011 tarihli 36 nolu celsede yapmış olduğu savunmalarında özetle;
Hakkındaki  suçlamada  tek  belge  olan  görevlendirmede  yetkili  personel  belgesine 

dayanıldığını, bu belgenin de kendisine tebliğ edildiğine dair herhangi bir delilin bulunmadığını, 
soyadının  Tunçay  olduğunu,  adının  geçtiği  bütün  evraklarda  Tuncay  olarak  soyadı  yazılsa  da 
suçlamaya konu bu evrakta soyadının nüfus cüzdanına uygun Tunçay olarak yazıldığını, normalde 
Tuncay soyadını kullandığını, nüfus memurunun hatası neticesinde soyadlarmm nüfus kayıtlarında 
Tunçay  olarak  görüldüğünü,  daha  önceki  görev  yapmış  olduğu  yerlerde  ve  2000-2004  yılları 
arasında 1. Ordu Komutanlığında yaptığı bütün yazışmalarda Tuncay soyadını kullandığını, 2005 
yılından  soma  soyadını  resmi  yazışmalarda  nüfus  cüzdanına  uygun  olarak  Tunçay  olarak 
kullanmaya başladığını, 2004 yılında soyadını nüfus cüzdanından farklı olarak yazışmalarda Tuncay 
olarak kullansa da 2003 tarihinde yazıldığı iddia edilen üzerine atılı suçlamadaki evrakta soyadının 
Tunçay olarak görüldüğünü, bunun kötü niyetli kişiler tarafından 2005 yılından soma yazıldığının 
bir ispatı olduğunu, isminin geçtiği iddia edilen belgenin hiyerarşi açısından da çelişki içerdiğini, 1. 
Orduda  görev  yaptığı  dönem  içerisinde  çalışmış  bulunduğu  yerde  kendisinin  bilgisayarının 
bulunmadığını, plan odasında sivil memurların kullandığı 2 bilgisayarın bulunduğunu, kendisinin 
atılı suçlama tarihinde 1. Orduda çalıştığı sırada ordu karargahı hiyerarşik zincirinin son halkası 
durumunda olduğunu, savunmasında belirtmiş olduğu tanıkların dinlenilmesini talep ettiğini, beyan 
etmiştir.

db) 23.08.2012 tarihli 110 nolu celsede yapmış olduğu savunmalarında özetle;
Huzurda  dinlenen  tanıkların  hiçbirisinin  aleyhlerine  bir  beyanda  bulunmadıklarını,  bu 

tanıklardan  4'ünün  2002-2003  yıllarında  1.  Ordu  Harekat  Başkanlığı  Plan  Harekat  Şubesinde 
birlikte  görev  yaptıkları  mesai  arkadaşları  olduğunu,  2  tanesinin  veri  kontrol  elemanı  sivil 
memureler, 2'sinin de o dönemde plan subayı olarak görev yapan kişiler olduklarını, bu kişilere 
huzurda soru sorduğunu, net cevap verdiklerini, buna rağmen İddia Makamının esas hakkındaki 
mütalaasında tanıkların sorulara  tam cevap veremediklerini  beyan ettiğini,  İddia  Makamının bu 
değerlendirmesinin  yanlış  olduğunu,  İddia  Makamının  tamamen  lehlerine  olan  onlarca  bilirkişi 
raporunu,  binlerce  somut  çelişkiyi,  huzurda  dinlenilen  tanıkların  tamamının  lehine  verdikleri 
ifadeleri,  adli  emanette  saklanan dosyalardaki  resmi kurumlarda yazılan yazıları,  bu kurumların 
verdikleri cevapları tamamen yok sayarak esas hakkında mütalaa verdiğini, İddia Makamının esas 
hakkında  mütalaasında  şahsına  isnat  ettiği  suçlamayı  kesinlikle  kabul  etmediğini,  hakkındaki 
suçlamanın tek delilinin Balyoz Harekat Planı isimli belgede 1. Ordu Komutanlığı başlığı altında 5. 
sırada Kurmay Albay Bülent Tuncay olarak görev yeri ve adının geçtiğini, ancak sözü edilen belge 
içerisinde soyadının Tunçay olarak geçtiğini, nüfus kaydına göre yazılanın doğru olduğunu ancak 
yazışmalarda ve görevli olduğu tüm birliklerde soyadını Tuncay olarak kullandığını, hatta maaşını 
da Tuncay soyadı ile aldığını, Tunçay soyadını 2005 yılından soma nüfus kaydına uygun olarak 
yazışmalarda kullanmaya başladığını,

İddia Makamının esas hakkındaki mütalaası incelendiğinde seminerde sunum yaptığının 
iddia edildiğini,  halbuki kendisinin seminerde sunum yapmasının olmadığını,  2002 yılında ordu 
plan çalışmasında ve bu plan çalışmasından önce icra  edilen kolordu plan çalışmasında yaptığı 
konuşmanın seminerde yapılmış gibi gösterildiğini, beyan etmiştir.

14-)SANIK NURİ ALİ KARABABA:

a-)  Klasör  114  Dizi  178-181'de  bulunan,  Emniyet  Müdürlüğünde  06.04.2010 
tarihinde; Susma hakkını kullanmıştır.

b-)  Klasör  114  Dizi  185-186'de  bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  vermiş  olduğu 
06.04.2010 tarihli beyanında özetle;

2003 yılı Ağustos ayına kadar 2. Kolordu Komutanlığına bağlı 95. Zırhı Tugay Komutanı 
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olarak görev yaptığını,  1.  Ordu Komutanlığında yapılan plan seminerine tugay komutanı olarak 
katıldığını, seminerde jenerik senaryo ile ilgili görüşlerini ifade etmiş olabileceğini, seminerde dış 
tehdit  ve  geri  bölge  emniyetine  ayrılan  süreleri  komutanın  belirleyeceğini,  cephenin  önemli 
olduğunu, somut seminerde dış tehdide mi geri bölge emniyetine mi daha fazla ağırlık verildiğini 
şuan hatırlayamadığını, Balyoz Güvenlik Harekat Planı isimli bir planın tartışılmadığını, böyle bir 
planın  var  olup  olmadığını,  içeriğinin  ne  olduğunu,  kim  tarafından  hazırlandığını  bilmediğini, 
kendisine bu plan doğrultusunda herhangi bir emrin verilmediğini, Gen Etüt belgesinin kendisi için 
herhangi bir anlam ifade etmediğini, bu belgeyi kimin hazırladığını bilmediğini, tarafına okunan 
listelerle kendisinin bir  ilgisinin olmadığını,  Suga,  Oraj,  Sakal  ve Çarşaf gibi  eylem planlarının 
isimlerini  basından  duyduğunu,  ne  olduklarını,  içeriklerini  bilmediğini,  kendisinin  ilgisinin 
olmadığını beyan etmiştir.

c-)  Klasör  114  Dizi  190-192'de  bulunan,  Sorgu  Hakimliğinde  vermiş  olduğu 
06.04.2010 tarihli beyanlarında özetle;

Emniyette  ve  savcılıkta  vermiş  bulunduğu  savunmalarını  tekrarladığını,  savunmalar 
altındaki imzanın kendisine ait olduğunu, kalp rahatsızlığı geçirmiş olması nedeni ile beyan alma 
sırasında saat ilerlediğinden emniyette suçlama ile ilgili susma hakkını kullandığını, tarafına okunan 
eylem  planları  ile  ilgili  olarak  bir  bilgisinin  olmadığını,  bunları  basından  öğrendiğini,  plan 
seminerine  katıldığını,  jenerik  senaryoya  katkıda  bulunmak  için  beyanda  bulunduğunu,  Balyoz 
Harekat Planı ile ilgili herhangi bir ilgisi ya da bilgisinin bulunmadığını beyan etmiştir.

d-) Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki Savunmaları: 

da) 03.05.2011 tarihli 36 nolu celsede yapmış olduğu savunmasında özetle;
11 nolu CD ve bu kapsamda Balyoz plan ve eklerinin sahte olduğunu bir kez de kendisinin 

tekrarladığını, bu sahteliği üretenler hakkında suç duyurusunda bulunduğunu, sahte olarak üretilen 
imzasız, kayıtsız, numarasız birçok sözde belgenin delil olamayacağını, kendisinin atılı suçlama ile 
ilgili herhangi bir görev almadığı gibi kimsenin de kendisine emir vermediğini, tugayında kimseyi 
görevlendirmediğini,  kimseye liste  hazırlatmadığını,  general  etüt  belgesini  ilk  defa  sorgulandığı 
sırada öğrendiğini, 2. Kolordu da plan çalışmasının yapılmadığını, 2. Kolordu Komutanlığının 4 
tugayı olmasına rağmen 4. Mekanize Piyade Tugayı ve komuta ettiği 95. Zırhlı Tugay çalışması 
yapılması  için  emir  verilmesinin  Kara  Kuvvetleri  Komutanlığındaki  mutat  bir  uygulamadan 
kaynaklandığını, o yıl terfi sırasında olan albay ve generallerin plan çalışması ve plan semineri gibi 
görevler verilmesinin bir sonucu olduğunu,

95.  Zırhlı  Tugay  Plan  çalışmasının  içeriği  incelendiğinde  herhangi  bir  suç  unsuru 
içermediğini,  seminerde  yapmış  olduğu sunumun içeriğinin  Balyoz Planında yer  alan hususlara 
paralel  ifadeler  içerdiğinin iddia edildiğini,  bu iddiayı  kabul  etmediğini,  seminere özel  seçilmiş 
personel olarak değil atamalı olarak görev yeri gereği katıldığını, sahte dijital belge üreten illegal 
oluşumun ses  kayıtlarından  aldıkları  alıntıları  sahte  Balyoz  Planının  üretiminde  kullandıklarını, 
2007 tarihinde emekli olduğunu, tahliyesi ve beraatine karar verilmesini, hazırlıktaki vermiş olduğu 
savunmalarını tekrarladığını beyan etmiştir.

db) 27.08.2012 tarihli 112 nolu celsede yapmış olduğu savunmasında özetle;
03  Mayıs  2011  tarihinde  savunmasını  yaptığını,  o  tarihten  bu  güne  kadar  kendisi  ve 

avukatlarının çok az söz aldığını, esas hakkındaki mütalaanın incelendiğinde içerik bakımından hem 
de şekil bakımından iddianamenin bir kopyası olduğunu, kendi lehlerine sunulan bilirkişi raporları, 
celp edilen  müzekkere  cevaplarının iddia  makamınca hiç  dikkate  alınmadığını,  esas  hakkındaki 
mütalaada sözde delillerin dijital ve dijital olmayanlar şeklinde olduğunu, dijital delilin 11 nolu CD 
içerisinde  bulunduğunun  iddia  edildiğini,  halbuki  11,16  ve  17  nolu  CD'lerde  2000'e  yakın 
sahtecilik,  zaman  mekan  uyuşmazlığının  bulunduğunun  30  bilirkişi  raporu  ile  tespit  edildiğini, 
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sözde  görevlendirmede  yetkili  personel  olarak  hiç  kimseyi  görevlendirmediğini,  bu  listeyi 
hazırlamadığını,  hazırlattırmadığını,  Gen Etüt  belgesi  ile  ilgisinin  olmadığını,  kimler  tarafından 
hazırlandığını bilmediğini, açılmış olan dava ile hiçbir ilgisinin olmadığını, bu konuda gerekirse 
tanık  dinletmek  istediğini,  2.  Kolordunun  4  tugay  olmasına  rağmen  2  tugaya  plan  çalışması 
görevinin  verilmesinin  sebebinin  bu  iki  tugay  komutanının  terfi  sırasında  olmalarından 
kaynaklandığını, İddia Makamının esas hakkındaki plan çalışmasının 2. gününe Ordu Komutanı 
Çetin  Doğan'ın  katıldığını  iddia  etmesinin  yanlış  olduğunu,  İddia  Makamının  Balyoz  Güvenlik 
Harekat Planında bunlar yazıyor, sizde bu planda geçen hususlara paralel hatta aynen konuşmalar 
yaptınız, o halde seminerde darbeyiprova ettiniz şekli ile suçlamada bulunduğunu, ancak Balyoz 
Güvenlik Harekat  Planı ve eklerinin sahte olduğunu, ilgili  onlarca bilirkişiden bu konuda rapor 
alındığını, buna rağmen İddia Makamının esas hakkındaki mütalaasında bu gerçeği göz ardı ettiğini, 
kendisinin grup sözcüsü olması  nedeni  ile  yöneltilen soruya cevap verdiğini,  cevabında benden 
önceki  komutanların  konuşmalarına  katılıyorum  dediğini,  katılmaktan  kastının  konuyu  takip 
ediyorum,  konuşmaları  anladım  manasında  kullanılan  askeri  nezaket  kuralı  olduğunu,  Çetin 
Doğan'ın da kendisine şaka yollu sıkı ise katılma komutanlarının söylediklerine şekli ile kendisine 
takıldığını, ancak bunun bile iddianamede farklı bir şekilde yorumlanarak kullanıldığını,

Konuşması sırasında Çetin Doğan'm zırhlı tugaylar mı sorusuna o an irticalen "evet tanklar 
halkın psikolojisi üzerine etki ediyor" şeklinde cevap verdiğini, bunun Balyoz Güvenlik Harekat 
Planında yer  alan tüm bölgeyi  kapsayacak şekilde  kontrol  noktalan tesis  edilecek ve  anılan  bu 
noktalarda  gerekli  görüldüğü  takdirde  tanklar  kullanılarak  kitlesel  kalabalık  grupların  yer 
değiştirmeleri,  toplanmaları,  gösteri  yapmaları  engellenecek  ibaresi  ile  paralellik  bulunduğunun 
iddia edildiğini, bu iddiayı da kabul etmediğini,

Mahkemenin  tanık  dinletme,  bilirkişi  raporu  aldırılması  taleplerini  reddettiğini,  somut 
gerçeğin henüz tam olarak ortaya çıkmadığını, adil yargılandığına inanmadığını, suçsuz olduğunu, 
beraatini talep ve teklif ettiğini beyan etmiştir.

15-)SANIK MUSTAFA KEMAL TUTKUN:

a-) Klasör 113 Dizi 82-111'de bulunan, Emniyet Müdürlüğü vermiş olduğu 07.04.2010 
tarihli beyanında özetle;

l'inci  Ordu  Komutanlığında  yapılan  seminere  4.  Mekanize  Tugay  Komutanı  olarak 
katıldığını,  katılmış olduğu seminerin adının Balyoz olmadığını,  Balyoz adını ilk  defa basından 
öğrendiğini, hatırladığı kadarı ile 1. Ordu da yapılan seminerin adının Egemen Harekat Planının 
geri bölge emniyeti olduğunu,

Suga, Oraj Hava Harekat Planlarının isimlerini de ilk defa basından öğrendiğini, seminerde 
AK Partinin isminin geçtiğini hatırlamadığını, Seminerde AK Parti hükümetinin devrilmesi, Milli 
Mutabakat Hükümetinin oluşturulması gibi konuların konuşulmadığını, Balyoz Harekat Planı ile 
ilgili  olarak  kendisine  herhangi  bir  emir  ve  talimat  verilmediğini,  kendisinin  de  kimseye  bu 
konularda emir vermesinin olmadığım, Balyoz Harekat Planı kapsamında var olduğu iddia edilen 
planlamanın ya da listeleme çalışmaları hakkında haberinin olmadığını, seminerin üzerinden çok 
uzun  bir  süre  geçmiş  olması  nedeni  ile  konuşmaları  ve  içeriğini  tam olarak  hatırlayamadığını, 
konuşulduğu iddia edilen sözlerin kimin konuştuğu iddia ediliyorsa o kişiye soruların sorulması 
gerektiğini, en sıhhatli cevabın bu şekilde alınabileceğini, katıldığı seminer çalışmasının 12 Eylül 
askeri  darbesi  ile  ilişik  kurulmasını  anlamakta  güçlük  çektiğini,  katıldığı  seminerde  askeri 
müdahaleyi anımsatacak kendisinde bir izlenim uyanmadığını, Gen Etüt belgesinde ismi karşısında 
kırmızı  2  artı  işaretinin  bulunmasının  1.  Ordu  Komutanının  görüşüne  yakın  olduğu  izlenimi 
verilmeye  çalışılmış  olabileceğini,  ancak  kendisinin  Çetin  Doğan  ile  iyi  ilişkiler  içinde  olduğu 
varsayımını kabul etmediğini,  Plan seminerinde sadece varsayımların konuşulduğunu, gerçek 
kişiler  ve  kurumlar  üzerinde  konuşmaların  yapılmadığını,  darbe  ile  örtüşen  söylemlere 
rastlanılmadığını,  4. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında yapılan plan seminerinde Egemen 
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Harekat Planının görüşüldüğünü, 4. Mekanize Tugayın asli görevinin hudut emniyeti olduğunu, bu 
nedenle Güneydoğu'ya iç güvenlik için hiçbir dönemde birlik gönderilmediğini beyan etmiştir.

b-)  Klasör  113  Dizi  120-121'de  bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  vermiş  olduğu 
07.04.2010 tarihli beyanında özetle;

İstanbul  Emniyet  Müdürlüğünde  verdiği  beyanlarının  doğru  olduğunu,  2003  yılında 
Keşan'da bulunan4. Mekanize Piyade Tugay Komutanı olarak görev yaptığını, l. Orduda yapılan 
seminere katıldığını ancak bir sunumunun olmadığını, Balyoz Güvenlik Harekatının Ek-A'sı olarak 
kabul edilen listeye adının kimin tarafından ve ne amaçla yazıldığını bilmediğini, 2003 yılı Ağustos 
ayında tuğgeneral rütbesi ile emekliye ayrıldığını,

Kendisinin daha öncesinde katılmış bulunduğu plan semineri,  plan tatbikatı,  harp 
oyunu  gibi  çalışmalarda  dış  tehdidin  büyük  ölçüde  tartışıldığını,  geri  bölge  emniyeti 
konularının pek ön plana çıkmadığını, ancak 1. Ordudaki plan seminerinde ağırlıklı olarak 
geri bölge emniyetine yönelik iç tehdit değerlendirilmesi yapıldığını beyan etmiştir.

c-) Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki Savunmaları: 

ca) 03.05.2011 tarihli 36 nolu celsede yapmış olduğu savunmasında özetle;
4.  Mekanize  Piyade  Tugay  Komutanı  olarak  atılı  suçlama  tarihinde  çalıştığını,  180 

kilometrelik Türk Yunan hududunun emniyetinden bu birliğin sorumlu olduğunu, geri bölgede adeta 
kıyamet  kopsa  da  dikkatin  cepheden  ayrılmasının  söz  konusu olamayacağını,  bu  nedenle  barış 
zamanında dahi kendisine ek bir görevin verilmemesi noktasında komutanlarının özen gösterdiğini, 
suçlamayı  kabul  etmediğini,  Balyoz  Harekat  Planı  kapsamında  kendisine  bir  emir  ve  talimatın 
verilmediğini, herhangi bir tebligatın yapılmadığını,

Ordu plan seminerine aldığı emir gereği katıldığını, taarruzu ön gören bir alternatif plan 
takdim ettiğini,  tugay plan  çalışmasında  da  İddia  Makamı tarafından Balyoz  Güvenlik  Harekat 
Planının dar boyutlarda değerlendirildiği iddia edilse de bunun gerçeği yansıtmadığını, savcılık ve 
emniyetteki  beyanları  ile  ilgili  olarak  yazılı  bir  beyan dilekçesi  sunduğunu,  dilekçesinin  nazara 
alınmasını talep ettiğini, her ne kadar emniyette seminerde sunum yapmadığını beyan etmiş ise de 
bunu  hatırlayamadığını,  seminerin  3.  günü 4.  Mekanize  Piyade  Tugayının  Egemen  Harekat 
Planına göre  Yunanistan'a  taarruzuna ilişkin  alternatif  harekat planını  özetle  sunduğunu, 
beyanlarını bu şekilde düzelttiğini, ayrıca hazırlıktaki beyanlarına ilişkin düzeltme taleplerinin de 
nazara alınmasını istediğini beyan etmiştir.

cb) 09.02.2012 tarihli 83 nolu celsede yapmış olduğu savunmasında özetle;
Türk Ceza Kanununun 24. maddesine göre kanunun hükmünü ve yetkili  amirin emrini 

yerine getiren sorumlu olmaz ve ceza verilemez hükmünün bulunduğunu, görevi gereği hizmete 
ilişkin bir emri yerine getirmekten dolayı sorumlu olmayacağının aşikar olduğunu, eğer verilen emri 
yerine  getirmemiş  olsaydı  bu  seferde  Askeri  Ceza  Kanununun  87  ve  89.  maddeleri  gereğince 
hakkında  işlem yapılacağını,  1  yıldan  beri  tutuklu  bulunduğunu,  iddianame ve  eklerinde  hiçbir 
somut yasal ve hukuki delil bulunmamasına rağmen Anayasanın 10. maddesi de göz önüne alınarak 
sanıklar arasındaki farklı uygulamanın ortadan kaldırılmasını ve tahliyesine karar verilmesini talep 
ve beyan etmiştir.

cc) 23.08.2012 tarihli 110 nolu celsede yapmış olduğu savunmasında özetle;
Tanık dinletme ve bilirkişi incelemesi yapılması konularında talebinin olduğunu, bunların 

karşılanmadığını,  delillerin  usulüne  uygun  bir  şekilde  tartışılmadığını  düşündüğünü,  bu  konuda 
birçok  Yargıtay  içtihadının  bulunduğunu,  delil  toplatılma  ve  tanık  dinletme  taleplerinin 
reddedilmesi  nedeni  ile  yargılamada Avrupa İnsan Hakları  Sözleşmesinin  6'ncı,  Anayasanın  36. 
maddesine  aykırı  hareket  edildiğini  ve  adil  yargılama  yapılmadığı  kanaatinde  olduğunu,  daha 
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önceki taleplerinin yenilediğini,  taleplerinin karşılanmasından sonra avukatı  ile birlikte savunma 
yapmak istediğini beyan etmiştir.

cç-) 02.09.2012 tarihli 117 nolu celsede yapmış olduğu savunmasında özetle;
Dosyada üzerine atdı suçun sübutunu sağlayacak somut, hukuki ve yasal tek bir delilin 

dahi  bulunmadığını,  beraatine  karar  verilmesini  aksi  takdirde  lehine  olacak  hükümlerin 
uygulanmasını  talep ettiğini,  ümidinin adına karar  verilecek milletin  mahkemenin kararını  içine 
sindirebilecek nitelikte bir karar olmasını dilediğini beyan etmiştir

16-)SANIK GÜRBÜZ KAYA:

a-)  Klasör  83  Dizi  74-81'de  bulunan,  Cumhuriyet  savcılığında  vermiş  olduğu 
12.05.2010 tarihli beyanında özetle;

Tarafına  okunan  Balyoz  Harekat  Planı  ismi  ile  anılan  planı  daha  öncesinde  hiç 
duymadığını, basından haberdar olduğunu, plana katılmasının olmadığını, Gen Etüt ismi ile anılan 
belgede  isminin  yanında  bulunan  artı  işaretinin  ne  anlama  geldiğini  bilmediğini,  bunu  kimin 
işaretlediğini, belgeyi kimin hazırladığını, hazırlayan kişinin duygu ve düşüncelerinin en olduğunu 
bilmediğini, tarafına gösterilen Balyoz Harekat Planı Ek-A listesinde kendisi ile birlikte ismi yazılı 
13  kişinin  suçlama  tarihinde  2.  Kolordu  Komutanlığında  beraber  çalıştığı  personel  olduğunu, 
birlikte çalışmış olmaları nedeni ile bu kişileri tanıdığını, ancak listeleme yapılması ya da personel 
görevlendirilmesi  şekli  ile  bir  faaliyetinin  olmadığını,  kimseye  emir  vermediğini,  böyle  bir 
görevlendirme yapmasının da mümkün olmadığını,

Tarafından hazırlandığı iddia edilen 267 kişilik personel listesinin bulunduğu dijital verinin 
kimin tarafından hazırlandığını bilmediğini, kendisi ile ilgisinin olmadığını, ilişiği kesilmesi teklif 
edilen personel listesi diye bir listeden habersiz olduğunu, kendisinin böyle bir liste hazırlamadığını,

l'inci  Orduda  yapılan  plan  seminerine  katıldığını,  seminerde  sunum  yapmadığı 
düşüncesinde  olduğunu,  Egemen  Harekat  Planı  seminerinde  18.  Zırhlı  Tugay Komutanı  olarak 
bulunduğunu,  tugayının  görevinin  emir  verildiğinde  hudut  hattında  ileriye  doğru  Yunanistan'ı 
düşüncelerinden caydırarak hedefleri ele geçirmek olduğunu, birliğinin geri bölge emniyeti ile ilgili 
herhangi bir görevinin bulunmadığını, 1. Orduda yapılan plan seminerinde Egemen Harekat Planına 
göre Yunanistan ile bir savaş hali söz konusu olduğunda 1. Ordunun yapacağı harekat planlarının 
tartışıldığını,  sonrasında  ülke  içinde  çıkacak  sorunlara  ilişkin  varsayımların  değerlendirildiğini, 
Egemen  Harekat  Planının  tamamen  varsayımsal  senaryolar  üzerine  Yunanistan  ile  savaş  hali 
düşünülerek yapılmış bir seminer çalışması olduğunu, bu seminerde gerçek kişi veya kurumlara 
yönelik  bahsettiği  plan  haricinde  görüşmeler  ve  planlar  yapıldığına  şahit  olmadığını, 
seminerde herhangi bir şekilde darbenin konuşulmadığını beyan etmiştir.

b-) Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki Savunmaları: 

ba) 03.05.2011 tarihli 36 nolu celsede yapmış olduğu savunmasında özetle;
İddianamede kendisi ile ilgili suçlamaların hepsinin yalan olduğunu, Tümgeneral Mehmet 

Daysal başkanlığında hazırlanan bilirkişi raporuna göre 11, 16 ve 17 nolu CD'lerin Balyoz Planının 
ekleri ve iddianamede ordu karargahınca yazıldığı iddia olunan üst yazı plan çalışması ve eklerinin 
sahte  olduğunun  açıkça  ortaya  konulduğunu,  Van  Cumhuriyet  Başsavcılığında  vermiş  olduğu 
beyanını  tekrarladığını,  hazırladığı  iddia  edilen  listelerin  ne  görevlendirmenle  fişleme  ne  de 
diğerlerinin  hazırlandığı,  yayınlandığı  ve  tebliğ  edildiği  gibi  konularda  herhangi  bir  bilgi  ve 
görgüsünün olmadığını, kimseye görev tevdi etmediğini, kendisine atılı suçlama ile ilgili herhangi 
bir  emir  verilmediğini,  seminerde  Apache  helikopterleri  ile  ilgili  bir  sunum yaptığını,  yapılan 
seminerin tamamen yasal bir seminer olup bunun illegal bir yapılanma ya da bir çalışma yapılmış 
gibi ilişkilendirilmeye çalışıldığını, askeri hiyerarşi dışında bir yapı içinde olmadığını, üzerine atılı 
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suçlamayı  kabul  etmediğini,  suçlama  ile  ilgili  hukuki  ve  yasal  hiçbir  delilin  olmadığını,  buna 
rağmen bu dava nedeni ile zan altında bırakıldığını, tarafına okunan nüfus ve sabıka kaydına bir 
diyeceğinin olmadığını beyan etmiştir.

bb) 23.08.2012 tarihli 110 nolu celselerde yapmış olduğu savunmasında özetle;
Sanıklar tarafından birçok yerli ve yabancı bilim kuruluşlarından alman raporların huzurda 

dinlenilen  yeminli  adli  bilirkişi  sıfatına  sahip  uzman kişilerin  dijital  kayıtlara  ilişkin  çok kesin 
çelişkili  ve  şüpheli  tespitte  bulunduklarını,  buna  rağmen  savcılık  makamı  tarafından  kendisine 
terörist damgası vurulduğunu, bu damgalamayı asla kabul etmediğini, beyan etmiştir.

17-) SANIK MUSTAFA ÇALIŞ:

a-) Klasör 112 Dizi 80-81'de bulunan, Emniyet Müdürlüğünde 23.02.2010 tarihinde; 
Susma hakkını kullanmıştır.

b-)  Klasör  112  Dizi  103-110'da  bulunan,  Cumhuriyet  savcılığında  vermiş  olduğu 
24.02.2010 tarihli beyanında özetle;

Balyoz  Harekat  Planını  kısmen  basından  duyduğunu,  şokta  olduğunu,  tarafına  okunan 
Balyoz Harekat Planının bu hali  ile savaşa yönelik bir  harekat planı olmadığını,  normalde plan 
seminerlerinin savaşa yönelik Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ihtiyaçlarını yasal düzenlemelerde 
dahil olmak üzere Genelkurmay Başkanlığının ve Milli Savunma Bakanlığının onayları ile hayata 
geçirildiğini, hazırlanan ve onaylanan planların kozmik bürolarda muhafaza edileceğini,

Kendisinin 2002 yılında özel kuvvetler alay komutanlığından terfi edememiş olması nedeni 
ile 2. Kolordu İstihbarat Şube Müdürlüğüne atandığını, görevinin Yunanistan'ın silahlı kuvvetlerinin 
araç,  silah,  teknik  ve  taktiklerinin  ayrıca  coğrafyasından  elde  edilecek  istihbari  bilgilerin 
Genelkurmay ve Kara Kuvvetleri Komutanlığına bildirilmesi olduğunu, 2007 yılı Ağustos ayında 
emekliye  ayrıldığını,  yasaların  ve  hukukun  üstünlüğüne  inanan  bir  insan  olup  katıldığı  hiçbir 
toplantıda yasa dışı ve yasaların suç kabul ettiği bir faaliyet içerisinde bulunmadığını, 1. Orduda 
gerçekleştirilen  seminerine  katıldığını,  kendi  ismine  açıldığı  listeleme  çalışmalarının  kimin 
tarafından yapıldığını bilmediğini,  kendisinin bu konuda emir ve talimat vermesinin olmadığını, 
seminere katılacakların  listesinde adının  geçtiğinin doğru olduğunu,  yerleşim planındaki  resmin 
kendine  ait  olduğunu,  seminerin  konusunun  geri  bölge  emniyeti  olduğunu,  konuşmada 
sıkıyönetim  ilanı  ile  birlikte  alınacak  tedbirlerin  konuşulduğunu,  iç  tehdide  ilişkin 
değerlendirmelerin yapıldığını,  seminerde sıkıyönetim halinde faydalanılmak üzere her zaman 
yeni  açılan  hastaneler,  alışveriş  merkezleri,  lojistik  kullanım  amaçlı  yerlerin  isimlerinin 
güncelleştirildiğini,

Özel operasyon ve sorgulama timlerinde görevlendirilecek personel listesinde yer alan 7 
ismin tamamen kendi birliğinin istihbarat biriminde görev yapan şahıslar olduğunu, eğer özel bir 
planlama yapılacaksa bir şubenin tamamına bu görevin verilemeyeceğini, bu nedenle düzenlenen 
belgenin askeri usul ve mantığa uygun olmadığını,

Sanık  Çetin  Doğan'm  kendisini  sevmediğini,  2002  yılında  yine  katıldığı  bir  plan 
seminerinde Yunanistan ile olası bir savaş durumunda Meriç nehrinin geçişi ile ilgili, bir takdim 
yaptığını, takdim sırasında sanık Çetin Doğan'm kendisine "her iyi sunum yapan terfi edecek diye 
bir kayıt yoktur"  şeklinde alaycı  bir  üslup ile  beyanda bulunduğunu, o yıl  normalde terfi  yılı 
olmasına rağmen terfi edemediğini, sanık Çetin Doğan ile kesinlikle atılı suçlamada iddia edildiği 
gibi bir faaliyet içerisinde yer almasının mümkün olmadığım beyan etmiştir.

c-) Klasör 112 Dizi 112-113'te bulunan, Sorgu Hakimliğinde vermiş olduğu 25.02.2010 
tarihli beyanında özetle;

Savcdık  Makamında  ayrıntılı  olarak  savunma  yaptığını,  bu  savunmalarını  aynen 
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tekrarladığını,  2002 ve  2003 yılında  1.  Orduda  yapılan  seminer  çalışmalarına  katıldığını,  2002 
yılında katıldığı seminerde sunum yaptığını, 2003 yılında katılmış bulunduğu seminerde ise sadece 
katılımcı olduğunu, sunum yapmadığını, Balyoz ismi ile anılan Balyoz Harekat Planı ve ekleri ile 
Oraj, Suga, Çarşaf, Sakal, Eldiven gibi planlardan ya da çalışmalardan habersiz olduğunu, ismine 
açıldığı iddia edilen listelerin kim tarafından yapıldığını bilmediğini beyan etmiştir.

d-) Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki Savunmaları: 
da) 05.05.2011 tarihli 37 nolu celsede yapmış olduğu savunmasında özetle;
İddianame  şahsına  ilişkin  3  suçlamanın  var  olduğunu,  adının  sözde  Ek-A listesinde 

geçtiğini, yine sözde listelerin altında isminin bulunduğunu ve bu listelerin hazırlanmasında çalıştığı 
seminere katıldığı iddiaları nedeni ile suçlandığını, seminere katılmasının suç olmadığını, emir ve 
komuta  zinciri  içerisinde  seminere  katılmak  zorunda  olduğunu,  seminerin  kanunlara  uygun 
gerçekleştirildiğini,  Egemen  Harekat  Planının  görüşüldüğünü,  suçlandığı  2.  konunun  listeleme 
çalışmalarına katıldığı iddiası olduğunu, böyle bir liste hazırlamış olsaydı kendisini daha kıdemsiz 
birinin  altına  yazmayacağını,  bunun  mantıkla  izah  edilemeyeceğini,  önemli  bir  konuda  görev 
alacaksın sonrasında liste hazırlanırken kendinden daha kıdemsiz olan ve emrinde çalışan birinin 
altına  isminin  yazılmasının  devlet  bürokrasisi  mantığına  ters  olacağını,  hakkındaki  diğer  bir 
suçlamanın  ise  isminin  Ek-A listesinde  bulunması  olduğunu,  bu  belgede  herhangi  bir  imzanın 
bulunmadığını,  birçok  çelişkilerin  olduğunu,  kendisinin  de  hakimlik  mesleğini  yaptığını,  Türk 
Milleti  adına  kararlar  verdiğini,  bu  nedenle  imzasız  bir  belgeye  ya  da  bilgiye  itibar  etmenin 
mümkün olmadığını, iddianamenin çelişkiler içerdiğini, iddianamenin 48. sayfasında kovuşturmaya 
yer  olmadığına  dair  verilen  kararın  gerekçesinin  yazıldığını,  orada  kendilerine  görev  tevdi 
edildiğine dair bunlarında kabul ettiğine dair herhangi bir belgeye ulaşılamamıştır dendiğini, aynı 
şekilde kendisine ilişkin de herhangi bir  imzalı  tebliğ  tebellüğ belgesinin bulunmadığını,  somut 
herhangi  bir  delilin  olmadığını,  hatta  resmi  kurumlardan  kendileri  lehine  birçok  müzekkere 
cevabının geldiğini, buna rağmen İddia Makamının iddianamenin 101. sayfasında yukarıdaki tüm 
bulgulara  rağmen  hakkında  suçlamada  bulunulduğunu,  ancak  buradaki  tek  doğru  cümlenin 
yukarıdaki tüm bulgulara rağmen cümlesi olduğunu, lehlerine olan bulguların göz ardı edildiğini, 
her şeyin aleyhlerine yorumlandığını,

EK-A listesi üzerinde hiçbir bilgi belge olmadan 1960 askeri darbesinin hesabının bu belge 
üzerinden  sorulduğunu,  atılı  suçlamada  örgütün  yasal  unsurlarının  oluşmadığını,  unsurlar 
konusunda  herhangi  bir  somut  delilin  bulunmadığını,  sadece  varsayımlara  dayanıldığmı,  beyan 
etmiştir.

db) 23.08.2012 tarihli 110 nolu celsede yapmış olduğu savunmasında özetle;
İster  son  savunma  denilsin  isterse  Avrupa  İnsan  Hakları  Sözleşmesinin  17.  maddesi 

gerekçe  gösterilerek  avukat  olmadan  duruşmalara  devam yönündeki  ara  karar  gereğince  beyan 
alınması denilsin davanın gelmiş bulunduğu aşama nazara alındığında savunmasını yapamadığını, 
kendisinin  de  savunma yapabilmesi  için  delillerinin  toplanmasını  talep  ettiğini,  Anayasanın  36. 
Maddesi,  AİHS'in  6.  maddesine  göre  adil  yargılanma talebi  olduğunu,  tanık  dinletme talebinin 
bulunduğunu,  Mahkemenin  ise  bu  taleplerini  ret  ettiğini,  yargılamada  hassas  davranılması 
gerektiğini, çünkü insan özgürlüğünün söz konusu olduğunu, buna rağmen İddia Makamının adalet 
terazisini hiç kullanmadığını, İddia Makamının dayanaksız iddiaları için mahkemeden savunmasını 
yapabilmek, iddialara cevap verebilmek için savunmasını yapabilmek, iddialara cevap verebilmek 
için savunma kalkanı diye tabir ettiği delilleri toplanılmasını talep ettiğini beyan etmiştir.

dc) 20.09.2012 tarihli 117 nolu celsede yapmış olduğu savunmasında özetle;
Savunmasında  İskilipli  Atıf  Hocanın  İstiklal  Mahkemesinde  yargılandığı  sırada 

savunmasındaki sözlere işaret etmek istediğini, kendisi hakkında atılı suçlamada somut delil var ise 
mahkemenin hüküm vermekte serbest olduğunu, ancak atılı  suçlamada delil olarak sadece sahte 
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dijital  verilere  dayanıldığını,  1.  orduda mevzuata uygun bir  şekilde yapılan 2003 yılındaki  plan 
seminerine katıldığını, beraatini talep ettiğini beyan etmiştir.

18-)SANIK BEHZAT BALTA:

a-)  Klasör  110  Dizi  107-144'de  bulunan,  Emniyet  Müdürlüğünde  vermiş  olduğu 
07.04.2010 tarihli beyanında özetle;

2002-2003  yılları  arasında  1.  Ordu  Komutanlığına  bağlı  Edirne  3.  Mekanize  Tümen 
Komutanı olarak görev yaptığını, herhangi bir suç işlemediğini, etkinlik pişmanlık hükümlerinden 
bu  nedenle  yararlanmak  istemediğini,  plan  seminerinin  mevcut  bir  planın  incelenmesi  ya  da 
güncellenmesi  maksadı  ile  yapıldığını,  seminer  sırasında  yeni  fikirlerin  ortaya  çıkmasının 
amaçlandığını,

Harp oyunu, plan tatbikatı, plan seminerlerinde genel ve başlangıç durumunun olduğunu, 
birlik  seviyesine  göre  politik,  askeri  duruma  ait  bilgilerin  verildiğini,  siyasi  gündeme  ilişkin 
konuşma ve değerlendirmenin yapılmayacağını,

2002 yılında  5.  Kolordu  Komutanlığında  ve  1.  Ordu Komutanlığında  düzenlenen  plan 
tatbikatı ve seminerine tümen komutanı sıfatı ile katıldığını, aynı yıl mevcut askeri harekat planının 
kolordu  ve  ordu seviyesinde  görüşüldüğünü,  2003 yılında  ise  ordu plan  seminerine  katıldığını, 
seminerin konusunun geri bölge emniyeti olduğunu, geri bölge emniyeti kapsamındaki faaliyetlerin 
toplumsal  olaylar  ve  bunlara  karşı  alınacak  tedbirler  ile  kullanılacak  tedbirlerin  kullanılması 
hususlarının irdelendiğini,

l'inci Orduda gerçekleştirilen plan seminerinin Cereyan tarzı planında hatırladığı kadarı ile 
kendilerine  özel  bir  takdim  görevinin  verilmediğini,  bu  nedenle  hazırlık  yapılarak  seminere 
gidilmediğini,  ancak  ast  birliklerine  kendisinin  geri  bölge  emniyeti  ile  ilgili  sorulacak  nazari 
konulara vakıf olmaları konusunda yönlendirme yapmış olabileceğini,

Kuvvet komutanı ve Genelkurmay Başkanının seminerde olmadığını, bu bakımdan terfi 
edecek  personelin  değerlendirilmesinin  de  söz  konusu  olmadığından  bu  seminere  katılmak 
istemediğin,

1'nci Ordu Komutanı ve 5. Kolordu Komutanının birlik komutanı olarak kendisini arayarak 
kendisinden  habersiz  faaliyet  yapmaları  için  emir  veremeyeceklerini,  ancak  seminer  esnasında 
harekat müdürü yani ordu komutanının bütün personele her bölge ile ilgili fikrini sorabileceğini, 
hatırladığı kadarı  ile seminerde bu şekilde uygulamaların olduğunu, kendi görev yapmış olduğu 
bölgesinde  Olasılığı  En  Yüksek Tehlikeli  Senaryoyla  ilgili  bir  çalışmanın  yapılmadığını,  ancak 
bölgesinde  EMASYA  planı  kapsamında  birliklerin  sorumluluk  sahalarının  mevcut  olduğunu, 
Olasılığı En Yüksek Tehlikeli Senaryonun gizlenmiş olması halinde neden gizlendiğini bilmediğini, 
Balyoz, Oraj, Suga, Sakal ve Çarşaf kod isimli planlardan habersiz olduğunu, belirtilmiş olan bu 
planlarla ilgili kimseye emir vermediğini, bu konularda medyadan haberdar olduğunu, 1. Ordu plan 
seminerinde  Cereyan  tarzı  plana  uygun  görüşmeler  yapıldığını,  kendisinin  sunum yapmadığını, 
ancak toplantıda Trakya'dan geri bölge emniyeti için kuvvet verilmesi taraftarı olmadığı şekli ile 
fikrini  beyan ettiğini,  Balyoz  Hareket  Planından habersiz  olması  nedeni  ile  bu plan hakkındaki 
sorulan sorulara cevap veremeyeceğini, hatta bulunduğu ortamda bu tür konuların geçmesi halinde 
derhal  müdahale  edeceğini,  sonucu  ne  olursa  olsun  duymazlıktan  gelemeyeceğini,  kendisi 
seminerde sunum yapmasa da konuştuğunda senaryoda geri bölgede meydana geldiği varsayılan 
toplumsal  olaylar  ve  asayişsizlikler  nedeni  ile  alınan  sıkıyönetim  uygulaması  kapsamındaki 
tedbirlerin  konuşulduğunu,  ordu  komutanlığı  tarafından  öngörülen  sıkıyönetim  ile  ilgili  kendi 
düşüncelerini açıkladığını, kendisi de konuşmasında sıkıyönetimin bir çare olmadığını,

Seminerde  harekat  tarzının  sıkıyönetim  olması  ordu  komutanlığınca  öngörüldüğünü, 
bölgedeki  kamu  kurum  ve  kuruluşlarının  imkan  ve  kabiliyetleri  ile  fırın,  pastane  ve  benzeri 
tesislerin  tespit  işlemlerinin  tamamen  kendi  komutanlığı  dışındaki  komutanlıklarca  yapılan 
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çalışmalar olduğunu, takdimlerin de onlar tarafından yapıldığını, kendisinin Trakya'dan İstanbul'a 
geri bölge emniyeti için kuvvet tahsisinin dış tehdide karşı alınacak tedbirlerde zafiyet yaratacağını 
vurguladığını, sanıklardan Şükrü Sarıışık'ın sarf ettiği sözler ile ilgili yorumun kendisine sorulması 
gerektiğini, ismi karşısında 3 artı işaretinin bulunmasının ne manaya geldiğini bilmediğini, sübjektif 
bir  değerlendirme  olarak  değerlendirilmesi  gerektiğini,  ancak  böyle  bir  liste  hazırlandığından 
haberdar olmadığını,

Seminerin 2. gününü Cereyan tarzı planında öngörüldüğü şekli ile tüm seminer gruplarının 
katılımı  ile  icra  edildiğini,  hiçbir  özel  düzenleme  yapılmadığını,  seminerde  başka  bir  planın 
denendiğinden haberdar olmadığını, seminerde yapmış olduğu konuşmasının yanlış yorumlandığını, 
MİT'e asker kişinin görevlendirilmesinin TSK'ya yararlı olacağı kanaatinde olduğunu, kendisinin 
2002 yılında terfi edememesi nedeni ile istifa etmeyi düşündüğünü, ancak sağlık rahatsızlığı nedeni 
ile görevinde kaldığını, 2002 yılında emekli olsaydı bu soruların hiçbirine muhatap olmayacağını, 
2003 yılında istifa ederek görevinden ayrıldığını,

Ordu  Komutanının  Ege  Ordu  Komutanı  olduğu  dönemde  kendisinin  Kara  Kuvvetleri 
Komutanlığı  Harekat  Başkanı  olduğunu,  Ege  Ordusundan  gönderilen  muhtelif  konulardaki 
tekliflerin sırf askeri nezaket kurallarına bağlı kalınarak kabul edilmesi yerine objektif davranarak 
reddinin  gerçekleştirilmesine  önayak  olduğunu,  bu  nedenle  Çetin  Doğan'ın  tekliflerinin  çoğunu 
Kara Kuvvetleri Komutanlığınca konulmuş usul ve prensiplere, harekat konseptine aykırı olduğunu, 
Çetin Doğan'ın görev yaptığı bölgeye geldiğinde bir karşılama töreninde herkesin içinde kendisine 
"paşam Kara Kuvvetlerinde iken tekliflerimi reddediyordun diye sitemde bulunduğunu," kendisinin 
almış olduğu terbiye, aile yapısı, ettiği yemin nedeni ile iddia edildiği gibi bir suç işleme iradesi 
içerisinde olmadığını, hiçbir zaman hukuk dışı davranış içerisinde bulunmadığını beyan etmiştir. 

b-)  Klasör  110  Dizi  151-152'de  bulunan,  Cumhuriyet  savcılığında  vermiş  olduğu 
07.04.2010 tarihli beyanında özetle;

Emniyet  Müdürlüğünde  vermiş  olduğu  beyanlarını  aynen  tekrarladığını,  2003  yılında 
Edirne 3. Mekanize Tümen Komutanı olarak görev yaptığını, 2003 yılı Ağustos ayında istifa ederek 
emekli  olduğunu,2003  yılı  Mart  ayında  1.  Orduda  gerçekleştirilen  plan  seminerine  5.  Kolordu 
komutanının emirleri doğrultusunda katıldığını, seminerde dış tehdide karşı gerekli tedbirler ile geri 
bölge emniyetine katkıda bulunma konularında muhtelif görüşler ve beyanlarda bulunduğunu, görüş 
ve  beyanlarının  tamamının  seminer  Cereyan  tarzı  planına  uygun  bir  şekilde  yaptığını,  Balyoz 
Güvenlik Harekatını ilk defa basından duyduğunu, meslek hayatı boyunca birçok seminer ve harp 
oyununa  katıldığını,  2003 yılında  1.  Orduda yapılan  plan  seminerinin  de  daha  önceki  katılmış 
olduğu plan seminerlerinden ya da harp oyunlarından farklı olmadığını, ancak bu plan seminerinde 
iç tehdit ve geri bölge emniyeti jenerik senaryo gereği daha fazla kuvvet kullanılmasını gerektirir 
şekilde  düzenlendiğini,  bu  şekilde  fazla  kuvvet  kullanımı  olması  halinde  kendi  birliğinin  dış 
düşmana karşı zayıf düşeceği endişesini seminerde dile getirdiğini beyan etmiştir.

c-)  Klasör  110  Dizi  160-161'de  bulunan,  Sorgu  Hakimliğinde  vermiş  olduğu 
07.04.2010 tarihli beyanında özetle;

Suçlamaları  kabul  etmediğini,  terfılerinde  sıkıntılar  yaşadığını,  terfi  beklentisinde 
bulunmadığından  dolayı  özünde  bu  tür  plan  seminerlerine  katılmak  istemediğini,  çünkü 
seminerlerde sunum yapan kişinin üst komutanlara takdimi sırasında gerekli gözlemin yapıldığını, 
terfide bu hususun da göz önüne alındığını, ancak kendisinin terfi beklentisi olmamasına rağmen 
emirler doğrultusunda seminere katıldığını, Balyoz, Oraj, Suga, Sakal, Çarşaf Eylem Planlarından 
haberdar olmadığını beyan etmiştir.

d-) Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki Savunmaları: 
da) 03.05.2011 tarihli 36 nolu celsede yapmış olduğu savunmasında özetle;
Üzerine atılı suçlamanın tamamen sahte dijital bilgi ve belgelere dayandığını, Şahsının 2 
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konuda  suçlandığını,  ilkinin  Balyoz  Harekat  Planı  ve  onun  Ek-A'sı  olarak  yorum ve  uydurma 
yaklaşımlarla  kabul  ettirilmeye  çalışılan  bir  belgede  adının  geçtiği,  ikincisinin  ise  ordu 
komutanlığınca 5-7 Mart 2003 tarihleri arasında icra edilen 1. Ordu plan semineri olduğunu, Balyoz 
Harekat Planının net bir şekilde sahte olduğunu, Ek-A'sı denilen belgenin bulunmadığını, Ek-A'da 
adının 5.  Kolordu Komutanlığı  adı  altında 2.  sırada  bulunduğunu,  listenin nasıl  kim tarafından 
oluşturulduğunu,  görevin  nasıl  verildiğini,  bu  konuda  tebliğ  tebellüğ  belgesinin  bulunup 
bulunmadığı,  imza, tanık ifadesi,  ses kaydığı gibi somut hiçbir  delilin olmadığını,  şahsına iddia 
edildiği gibi herhangi bir emrin verilmediğini, kendisinin de kimse bu konuda emir vermediğini, 
evraklar üzerinde birçok çelişkilerin bulunduğunu, örneğin bir evrak üzerinde Aralık 2002 yazısının 
bulunmasına rağmen dijital bir yolla evrakın hazırlanma tarihinin Mart 2003 olarak görüldüğünü, 
bu çetenin bu tür görevlendirmeleri kolaylıkla yapabileceğinin örnekleri olduğunu, çetenin personel 
isim listelerine ulaşmış bir çete olduğunu, bu tür işlemleri hiçbir kurala bağlı kalmaksızın vicdani 
endişe de taşımaksızın rastgele yapıldığını, bu tür sahte yaklaşımlarla oluşturulduğu iddia edilen 
oluşumu, örgütü, kelime olarak dahi kabul etmediğini, lanetlediğini,

Somut  hiçbir  delil  olmadığı  halde  adının  karşısına  kimin  tarafından  ve  ne  amaçla 
konulduğunu bilmediği  artı  şeklindeki  işaretlemenin  sözde harekat  planını  desteklediği  şekli  ile 
yorumlandığını, bunu da kesinlikle kabul etmediğini,

Suçlanmasmdaki  ikinci  konunun 1.  Ordu plan  seminerine  katılması  ve  oradaki  yapmış 
olduğu konuşmalar ile seminere hazırlık çalışmalarının gösterildiğini, seminere ordu komutanlığının 
emirleri gereği ve Egemen Harekat Planındaki birliklerinin görevli olması nedeni ile katıldığını, 
katıldığı  seminerin  sözde  Balyoz  Harekat  Planı  ile  herhangi  bir  ilgisinin  olmadığını,  Ek-A'da 
isimleri  bulunanların  tamamının  seminere  katılmadığını,  mantıksal  olarak  böyle  bir  çalışma 
yapılması  halinde listedeki  ismi  yazan kişilerin  tamamının seminere katılmasının bekleneceğini, 
seminerin kendisi için sıradan ve rutin bir seminer olduğunu, hiçbir özelliğininbulunmadığını, hatta 
kendisine soru planlanmadığı içinde seminere iştirak konusunda etmeme konusunda son ana kadar 
girişimlerde bulunduğunu,

Seminerde  bazı  konularda  ordu  komutanlığınca  kendisine  sorular  sorulduğunu,  vermiş 
olduğu cevaplardaki görüşlerin tamamının mevzuata uygun olduğunu, buna rağmen görüşlerinin 
yorumlanarak  başka  anlamlara  çekildiğini,  ses  kayıtları  incelendiğinde  bu  hususun  açık  olarak 
anlaşılacağını, İddia Makamının iddianamesinin son derece mesnetsiz ve yorumlara dayandığını, 
sözde Balyoz Harekat Planının uygulanmasında görevli olduğu bildirilen 96 kişinin birçoğunu hatta 
yaklaşık yüzde 90'ını ilk defa mahkemede gördüğünü, ilk defa mahkemede gördüğü bu kişiler ile 
bir dayanışmanın içinde bulunduğu iddiasının mantıkla açıklanamayacağını,

Kendisinin  2003  yılında  Türk  Silahlı  Kuvvetlerinden  emekli  değil  istifa  sureti  ile 
ayrıldığını, hakkında daha öncesinde verilen adli kontrol tedbirlerine uyduğunu, toplanacak hiçbir 
delilin kalmadığını, mahkemenin ya da İddia Makamının ikna olmak için merak edilen her şeyin 
kendisine sorulabileceğini, hukuki dayanaktan yoksun isnattan dolayı tutukluluğuna son verilerek 
beraat kararı verilmesini, emniyetteki ve savcılıktaki, nöbetçi mahkeme huzurundaki savunmalarını 
aynen  tekrarladığını,  ses  çözümlemelerinde  sarf  ettiği  1971  yılında  Uzunköprü'de  bölük 
komutanıydım ifadesinin 1972 olarak düzeltilmesini istediğini,

Seminerdeki konuşmaları içerisinde sarf etmiş olduğu sözlerin 12 Eylül darbesi ile hiçbir 
ilgisinin bulunmadığını, konuşmalarının tamamının plan seminerindeki senaryoya uygun olduğunu, 
MİT'in başına asker bir kişinin getirilmesi ya da listelerin hazır edilmesi, hazır bulundurulması gibi 
anlamların ses kaydı incelendiğinde asıl anlamının ne olduğunun anlaşılacağını beyan etmiştir.

db) 25.08.2011 tarihli 51 nohı celsede yapmış olduğu savunmasında özetle;
1959 yılında Selimiye Askeri Orta okuluna girdiğini, dil kurası çekildiğini, kendisinin de 

Rusçayı  çektiğini,  alfabeyi  öğrendikten sonra bir  arkadaşının Rusça gazete okuduğundan dolayı 
okuldan  atıldığını,  o  dönemde  komünizmin  en  büyük  tehlike  olarak  kabul  edildiğini,  bunu  şu 
sebeple anlattığını, günümüzden geriye doğru 10 yıl öncesine gidildiğinde o dönemin konjüktürü ya 
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da yasal ortam olmasına rağmen 28 Şubat süreci gibi durumlar nazara alındığında huzurda sorulan 
sorulara  sanıkların  irtica  görüşüldü  mü,  iç  tehdit  görüşüldü  mü,  dış  tehdit  görüşüldü  mü  gibi 
sorulara kaçamak cevaplar verdiğini,  o yıllarda bazı konularda tereddütlerin var olduğunu ve 
konulan talimatlara uyma zorunluluğunun bulunduğundan bazı şeylere öcü gibi bakıldığını, 
bunu inkar etmenin aleminin olmadığını, ancak geçen zaman içerisindeki gelişmeler, yasaların 
değişmesi,  yönetmeliklerin değişmesi,  o  zamanki  alınan  kararların  yürürlükten kaldırılması  gibi 
gelişmeler  ile  günümüze  gelindiğini,  şimdi  dönüp  herkesin  o  günlerdeki  gibi  davranması 
olasılığının bulunmadığını, o zaman da yasal çerçeve sınırları içerisinde kalınmak sureti ile yapılan 
bazı eylemlerden ya da bazı işlem ve faaliyetler ile düşünce sisteminden şimdi yargılanır durumuna 
gelindiğini beyan etmiştir.

dc) 09.02.2012 tarihli 83 nolu celsede yapmış olduğu savunmasında özetle;
Kara Kuvvetleri  Komutanlığının büyük bir  karargah olduğunu, evrak arzlarının komuta 

katına arz edildiğini, bu arzın belli teamüllerinin bulunduğunu, evrakın mutlaka arzının yapıldığını, 
şayet komutan seminere katılacak ise seminerdeki programının da kendisine arz edildiğini, komutan 
seminere katılmayacak ise seminere katılan gözlemcinin gözlemlerini kesinlikle komuta katına arz 
edileceğini, seminerde emir dışına çıkılması gibi bir aksaklık olması halinde üst komutanlığa bunun 
bildirileceğini, bunun bir ispiyonlama olmadığını, kuvvet komutanına, kurmay başkanına efendim 
biz  böyle  böyle  dedik  ama  uymamış  şekli  ile  bir  arzın  yapılacağını,  bunun  üzerine  de  Kara 
Kuvvetleri Komutanının eğer yetkisinin ya da selahiyetinin idrakinde olması halinde telefon açıp 
bizim emrimize  rağmen sen  böyle  davranmışsın  diyerek  oradaki  komutanın  canını  okuyacağını 
beyan etmiştir. 

dç) 23.08.2012 tarihli 110 nolu celsede yapmış olduğu savunmasında özetle;
Avukatlarca yapılan yönlendirmeler sonucunda dosyadaki sanık sayısının da fazla olması 

nedeni ile savunmaların kısa tutulduğunu, kendisinin özet olarak bir savunma yaptığını, ancak hiç 
anlamadığı bir şekilde sürecin birden davanın tamamlanması safhasına geldiğini, hakkında kuvvetli 
hiçbir şüphenin bulunmadığını, bütün kalbi ile vicdani ile inanarak bu kadar haksızlığa Allah'ın dahi 
isyan  edeceğini,  bu  nedenle  kendisinin  de  isyan  ettiğini,  telafisi  imkansız  kayıplar  yaşadığını, 
avukatı  hazır  olmadığı  halde  savunma  yapmaya  mecbur  bırakılmasını  adil  yargılama  hakkının 
kısıtlanması olarak kabul ettiğini, 81 sayfalık bir metin ve 38 adet ekten ibaret savunmasına ilave 
beyanlarını dosya halinde mahkemeye sunduğunu beyan etmiştir.

dd) 20.09.2012 tarihli 117 nolu celsede yapmış olduğu savunmasında özetle;
Asker olarak içtiği emrin gereği olarak bir plan seminerine katıldığını, bunun bir suç olarak 

nitelendirilmesi  sonucu uğradığı  haksızlığa tamının şahit  olduğunu,  savunmaları  nazara alınarak 
beraatine karar verilmesini talep ettiğini beyan etmiştir.

19-)SANIK HALİL KALKANLI:

a-)  Klasör  131  Dizi  31-63'de  bulunan,  Emniyet  Müdürlüğünde  vermiş  olduğu 
06.04.2010 tarihli beyanında özetle;

2003 yılında 54.  Mekanize Piyade Tugay Komutanı olarak Edirne'de görevli  olduğunu, 
bağlı olduğu birimin ise 3. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı olduğunu, bu komutanlığın bağlı 
olduğu  birim ise  5.  Kolordu  Komutanlığı  olduğunu,  kendisinin  Balyoz  Harekat  Planı  ile  ilgili 
herhangi  bir  şey  bilmediğini,  1.  Ordu  Komutanlığında  yapılan  plan  seminerine  katıldığını, 
hatırladığı kadarı ile ilk bölümün genel savunma planları olup kendi görevine ilişkin çok gizli bir 
plan  olduğunu,  orada  öğrendiği  ikinci  bölümün  ise  bu  plan  müteakip  görüşülecek  olan 
EMASYA ve iç güvenlik harekat planı olduğu,

Kendisine  Balyoz  Harekat  Planı  kapsamında  bilmesi  gereken  prensibi  ışığında  hiçbir 
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tebligatın  yapılmadığını,  Balyoz  Harekat  Planında  geçtiği  bildirilen  konular  ile  ilgili  sorulan 
sorulara bu konuların stratejik birlik komutanlarının cevap verebileceği gerçeğinden hareketle böyle 
soruları cevaplandırma bilgisine sahip olmadığını, Balyoz Harekat Planı ile ilgili kendisine herhangi 
bir  emir  verilmediğini,  liste  belirlemesi  gibi  bir  görevinin olmadığını,  ilişiği  kesilecek  personel 
listesi gibi bir listenin hazırlanmasında görev almadığını,

Edirne'yi kapsayan ibadet yerlerinin belirlenmesi ile ilgili olarak sadece tarihi ve turistik 
yerlerin hazırlanması ile ilgili olarak bilgi notunun oluşturulduğunu, ancak soruda bahsedildiği gibi 
Balyoz Harekat Planı ile ilgili olarak herhangi bir planlamanın yapılmadığını,

Orak isimli bir planın oluşumundan haberdar olmadığını, katılmış olduğu 1. Ordudaki plan 
seminerinde  Olasılığı  En  Yüksek  Tehlikeli  Senaryoyu  hatırlamadığını,  katıldığı  bölümde  genel 
savunma planları ile ilgili seminer konularının tartışılarak sonuçlandırıldığını, seminerin 2. gününe 
katılmadığını,  Balyoz  Harekat  Planında  belirtilen  sınırlı  sayıda  personel  ifadesi  içinde  yer 
almadığını  düşündüğünü,  sınırlı  sayıdaki  ifadesinin  kendisinin  katılmadığı  günlerde  seminere 
katılan  personel  için  kullanılmış  olabileceğini,  sınırlı  tabirinin  neyi  kastettiğini  anlamadığını, 
seminere başından sonuna kadar katılmamış olması nedeni ile seminer sırasında konuşulduğu iddia 
edilen bazı sözleri duymamış olabileceğini, böyle bir konuşmanın var olması halinde ise konuşmayı 
yapan takdimciye soruların sorulması gerektiğini,

Kadro tatbikatının kelime anlamının birliğe yeni katılmış subay ve astsubaylara birliğin 
muhaberede  aalacağı  görevler  ile  ilgili  hazırlanacak  olan  planların  uygulanmasına  yönelik  bir 
çalışma  olduğunu,  Balyoz  Plan  Harekatı  ile  ilgili  olarak  kendisinin  böyle  bir  çalışma 
yaptırmadığını, kendisine sorulan bazı sorular ile ilgili olarak bu değerlendirmelerin ancak kolordu 
seviyesinden aşağıdaki birliklerde yapılamayacağını,

Genelkurmay Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait istihbarat yönergeleri ile 
hakkında  belge  tanzim  edilmesi  istenen  kişilere  ait  doldurulması  gereken  formlar  kullanılarak 
güvenlik birimlerinde çalıştırılacak personel ile ilgili  soruşturmalarda kullanılacak kişisel  kanaat 
raporları ile komutanların kanaat hanelerinin mevcut olduğunu, bu tür personelin ordu ile ilişkileri 
YAŞ kanununda yer alan esaslar dahilinde bu kurum tarafından yapıldığını, dolayısı ile haklarında 
kanaat belirtilen personelin YAŞ'ça kullanılan irticai faaliyetlerde bulunma ve bu nedenle de ordu 
ile ilişiği kesilme maddesi kapsamındaki hazırlıkların yapıldığını, orada kullanılan bu tip raporların 
bilgileri dışında ve amacı dışında kullanılmış olabileceğini beyan etmiştir.

b-)  Klasör  131  Dizi  96-99'da  bulunan,  Cumhuriyet  savcılığında  vermiş  olduğu 
07.04.2010 tarihli beyanında özetle;

2003 yılında kendisinin 5. Kolordu Komutanlığı 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı 
olarak görev yaptığını, 2003 yılında 1. Orduda gerçekleştirilen plan seminerine görevi nedeni ile 
katıldığını,  seminerin  1.  gününe  katıldıktan  soma  tümen  komutanı  Behzat  Baha'nın  hudut  boş 
kalmasın, bundan sonraki günlerde senin sorumluluğun yok demesi üzerine birliğine döndüğünü, 
seminere katıldığı  günde Balyoz Harekat  Planı  ile  ilgili  bir  şey konuşulduğunu hatırlamadığını, 
Balyoz, Suga, Oraj, Sakal, Çarşaf ismi ile anılan harekat planlarını ilk kez soruşturmanın basma 
yansımasından  sonra  duyduğunu,  Balyoz  Harekat  Planı  kapsamında  kendisine  herhangi  bir 
görevlendirmenin tebliğ edilmediğini, bu planın Ek- A listesi içeriğini kabul etmediğini,

Kendisine  okunan  görevlendirilecek  kategoriler  başlıklı  belge  içeriği  hakkında  hiçbir 
bilgisinin olmadığını, Emniyet müdürlüğünde paşalar ile ilgili olarak isimleri karşısındaki artı eksi 
soru  işareti  şeklindeki  işaretlerin  kendisine  okunduğunu,  çeşitli  platformlarda  personeli 
değerlendirmek  için  böyle  bir  listesinin  hazırlanmış  olabileceğini,  çeşitli  görevlerde 
görevlendirilecek  personelin  listelendiği  iddia  edilen  listeler  hakkında  bir  bilgisinin  olmadığını, 
üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini beyan etmiştir.

c-)  Klasör  131  Dizi  103-104'de  bulunan,  Sorgu  Hakimliğinde  vermiş  olduğu 
07.04.2010 tarihli beyanında özetle;
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Atılı suçlamayı kabul etmediğini, kendisinin plan seminerine katılmadığını, orduevinde 
kendisine yer  ayrıldığına dair  evrakın okunması üzerine seminerin sadece 1.  gününe katıldığını, 
devam eden kısmına katılmadığını, tarafına okunan harekat planlan ile ilgili bilgisinin olmadığını, 
Emniyet  müdürlüğünde ve  Cumhuriyet  Savcılığında  vermiş  olduğu savunmalarını  tekrarladığını 
beyan etmiştir.

d-) Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki Savunmaları: 
da) 05.05.2011 tarihli 37 nolu celsede yapmış olduğu savunmasında özetle;
Kendisinden önce söz alan sanıkların 11, 16, 17 nolu CD'lerin sahteliği konusundaki tüm 

açıklamalarına ve bu husustaki bilirkişi raporlarına katıldığını, 1. Orduda gerçekleştirilen 2003 yılı 
Mart ayındaki seminere katıldığını, seminerin mevcut yönerge, talimat ve emirlere uygun olacak 
şekilde yapıldığını,  seminerin 1. Ordu Komutanlığının hazırladığı Cereyan Tarzı planına ve 
senaryosuna  uygun  olarak  yapıldığını,  seminerde  dış  tehdide  yönelik  Egemen  Harekat 
Planının  incelendiğini,  iddianameyi  hazırlayanların  iç  tehdit  olarak  AKP'nin  seçimleri  kazanıp 
hükümet kurması, bu yönde çalışmalar yapılmıştır demek sureti ile kafasındaki oluşuma kendisinin 
de  dahil  edilmesini  sağlamak  için  böyle  yanlış,  bir  değerlendirme  yaptıklarını,  ancak  neticede 
kendisinin  sanık  havuzu  içerisine  itildiğini,  İddia  Makamından  bu  değerlendirmeye  nasıl 
ulaştıklarının sorulmasını istediğini, seminerin öncesinde ve esnasında ve somasında sözde Balyoz 
Güvenlik Harekatı  ile ilgili  hiçbir  hususun gündeme gelmediğini,  iddiaların hiçbirinin somut ve 
hukuki  bir  delile  dayanmadığını,  iddianamede  şahsına  yöneltildiği  anlamda  hiçbir  kimseyi 
görevlendirmesinin olmadığını, kendisine de bu konuda bir emir verilmediğini, Mevlana'nın sözü 
ile  savunmasını  bitirmek  istediğini,  "Ben  size  ne  anlatırsam  anlatayım  anlattıklarım  sizin 
anladığınız  kadardır"  şekli  ile  beyanda  bulunduğu,  hazırlıktaki  savunmalarını  tekrarladığını, 
düzeltmek istediği hususları huzurdaki şekli ile düzelttiğini beyan etmiştir.

db) 23.08.2012 tarihli 110 nolu celsede yapmış olduğu savunmasında özetle;
11, 16 ve 17 nolu CD'lerin sahteliği konusundaki bütün sanık ve tanık ifadeleri ile uzman 

beyanları ve bilirkişi raporuna katıldığını, 2011 yılı Mayıs ayında yapmış olduğu savunmasının hala 
geçerliği olduğunu, başka bir beyanının olmadığını beyan etmiştir.

20-)SANIK TUNCAY ÇAKAN:
a-)  Klasör  140  Dizi  52-79'de  bulunan,  Emniyet  Müdürlüğünde  vermiş  olduğu 

07.04.2010 tarihli beyanında özetle;
Plan seminerinin lojistik, eğitim ve benzeri konularda komutanlığa bağlı birliklerin farklı 

seminer grupları oluşturması ile yapılan bir çalışma olduğunu, plan tatbikatının ise diğer bir isminin 
plan çalışması olduğunu, plan çalışmasına katılacak birliklerin dost ve düşman olarak iki  kısma 
ayrılması ile yapıldığını, üst komutanlığın çalışmaların şeklini düzenlediğini,

2002-2003 yıllarında 5. Kolordunun sonrasında ise 1. Ordunun plan seminer çalışmalarına 
katıldığını, bu seminerlerde harp oyunu ve plan seminerinin jenerik olarak oynanıp incelendiğini, 
seminer kapsamında Egemen Harekat Planı ve geri bölge emniyet planı konularının oynandığını, 
plan seminerinin sorumluluk sahasının semineri uygulayan komutanlığın sorumluluk sahası 
olduğunu,  sorumluluk  sahası  dışına  çıkmanın  mümkün  olmadığını,  tüm  emirlerin  resmi 
yazışma  ile  yapıldığını,  plan  seminerlerinde  resmi  olmayan  usul  ve  yöntemlerin 
kullanılmadığını,  komutanın  isteğine  göre  ses  kaydının  yapılabildiğini,  Egemen  Harekat 
Planının  konusunun  dış  tehdide  yönelik  bir  harekat  planı  olduğunu,  seminere  kendisinin  de 
katıldığını,  5.  Kolordu  Komutanlığı  tarafından  plan  çalışması  toplantısında  takdim  yapıp 
yapmadığını  hatırlayamadığını,  Balyoz Harekat  Planı  hakkında bilgisinin olmadığını,  ne amaçla 
kim tarafından hazırlandığını  bilmediğini,  seminerde  kendisine  sorulduğu şekli  ile  konuşmalara 
şahit  olmadığını,  bir  asker  olarak  sorulan  konular  ile  ilgili  değerlendirme  yapmasının  uygun 
olmayacağını,  darbenin  bir  çözüm olmayacağını  düşündüğünü,  eğer  huzur  sağlanacaksa  bunun 
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ancak hukuk ve demokrasi ile mümkün olacağını, Balyoz Harekat Planı içerisinde geçtiği iddia 
edilen  konular  ile  ilgili  herhangi  bir  bilgisinin  bulunmadığını,  Gen  Etüt  belgesinden  haberinin 
olmadığını, ismi karşısına konulmuş işaretlemeden haberinin bulunmadığını, bu tür uygulama ile ilk 
defa karşılaştığını, Ek-A görevlendirmede yetkili personel listesi içerisinde 5. Kolordu Komutanlığı 
başlıklı  tablonun  4.  sırasında  adının  nasıl  yazıldığını,  kim  tarafından  yazıldığını  bilmediğini, 
belirtildiği  şekli  ile  herhangi  bir  görevlendirmede  bulunmadığını,  plan  harekatı  kapsamında 
kendisine  herhangi  bir  görevin  tevdi  edilmediğini,  halka  yönelik  şiddet  içeren  eylemlerin 
yapılmasına karşı olduğunu, iç tehdit olarak Güneydoğu Anadolu bölgesindeki bölücü unsurların 
yaygın şiddet olayları çıkarmasının kastedildiğini, dolayısı ile İstanbul'da bir iç tehdidin söz konusu 
olmadığını,  geri  bölge  emniyeti  ile  herhangi  bir  çalışma  yapmadığını,  herhangi  bir  fişleme 
çalışmasında  bulunmadığını,  sadece  yasalar  gereği  şüpheli  ve  sakıncalı  personel  ile  ilgili  rutin 
çalışmaların yapıldığını ve üst komutanlığa bildirdiğini, plan semineri ile ilgili belgeler Oraj Hava 
Harekat  Planı,  Suga  Harekat  Planı,  Sakal  Eylem Planı,  Çarşaf  Eylem Planı,  operasyon  timleri 
hakkında herhangi bir bilgisinin bulunmadığını, kimin hazırladığını bilmediğini beyan etmiştir.

b-)  Klasör  140  Dizi  96-97'de  bulunan,  Cumhuriyet  savcılığında  vermiş  olduğu 
07.04.2010 tarihli beyanında özetle;

Emniyet  müdürlüğünde vermiş  bulunduğu beyanlarının doğru olduğunu, 2003 yılındaki 
seminerde  Egemen  Harekat  Planı  ile  ilgili  olarak  ihtiyat  zırhlı  tugayı  olarak  görev  aldıklarını, 
seminere emirler dahilinde katıldığını, Egemen Harekat Planı dışında geri bölge emniyet planında 
herhangi bir görevinin ve takdiminin bulunmadığını beyan etmiştir.

c-)  Klasör  140  Dizi  100-101'de  bulunan,  Sorgu  Hakimliğinde  vermiş  olduğu 
07.04.2010 tarihli beyanında özetle;

2003  tarihinde  3.  Zırhlı  Tugay  Komutanı  olarak  görev  yaptığını,  1.  Ordudaki  plan 
seminerinin 1. günü taarruz planlarının incelenmesinde görev aldığını, seminer çalışmasının 2. ve 3. 
günü  ise  geri  bölge  emniyet  planlarının  incelendiğini,  2.  ve  3.  gün ile  ilgili  olarak  kendisinin 
herhangi bir görevinin bulunmadığını, tarafına okunan harekat planları ile ilgili olarak herhangi bir 
bilgisinin olmadığını,  okunan çözüm tutanağındaki konuşma çözümlerinin tarafına ait olduğunu, 
Emniyet ve savcılık beyanlarını tekrarladığını beyan etmiştir.

d-)  Kapatılan  İstanbul  10.  Ağır  Ceza  Mahkemesindeki  06.05.2011  tarihli  38  nolu 
celsede yapmış olduğu savunmasında özetle;

11,  16,  17  nolu  CD'ler  ve  iddianamedeki  çelişkilere  ilişkin  olarak  sunulan  kanıtlara, 
tespitlere,  savunmalara  aynen  katıldığını,  seminere  emir  gereği  katıldığını,  5.  Kolordunun 
Yunanistan'a yapacağı harekatın durum değerlendirmesi ve manevra planını seminer grup sözcüsü 
olarak  arz  ettiğini,  başkaca  herhangi  bir  görev  almadığını,  Ek-A ve  Ek-B listesini  almadığını, 
bunları  kabul  etmediğini,  ortada  suçun  bulunmadığını,  şimdiye  kadar  ıslak,  elektronik  imza 
olmadığını, resmi bir emir, talimat, görevlendirmenin olduğuna dair bir delilin ele geçirilemediğini,

TCK'nın 147. maddesinin sonuçlu suçları açıkladığını, kimin tarafından hazırlandığı dahi 
belli olmayan düzmece belgeler ile ortaya çıkan hareketin ve sonucun olmadığını, varsayımlar ile 
suçlandıklarını,  seminer  öncesi  ve  soması  kanunsuz  hiçbir  emir  almadığını,  hiçbir  çalışma 
yapmadığını,  suçu  ispatlayabilmek  için  İddia  Makamının  somut  bir  delil  ibraz  edemediğini, 
beraatini istediğini, emniyetteki ifadesini huzurdaki savunması gibi düzelttiğini beyan etmiştir.

21-)SANIK HASAN FEHMİ CANAN:

a-)  Klasör  125  Dizi  43-65'de  bulunan,  Cumhuriyet  savcılığında  vermiş  olduğu 
11.05.2010 tarihli beyanında özetle;

Balyoz Harekat Planını basından birkaç ay önce öğrendiğini, planla herhangi bir bilgi ve 
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alakasının  olmadığını,  harekat  planında  yer  aldığı  iddia  edilen  Sakal  ve  Çarşaf  Eylem Planları 
hakkında  da  bilgisinin  olmadığını,  basından  öğrendiğini,  bilmediği  bir  planın  içeriğini 
yorumlayamayacağını, planla ile ilgili olarak kimseden emir almadığını, herhangi bir kimseye emir 
vermediğini,  yapıldığı  iddia  edilen  listeleme  çalışmaları  hakkında  bilgisinin  olmadığını,  2003 
yılında 1.  Orduda gerçekleştirilen seminere katıldığını,  seminerde tatbikat  programı kapsamında 
belirlenen planların görüşüldüğünü, Balyoz Harekat Planı diye bir planın görüşülmediğini, yapılan 
seminerde planlamacı veya icracı olarak görev almadığını, seminerin konusunun Egemen Harekat 
Planı olduğunu, plan seminerinde.konuşulduğu iddia edildiği gibi bir sunum ya da konuşmaya şahit 
olmadığını, soruda kastedilen hususları yorumlayamayacağını, şahit olmadığı bir konuşma hakkında 
yorum yapamayacağını,

Oraj  Hava Harekat  Planı  hakkında bilgisinin olmadığını,  Ergin Saygun'un yaptığı iddia 
edilen konuşmayı hatırlamadığını, plan seminerinde gerçek kişi ve kurumlar ile ilgili herhangi bir 
değerlendirmenin yapılmadığını, Bekir Memiş'in konuştuğu iddia edilen sunuma şahit olmadığını, 
katıldığı plan seminerinde sadece adı geçen ülkeye yönelik plan çalışmalarının yapıldığını, onun 
dışındaki hususları bilmediğini,

Seminerde  iç  tehdit  senaryosu  olarak  sadece  birliklerimizin  barış  şartlarında  konuşlu 
olduğu meskun mahallerden ayrılarak görev yerine gitmeleri üzerine müzahir unsurların yapacağı 
tahrip,  sabotaj,  ayaklanma,  yağmalama  gibi  unsurların  iç  tehdit  olarak  değerlendirildiğini, 
seminerde başkaca iç tehdit konusunun konuşulmadığını,

Katıldığı seminerde sayısını somadan basından öğrendiğine göre 30'a yakın general, amiral 
160'dan fazla subayın bulunduğunu, kolordu komutanlığının emri ile seminere katıldığını,

Kuvvet  2010  ifadesinin  2003  yılındaki  değerlendirmelere  göre  2010  yılında  nasıl  bir 
teşkilata sahip olmamız konusunda yapılan hedef ve değerlendirmeler olduğunu, seminere tugay 
komutanı  sıfatı  ile  katıldığını,  kolordunun  düzenlediği  kolordu  plan  seminerinin  1.  gününde 
kolordunun ve tugayların Egemen Harekat Planlarının görüşüldüğünü, 2. gününde ise Olasılığı En 
Yüksek Tehlikeli Senaryoya dayalı alternatif planların görüşüldüğünü,

Olasılığı  En Yüksek Tehlikeli  Senaryonun onaylı  planlarda  başka yerlerde  takviye  için 
gelecek olan birliklerin herhangi bir sebeple gelememesi halinde destek alınmadan kendi imkanları 
ile  muhabere  etmesi  durumu  olduğunu,  ikinci  gün  kendi  sunumunu  yaptığını,  doğrudan  ordu 
komutanından  emir  almadıklarını,  kolordu  komutanından  emir  aldıklarını,  kimlik  bilgileri 
karşısında 3 artı işaretinin ne anlama geldiğini, ne maksatla yapıldığını bilmediğini, iddia edildiği 
gibi  herhangi  bir  listeleme çalışması  yapmadığını,  böyle  bir  listeden haberinin dahi  olmadığını, 
katıldığı seminerde rutin dışı herhangi bir konuşmaya, alınan bir karara tanık olmadığını, seminerin 
daha önceki katılmış olduğu seminerlerden hiçbir farkının bulunmadığını beyan etmiştir.

b-) Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki Savunmaları: 
ba) 06.05.2011 tarihli 38 nolu celsede yapmış olduğu savunmasında özetle;
Sözde  Balyoz  Güvenlik  Harekatı  Planından  habersiz  olduğunu,  Malatya  Cumhuriyet 

Başsavcılığında ve vicahiye çevrilmedeki beyanlarını aynen tekrarladığını, tutuklanmasının hukuk 
ve  adaletin  katli  olduğunu,  sergilenen  hukuksuz  uygulamalar  kapsamında  savunmasının  ne  işe 
yarayacağını anlamakta güçlük çektiğini, yüce ve ilahi adalete inandığını, üzerine atılı suçlamaları 
kabul etmediğini, Balyoz Harekat Planının suç ve delil üretim merkezi tarafından üretildiğini, bu 
yönde birçok açıklama ve tespitlerin yapıldığını, kendisinin de buna katıldığını, CD'lerin taraflı,  
maksatlı ve düzmece olarak hazırlandığını, bu nedenle hukuk nezdinde hiçbir değerinin olmadığını,

Suçlandığı hususun plan seminerine katılmak ve bu kapsamda Balyoz Güvenlik Harekatı 
Planı  çerçevesinde  görevlendirmede  yetkili  personel  olarak  tespit  ve  tayin  olunmasının 
gösterildiğini,  ayrıca  TSK'dan  ilişiği  kesilecek  ve  muhtelif  timlerde  görevlendirilecek  liste 
oluşturduğunun  iddia  edildiğini,  bunlara  cevap  olarak  seminere  katılmanın  bir  suç  olmadığını, 
emirler ve kanunlara uygun olarak yapılan seminere verilen emir gereği katıldığını, seminerde iddia 
edildiği gibi sözde Balyoz Güvenlik Harekat Planı değil tugayında görevli olduğu Egemen Harekat 
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Planının görüşüldüğünü, bunun gözlemci raporları ile de teyit edildiğini, seminerde sunum yapmak 
iddianamede  sanki  suçmuş  gibi  gösterilse  de  bunun  bir  suç  olmadığını,  seminerde  kendisinin 
herhangi  bir  takdim ve  konuşmasının  olmadığını,  seminerde  seminer  konusu  ile  ilgili  konular 
dışında herhangi bir konuşma ya da toplantı yapıldığına şahit olmadığını, darbeye karşı bir insan 
olduğunu, 

TSK'dan  ilişiği  kesilecek  personel  listesinin  ve  muhtelif  timlerde  görevlendirilecek 
personel  listesinin  oluşturulmasında  çalışmadığını,  zaten  listelerin  tamamen  tutarsız  ve  asılsız 
olduğunu,  bilgisi  ve  görgüsü  dahilinde  olmadığını,  listelerin  doğruluğunu  ispatlayacak  dosyada 
kesin ve inandırıcı delilin bulunmadığını, suçlamanın kendisini ve mesleğini küçük düşürüp rencide 
ettiğini, özgürlüğünün çalındığını, bu duruma mahkemenin verdiği hukuksuz kararların getirdiğini, 
bu hukuksuzluğa asla boyun eğmeyeceğini, alnın ak başının dik olduğunu, AİHM dahil olmak üzere 
bütün yasal yollara başvuracağını, mahkemenin gerçek vatanseverler olan sanıkları sahte delillere 
dayalı  uydurma  suçlar  ile  yargıladığını,  mesleki  mağduriyetinin  ortadan  kaldırılarak  öncelikle 
tahliyesini somasında beraatini talep ettiğini, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığında vermiş olduğu 
savunmasını tekrarladığını beyan etmiştir.

bb) 23.08.2012 tarihli 110 nolu celsede yapmış olduğu savunmasında özetle;
Mahkemenin  yargılama  yetkisini  adil  kullanmadığını,  tanık  dinletme,  delil  toplama 

taleplerinin reddedildiğini, bilirkişi incelemesi yaptırılmadığını, AİHM'in 5. ve 6. maddelerinin ihlal 
edildiğini beyan etmiştir.

bc) 20.09.2012 tarihli 117 nolu celsede yapmış olduğu savunmasında özetle;
Suçlamanın  tamamının  asılsız  ve  tutarsız  olduğunu,  kendisinin  hiçbir  suç  işlemediğini, 

savunmasında  da  belirttiği  gibi  bir  suç  üretim  merkezi  tarafından  üretilen  sahte  belgeler  ile 
yargılandıklarını, mahkemenin bunlara itibar etmeyeceğini ve neticede tahliyesi ile beraatini talep 
ettiğini beyan etmiştir.

22-)SANIK SALİM ERKAL BEKTAŞ:

a-)  Klasör  72  Dizi  240-265'de  bulunan,  Cumhuriyet  savcılığında  vermiş  olduğu 
20.05.2010 tarihli beyanında özetle;

Askeri  senaryo  planlarında  senaryo  gereği  gerçek  yer  zaman,  şahıs,  kurum isimlerine 
senaryoyu planlayan makamın karar vereceğini, askeri senaryo planlarında siyasi gündeme ilişkin 
konuşmaların yapılmayacağını, suçlama tarihinde kendisinin 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanı 
olarak görev yaptığını,  1. Orduda yapılan 2003 yılı  Mart ayındaki seminerin planlanan Egemen 
Harekat  Planının  icrası  olduğunu,  kendisinin  de  bu  seminere  katıldığını,  seminerde  sunum 
yapmadığını,  görevinin  hasım devlete  karşı  cephe  harekatının  nasıl  icra  edileceğinin  olduğunu, 
Balyoz Harekat Planı adlı belgeyi basından duyduğunu, plan hakkında hiçbir bilgisinin olmadığını, 
seminerin  tamamına  katıldığını,  plan  seminerinde  sunum  yapmadığını,  sadece  hasım  devletin 
elindeki  helikopterler  ile  ilgili  olarak  değerlendirme  yaptığını,  kendisine  sorulduğu  şekli  ile 
herhangi bir konuşmaya şahit olmadığını, Balyoz Planı hakkında bilgi sahibi olmaması nedeni ile 
bu plana dayalı olarak sorulan sorular hakkında yorum yapamayacağını, kendisine iddia edildiği 
şekli ile bir görev verilmediğini, bunların tamamının gıyabında yapılan değerlendirme ve kayıtlar 
olduğunu,  İstanbul  Cumhuriyet  Başsavcılığının  göndermiş  bulunduğu  evrakları  incelediğini, 
kendisinin  tanık  olarak  dinlenilmesi  gerekirken  şüpheli  olarak  beyanının  alınmasının  doğru 
olmadığını, bu nedenle hakkında takipsizlik kararı verilmesini talep ettiğini beyan etmiştir.

b-) Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki Savunmaları: 
ba) 06.05.2011 tarihli 38 nolu celsede yapmış olduğu savunmasında özetle;
11 nolu CD'nin ve içeriğinin sahte olduğunun ispatlandığını,  davanın ikinci  ayağı  olan 
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seminere  katılmanın  ise  zaten  suç  olmadığını,  ortada  herhangi  bir  suçun  ve  kuvvetli  şüphenin 
bulunmadığını,  kendisinin seminere kadro görevi nedeni ile katıldığını,  katılmaması halinde suç 
işlemiş olacağını, bilgisayar kayıtlarının tek başına delil teşkil etmediğini, bunların hukuki niteliğe 
haiz somut deliller ile takviye edilmesi gerektiğini,dosyada sözde bilgisayar kayıtları dışında somur 
herhangi bir delilin bulunmadığını,

İddianamenin 48.sayfasında plan doğrultusunda görev alacaklar ve bunu destekleyecekler 
ile  ilgili  değerlendirmeyi  yaparken  bu  belgeleri  düzenleyenlerin  niteliğinde  olduğunu,  planı 
destekleyecekler  veya  planda  görev  alacaklara  ilişkin  değerlendirmelerin  hangi  kriterlere  göre 
yapıldığının  anlaşılamamış  olduğunu,  görev  alacak  ya  da  destekleyecek  şekilde  ismi  yazılan 
kişilerin bu hususta beyanda bulunduklarının, kendilerine verilecek görevi kabul ettiklerine dair bir 
delil  elde  edilememiştir  şekli  ile  bir  tespit  ve  değerlendirmede  bulunduğunu,  kendisi  de  aynı 
savunmayı yapmış olmasına rağmen kendisi hakkında dava açıldığını, ancak bazı kişiler hakkında 
ise takipsizlik kararı verdiğini, üzerine atılı suçlamaları şiddetle reddettiğini, var olduğu bildirilen 
hiçbir bilgisayar kaydında, listesinde yazı üzerinde ıslak ya da elektronik imzasının bulunmadığını, 
olmayan delillerle tutuklanarak mağdur edildiğini, suç ve suça ilişkin delil bulunmadığını, olmayan 
delilin  karartılamayacağını,  suçu  olmayan  insanın  kaçmasının  da  beklenemeyeceğini, 
tutukluluğunun  kaldırılarak  beraatine  karar  verilmesini  istediğini,  Ankara  Cumhuriyet 
Başsavcılığında alınan savunmasını tekrarladığını beyan etmiştir.

bb) 24.08.2012 tarihli 111 nolu celsede yapmış olduğu savunmasında özetle;
Şimdiye kadar sadece savunması alındığı sırada beyanda bulunduğunu, bu sürenin de 7 

dakika kadar olduğunu, tüm taleplerinin reddedildiğini, savunma hakkının kısıtlandığını, AİHS'in 
adil yargılanma hakkına ilişkin hükümlerinin ihlal edildiğine inandığını, bu nedenle savunmasının 
eksik olduğunu, suçlamayı kabul etmediğini, sanık Çetin Doğan'dan herhangi bir emir almasının 
olmadığını,  iddianamede  ve  mütalaada  nasıl  görüşüldüğü,  emrin  ne  zaman  ve  nasıl  verildiği 
konularında cevap bulunmadığını, görevlendirmede yetkili personel listesinin sahte olduğunu, bu 
sahte  belgeye  dayanılarak  işlem  yapılmasının  yasal  bir  dayanağının  olmadığını,  isminin  sahte 
listeye nasıl ve ne şekilde girdiğini bilmediğini, kendisine görevlendirmede yetkili personel olma 
tarzında bir görev verilmediğini,

Yargılamanın başından beri hukuki niteliği bulunmayan somut delillerden yoksun sadece 
şüpheler,  tahmin  ve  değerlendirmeler  ile  varsayımlar  üzerine  kurgulanmış  çelişkilerle  dolu 
iddianame  ve  mütalaa  ile  karşı  karşıya  olduğunu,  delil  değerlendirilmesi  yapılmadığından 
mahkemede  çelişkileri  göstermediğini,  maddi  gerçeğin  bu  şekilde  ortaya  çıkmadığını,  ama 
mahkemenin  buna  fırsat  vermediğini,  yaptığı  açıklamaların  kesinlikle  savunma  olarak  kabul 
edilmemesini,  tanıkları  dinlenilip  delilleri  toplanıldıktan  sonra  savunma  yapabileceğini, 
açıklamalarının bu kadar olduğunu beyan etmiştir.

bc) 20.09.2012 tarihli 117 nolu celsede yapmış olduğu savunmasında özetle;
Somut  herhangi  bir  delil  olmadan  sahteliği  ispatlanmış  bilgisayar  kayıtları  üzerinden 

varsayımlara  dayalı  olarak  yargılandığını,  üstelik  tutuklu  olduğunu,  savunma  hakkının 
kısıtlandığını,  bunun kanuni ve hukuki  olmadığını,  hakkı olan tahliye ve beraatini  talep ettiğini 
beyan etmiştir.

23-)SANIK AHMET YAVUZ:

a-)  Klasör  87  Dizi  125-126'de  bulunan,  Cumhuriyet  savcılığında  vermiş  olduğu 
04.05.2010 tarihli beyanında özetle;

2002-2003 yılları arasında 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı olarak görev yaptığını, 
Mart  2003  yılında  1.  Orduda  yapılan  plan  seminerine  birliğin  komutanı  sıfatı  ile  katıldığını, 
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seminerin konusunun Egemen Harekat Planı olduğunu, Yunanistan'ı 12 mil kararından vazgeçirmek 
için yapılacak taarruz ile ilgili harekat olduğunu, Balyoz Güvenlik Harekat Planı ismi ile anılan 
planı  basından  öğrendiğini,  böyle  bir  plana  katkısının  olmadığını,  planın  varlığından  habersiz 
olduğunu, seminerde ayrıca geri bölge emniyetini sağlamaya matuf hususların da görüşüldüğünü, 
seminerdeki konuşulan hususları Balyoz Güvenlik Harekat Planı ile ilgisinin olmadığını, Ek-A 5. 
Kolordu Komutanlığı alt başlıklı listenin askeri yazışma kurallarına uygun olmadığını, planın görev 
bölümünü  normalde  harekat  yar  başkanı  veya  harekat  başkanının  imzalaması  gerekiyor  ise  de 
istihbarat  başkanının  isminin  geçmesinin  bir  çelişki  olduğunu,  Ek-M  lahika  1  isimli  belgenin 
tamamen sahte  olduğunu,  oluşturulduğu  iddia  edilen  listelerde  kendisinin  herhangi  bir  ilgisinin 
olmadığını,  Gen  Etüt  isimli  listenin  ne  amaçla  ve  kimler  tarafından  hazırlanmış  olduğunu 
bilmediğini, isimler karşısındaki işaretlerin ne manaya geldiğini bilmediğini beyan etmiştir.

b-)  Kapatılan  İstanbul  10.  Ağır  Ceza  Mahkemesindeki  06.05.2011  tarihli  38  nolu 
celsede yapmış olduğu savunmasında özetle;

Ek-A görevlendirmede yetkili personel listesinde adının yer aldığı Ek-B'de 62 subay ve 
astsubayı görevlendirdiği iddialarından dolayı suçlandığını, Ek-A'da yer alması ile ilgili hiçbir teklif 
almadığını, iddia edildiği gibi herhangi bir görevlendirme de yapmadığını, aksi yönde herhangi bir 
delilin de mevcut olmadığını, katılanlar dahil olmak üzere 11 nolu CD'ye hiçbir kimsenin itibar 
etmediğini,  11  nolu  CD  ile  ilgili  mahkeme  heyetinin  de  çapraz  sorgulamalarda  kimseye  soru 
sormadığını, bunların dahi CD'nin hiçbir değerinin kalmadığını ortaya koyduğunu, bildirdiği iddia 
edilen  62  subay  ve  astsubayın  o  tarihte  emri  altında  dahi  bulunmadığını,  Ahmet  Şentürk  ile 
oluşturduğu iddia edilen listenin 04 Mart  2003 günü son halini  aldığı  belirtilmiş  ise de Ahmet 
Şentürk'ün Aralık 2002 de emekliliğe ayrılma işleminin başladığı, 28 Şubat 2003'te ise emekliliğe 
ayrıldığını,

Açılan  davanın  TSK'yı  yıpratmak  için  toplum mühendisliği  davası  olduğunu,  davanın 
uydurma olduğunu, çökmeye mahkum olduğunu, Balyoz darbe planın şayet gerçek olması halinde 
ve kendisi de bu planın bir  parçası ise boğazın sularına atlayacağına söz verdiğini,  gerçeğin ön 
yargısız  olarak  aranması  halinde  mutlaka  bulunacağını,  savcılıktaki  savunmasını  tekrarladığını 
beyan etmiştir.

24-)SANIK AHMET KÜÇÜKŞAHİN:

a-)  Klasör  83  Dizi  204-205'de  bulunan,  Cumhuriyet  savcılığında  vermiş  olduğu 
11.05.2010 tarihli beyanında özetle;

2002  yılı  Ağustos  ayına  kadar  Yunanistan'da  ateşe  olarak  görev  yaptığını,  oradan  5. 
Kolordu Komutanlığı İKK subaylığına atandığını, 2003 yılında hatırladığı kadarı ile Mart ayında 
yapılacak  bir  seminere  çağrıldığını,  seminere  görevi  nedeni  ile  çağrıldığını,  aldığı  emir  ve 
görevlendirme  üzerine  plan  seminerine  katıldığını,  seminerin  konusunun Yunanistan'a  yapılacak 
taarruz ile ilgili olduğunu, orada ateşe olarak çalışmış olması nedeni ile Pomatlar ile ilgili olarak 
bazı  açıklamalarda  bulunduğunu,  seminerde  ne  konuşulduğunu  tam  olarak  hatırlayamadığını, 
Balyoz  Güvenlik  Harekat  Planı  ismi  ile  bir  plandan  habersiz  olup  ilk  defa  basından  bu  planı 
duyduğunu,  bu plan kapsamında herhangi  bir  görevlendirmeye tabi  olmadığını,  Balyoz Harekat 
Planının askeri yazışma kurallarına uygun olmadığını, plan kapsamında belirtilen kategorilerdeki 
timlerin  oluşturulması  hususunda  hiçbir  bilgisinin  bulunmadığını,  timler  ile  ilgili  oluşturulduğu 
iddia edilen listenin sonunda isminin yer alış nedenini bilmediğini, 5. Kolordu Komutanı İstihbarat 
Şube  Müdürü  olması  nedeni  ile  birliğinde  bilgisi  haricinde  bir  şey  yapılmasının  söz  konusu 
olamayacağını,  kendisinin bu yönde bir  çalışma yapması  konusunda kimseye emir  vermediğini, 
yasadışı herhangi bir yapılanma ya da örgüt içinde yer almadığını beyan etmiştir.

b-) Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki Savunmaları: 
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ba) 06.05.2011 tarihli 38 nolu celsede yapmış olduğu savunmasında özetle;
Yargılamanın gelmiş olduğu aşamayı iki şekilde değerlendirdiğini, birinci aşamanınhukuki 

belirlenimlerinin devre dışı bırakıldığı, bir hukuki boşluğun ya da yasasızlık bölgesi olan istisna hali 
dönemi  ki  bu  dmnemin  Mehmet  Baransu'nun  Beşiktaş  Adliyesine  bavulunu  teslim  etmesi  ile 
başladığını, sonrasında ise 102 kişiye verilen yakalama kararının kaldırılması ile bu dönemin sona 
erdiğini, ikinci aşamanın ise CMK hükümlerinin kısmen uygulanmaya başlandığı, Mayıs 2010 ayı 
başından itibaren ifade alma sürecinin yeniden başladığı, tutuklamasız olarak soruşturmanın devam 
edildiği  ve  yaklaşık  1000  sayfadan  oluşan  jet  hızı  ile  iddianamenin  hazırlanması,  somasında 
mahkemenin bu iddianameye dayanarak 102 kişiye yakalama kararının verildiği, böylece CMK'nm 
pek çok maddesinin yok sayıldığı, kendisinin savcılık makamına davet edildiği, suçlamalar ile ilgili 
olarak haberinin olmadığını beyan etmiş olmasına karşın sanık yaftası ile davaya dahil edildiğini, 
neden mahkeme huzurunda olduğunu ve neden işkenceye tabi tutulduğunu bilmediğini,  elindeki 
iddianamede Ek-A'da adının geçtiği, Ek-B'de ise 5. Kolordu Karargahı adlı listeyi oluşturduğunun 
iddia edildiğini,

Mahkeme  üyelerinin  tarafsızlık  noktasında  kendisine  güven  vermediğini,  mahkeme 
heyetinin adil bir yargılama yapacağına inanmadığını, sadece adil bir yargılama yapması hususunda 
temennide bulunduğunu, tanzim edilen iddianame neticesinde savcıların meslekten ihraçları yerine 
terfi  ettirilerek  Yargıtay  üyesi  olarak  seçilip  ödüllendirildiklerini,  iddianamede  10  adet  çizelge 
bulunan  listenin  6  adedini  hazırlamak  ile  suçlandığını,  bunun  dahi  iddianamedeki  çelişkiyi 
gösterdiğini,  Ek-A gerekse  Ek-B  5.  Kolordu  Karargahı  adlı  listeler  ile  ilgisinin  olmadığını, 
iddianamenin hiyerarşi  dışı  bir  mantığa oturtulduğunu, ancak tümen ve tugay komutanlıklarının 
hazırlamış  oldukları  listeleri  kendisine  göndermesinin  hiyerarşinin  varlığını  ifade  edeceğini, 
bununda bir çelişki olduğunu, bu ifadenin dahi Balyoz Güvenlik Harekat Planının 6. sayfasında 
harekatın  kendi  sorumluluk  bölgesinde  planlama,  hazırlık,  koordinasyon  ve  icrasından  Balyoz 
Komutanına  karşı  sorumlu  olduğu  şeklindeki  ifadeye  ters  düşeceğini,  iddianamede  kendisini 
lekeleme çalışmalarına karşı yine de tertemiz ve çok güçlü olduğunu, iddia edilen saçmalıkların 
hiçbirisinden  haberinin  olmadığını,  taleplerinin  iddianameyi  tanzim  eden  savcıların  huzura 
getirilerek iddianameyi nasıl hazırladıklarının kendilerinden sorulmasını, devleti milyonlarca zarara 
uğratan  soruşturma  savcıları  hakkında  dava  açılmasını,  gerçek  suçluların  bulunmasına  yönelik 
mahkemenin  harekete  geçmesini  talep  ettiğini,  savcılık  makamında  vermiş  olduğu  savunmasını 
aynen tekrarladığını beyan etmiştir.

bb) 23.06.2011 tarihli 45 nolu celsede yapmış olduğu savunmasında özetle;
Mahkemenin  sık sık  Türk  Milleti  adına  yargılama yaptığını  sanıklara  hatırlattığını,  her 

duruşmada  CMK'nın  uygulandığının  vurgulandığını,  Türk  Milleti  adına  yargılama  yapılırken 
mahkemenin canının istediği gibi değil CMK'da belirtilen şekilde yargılama yapması gerektiğini, 
gerek savcıların gerekse mahkemenin CMK hükümlerini uygulamadıklarını, böylece Türk Milleti 
adına yargılama yapılmadığını, bilakis tiyatro oynandığı kanaatinde olduğunu, iddianamede birçok 
listeyi  hazırladığı  ya  da  hazırlandığı  iddia  edilen  listede  adının  bulunduğu  belirtilse  de  çapraz 
sorguda kendisine bir tek sorunun dahi sorulmadığını, aslına bakıldığında mahkemenin zorlandığını 
ve  kıvrandığını,  10.  Ağır  Ceza  Mahkemesinden  adil  yargılama  konusunda  bir  beklentisinin 
olmadığını, mahkemenin sanıkları oyaladığı kanaatinde olduğunu, hukuk davasını tiyatro oyununa 
çeviren savcı ve hakimler ile bu sahte belgeleri hazırlayarak bizleri mağdur eden çetenin ortaya 
çıkartılmasını talep ettiğini beyan etmiştir.

bc-) 06.10.2011 tarihli 53 nolu celsede yapmış olduğu savunmasında özetle;
Huzurdaki  sanıkların  masum  olduğunu,  gerek  bu  tertibi  yapanlar  gerek  iftiranameyi 

hazırlayan savcılar  ve gerekse  10.  Ağır  Ceza  Mahkemesinin  bunu bildiği  kanaatinde  olduğunu, 
yargılamanın  bir  çok  komplolar  ile  bu  aşamaya  geldiğini,  Balyoz  iddianamesi  denen  iftira 
belgesiincelendiğinde  kişilere  yüklenen  suçlamaların  Nasrettin  Hoca  fıkrasını  andırdığını, 
mahkemenin bütünü görmek lazım şekli ile bir yaklaşım sergilediğini, açılmış ve açılacak davalar 
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düşünüldüğünde  sanık  sayısının  350'ye  yükseleceğini,  350  kişinin  savunması  alınmadan 
mahkemenin  tutukluluğun  kaldırılması  yönünde bir  işlem yapmayacağı  kanaatinde  olduğun,  bu 
nedenle  sanıkların  azami  10'ar  dakika  da  savunmalarını  tamamlayarak  kurgucu  çetenin  önüne 
geçme şansı elde etmiş olunacağını düşündüğünü beyan etmiştir.

bç-) 23.08.2012 tarihli 110 nolu celsede yapmış olduğu savunmasında özetle;
Mahkemenin görevinin sanık durumuna düşürülmüş olan kişiler ile savaşmak olmadığını, 

sadece doğru karar vermek olduğunu, bilgilerin tamamının toplanmadan verilen bir kararın doğru 
ve  sağlıklı  olmadığını,  mahkemenin  bilgilerin  tamamını  toplamadığmı,  mahkemenin  sunulan 
delilleri değerlendirmediğini, darbeyi önledi diye söylenen tanıkları dinlemediğini, CD'ler hakkında 
verilmiş  bulunan raporlardaki  çelişkileri  gidermediğini,  bunu rağmen  de  İddia  Makamının  esas 
hakkındaki  mütalaasına  karşı  diyeceklerinin  kendisinden  sorulduğunu,  dijital  verilerin  kimin 
tarafında  hazırlandığının  tespit  edilmediğini,  bu  nedenle  dijital  verilere  dayanılarak  hüküm 
kurulmasının  sağlıklı  olamayacağını,  mütalaamn  kelime  oyunları  ile  dolu  olduğunu,  savcılık 
mütalaasında taşların yerine oturmadığını, üzerine atılı suçlamanın izah ve ispatının yapılamadığını, 
oysa mahkemenin samkları düşman bir ordunun askeri olarak görüyor ve bu nedenle ispat gücünü 
kendilerine vermediğini, mahkemenin bu şartlar altında adalet dağıtmasının mümkün olmadığını, 
İddia  Makamının  oluşturduğu  belirsizlik  ortamından  istifade  ile  mahkemenin  sanıklara  istediği 
cezayı  vereceği  kanaatinde  olduğunu,  bunu  kendisinin  önemsemediğini,  yalnız  bu  haksızlık  ve 
zulmü kabul etmediğini beyan etmiştir.

25-)SANIK ERDAL AKYAZAN:
a-) Klasör 107 Dizi 52-53'te bulunan, Emniyet Müdürlüğünde 06.04.2010 tarihinde; 

Susma hakkını kullanmıştır.
B-)  Klasör  107  Dizi  73-74'de  bulunan,  Cumhuriyet  savcılığında  vermiş  olduğu 

07.04.2010 tarihli beyanında özetle;
2003  yılında  1.  Ordu  5.  Kolordu  3.  Zırhlı  Tugay  Komutan  Yardımcısı  olarak  görev 

yaptığını,  Balyoz  Harekat  Planın  ilk  defa  basından  duyduğunu,  05-07  Mart  2003  tarihinde  1. 
Orduda  gerçekleştirilen  plan  seminerine  katıldığını,  Egemen  Harekat  Planı  çerçevesinde  nehir 
geçişleri  tekniği konusunda sunumda bulunduğunu, Ek-A olarak bilinen görevlendirmede yetkili 
personel listesi olarak adlandırılan Balyoz Harekat Planının eki kabul edilen listeyi ilk defa huzurda 
gördüğünü,  isminin  ne  amaçla  kimin  tarafından  yazıldığını  bilmediğini,  katılmış  olduğu  plan 
semineri ile daha önceki seminerler arasında birkaç yönden farklılık bulunduğunu, öncelikle jenerik 
senaryonun  mevcut  gerçek  bir  planı  gizlemek  ve  maskelemek  amacı  ile  kullanılacağını,  örnek 
vermesi  gerekirse  A ordusu  başka  bir  ülkeye  ait  B  bölgesine  yönelik  gerçek  bir  planı  jenerik 
haritalar üzerinde riski asgariye indirerek denemesi halinde bu şekilde hem planın deşifre olmasının 
hem de muhtemel tepkilerin önleneceğini,  oysa seminerde kendilerinin Egemen Harekat Planını 
birebir oynadıklarını, Egemen Harekat Planı açıktan oynanmış olması nedeni ile neyin gizlendiğini 
anlayamadığını, jenerik senaryonun hangi amaca hizmet ettiğini anlayamadığını, ayrıca Olasılığı En 
Yüksek  Tehlikeli  Senaryonun  bütün  bir  ülkeye  yönelik  olarak  algılanıp  plan  seminerinde 
tartışılacaksa  ya  da  oynanacaksa  bunun  1.  Ordunun  kapasitesini,  imkanını,  kabiliyetini, 
sorumluluğunu aşacağını, böyle bir senaryonun ancak Türk Silahlı Kuvvetlerini kapsayacak şekilde 
icra edilmesi gerektiğini, yine senaryo gereği Kuzey Irak'taki oluşumun Türkiye içindeki unsurlar 
tarafından  desteklemneden  düşünülmesinin  kendisine  çok  acemice  geldiğini,  kendisinin  yasal 
olmayan hiçbir oluşum içerisinde yer almadığını beyan etmiştir.

c-) Klasör 107 Dizi 80-81'de bulunan, Sorgu Hakimliğinde vermiş olduğu 07.04.2010 
tarihli beyanında özetle;

l'inci Orduda gerçekleştirilen 2003 yılı Mart ayındaki seminere görevi gereği katıldığını, 
nehir  geçişi  ile  ilgili  sunumda  bulunduğunu,  seminerde  ülkenin  karşılaşabileceği  en  tehlikeli 
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senaryo  konusunda  tartışmaların  yapıldığını,  tarafına  okunan  çözüm  metnindeki  konuşmayı 
kendisinin  yaptığını,  metnin  sonunda geçen  iç  müdahaleden  kastının  PKK terör  örgütüne  karşı 
yapılması gereken müdahaleyi kastettiğini, bunun ile ilgili konuşmalar yaptığını, emniyette susma 
hakkını kullandığını, savcılıktaki savunmasını tekrarladığını beyan etmiştir. 

d) Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki Savunmaları: 
da) 06.05.2011 tarihli 38 nolu celsede yapmış olduğu savunmasında özetle;
Kırgın ve  kızgın  olduğunu,  İddia  Makamının  olmayana var  dediğini,  olanı  sakladığını, 

İddia Makamının kanıt  dediğinin sahte olduğunu,  bu sahteliği  ispatladıklarını,  mahkemenin hep 
sustuğunu,  12  Eylül'de  sürüldüğünü,  gözleri  bağlı  elleri  sandalyeye  kelepçeli  sopa  yiye  yiye 
sorgulandığını, kendisinin darbeci olmadığını,  darbeye karşı  çıktığı  için sorguda dayak yediğini, 
kırgın ve kızgın olduğunu bir kez daha tekrarladığını, ancak küskün olmadığını, mahkeme ne kadar 
susarsa sussun bu ülkeyi sevmeye devam edeceğini, vatansever bir subayın kendilerini sırtından 
hançerlediğini, yalan söylediğini, tuzak kurduğunu, Hilmi Özkök, Aytaç Yalman, Yaşar Büyükanıt, 
İlker Başbuğ'a seslendiğini, sırtlarına sokulan bu hançerin hepsini sok işlerini bitir ya da çek çıkar 
hançeri sar yaramı şekli ile onlara seslendiğini, yargılamada mağdur falan olmadığını, ortada bir tek 
mağdurun var  olduğunu,  mağdurun da vatan  olduğunu,  dileğinin  ve talebinin  hukukun egemen 
kılınması olduğunu, kendisine ait olduğunu, daha önceki vermiş olduğu beyanlarını tekrarladığını 
beyan etmiştir.

db) 23.08.2012 tarihli 110 nolu celsede yapmış olduğu savunmasında özetle;
Bu davanın  gerek  soruşturma gereksi  kovuşturma aşamasında  yaşanan  birçok yanlışlık 

nedeni ile Türk hukuk tarihinde büyük bir imla hatası olduğunu, anayasal güvence altında olan adil 
yargılanma  hakkının  gözetilmediğini,  bir  ceza  yargılamasında  her  taşın  altına  bakılacağını, 
mahkemenin ise sanıkların her taşın altına ellerini  uzattıklarında çek elini  oradan deyip ellerine 
vurulduğunu, bu koşullar altında beyanda bulunmak istemediğini beyan etmiştir.

26-)SANIK FARUK OKTAY MEMİOĞLU:

a-)  Klasör  172  Dizi  57-105  bulunan,  Emniyet  Müdürlüğünde  vermiş  olduğu 
07.04.2010 tarihli beyanında özetle:

2001-2003 Ağustos ayları arasında Adapazarı'nda bulunan 1. Piyade Tugay Komutanlığına 
atandığını,  o  dönemde  bu komutanlığın  görev  itibari  ile  Ege ordusuna  angaje  olduğunu,  kaydi 
olarak 1. Orduya bağlı olarak görünüyor ise de angaje birlik olarak Ege ordusuna destek verdiğini, 
hatta  kendisi  görevden ayrıldıktan soma bu birliğin Ege ordusuna kayıt  olarak da bağlandığını, 
Sakal, Çarşaf, Oraj, Suga Harekat Planı diye bir plan duymadığını, bunları medyadan öğrendiğini, 
Milli Mutabakat Hükümeti diye bir şey duymadığını, çalışmış olduğu bu dönem içerisinde Balyoz 
Harekat  Planı  kapsamında  herhangi  bir  personel  görevlendirmesi  yahut  listeleme  çalışması 
yaptırmadığını,  var  olduğu  iddia  edilen  listeleme  çalışmalarından  habersiz  olduğunu,  sorularda 
belirtildiği gibi somut verileri plan semineri için hazırlama gibi bir emir ya da görev almadığını, 
seminer  sonrasında  bağlı  bulunduğu  komutanlığa  Kara  Kuvvetleri  Komutanlığının  izin 
vermemesine  rağmen  Olasılığı  En  Yüksek  Tehlikeli  Senaryonun  seminerde  işlendiğine  dair 
herhangi  bir  bildirimde  bulunmadığını,  bunun  TSK  gelenekleri  ile  bağdaşmadığını,  seminerde 
örtülü olarak ifade edilen bir husus olmadığını, Yüksel Yalçın'ın yaptığı iddia edilen konuşmaların 
yapılıp yapılmadığını hatırlamadığını, yine konuşmalarda AK Parti ile ilgili herhangi bir içerik olup 
olmadığını  hatırlamadığını,  konuşmalar  içerisinde  geçtiği  iddia  edilen  vakıflar,  dernekler, 
sinagoglara  ait  listeleme  çalışması  ile  ilgili  bir  emir  almadığını,  bu  tür  konuşmaların  plan 
tatbikatında konuşulmayacağını düşündüğünü, Çetin Doğan'ın, Şükrü Sarıışık'm yaptığı iddia edilen 
konuşmaları hatırlamadığını, Seminerde yapıldığı iddia edilen konuşmaların birçoğunun yapıldığını 
hatırlamadığını, Gen Etüt belgesi diye tarafına okunan çizelgeyi ilk defa internette gördüğünü, belge 
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üzerindeki işaretler ile herhangi bir ilgisinin olmadığını, 1. Ordudaki yapıdan seminere katıldığını, 
seminerde herhangi bir sunum yapmadığını, birliğine ya da kendisine seminer kapsamında herhangi 
bir  görevin  verilmediğini,  birliğinin  ana  görevinin  bulunmuş  olduğu  Adapazarı  ilinin  jeolojik 
özelliğine binaen deprem hassasiyeti nedeni ile olabilecek bir depreme karşı  kurtarma, yağmayı 
önleme,  enkaz  kaldırma  görevlerinin  bulunduğunu,  plan  kapsamında  ise  herhangi  bir  görev 
almadığını,  bir  nevi  seminere  gözlemci  olarak  katıldığını,  Adapazarı  kışlasının  cezaevine 
çevrilebilecek  uygun  bir  yerinin  bulunmadığını,  Memiş  Yüksek  Yalçın"  m yaptığı  iddia  edilen 
konuşmayı  hatırlamadığını,  sorularda  belirtildiği  üzere  sorgu  ve  infaz  ekibi  gibi  timler 
oluşturulması,  görevlendirmeler yapılması gibi  herhangi  bir  çalışma yapmadığını,  Abdullah Can 
Erenoğlu'nu sadece bir taziye sırasında ayaküstü gördüğünü, diğer soruşturma evrakları ile ilgili bir 
bilgisinin olmadığını, ikametinde ele geçirildiği iddia edilen ve numara verilen dokümanlar ile ilgili 
bir  bilgisinin  olmadığını,  ayrıca  bu  dokümanların  içeriğini  inceledikten  soma  beyanda 
bulunabileceğini,  seminerde  yazdıklarının  kendi  fikri  olmadığını,  konuşmalardan  anladıklarını 
yazdığını  düşündüğünü,  harekat  planları  ile  hiçbir  ilgisinin  bulunmadığını,  ikametinde  ele 
geçirildiği  iddia  edilen  notlar  ile  ilgili  olarak  katıldığı  seminer  yahut  da  birini  dinlerken  almış 
olduğu  not  olabileceğini,  fikirlerin  kendisine  ait  olmadığı  için  cevap  vermesinin  mümkün 
olmadığını,  planlar  hakkında  bilgisinin  bulunmadığını,  Çetin  Doğan'ın  yaptığı  iddia  edilen 
konuşmaların içeriğindeki fikirlerinde konuşana ait olduğunu, fikrin kendisine ait olmaması nedeni 
ile  içeriğini  yorumlayamayacağını,  not  defterlerinde  yemek  tarifinden  veciz  sözlere,  bayram 
tebriklerinden gazete tefrikalarına varıncaya kadar değişik konulara ait alıntıların mevcut olduğunu, 
bu sözleri nereden aldığını ya da yazdığım şuan hatırlamadığını, 1970'li yıllardan itibaren bütün 
ajandalarını, telefon fihristlerini,  adresleri sakladığını, kendisine sorulan CD'nin de bu kapsamda 
evinde bulunmuş olabileceğini,  kendisine verildiği bildirilen CD hakkında ne amaçla verildiğini 
şuan hatırlayamadığını, 8 yıl gibi bir süre geçmiş olması nedeni ile bunu hatırlamasının mümkün 
olmadığını, tarafına okunan kayıtlar ya da ses kayıtları ile ilgili olarak içeriklerinin ve fikirlerinin 
kendisine ait olmaması nedeni ile sorula cevap vermesinin mümkün olmadığını beyan etmiştir.

b-)  Klasör  172  Dizi  130-131  bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  vermiş  olduğu 
07.04.2010 tarihli beyanında özetle:

İstanbul Emniyet Müdürlüğünde detaylı olarak ifade verdiğini, bu ifadelerini tekrarladığını, 
2003  yılı  Mart  ayında  1.  Orduda  gerçekleştirilen  seminere  görevi  gereği  katıldığını,  birliğinin 
görevinin deprem riski ve tedbirleri ile ilgili olması, Ege Ordu Komutanlığına angaje birlik olması 
nedeni ile seminere katıldığını, seminerde Balyoz Planının görüşülüp tartışılmadığını, Balyoz Planı 
ile  paralel  olarak  hazırlandığı  iddia  edilen  Suga,  Oraj,  Çarşaf,  Sakal  gibi  planlardan  habersiz 
olduğunu, Kara Harp Okulundan mezun olduğundan bu yana silahlı kuvvetler tarafından verilen 
tüm ajandalarını sakladığını, kalemle yazı yazmayı çok sevdiğini, seminerdeki konuları takip etmek, 
uyumamak  amacı  ile  yapılan  konuşmaları  ajandasına  not  aldığını,  notların  tamamının  kendi 
görüşünü  yansıtmadığını,  konuşulanların  ajandaya  aktarılması  olduğunu,  seminerde  sunum 
yapmadığını, suçlamayı kabul etmediğini beyan etmiştir.

c-) Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki Savunmaları: 
ca) 13.06.2011 tarihli 39 Nolu celsede yapmış olduğu savunmasında özetle:
Üzerine atılı suçlamanın kaynağı olan CD'de 200'ün üzerinde sahtekarlık olduğu yönünde 

kendisinden önce tüm ifade verenlerin ve avukatların beyanlarına katıldığını, bu savunmaların kendi 
savunması olarak da kabul edilmesini istediğini, sözde Balyoz Planının Ek-A'sı olarak kabul edilen 
onurlu görevi kabul eden personel arasında adının yer almasıiddiası ile suçlandığını, bunu kabul 
etmediğini, İddia Makamının bu konuda herhangi bir delil ortaya koyamadığını, iddiaların kendisi 
içerisinde çelişkili olduğunu, Ek-B ismi ile anılan timler ile ilgili kendisinden emir almadığı gibi 
kimseye de emir vermediğini, tugayında iddia edildiği gibi irtica ile ilgili olarak TSK'dan ilişiği 
kesilmesi belirlenen 32 kişi hakkında gerekli araştırmayı yapmaya çalıştığını, böyle bir listeleme 
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çalışmasını  yapmadığını,  yaptırmadığını  hatta  yaptırılan  inceleme neticesinde  bu  kişilerin  değil 
ilişiklerinin kesilmesinin ödüllendirilmiş kişiler olduklarının anlaşılacağını,

Görev yaptığı tugayın asıl görevinin Ege Ordu Komutanlığı bölgesi olduğunu, tugayın Ege 
Ordu Komutanlığına  angaje  bir  birlik  olduğunu,  Balyozun  senaristlerinin  olmayan  birliğe  emir 
verme  hatasına  düştüklerini,  iddianamenin  ilk  bölümlerini  1960  ve  1980  darbeleri  ile  atılı 
suçlamadaki olayı birbirine benzetmek sureti ile sanıkların da aynı faaliyette bulunabileceklerine 
kanaat getirildiğini, bunun Anayasa'nm 38 ve TCK'nm 20. maddesindeki suç ve cezaların şahsiliği 
prensibine  aykırılık  teşkil  ettiğini,  böyle  bir  yakıştırmanın  hukuki  olmadığı  gibi  ahlaki  de 
olmadığını,  atılı  suçlamanın  hukuki  dayanaktan  yoksun  olduğunu,  tahliyesi  ve  beraatini  talep 
ettiğini, emniyet ve savcılıkta vermiş olduğu ifadelerine bir diyeceğinin bulunmadığını, savcılıkta 
her  ne  kadar  sunum  yapmadım  şekli  ile  beyanda  bulunsa  da  sunum  yapmanın  zaten  bir  suç 
olmadığını,  ordu  komutanı  tarafından  kendisine  sorulan  soruya  cevap  vermiş  olduğunu,  2003 
yılında evinde ele geçirildiği iddia edilen ajanda içerisinde kendisi tarafından yazıldığı iddia edilen 
notların  ordu  komutanının  söylemiş  olduğu  sözler  olup  yazmış  ise  ordu  komutanının 
söylediklerinden anladığını not almış olabileceğini,

Her ne kadar kendisi karacı olsa da evinde yapılan aramada Hava Kuvvetleri İstihbarat 
Başkanlığına  ait  olduğu bildirilen  bazı  çalışmaların  da  bulunmuş  olabileceğini,  sınıfının  karacı, 
görevinin  istihbarat  ile  ilgili  olmamasına  rağmen  bu  tür  notların  evinde  bulunmasının  Hava 
Kuvvetlerinden kendisine incelenmesi için gönderilmiş kişiye özel bir not olabileceğini, kendisinin 
de incelemek için bu disketi alıp evine götürmüş olabileceğini beyan etmiştir.

cb) 23.08.2012 tarihli 110 Nolu celsede yapmış olduğu savunmasında özetle:
Huzurdaki sanıkların hiçbirinin diğerini suçlamadığı gibi hepsinin farklı kelimeler ile aynı 

şeyi söylediğini, kriminal psikiyatride birbirinden habersiz kişiler aynı şeyi söylüyorlarsa onların 
söylediğinin doğru kabul edildiğini, huzurda 400 kişinin aynı şeyi söylediğini, kendisinin de bu 
söylenenleri  değişik  bir  açıdan  bir  kez  daha  tekrarladığını,  ama  mahkemenin  halen  taleplerini 
karşılamadığını,  adil  yargılanmadığı  kanaatinde  olduğunu,  dosyanın  usul  bakımından  son  söz 
aşamasında bulunmadığını, kendisini son söylemeye zorlamanın hakkın kötüye kullanılması olarak 
değerlendirilmesi gerektiğini, mahkemenin delilleri toplamaması nedeni ile ihsas-ı reyde bulunmuş 
olduğunu, sahteciliği kendisinin 3 grupta topladığını, birincisinin sahte yazıların sahte yazışmaların 
askeri  literatüre  ve  yazım kuralları  ile  tekniklerine  uymadığını,  ikincisinin  ise  bilişim ile  ilgili 
sahteciliklerin  var  olduğunu,  üçüncüsünün ise  kronolojik  sahtecilik  diye  tarif  ettiği  tarihlerdeki 
sahtecilik  olarak tarif  edebileceğini,  lehlerine olan bilirkişi  raporları  ile  uzman kişi  görüşlerinin 
mahkemece nazara alınmadığını,  deliller  okunduğu sırada kendi  el  yazısı  ile  yazıldığı  belirtilen 
yazıların değişik ortamlardaki konuşmalardan tuttuğu notlar olduğunu, not tutmanın suç olmadığını, 
yine konuşmalardan tutulan notların içeriği ve konuşan kişinin sözleri dikkat edildiğinde herhangi 
bir suç unsuru içermediğini,

Savunması  sırasında  görev  yapmış  olduğu  birliğin  Ege  Orduya  angaje  olduğunu  sivil 
tabirle  anlattığını,  askeri  literatürde  angaje  tabirinin  olmadığını,  bunun  ile  ilgili  Genelkurmay'a 
müzekkere yazılması üzerine verilen cevapta literatürde angaje tabiri olmaması nedeni ile sorudan 
bir şey anlamadıklarını ifade eden bir cevabın geldiğini, normalde görev yapmış olduğu 1. Piyade 
Tugayının komuta kontrol tedbiri ile Ege Orduya tabi olduğunu, bunu demek istediğini, 560 günden 
bu yana tutuklu olduğunu,tesellisi ve inancının duruşma salonu yanına inşa edilmekte olan yeni 
binada  kendilerine  bu  komployu  kuran  onursuz  kişilerin  orada  yargılanması  olduğunu  beyan 
etmiştir.

27-)SANIK MEHMET KAYA VAROL:
a-)  Klasör  127  Dizi  52-121  bulunan,  Emniyet  Müdürlüğünde  vermiş  olduğu 

23.02.2010 tarihli beyanında özetle:
Plan seminerinin bir senaryo çerçevesinde incelenerek alınması gereken tedbir ve tertipleri 
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amaçlayan oturum olduğunu, plan seminerlerinin bazılarının seminer şekli  ile bazıların ise harp 
oyunu şekli ile icra edildiğini, plan seminerinde yalnızca belirlenen senaryoların konuşulacağını, üst 
komutanlığa bildirilen konu dışında konuların konuşulmayacağını, seminere kimlerin katılacağının 
üst  komutanlık  tarafından  belirleneceğini,  seminerin  gizlilik  derecesini  semineri  icra  eden  üst 
komutanlık  tarafından  belirleneceğini,  seminerin  icra  eden  komutanlığın  sorumluluk  sahası 
içerisindeki bölgeyi kapsayacağını, prensip olarak sorumluluk sahası dışına çıkılamayacağını, plan 
seminerlerinin sonuçlarının icra  edilen komutanlık tarafından bir  üst  komutanlığa  rapor  halinde 
sunulacağını,  seminer  soması  sonuçların  başka bir  ortamda görüşülmeyeceğini,  1.  Orduda Mart 
ayında  gerçekleştirildiği  bildirilen  seminer  ile  ilgili  olarak  yapıldığı  belirtilen  yazışmalardan 
habersiz olduğunu, Egemen Harekat Planının mahiyetini  hatırlamadığını,  seminerde iç tehdit  ve 
kolluk güçler ile ilgili değerlendirmelerde somut verilere dayanılmasının nedeninin semineri daha 
cazip hale getirmek olduğunu,

Balyoz  Harekat  Planı  isimli  belgeyi  basından  duyduğunu,  gerek  içeriği  gerekse 
hazırlanması  konusunda  herhangi  bir  bilgisinin  bulunmadığını,  seminer  ile  ilgili  ve  seminer 
sırasında  konuşulduğu  iddia  edilen  sözler  ile  ilgili  olarak  kendisinin  herhangi  bir  bilgisinin 
bulunmadığını,

Kendisinin  05-07  Mart  2003  tarihinde  1.  Ordu  Komutanlığında  düzenlenen  seminere 
katıldığını, seminere katılacak kişilerin ordu ve kolordu komutanlıklarınca belirlendiğini, seminerde 
Balyoz  Harekat  Planı  ile  ilgili  herhangi  bir  şeyin  konuşulmadığını,  seminerdeki  görevinin  15. 
Kolordu Komutanlığına bağlı 2. Zırhlı Tugay Komutanı olarak EMASYA sorumluluk kapsamında 
bölgesi olan Maltepe, Kartal, Sultanbeyli ve Pendik ilçelerinin geri bölge emniyetini sağlamakla 
yükümlü olduğunu, kendisinin geri bölge emniyeti ile ilgili bir sunum yaptığını, sunumun içeriğini 
hatırlayamadığını,

Seminerde kendi birliği ya da katılımcıların konuştukları birçok konu hakkında bilgi sahibi 
olmadığını  beyan  etmiş  ise  de  Olasılığı  En  Yüksek  Tehlikeli  Senaryonun  seminerden  10  sene 
somasında gerçekleşebileceğinin konuşulduğunu hatırladığını, seminerde gerçek kişi ve kurumlar 
üzerinde planlar yapılmadığını,  senaryonun zaten hayal  ürünü olduğunu, seminerin Olasılığı  En 
Yüksek  Tehlikeli  Senaryo  kapsamında  icra  edildiğini,  seminerde  darbe  kelimesinin  kesinlikle 
telaffuz edilmediğini,

Senaryo  gereği  seminer  çerçevesinde  konuşmaların  yapıldığını,  komutanın  sorusuna 
karşılık askerlik gereği komutana hayır denilemeyeceği için kendisinin beyan ettiği şekli ile soruya 
cevap verdiğini, ancak kesinlikle somut bir tespit ve çalışması olmadığını, Balyoz Harekat Planının 
önüne hiç gelmediğini, bu konu ile ilgili hiçbir icraatının da olmadığını, yapmış olduğu konuşmanın 
bazılarının Balyoz Harekat Planı ile aynı örtüştüğü iddia edilse de bu konuların Olasılığı En Yüksek 
Tehlikeli  Senaryo içeriğinde öngörülen konular için yapılan tespit  çalışmaları  olduğunu, Balyoz 
Harekat Planı ile ilgisinin bulunmadığını, seminerde bölgedeki fırınlar, market ve gıda maddeleri 
satan yerlerin kontrol altında bulundurulacak ifadesinden senaryo gereği ilan edilecek sıkıyönetim 
soması sosyal yaşantının devamı için komutanlığınca alınacak tedbirler ve tespitler olduğunu, birlik 
bazında bir görevlendirme yapılmış olabileceğini, seminerde Tuzla Belediye Başkanı İdris Güllüce, 
Sultanbeyli Belediye Başkanı Yahya Karakaya gibi somut isimlerden bahsedilmiş ise de yapılan 
tespitlerin tamamen sanal olduğunu, sunumu daha cazip bir sunum haline getirebilmek için bu 
şekilde konuşulduğunu, somut olaylara dayandırılmadığını, kendisinin geri bölge emniyetinden 
sorumlu  olduğunu,  Yunanistan  ile  herhangi  bir  ilişkisinin  olmadığını,  Suga,  Oraj  Planlarından 
habersiz olduğunu beyan etmiştir. 

b-)  Klasör  127  Dizi  131-132  bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  vermiş  olduğu 
23.02.2010 tarihli beyanlarında özetle:

İstanbul  Emniyet  Müdürlüğünde  vermiş  bulunduğu  savunmasını  aynen  tekrarladığını, 
seminere verilen emir gereği katıldığını, seminer boyunca Olasılığı En Yüksek Tehlikeli Senaryo 
kapsamında hazırlanan Cereyan Tarzı  Planına göre  seminerin  yürütüldüğünü,  seminerde Balyoz 
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Harekat Planının hiç gündeme gelmediğini beyan etmiştir.

c-) Klasör 5 Dizi 10-11 bulunan, Sorgu Hakimliğinde yapmış olduğu 24.02.2010 tarihli 
savunmasında özetle: 

Kollukta ve savcılık makamındaki beyanlarını tekrarladığını, yapıldığı iddia edilen Balyoz 
Güvenlik  Harekat  Planı  ile  ilgisinin  olmadığını,  seminere  verilen  emirler  gereği  katıldığını, 
seminerin Yunanistan, Irak ya da İran'dan gelecek bir dış tehdit veya irticai bölücü güçler tarafından 
yurt içinde meydana gelecek faaliyetlere nasıl cevap verileceği konusunda olduğunu, seminerde geri 
bölge emniyeti ile ilgili bir sunum yaptığını beyan etmiştir.

d-) Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki Savunmaları: 
da) 13.06.2011 tarihli 39 Nolu celsede yapmış olduğu savunmasında özetle:
Seminere  aldığı  emirler  gereği  katıldığını,  tarafına  tevdi  edilen  ve  tamamı  hizmete 

müteallik olan ve yerine getirilmesinde kanunen hiçbir suç unsuru bulunmayan görevlerin sunumu 
tarzında seminerin gerçekleştiğini, seminer esnasında söylenenlerin tamamının Olasılığı En Yüksek 
Tehlikeli Senaryo kapsamında ifade edilen sözler olduğunu,

Sunumunda  öngördüğü  halkın  temel  gıda  maddeleri  açısından  sıkıntı  çekmemesi, 
karaborsa ve stokçuluk yapılmaması için alınması gereken tedbirlerden bahsettiğini, eğitim, sağlık, 
seyahat özgürlüğü hususlarında yapılan konuşmaların tamamının yasal dayanağının bulunduğunu, 
kendisinin iddianameyi tanzim eden savcıların tarafsızlıklarından ciddi endişe ve kaygı duyduğunu, 
ortada  bir  suç  yokken  kendisinin  savunma  yapmasını  gerektirecek  bir  zaruretinde  olmaması 
gerektiğini, mahkeme heyetine olan inanç ve güvenini olumsuzluklara rağmen sürdürmek istediğini, 
ancak kendisinden önce savunma yapanlarda nazara alındığında mahkemece anlatılanların pek de 
dikkate alınmaması nedeni ile bu aşamada başka bir savunma yapmak istemediğini, tüm suçlamaları 
reddettiğini, huzurdaki sanıkların ülkenin bağrından çıkmış kendisini ülkesine hizmete adamış birer 
vatansever  olduklarını,  huzurdakilerin  hiçbirinin  suçlamayı  kabul  etmemiş  olmasına  rağmen 
herkesin  listede  yer  alan  kişilerden,  yapıldığı  iddia  edilen  çalışmalardan  habersiz  olduklarını 
bildirerek tutarlı savunma yapmış olmalarına rağmen mahkemenin TSK'nın mensubu olan kişilerin 
hepsini  yalancı  olarak görmesi  halinde söylenecek başka bir  sözün kalmadığını,  vatan sağolsun 
demekten  başka  bir  şey  diyemeyeceğini,  kendi  ordusunu  taşıyamayan  ulusların  başkalarının 
ordusunu taşımak zorunda kalacaklarını, seminerde hangi zaman diliminin tartışıldığı gerçek kişi ve 
yer  isimlerinden  bahsedilip  bahsedilmediği  hususlarını  şuan  tam  olarak  hatırlayamadığını,  bu 
nedenle hazırlıktaki beyanları ile savunmaları arasında çelişki çıkmış gibi görülebileceğini, ancak 
savunmalarında bir çelişkinin olmadığını,  somut veri  hususunda ordu komutanının emri ile yani 
tabiri  caizse  işgüzarlık  nedeni  ile  isim  kullanmış  olabileceğini,  normal  şartlar  altında  bir  plan 
seminerinde bu şekilde gerçek yer ve kişilerin isimlerinin kullanılamayacağını, ancak emir gereği 
somut  veri  kullanılması  talimatı  olduğundan  bundan  etkilemniş  olabileceğinden  somut  veri 
kullandığını,  normalde  geri  bölge  emniyeti  için  kadro  tatbikatı  yapılamayacağını,  ancak  kendi 
bulunduğunuz  yerde  bir  yere  gidip  o  yeri  keşfetmek,  bir  şeyleri  öğrenmek,  istenildiği  takdirde 
mesela bazı yerlerin ince detaylarını, krokilerini çizmek gibi amaç güdülüyorsa yapılabileceğini, 
tarafına okunan nüfus ve adli sicil kaydına bir diyeceğinin olmadığını, daha önceki vermiş olduğu 
savunmalarını tekrarladığını beyan etmiştir. 

db-) 23.08.2012 tarihli 110 nolu celselerde yapmış olduğu savunmasında özetle:
Avukatlarının ortaya  koyduğu iradeye saygı  göstermek ve hukuk adına maddi  gerçeğin 

ortaya çıkmasına kesin katkısı olacağına inandığı yegane suç delili olarak gösterilen 2003 yılında 
üretildiği  iddia  edilen  11,  16,  17  nolu  CD'lerin  2007  yılından  önce  üretilmelerinin  imkansız 
olduğunun kesin olarak kanıtlandığını, yüzlerce zaman, mekan ve fiil çelişkisi ile hataları ihtiva 
ettiklerini,  buna rağmen mahkemenin bilirkişi incelemesi yaptırmadığını, tanıkları dinlemediğini, 
böylece  de  dosyanın  henüz  son  savunma  aşamasına  gelmediğini,  ön  savunmasının  yazılı  bir 
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metninin  mahkemeye  henüz  sunmamış  olduğunu,  savunmasını  şuan  yazılı  olarak  sunduğunu, 
sözlerinin bundan ibaret olduğunu beyan etmiştir.

28-) SANIK RECEP YILDIZ:
a-)  Klasör  174  Dizi  32-33  bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  vermiş  olduğu 

24.02.2010 tarihli beyanında özetle:
2002-2003  yıllarında  İzmit'te  bulunan  15.  Kolordu  Komutanlığında  İstihbarat  Şube 

Müdürü  olarak  görev  yaptığını,  2003  yılında  Mart  ayında  1.  Orduda  yapılan  plan  seminerine 
katıldığını,  hatırladığı  kadarı  ile  dış  tehdit  konularının  konuşulduğunu,  kendisi  de  aldığı  emir 
gereğince  dış  tehdit  ile  ilgili  bir  sunum  hazırladığını,  ancak  seminerde  bunu  sunma  imkanı 
bulamadıklarını, plan seminerlerinde gerçek isimler, kurumların kullanılamayacağını, simgeler ile 
konuların konuşulduğunu, hazırlanan slaytlarda gerçek kişilerin isimleri kullanılarak bunlar ile ilgili 
yapılacak operasyonun konuşulmayacağını, bunun seminerin ruhuna ve usulüne aykırı olduğunu, 
seminerde özel bir grubun görüşme yaptığına şahit olmadığını, kendisinin de böyle bir görüşmeye 
katılmadığını,  seminerde  herhangi  bir  konuşma  yapmadığını,  iç  tehdide  ilişkin  herhangi  bir 
konuşma duymadığını, adının geçtiği iddia edilen Ek-A listesinde isminin nasıl yazıldığını, kimin 
tarafından yazıldığını bilmediğini, var olduğu bildirilen listeleme çalışmalarının kim tarafından ya 
da  nasıl  yapıldığını  bilmediğini,  özel  görevli  toplama  timlerinde  görevlendirilen  şahıslar  isimli 
listenin  Recep  Yıldız  adına  kayıtlı  bilgisayarda  son  kez  kaydedildiğinden  habersiz  olduğunu, 
kendisinin  böyle  bir  belge  hazırlamadığını,  hazırlatmadığını,  Çarşaf,  Suga,  Sakal,  Oraj  Eylem 
Planlarını duymadığını beyan etmiştir.

b) Klasör 174 Dizi  48-49 bulunan,  Sorgu Hakimliğinde yapmış  olduğu 25.02.2010 
tarihli savunmasında özetle:

Atılı suçlamayı kabul etmediğini, savcılıkta vermiş bulunduğu savunmasını tekrarladığını, 
kendi sorumluluğunda olduğu iddia edilen bilgisayarda iddia edildiği gibi yazı yazılmasının fıziken 
dahi mümkün olmadığını, çünkü bilgisayarında CD Writer'in olmadığını, oluşturulduğu iddia edilen 
listelerden habersiz olduğunu, 1. Orduda 2003 yılında yapılan seminere katıldığını, Balyoz Harekat 
Planı isimli bir planın konuşulduğundan habersiz olduğunu beyan etmiştir.

c-) Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki Savunmaları: 
ca) 14.06.2011 tarihli 40 Nolu celsede yapmış olduğu savunmasında özetle:
11 nolu CD'nin sahte olarak düzenlendiğine dair kendisinden önceki tüm sanık savunmaları 

ve avukatlarının beyanlarına katıldığını, CD'lerin sahte olarak düzenlenmiş olabileceği yönündeki 
görüş  bildiren  bilirkişilerin  yaptığı  tespitlerin  savunmasının  bir  bölümü olarak kabul  edilmesini 
istediğini,

Adının  EK-A  görevlendirmede  yetkili  personel  listesinde  geçtiğinin  iddia  edildiğini, 
halbuki kendisinin karargah subayı olup sorumluluğun sadece şube binası ile sınırlı olduğunu, aynı 
şekilde EK-B 15. Kolordu dokümanında görevlendirilen personel listesinde adının iradesi dışında 
kullanılmış  olduğunu,  dava konusu olay tarihinde  hazırlandığı  iddia  olunan listeyi  görmediğini, 
duymadığını,  böyle  bir  listesinin  hazırlanmasında  çalışmadığını,listelerin  art  niyetli  kişilerce  ve 
maksatlı olarak hazırlandıklarını, sahte olarak üretildiklerinin açık olduğunu,

Kolordu istihbarat şube müdürlüğünün asli görevinin muhabere istihbaratı olduğunu, ek 
istihbarat  toplama  imkan  ve  kabiliyetlerinin  olmadığını,  çünkü  buna  yasal  yetkilerinin 
bulunmadığını,  kadro ve  kuruluşlarının  da buna uygun olmadığını,  ihtiyaçlarını  aylık  yapılan il 
emniyet asayiş ve koordinasyon toplantılarından elde ettiklerini, ayrıca üst komutanlıklardan gelen 
3  aylık  iç  istihbarat  değerlendirme raporlarından  EMASYA protokolü  gereğince  teşkil  edilmesi 
öngörülün  garnizon  müşterek  hizmetleri  müşterek  istihbarat  merkezindeki  mevcut  bilgilerden 
yararlanarak elde ettiklerini,  31 yıl  muvazzaf  subay olarak şerefiyle  ve gururla  ülkesine hizmet 
ettiğini,  hiçbir  zaman  illegal  bir  oluşum  içerisinde  bulunmadığını,  beraati  ve  tahliyesini  talep 
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ettiğini,  savcılık  ve nöbetçi  hakim huzurundaki  beyanlarını  tekrarladığını,  ancak birkaç noktada 
düzeltme talebinin bulunduğunu, huzurdaki bu sözlerinin nazara alınmasını talep ettiğini, seminerde 
iç tehdit ile ilgili olarak sadece Egemen Harekat Planı içerisinde var olan dış tehdidin yansıması 
olarak meydana gelen geri bölge emniyet planlarının içerisinde yatan iç tehdidin konuşulduğunu, 
bunun bu şekilde anlaşılmasını talep ettiğini beyan etmiştir.

cb) 23.08.2012 tarihli 110 Nolu celsede yapmış olduğu savunmasında özetle:
Sanıkların tanık dinletme taleplerinin, bilirkişi görevlendirilmesi taleplerinin mahkemece 

reddedildiğini,  mahkemenin  tarafsızlığını  yitirdiğini,  adil  yargılanma  hususunda  kendisinde 
olumsuz kanaat oluştuğunu, çok istemesine rağmen son savunmasını yapmaya imkan bulamadığını 
beyan etmiştir.

29-)SANIK BEKİR MEMİŞ:
a-)  Klasör  177  Dizi  59-73  bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  vermiş  olduğu 

24.02.2010 tarihli beyanında özetle:
2002-2004 yılları arasında 15. Kolorduya bağlı Samandıra'da bulunan 23. Motorlu Piyade 

Alay Komutanı olarak görevini yaptığını, 1. Orduda 05-07 Mart 2003 tarihinde yapılan seminere 
katıldığını,  seminere  verilen  emirler  doğrultusunda  katıldığını,  seminerin  içeriğini  tam  olarak 
hatırlayamadığını, genel olarak cephedeki bir harekatın irdelenmesi, bu esnada İstanbul şehrinde 
düşman  tarafından yönlendirme ile  meydana gelebilecek ve  vatandaşın  normal  yaşam düzenini 
bozacak muhtelif olaylara karşı alınacak tedbirlerin gündeme geldiğini, kendisine okunan yaptığı 
iddia  edilen  sunumu  hatırladığını,  sunum içindeki  bilgilerin  koordinasyon  sonucu  tespit  edilen 
bilgiler  olduğunu,  EMASYA  faaliyetleri  kapsamında  bu  bilgilerin  kaymakamlıklar,  polis  ve 
jandarma ile yapılan toplantılarda elde edilen bilgiler olduğunu, kendi görev yapmış olduğu birliğin 
yapılanma ve personel olarak yapısının bu tür bilgileri toplamaya müsait olmadığını,

Balyoz isminde bir harekat planı duymadığını, yapılan seminerde böyle bir kelimenin dahi 
konuşulmadığını,  konuşmasında  belirtmiş  olduğu  semtlerin  EMASYA  tali  bölge  komutanlığı 
bölgesi  olarak  üst  komutanlıklar  tarafından  emredilen  bölge  olduğunu,  belirttiği  yerlerin  1995 
yılından  bu  yana  eylemlerin  yoğunlaştığı  bölgeler  olduğunu,  seminer  sırasında  Çetin  Doğan'ın 
kendisine hitaben Kadıköy İmam Hatip Lisesi Müdürü senden şey yok mu onları falan almıyorsun 
yani diye kendisine bir soru sorulduğunu hatırlamadığını, kendisinin de o da alınacak komutanım, 
Üsküdar  ve  Ümraniye'de  olduğu  gibi  şekli  ile  cevap  verdiğini  hatırlamadığını,  ancak  İstanbul 
bölgesinde  istismar  ve  ajide  edilecek  grup  ve  topluluklar  dikkate  alındığında  insanların  dini 
duygularının  istismar  edilebileceği,  hassas  kurum  ve  kişiler  içerisinde  yer  almasını  kastetmiş 
olabileceğini,

Soruda  belirtilen  kişilerin  yukarıda  belirttiği  gerekçeler  ile  görevden  alınacak  kişiler 
olabileceğini,  bunun  Balyoz  Güvenlik  Harekat  Planında  belirtilen  gözaltına  alma  faaliyetleri 
kapsamında gerçekleştirilecek olan bir durum olmadığını,

Sunumunda sadece kendi bölgesi ile ilgili açıklamalar yaptığını, bölgesi dışındaki olaylar 
ve kurumlar ile ilgili olarak hiçbir değerlendirme yapmadığını,

Sunumunda kullandığı ilçelerin imkan ve kabiliyetleri hakkındaki bilgileri koordinasyon 
toplantıları neticesinde İstanbul bölgesinde herhangi bir deprem ve doğal afet meydana geldiğinde 
kaymakamların  başkanlığında  görev  yapan  doğal  afet  koordinasyon  merkezinde  insanların 
ihtiyaçlarını  karşılamak  için  yapılması  gereken  faaliyetler  kapsamında  kaymakamlığın  verdiği 
bilgilerden derlendiğini,

Yapmış olduğu sunumun Balyoz Güvenlik Harekatı ve onun ekinde bulunduğu iddia edilen 
bilgi ve belgeler ile ilgisinin olmadığını, kendisinin sadece EMASYA görevi kapsamında görevini 
yerine getirdiğini, sunumunda belirttiği sakıncalı kamu görevlileri olarak belirlenen kişilerin günlük 
hayatı olumsuz yönde etkileyecek olaylara engel olmak ve halka kesintisiz ve ayrım yapılmadan 
hizmet verebilmek için sıkıyönetim gereği yapılacak görevlendirmeler çerçevesinde uygulanacak 
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tedbirler için tespit edilmiş olabileceğini,

İrticai faaliyetlerde yer aldığı tespit edilmiş ve teşkil edilen özel görevli toplama timleri 
tarafından  planlandığı  şekilde  gözaltına  alınan  kişilerin  topluca  bulundurulacakları  stadyum 
(Burhan Felek Spor Salonu, Fenerbahçe Stadyumu, Ümraniye Netaş Misafirhanesi vb.) gibi büyük 
yapılara  getirileceği,  sorgularının buralarda yapılacağı,  bilahare hapishanelere sevk edileceklerin 
kimler  olduğunu  bilmediğini,  polis  ve  jandarma  kayıtlarında  geçmişte  irticai  yıkıcı,  bölücü 
faaliyetlere  katıldığı  belirlenen  kişi  ve  gruplar  olabileceğini,  bu  şahısların  polis  ve  jandarma 
tarafından tespit edilmesinin gerektiğini, özel görevli toplama timi diye bir görevlendirmenin söz 
konusu olmadığını,  kastedilenin polis  ve jandarmanın suçluları  sorgulamada kullandığı  personel 
olabileceğini,  belirtilen yerlerin toplumsal olaylara sırası  ile polis, jandarma ve asker tarafından 
müdahale edildiğinde enterne edilen veya geçici gözaltına alman kişilerin bir araya getirileceği en 
uygun alanlar olduğunu, başkaca uygun bir yer planlanmadığını,

İleri toplanma bölgesi diye belirtilen yerlerin daha öncesinde polis ve jandarma ile yapılan 
koordine  çerçevesinde  tespit  edilen  birliğin  araçları  ile  gelip  araçları  bıraktığı  veya  başka  bir 
bölgeye intikal süresini kısaltmak için geçici  süre bulunduğu en uygun ve olay yerine en yakın 
yerler  olduğunu,  bunların  seçilme  nedeninin  araçların  park  edebileceği,  askerlerin  inip 
tertipleneceği, gerekirse yemeğini yiyebileceği imkan ve alana sahip olan yerler olduğunu, bütün 
bunların Balyoz Harekat Planı ile ilgisinin bulunmadığını,  EMASYA planı çerçevesinde yapılan 
koordineler ile tespit edilmiş bölgeler olduğunu,

Oraj,  Suga,  Çarşaf  ve  Sakal  Eylem Planları  ile  operasyon  timleri  hakkında  kendisinin 
bilgisinin  bulunmadığını,  elde  edildiği  iddia  edilen  CD'lerin  hazırlanması  ile  ilgili  kendisinin 
herhangi bir bilgisinin olmadığını beyan etmiştir.

b-) Klasör 177 Dizi  76-77 bulunan, Sorgu Hakimliğinde yapmış olduğu 25.02.2010 
tarihli savunmasında özetle:

Savcılık  makamında vermiş  olduğu savunmasını  tekrarladığını,  2003 yılında 1.  Orduda 
yapılan  seminere  katıldığını,  yapmış  olduğu  sunumun  EMASYA görevlerine  ilişkin  bir  sunum 
olduğunu, Balyoz Harekat Planı ve onun ekleri kabul edilen Suga, Oraj, Sakal, Çarşaf, Eldiven ismi 
ile  anılan  planlar  hakkında  bilgisinin  olmadığını,  seminerde  sesinin  kayda  alınıp  alınmadığını 
bilmediğini,  ancak  konuşulanlar  dinleyiciler  tarafından  rahat  duyulabilmesi  için  mikrofona 
konuştuğunu,  seminerde  Çetin  Doğan  ile  karşılıklı  olarak  soru  cevap  şeklinde  konuşmaları 
olabileceğini, konuştuklarının herhangi bir suç unsuru içermediğini beyan etmiştir. 

c-) Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki Savunmaları: 
ca) 14.06.2011 tarihli 40 Nolu celsede yapmış olduğu savunmasında özetle:
05-07 Mart 2003 tarihinde 1. Ordu Komutanlığında gerçekleştirilen seminere emir komuta 

zinciri  içerisinde  katıldığını,  kendisine  ordu komutanlığınca emredilen tali  bölge komutanlıkları 
olarak  kolordu  komutanlıklarınca  kendisine  verilen  görevlerin  nasıl  yerine  getirileceğinin 
sorulduğunu,  bunun  üzerine  kendisinin  takdimini  yaptığını,  sözde  Balyoz  Planı  çerçevesinde 
görevlendirmede yetkili personel listesinde adının geçtiğinin iddia edildiğini, ancak listenin kimin 
tarafında  ya  da  nasıl  hazırlandığını  bilmediğini,  bütün  dosya  kapsamı  incelendiğinde  aleyhinde 
kanıt olabilecek imzalı bir evrak, tanık beyanı ya da belge bulunmadığını, kendisinin herhangi bir 
liste hazırlamadığını, liste hazırlaması hususunda emir almadığını, seminerde yaptığı takdimin ve 
beyan  ettiği  sözlerin  1.  Ordu  Komutanlığınca  verilen  görev  ve  Olasılığı  En  Yüksek  Tehlikeli 
Senaryoda belirtilen koşullar, seferberlik ya da sıkıyönetim ilan edildiği esas alınarak mevcut yasal 
zeminde  hazırlanmış  olan  bir  sunum  olduğunu,  yasal  olmayan  hiçbir  bilgiyi  sunumunda 
kullanmadığını, seminer konuşma kayıtları olmasına rağmen konuşmalarının bazı bölümlerine sanki 
kendisi söylemiş gibi bir takım ilaveler yapılarak iddianamede suçlamada bulunulduğunu, bu şekli 
ile kendisine iftira atıldığını, iddianame incelendiğinde ve kendi sunumu incelendiğinde iftira olan 
bölümlerin  açık  bir  şekilde  görülebileceğini,  şuana  kadar  yapılan  savunmaların  hepsine  CD'ler 
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hakkında  verilen  ve  lehlerine  olan  bütün  bilirkişi  raporlarına  katıldığını,  suçlamayı  kabul 
etmediğini,  tarafına  okunan  nüfus  ve  adli  sicil  kaydına  bir  diyeceğinin  olmadığını,  savcılık  ve 
hakimlik beyanlarını huzurdaki şekli ile düzelterek kabul ettiğini,

Sunumunun tamamının yasal mevzuat çerçevesinde emir ve yönergelere göre hazırladığını, 
her ne kadar sunumunda gerçek kişi, yer isimleri kullanılmış ise de örneğin Kadıköy İmam Hatip 
Lisesi  Müdüründen  bahsediliyor  ise  de  bu  kişinin  düşman,  ajan  ve  sempatizanları  tarafından 
ayrılıkçı, yıkıcı, bölücü örgüt taraftarları tarafından örneğin bir suikastın, bir aldatmamn, hakkında 
çıkartılan bir söylenti nedeni ile onu korumaya yönelik bir faaliyet kapsamında isminin seminerde 
kullanılmış olabileceğini, meslek hayatı boyunca EMASYA ile ilgili 2 seminere katıldığını, 2003 
yılında 1. Orduda katılmış bulunduğu seminerin iç tehdide ilişkin olması nedeni ile somut kişi yer 
isimlerinin kullanıldığını, diğer katıldığı seminerin konusunun farklı olması nedeni ile somut kişi 
yer isimlerinden bahsedilmediğini beyan etmiştir.

cb-) 24.08.2012 tarihli 111 Nolu celsede yapmış olduğu savunmasında özetle:
Tanık dinletme talepleri,  bilirkişi oluşturulması talepleri mahkemece reddedilmiş olması 

nedeni  ile  suçsuzluğunu  kanıtlamaya  yönelik  girişimlerinin  sonuçsuz  kaldığını,  yargılamanın 
geldiği bu noktada mahkemenin anayasamızın ilgili hükümleri ile AİHS'in 5 ve 6. maddelerini ihlal 
ettiğini, mahkemenin tarafsızlığını yitirdiğini, adil yargılanmadığını düşündüğünü, huzurda avukatı 
da olmadan beyanda bulunamayacağını beyan etmiştir.

30) SANIK MEHMET YOLERİ:

a-)Klasör  147  Dizi  60-63  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
25.02.2010 Tarihli Beyanlarında Özetle: Ege Ordu Komutanlığında Albay olarak görev yaptığını, 
2002-2003 yıllarında 1. Orduda yapılan plan seminerine katılıp katılmadığını hatırlamadığını, plan 
semineri yapıldığı tarihte 15. Kolordu Komutanlığı İzmit Kocali'de görev yaptığını,Balyoz Eylem 
Planı  ve  Ek-A listesinden  habersiz  olduğunu,  adının  bu  listeye  kimin  tarafından  yazıldığını 
bilmediğini,  soruları  şu  anda  algılamakta  zorlandığını,  şeker  hastası  olduğunu,  darbe  ya  da 
sıkıyönetim çalışması  içinde bulunmadığını,  suçlamaları  kabul  etmediğini,  herhangi  bir  belgede 
imzasının olmadığını, yapılan aramada aleyhine herhangi bir delilin ele geçmediğini, ıslak imzası 
olduğu iddia edilen belgeleri kendisinin hazırlamadığını, altındaki imzaların tarafına ait olmadığını 
beyan etmiştir.

b-) Klasör 147 Dizi 80-81 Bulunan, Sorgu Hakimliğinde Yapmış Olduğu 26.02.2010 
Tarihli  Savunmalarında Özetle:  Savcılık  makamında ayrıntılı  olarak savunma yaptığını,  bunu 
tekrarladığını,  kendisinin  ciddi  şeker  rahatsızlığı  olduğunu,  birçok  sağlık  problemlerinin 
bulunduğunu,  hafıza  kaybı  yaşadığını,  1.  Orduda  gerçekleştirildiği  bildirilen  seminere  katılıp 
katılmadığını  hatırlamadığını,  var  olduğu iddia  edilen  ıslak  imzalı  belgelerin  kendisi  tarafından 
hazırlanmadığını,  imzanın  kendisine  ait  olmadığını,  sağlık  problemleri  olması  nedeni  ile 
salıverilmesine karar verilmesini talep ettiğini beyan etmiştir.

c-) Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki Savunmaları: 
ca) 14.06.2011 Tarihli 40 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:
Kendisinden önceki yapılan savunmalara aynen katıldığını, dava konusunun bir takım gizli 

güçler  tarafından  düzenlendiğine  inandığını,  daha  önceki  savunmalarında  seminere  katılıp 
katılmadığını  hatırlayamadığını  beyan  ettiğini,  ancak  seminere  katılmadığını  anladığını,  adının 
görevlendirmeye yetkili personel Ek-A listesinde 9. sırada bulunduğunu, bunun kimin tarafından 
yazıldığını  bilmediğini,  kimseye  kendisinin  görev  vermediğini,  atılı  suçlama  tarihinde  şube 
müdürünün emrinde çalışan bir subay olduğunu, rahatsızlığı nedeni ile pasif bir göreve verildiğini, 
sahte  Ek-B  belgesini  hazırlayanların  TSK'nın  yazışma  kurallarını  dahi  bilmediklerini, 
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rahatsızlıklarına ilişkin doktor raporlarının dosyada mevcut olduğunu, ıslak imzası var olduğu iddia 
edilen Ek-C Lahika-2 ve Lahika-4'teki imzaların kendisine ait olmadığını, bunun ekspertiz raporu 
ile kanıtlandığını, operasyonlarda askerleri şehit olması nedeni ile psikolojisinin bozulduğunu, ciddi 
sağlık sorunlarının var olduğunu, 1998'den bu yana psikiyatrik ilaç kullanarak rahatladığını, ömür 
boyu da bu ilaçları kullanması gerektiğini, sorguda sağlık problemleri nedeni ile tutuklanmadığını, 
buna rağmen 11 Şubat 2011'de sağlığında herhangi bir düzelme olmamasına rağmen tutuklandığını, 
hakkındaki  tüm  iddiaları  reddettiğini,  huzurda  mağduru  oynamak  maksadı  ile  bu  sözleri 
söylemediğini, buna hiç kimsenin hakkının olmadığını, onurlu bir Türk subayı olup anlattıklarının 
gerçek olduğunu, ölene kadar Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri olduğunu, tarafına okunan nüfus ve 
adli  sicil  kaydına  bir  diyeceğinin  olmadığını,  savcılık  ve  mahkemedeki  beyanlarını  huzurda 
düzelttiği şekli ile kabul ettiğini beyan etmiştir.

cb) 24.08.2012 Tarihli 111 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:
Beyanlarını  mecbur  kaldığından  avukatı  olmadan  yaptığını,  kendisinden  önceki 

savunmalar ile avukatların savunmalarına katıldığını, kendilerine haksızlık yapıldığına inandığını, 
sahtecilik ile ilgili  birçok uzman görüşü ve bilirkişi  raporu olduğunu, evraklar içerisinde birçok 
çelişki ve imkansızlıkların var olduğunu, savunmasında olduğu gibi üzerine atılı suçlamalar ile ilgili 
tek tek açıklamada bulunacağım, sağlık problemleri olduğunu, alkolü kötüye kullanma ve depresif 
bozukluk nedeni ile tedavi gördüğünü, somasında birçok tedavi görüp kendisine istirahat ve hava 
değişimi  verildiğini,  eşinin  rahatsız  olduğunu,  tedavi  gördüğünü,  kendisinin  bedeninin  ailesinin 
yüreğinin tutuklandığını, tahliye ve beraatini talep ettiğini beyan etmiştir. 

31-) SANIK METİN YAVUZ YALÇIN:

a-)  Klasör  168  Dizi  98-99  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
24.02.2010 Tarihli Beyanlarında Özetle:2001-2003 yılları arasında 52. Zırhlı Tümen Komutanı 
olarak görev yaptığını,  Mart 2003'te 1.  Orduda yapılan plan seminerine katıldığını,  seminere 1. 
Ordunun icracı  unsuru  olarak  katıldığını,  Olasılığı  En  Yüksek  Tehlikeli  Senaryonun  seminerde 
uygulanıp  uygulanmaması  hakkında  emir  gelip  gelmediğini  bilmediğini,  seminerde  sunum 
yaptığını, senaryo doğrultusunda konuşmalar yaptığını, görevlendirmede yetkili personel listesinin 
geçersiz bir belge olduğunu, ne amaçla düzenlendiğini bilmediğini, seminerde kendisinin hukuksuz 
ya da suç teşkil edecek bir konuşmasının olmadığını, bu nedenle suçlamayı kabul etmediğini beyan 
etmiştir.

b-) Klasör 168 Dizi 116-117 Bulunan, Sorgu Hakimliğinde Yapmış Olduğu 24.02.2010 
Tarihli  Savunmalarında  Özetle:  Savcılık  makamında  ayrıntılı  olarak  savunma  yaptığını, 
savunmalarının  doğru  olduğunu,  suçlamayı  kabul  etmediğini,  2003  yılında  1.  Orduda  yapılan 
seminere  katıldığını,  yaklaşık  10  dakika  kadar  bir  sunum  yaptığını,  sesinin  kayda  alındığını 
bilmediğini, seminerin meşru olarak yapılan bir seminer olduğunu beyan etmiştir.

c-) Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki Savunmaları: 
ca) 20.06.2011 Tarihli 43 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle: 
İfadeye çağrılmış olması halinde kendisinin gideceğini, ancak orantısız bir polis sayısı ile 

gözaltına alındığını, 3 gün emniyet müdürlüğünde bir kanepenin üzerinde tutulduğunu, savcılıkta 
birçok imzasız evrakın kendisine gösterildiğini, somasında da tutuklamaya sevk edildiğini, Balyoz 
denilen şeyi gazeteden okuduğunu, somasında tutuklandığını, Silivri cezaevine transfer olduğunu, 
40 gün soma salıverildiğini, somasında hakkında yakalama kararı çıkarıldığını, yakalama kararının 
kaldırıldığını,  o  zaman yakalama kararının  niçin  çıkarıldığını  tam olarak  anlayamadığını,  ancak 
şimdi çok daha iyi  anladığını, Türk milletinin göğsüne hançer saplandığını,  hançerin ucunda da 
Türk  Silahlı  Kuvvetlerinin  bulunduğunu,  Deniz  Kuvvetleri  Komutanlığının,  Kara  Kuvvetleri 
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Komutanlığının  en  güzide  subaylarının  huzurda  olduğunu,  Hava  Kuvvetleri  Komutanlığının 
huzurda  yalnız  bırakılmış  gibi  gösterildiğini,  sonrasında  ise  açılan  iddianameler  diğer  güzide 
subayların  huzura  getirildiklerini,  Bunların  tamamının  bir  oyun  olduğunu,  oyunun  sonunda 
mahkemenin, kendilerinin, çocuklarımızın, torunlarımızın güzel günler göremeyeceklerini, davanın 
çökmüş  olduğunu,  lehlerine  birçok  bilirkişi  raporunun  bulunduğunu,  sahteliğin  ispatlanmış 
olduğunu,  buna rağmen 130 gündür tutuklu olduğunu, içinin kan ağladığını,  sanıklar tarafından 
sahtelikler ispatlandıkça yeni gömülerin yapıldığını, 1. Orduda yapılan seminerin yasal bir seminer 
olduğunu,  Balyoz'un  tamamen  bir  saçmalık  olduğunu,  45  sene  üniforma  giydiğini,  10  sene 
uluslararası karargahlarda çalıştığını,  böyle bir saçmalığa şahit olmadığını, dosyadaki belgelerin, 
tüm maddi kanıtların bu tertiplenmenin 2007'den soma hazırlandığını gösterdiğini, atılı suçlamanın 
gerçekleştiği iddia edilen tarihte Amerika'nın Irak ile ilgili operasyonunun olduğunu, Türkiye'nin 
nerede ise savaşa sürüklendiğini, bu sırada ise Çetin Doğan'ın darbe planı yaptığı iddiasına kazlar 
ile kanguruların güleceğini, davanın askeri bir dava olduğunu, 2007'den soma davaya ait iddiaların 
sahte olarak tanzim edildiğini,  bunun bilirkişi  raporu ile sabit  olduğunu, silahlı  kuvvetlerin yok 
edildiğini, savcılıkta vermiş bulunduğu ifadesinde en ufak bir değişikliğin olmadığını, yapılan bütün 
icraatların arkasında olduğunu, legal seminer için yapılan evraktaki imzası ile sesinin arkasında 
olduğunu, suçlamayı kabul etmediğini, tahliyesini talep ettiğini, tarafına okunan nüfus ve adli sicil 
kaydına bir  diyeceğinin olmadığını,  nöbetçi  hakim huzurundaki beyanlarını  tekrarladığını beyan 
etmiştir.

cb) 25.08.2011 Tarihli 51 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:
40  yılın  üstünde  bir  hizmeti  olduğunu,  birliğin  yaptığı  ya  da  yapamadığı  her  şeyden 

komutanın sorumluluğunun esas olduğunu, 52. Zırhlı Tümen Komutanı olarak kendisinin huzurda 2 
tugay komutanı  ile  kurmay başkanı  ve harekat  şube müdürünün huzurda  olduğunu,  ancak alay 
komutanının olmadığını, en azından tümenin çekirdeğinin huzurda olduğunu beyan etmiştir.

cc) 23.08.2012 Tarihli 110 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:
Sanıkların tamamının bilirkişi heyeti talep ettiğini, sanıkların hepsinin aklı başında Türk 

Silahlı  Kuvvetinin  güzide  insanı  olduğunu,  mahkemenin  ise  talebi  sürekli  olarak  reddettiğini, 
somasında  ise  kuvvetli  suç  şüphesinin  varlığından  bahsedildiğini,  sanıklarca  dosyada  bulunan 
maddi  hataların  1900'ün  üstünde  olduğunu,  adil  yargılanmadığı  konusunda  kendisinde  ciddi 
şüphenin  ortaya  çıktığını,  mahkemeye  güvenmediğini,  o  nedenle  de  savunmasını  yapamadığını 
beyan etmiştir.

cd-) 20.09.2012 Tarihli 117 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:
Hakkında herhangi bir delil olmadığını, suçlamaların tamamını reddettiğini, adil yargılama 

yapıldığına inanmadığını beyan etmiştir.

32-)SANIK YURDAER OLCAN:

a-)  Klasör  135  Dizi  80-82  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
25.03.2010 Tarihli Beyanlarında Özetle: 2003 yılı itibari ile 3. Kolordu Komutanlığına bağlı 52. 
Zırhlı Tümen Komutanlığının 1. Zırhlı Tugay Komutanı olarak görev yaptığını, askeri hiyerarşiye 
göre planların üst komutanlıkların planları doğrultusunda hazırlanacağını, ast birliklerce hazırlanan 
plan  çalışmasının  üst  birliklerin  planına  ve  çerçevesine  uygun  olması  gerektiğini,  plan 
seminerlerinin  güncel  gelişmeler  karşısında  planda  yapılması  muhtemel  değişikliklerin 
görüşülmesinden ibaret olduğunu, kendisinin Balyoz Harekat Planı diye bir plandan habersiz olup 
ilk defa basından duyduğunu, Balyoz Harekat Planının içeriğinin bilmediğini, bu planla bağlantılı 
olarak hazırlandığı iddia edilen Sakal, Çarşaf. Suga Harekat Planlarını da basından duyduğunu, 1. 
Ordu Komutanlığında 2003 yılında yapılan plan seminerine katıldığını, seminerde sunum görevi 
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kendisine verilmiş olması nedeni ile sunumu takdim ettiğini, kendisine gösterilen Balyoz Harekat 
Planının eki olduğu bildirilen Ek-A listesinin ne anlama geldiğini bilmediğini,  bu plan ile ilgili 
kendisine herhangi bir görevin verilmediğini, kendisine gösterilen diğer belgeler hakkında da bir 
bilgisinin  olmadığını,  ne  anlama  geldiklerini  bilmediğini,  tarafına  okunan  çözüm  tutanağının 
hatırladığı kadarı ile yaptığı konuşması ile uygunluk gösterdiğini, Olasılığı En Yüksek Tehlikeli 
Senaryonun ya da buna benzer konuların plan seminerinde görüşülmediğini, suçsuz olduğunu beyan 
etmiştir.

b-) Klasör 135 Dizi 94-96 Bulunan, Sorgu Hakimliğinde Yapmış Olduğu 25.03.2010 
Tarihli Savunmalarında Özetle: Suçlamayı kabul etmediğini, böyle bir iddia ile suçlanmasından 
dolayı utanç duyduğunu, seminer sırasında tuğgeneral rütbesinde olduğunu, seminere katıldığını, 
seminer ile ilgili ayrıntıları basından öğrendiğini, seminerde Balyoz ismi ile herhangi bir konunun 
konuşulmadığını, seminerin konusunun komşu ülkelerden gelecek tehdit ve saldırıya karşı üretilen 
senaryolar olduğunu, bu şekli ile komşu ülke ile bir problem çıkması durumunda ülke içerisindeki 
terör  örgütlerinin  bunu  fırsat  bilerek  provakatif  eylemler  yapmaları  durumunda  geri  bölge 
emniyetinin sağlanabilmesi için ne şekilde hareket edilmesi gerektiği, alınacak tedbirlerin ne olduğu 
hususunda ihtimallerin değerlendirildiğini beyan etmiştir.

c-) Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki Savunmaları: 
14.06.2011 Tarihli 40 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:
Savunmalarının aynı zamanda medyada kendilerine yönelik haksız yayınların bir anlamda 

tekzibini amaçladığını, basının bir kısmının konuyu tek taraflı olarak alabildiğine speküle ettiğini, 
milletin bu nedenle kafasının karıştığını, esasen semineri şaibe altında bırakan dijital kayıtları ve 
ucube  planların  somadan  üretildiği  ve  sahte  olduklarının  bilirkişilerce  ve  gerekse  kendisinden 
önceki  sanık  ve  müdafiiler  tarafından  açıklandığını,  savunmasında  sahte  Balyoz  belgeleri  ile 
seminerde söylenilen sözlerin birbirine benzediğinin iddia edilmiş olması nedeni ile bu konuları 
açıklamaya çalışacağını,

2003 yılında 3. Kolordu Komutanlığı 52. Zırhlı Tümen Komutanlığının 1. Zırhlı Tugay 
Komutanı  olarak  görev  yaptığını,  05-07  Mart  2003  tarihinde  icra  edilen  ordu  plan  seminerine 
katıldığını, 1. Ordu plan semineri öncesinde ast birliklerin kendi plan çalışmalarını yaptıklarını, bu 
kapsamda 1. Zırhlı Tugay Komutanlığının da plan çalışması icra ettiklerini, bu plan çalışmasında 
Olasılığı En Yüksek Tehlikeli Senaryonun dikkate alınmadığını, Egemen Harekat Planı kapsamında 
konuların gözden geçirildiğini, 52. Zırhlı Tümen Komutanlığının yaptığı plan çalışmasına iştirak 
ettiğini,  hakkındaki  ana suçlamanın Balyoz  Güvenlik Harekat  Planında yer  alan kendi  alanı  ile 
alakadar görev ifa ettiği, sunum ve konuşmalar yaptığı şekli ile iddianın ileri sürüldüğünü, katılmış 
bulunduğu 1. Ordu seminerinde kesinlikle Balyoz, Oraj, Suga ve bunun gibi isimler ile adlandırılan 
hiçbir  planın  görüşülmediğini,  kelimelerin  dahi  telaffuz  edilmediğini,  seminer  öncesi  ya  da 
somasına özel,  resmi toplantı  ya da görüşmenin yapılmadığını, bu belgelerin sahte,  düzmece ve 
somadan hazırlanmış olduklarının somut deliller ile kanıtlandığını, seminerdeki sunumun gerçek bir 
plan olmadığını, seminerdeki sunumu ile Balyoz Planı arasında benzerlik olduğu iddiasının doğru 
olmadığını, kasıtlı olarak seminerdeki sunumunun farklı yönlere çekildiğini, iddianameye sunumu 
ile ilgili bazı sözlerin yanlış geçirildiğini, bu nedenle iddianamedeki ifadelerin düzeltilmesini talep 
ettiğini, sonuç olarak 1. Ordu kuruluşunda olan bir tugay komutanı olduğunu, bu sebeple seminere 
katıldığını, verilen emirler dahilinde tamamen yasal ifadeler içeren bir sunum yaptığını, sunumda 
kendilerine verilen farazi senaryodaki yani bir dış tehdit mevcut iken İstanbul'daiç acıtan kardeş 
kavgasının nasıl giderilebileceğine ilişkin düşüncelerden bahsettiğini, sunumun Balyoz Planı denen 
belge  ile  hiçbir  benzerliğinin  olmadığını,  seminerde  darbe  değil  mevcut  emniyet  ve  asayiş 
konularının  EMASYA'nın  ele  alınmış  olduğunu,  suçlamaları  kabul  etmediğini,  tarafına  okunan 
nüfus  ve  adli  sicil  kaydına  bir  diyeceğinin  olmadığını,  huzurda  vermiş  olduğu  adresinin 
yazışmalarda nazara alınmasını, sorgu sırasında vermiş olduğu beyanları ile huzurdaki beyanları 
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arasında bir  çelişki  olmadığını,  sadece mahkeme huzurunda iddianameyi  okuduktan soma olayı 
tekrar hatırladığı için daha açık ve net şekilde huzurda açıklamalar yaptığını, seminerin gizli bir 
plan  semineri  olmadığını,  her  ne  kadar  gizlilik  derecesi  var  ise  de  yazıcılık  görevini  yapan 
askerlerin dahi Mart ayında 1. Orduda bir plan semineri yapıldığından haberdar olduğunu,

Senaryonun  sanki  gerçekmiş  gibi  oynandığını  beyan  ederken  aynı  zamanda  benim 
algıladığım hassas bir durum var, bunun bir tanesi siyasi konu komutanım, adeta ülke içerisinde 
tavşana kaç, tazıya tut politikası uygulandığı bir durum var şekli ile bir beyanın olduğunu, Çetin 
Doğan'ında şimdi arkadaşlar zaten aslında biz  bunu, bu planı örtülü olarak sadece iç güvenliğe 
yönelik hazırladık, yani bir de usulün aşılmamış bir şey yapmayalım, bari şey olarak geçelim, 2. 
günde işte belli ölçüde dış tehdide yönelik planlama yapalım dedik sözleriile kendi sözleri arasında 
bir  benzerlik  olmadığını,  yine  savunmasında  Türk  Silahlı  Kuvvetleri  plan  semineri  yani  yurt 
genelini kapsayan plan semineri şekli ile bir hususun görüşülmediğini, beyan etmiştir.

33) SANIK İHSAN BAL AB ANLI:

a-)  Klasör  176  Dizi  53-63  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
24.02.2010 Tarihli  Beyanlarında Özetle:2002-2006 yılları  arasında 66.  Zırhlı  Tugay Komutanı 
olarak görev yaptığını, 2003 yılı Mart ayında 1. Ordu Komutanlığında yapılan seminere katıldığını, 
seminer emrinde en tehlikeli  senaryoya göre çalışma yapılmasının emredildiğini,  kendisinin 66. 
Zırhlı  Tugay Komutanı  olarak  Yunanistan ile  savaş  başlamasına müteakip  ordu geri  bölgesinde 
özellikle İstanbul'da meydana gelebilecek isyan tipi ayaklanma ve Yunanistan'a yakın unsurların 
meydana getirebilecekleri olaylara karşı tedbir alınması ile görevinin bulunduğunu, bu şekilde plan 
seminerine  yönelik  gerekli  hazırlıkları  yaptıklarını,  Balyoz  Güvenlik  Harekatı  ile  kendisinin 
herhangi bir ilgisinin olmadığını, böyle bir plandan basın aracılığı ile haberdar olduğunu, Gen Etüt 
belgesinden habersiz olduğunu, ne anlama geldiğini bilmediğini, Balyoz Güvenlik Harekatının planı 
olarak kabul edilen Ek-A görevlendirmede yetkili  personel listesini ilk kez huzurda gördüğünü, 
böyle bir listenin hazırlanmasının askeri teamül dışı olduğunu, plan seminer dahilinde yapılacak 
uygulamalar ile ilgili olarak sunum yaptığını, basın yayın organlarında suç işlenip işlenmediğine 
veya mer'i kanunlara aykırı yayın yapılıp yapılmadığı konusunda İstanbul Emniyetinde ve Rütükte 
bulunan  resmi  görevliler  ile  koordinasyonun  sağlanması  amacı  ile  beyanlarındaki  şekli  ile  bir 
konuşma yapmış olabileceğini, seferberlik ilan edildiği zaman ihtiyatta bulunan emekli subaylar ve 
er erbaşların silah altına alınacaklarını, sıkıyönetim ve savaş halinde sorumluluk bölgesinde gıda 
sıkıntısı yaşanmaması için alınması gereken tedbirler ile ilgili konuşmuş olabileceğini, sorumluluk 
bölgesi  içerisinde  yine  konuşmasında  geçen  yerler  ile  ilgili  geçen  ay  sivil  giyinmiş  unsurlar 
tarafından keşif yaptırılmasının sebebinin bölgede meydana gelen asayiş olaylarının yerleri dikkate 
alınarak  muhtemel  olayların  meydana  gelebileceği  yerlerin  bu  şekli  ile  tespit  edildiğini,  bu 
bölgelere ihtiyaç duyulması halinde birliklerinin nasıl ve hangi yollardan intikalinin sağlanabilmesi 
için bu şekli ile bir uygulama yaptırdığını, sıkıyönetim halinde sokağa çıkma yasağının olağan yasal 
bir uygulama olduğunu, konuşmasında geçen böyle bir kalkışmada verilecek emirlere uymayacak 
belediye  başkanlarından  kastının  asker  olarak  mülki  amirler  ile  çok  rahatlıkla  görevleri  gereği 
konuşabilseler de belediye başkanlıklarının siyasi bir sıfat taşımış olmaları nedeni ile sıkıyönetim 
halinde  yönetimde  birliğin  sağlanabilmesi  için  görevlendirilecek  personelin  belirlenmesi 
bakımıhdan ifade  edilen  Suga,  Sakal,  Çarşaf  Eylem Planları  ile  ilgili  herhangibir  bilgisi  ya  da 
duyumunun olmadığını,konuşmasında toplumsal olaylar karşısında nasıl  davranılması gerektiğini 
açıklamaya  çalıştığını,  kolordu planında  emredildiği  üzere  bazı  bölgelere  süratle  darbe  harekatı 
yapmam emredilmişti sözünün özel bir amacının olmadığını, yapacağı harekatı toplumsal olaylara 
karşı  etkin,  süratli ve gösteri harekatı şeklinde yapacağını belirtmek için o şekilde konuştuğunu 
beyan etmiştir.

b-) Klasör 176 Dizi 68-69 Bulunan, Sorgu Hakimliğinde Yapmış Olduğu 25.02.2010 
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Tarihli Savunmalarında Özetle: 2003 yılında 66. Zırhlı Tugay Komutanı olarak görev yaptığını, 
1.  Ordudaki  plan  seminerine  katıldığını,  katılmış  olduğu  seminerde  yaklaşık  10  dakikalık  bir 
sunumunun olduğunu, Balyoz Harekat Planı ve bu harekat planının eki olarak var olduğu bildirilen 
eylem  planlarından  haberinin  olmadığını,  atılı  suçlama  nedeni  ile  huzurda  bulunmaktan  utanç 
duyduğunu,  sunum sırasında  sesinin  kaydedilip  edilmediğini  bilmediğini,  halen  muvazzaf  olup 
görevinin başında bulunduğunu beyan etmiştir.

c-) Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki Savunmaları: 
ca) 16.06.2011 Tarihli 41 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:
l'inci  Orduda Mart  ayında  yapılan  seminere  3.  Kolordu Komutanlığı  52.  Zırhlı  Tümen 

Komutanlığına bağlı 66. Zırhlı Tugay Komutanı olarak verilen emir üzerine katıldığını, adının her 
ne  kadar  Balyoz  Harekât  Planı  eki  olarak  bildirilen  görevlendirmede yetkili  personel  listesinde 
bulunduğu  iddia  ediliyor  ise  de  listeden  habersiz  olduğunu,  adının  kim  tarafından  bu  listeye 
yazıldığını  bilmediğini,  seminerde  yapmış  olduğu sunum ile  ilgili  suçlamalarda bulunulduğunu, 
konuşmalarında herhangi bir suç unsuru taşıyan bir beyanının olmadığını, Balyoz Planını basından 
duyduğunu, yapmış olduğu sunumdaki bazı sözlerin Balyoz Planı ile benzerlik taşıdığı iddia edilse 
de  bunun  doğru  olmadığını,  kendisine  verilen  görev  nedeni  ile  sunumunu  hazırladığını  ve 
sunduğunu, 1. Ordu Komutanlığınca o tarihte yayınlanan seminer emirlerinin ilgili mevzuata uygun 
bir şekilde hazırlandığını,

Sunumunu yaptığı sırada kendisinin ikazlara uymayanlara karşı silahlı kuvvetlerin gücünü 
çok  kısa  sürede  hissettirecek  sert  uygulamalara  başvurulacak  şeklinde  bir  beyanının  olduğunu, 
bunun üzerine Çetin Doğan'mda kendisine bu kuvvetler yeterli olmuyor mu şekli ile soru sorması 
üzerine kendisinin de cevap olarak olaya şiddetle müdahale edeceğim, bütün planlarımın temelinde 
olaya şiddetle müdahale edilme esası vardır, olayı şaşkınlık anında bastırabilecek yeterli kuvvete 
sahip olacağını söylediğini, bu cevabının farklı şekilde yorumlanarak suçlandığını, sunum içerisinde 
kullanmış olduğu bilgilerin mevcut yasalarca yapılmakta olan mülki amir,  garnizon komutanlığı 
temsilcisi,  MİT,  jandarma,  emniyet  temsilcisi  gerekli  görülecek  diğer  kamu  kurum ve  kuruluş 
temsilcilerinin katıldığı  ayda bir  kez yapılan il  ya  da ilçedeki emniyet  ya  da asayiş konusunun 
görüşüldüğü, toplantılarda gündeme getirilen bilgilerden derlenerek elde edildiğini, tamamen yasal 
olan bilgiler olduğunu, atılı suçlamaya konu eylem ve planların ve eklerinin 2007 yılından soma 
oluşturulduğu,  bu  yönde  bilirkişi  raporlarının  mevcut  olduğunu,  kendisinin  de  aynı  kanaatte 
olduğunu,  dosyada  kendi  lehlerine  birçok  delil  olmasına  rağmen  tutuklama  kararı  verilerek 
kendilerinin peşinen suçlu ilan edildiğini, hukuk ihlalleri ile dolu bir yargılama ile karşı karşıya 
olduklarını, lehlerine olan delillerin iddianameye yansıtılmadığını, somasında yine lehlerine olan 
hususların  somadan  kendilerine  verildiğini,  bunun  adil  yargılanma  ilkesine  de  aykırılık  teşkil 
ettiğini,  savcılıkta  vermiş  bulunduğu  savunmasının  geçerli  olduğunu,  aleyhine  olan  tespit 
tutanaklarını kabul etmediğini, kendisine iftira atanları ve komplo kuranların bulunarak haklarında 
işlem yapılmasını,  suçlamaları  kabul etmediğini,  tarafına okunan nüfus ve adli  sicil  kaydına bir 
diyeceğinin olmadığını, savcılık ve hakimlikte vermiş olduğu beyanlarını tekrarladığını, konuşması 
içerisinde  en  son  olarak  geçen  ay  sivil  giyinmiş  unsurlarım  tarafından  tekrar  keşif  yaptırdım 
ibaresinin yanlış  anlaşılmaması  gerektiğini,  gerçekten mahallede bir keşif  yaptırdığını,  ancak 
yaptırmış olduğu keşfin EMASYA planları ya da EMASYA eğitimi kapsamında keşif olduğunu, 
yine basın ile  ilgili  olarak mesela  basında bir  başkomser,  34 kişi  var,  Gayrettepe'de yerleri  var 
şeklindeki  beyanı  içerisinde kullandığı  34 kişi  sayısının da gerçek olduğunu,  bu sözlerin sözde 
Balyoz Planı ile hiçbir ilgisinin olmadığını, kendisinin hazırlıklarını sorulacak sorulara karşı cevap 
vermek  için  yaptığını,  belediye  başkanı  ile  resmi  bir  temasta  bulunmadığından  dolayı 
kaymakamlıklardan ya da koordinasyon toplantılarından bilgileri alırken kendisinin sadece bir tali 
bölge  komutanı  olduğunu,  garnizon  komutanlığı  özelliğinin  olmadığını,  resmi  bir  teması  yok 
anlamında  kullandığını,  1975  yılından  bu  yana  subay  olarak  görev  yaptığını,  birçok  seminere 
katıldığını, seminerlerdeki senaryonun o seminer ile ilgili duruma göre oynandığını, muharip tugay 
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komutanlıklarında bulunduğunu, gerçek yer isimlerinin kullanıldığını, Olasılığı En Yüksek Tehlikeli 
Senaryoda ise gerçek yer isimleri kullanılsa da  kişi isimlerinin oradaki komutanının insiyatifî 
dahilinde  kullanılabileceğini,  bu  şekli  insiyatif  kullanan  komutan  da  hatırlamadığını  beyan 
etmiştir.

cb) 23.08.2012 Tarihli 110 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:
Dosyanın  usul  hükümlerine  göre  esas  hakkında  mütalaa  aşamasında  olmadığını, 

yargılamanın  geldiği  bu  noktada  Anayasa  ve  AİHS'in  5  ve  6.  maddelerinin  ihlal  edildiğini 
düşündüğünü,  mahkemenin  tarafsızlığını  yitirdiğini,  adil  yargılanmadığı  kanaatinde  olduğunu, 
avukatı da huzurda bulunmadığı için beyanda bulunmak istemediğini beyan etmiştir.

cc) 20.09.2012 Tarihli 117 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:
Şimdiye kadar yapmış bulunduğu tüm sözlü ve yazılı beyanlarını tekrar ettiğini, tahliyesi 

ve beraatini istediğini beyan etmiştir.

34-)SANIK EMİN KÜÇÜKKILIÇ:

a-)  Klasör  152  Dizi  65-134  Bulunan,  Emniyet  Müdürlüğünde  Vermiş  Olduğu 
24.02.2010 Tarihli Beyanlarında Özetle:  2001-2004 yılları  arasında İstanbul Maslak'ta kurulan 
NATO'ya bağlı  Yüksek Hazırlıklı  Kolordu İstihbarat  Şube Müdürü olarak görev yaptığını,  plan 
seminerinin harekat planlarının uygulanabilirliğini denetlemek ve güncellemek amacı ile yapılan 
çalışma olduğunu, plan seminerlerinin kapsamının belli olduğunu, kapsam dışına çıkılmayacağını, 
farklı  konularda  konuşulmayacağını,  seminere  seminerin  yapılacağı  birliğin  ast  birliklerinin 
katılacağını,  seminerin gizlilik derecesinin üst  birlik tarafından belirleneceğini,  plan seminerinin 
sorumluluk sahasının o birliğin sorumluluk sahası olduğunu, sorumluluk sahasını Kara Kuvvetleri 
Komutanlığı tarafından belirlendiğini, sorumluluk sahasının dışına çıkmanın mümkün olmadığını, 
bunun istisnasının da olmadığını, 1. Orduda yapılan plan seminerinin hazırlanması hakkında bilgi 
sahibi olmadığını, hazırlanma sürecinde NATO'ya bağlı bir kolorduda görev yapmış olması nedeni 
ile hazırlık aşamasından habersiz olduğunu, somasında Genelkurmay Başkanlığının vermiş olduğu 
yetkiye istinaden 2003 yılı  Mart ayında yapılan seminere kendisinin de katıldığını, Olasılığı En 
Yüksek Tehlikeli Senaryonun 1. Ordu tarafından hazırlanmış olduğunu, belgenin üst makamlara 
sunulup sunulmadığı hakkında bir bilgisinin olmadığını, Egemen Harekat Planının konusunu şuan 
tam olarak  hatırlayamadığını,  hatırladığı  kadarı  ile  komşu bir  ülkeye  karşı  muhtemel  bir  savaş 
durumunda  uygulanacak  bir  savaş  planı  olduğunu  hatırladığını,  1.  Ordu  Komutanlığının  Kara 
Kuvvetleri Komutanlığı ile yaptığı iddia edilen mesaj emirlerinden haberinin olmadığını, 1. Orduda 
Mart  ayında  yapılan  seminerde  Olasılığı  En  Yüksek  Tehlikeli  Senaryonun  görüşüldüğünü,  bu 
senaryonun amacının ülkenin bütün çevrede tehdit edildiğini, ayrıcaiçeride çıkabilecek kargaşaya 
karşı  alınacak  tedbirleri  içeren  bir  senaryo  olduğunu,  kendi  şahsi  kanaatine  göre  senaryonun 
gerçekleşme ihtimalinin zayıf  olduğunu, seminerde varsayımların konuşulduğunu,ancak detayları 
hatırlayamadığını, seminerde darbeye ilişkin herhangi bir söylemin olmadığını, bu konuda görüş 
bildirenin  de  olmadığını,  kendisinin  istihbarat  ile  ilgili  değerlendirme  sunumu  yaptığını,ancak 
sunumun içeriğini  hatırlayamadığını,  harekat tasarısı  başlıklı  belgeyi  kendisinin hazırlamadığını, 
kimin tarafından hazırlandığını bilmediğini,

Balyoz  Harekat  Planı  hakkında  bilgisinin  olmadığını,  içeriği  hakkında  bilgisinin 
bulunmadığını, bu planın görev yaptığı NATO karargahına gönderilmesinin mümkün olmadığını, 
Oraj Hava Harekat Planı, Suga Harekat Planı, Çarşaf Eylem Planı, Sakal Eylem Planları hakkında 
bir  bilgisinin  ya  da  ilgisinin  bulunmadığını,  var  olduğu  bildirilen  operasyon  timleri,  listeleme 
çalışmaları ya da Mehmet Baransu tarafından savcılığa teslim edildiği bildirilen 19 adet CD'lerin 
hazırlanması, bu CD'lere belgelerin kaydedilmesi ya da CD'lerin nasıl oluşturuldukları hususunda 
herhangi  bir  bilgisinin  olmadığını,  ses  kayıtları  ile  ilgili  kendisine  sorulan  sorular  hakkında 
bilgisinin bulunmadığını, böyle bir seminere katılmadığını beyan etmiştir.
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b-)  Klasör  152  Dizi  163-164  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
24.02.2010 Tarihli Beyanlarında Özetle:  Emniyet Müdürlüğünde vermiş bulunduğu beyanlarını 
tekrarladığını, ancak bir kısım sorulara mesleki bilgisi gereği yorum yapmasının istenildiğini, bu 
sorulara  tecrübeleri  çerçevesinde  yorum  şeklinde  cevaplar  verdiğini,  kendisinin  atılı  suçlama 
tarihinde NATO kuvvetlerine bağlı Yüksek Hazırlıklı 3. Kolordu İstihbarat Şube Müdürü olarak 
çalıştığını, bu birliğin 1. Ordu ile bir bağlantısının olmadığını, atılı suçlamaları kabul etmediğini 
beyan etmiştir.

c-) Klasör 152 Dizi 170-171 Bulunan, Sorgu Hakimliğinde Yapmış Olduğu 24.02.2010 
Tarihli  Savunmalarında  Özetle: Daha  önceki  yapmış  olduğu  savunmalarını  tekrarladığını,  1. 
Orduda 2003 yılında Mart ayında yapılan plan seminerine katıldığını, katılmış olduğu seminerin 
Balyoz Harekat Planı ismi ile anılan seminer ile ilgisinin olmadığını, plan seminerine özel davet 
üzerine katıldığını, Balyoz Harekat Planının eki olduğu kabul edilen Suga, Oraj, Çarşaf, Sakal gibi 
planlardan haberinin olmadığını,  adının Balyoz Harekat Planında nasıl geçtiğini,  evraklara adını 
kimin yazdığını bilmediğini, halen emekli bir insan olduğunu beyan etmiştir.

d-) Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki Savunmaları: 
da) 16.06.2011 Tarihli 41 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:
Sözde Balyoz Planında evraklarda herhangi bir imza bulunmadığını, mahkeme olarak bir 

sanık  tarafından  imzasız  bir  evrak  sunulduğunda  haklı  olarak  evrakta  imza  bulunmadığından 
evrakın iade edildiğini, Balyoz Planında da hiçbir evrakta imza olmamasına rağmen aynı işlemin 
Balyoz  evraklarına  da  yapılması  gerektiğini,  yargılamanın  bütün  safhasının  mantıklı  olması 
gerektiğini,  imza  taşımayan  Balyoz  darbe  planının  iddianamenin  temel  dayanağı  olduğunu, 
mahkemenin imzasız bu evrakları dosyaya nasıl kabul ettiğini, bunun yargılama sonucunda adaletin 
tecelli  etmesine  kadar  cevabını  arayacağını,  dosyada hiçbir  delilin  bulunmadığını,  yargılamanın 
hukuki  olabilmesi  için  dosyada  delil  olması  gerektiğini,  dosyada  hukuki  olmayan  şeyin  yok 
hükmünde  olduğunu,  Balyoz  darbe  planında  da  imza  bulunmadığını,  böylece  planında  yok 
hükmünde  olduğunu,  yok  hükmünde  olan  bir  planın  seminerde  görüşülmesinin  de  mümkün 
olmadığını, seminerin kendisinin ise suç teşkil etmeyen kayıtlar olarak iddianamede yer aldığını, 
sonuç  olarak  Balyoz  darbe  planı  diye  bir  planın  olmadığı,  bu  planın  hukuki  olmadığı,  yok 
hükmünde olduğu, dolayısı ile iddialara vereceği herhangi bir cevabında olamayacağını, bu iddiaları 
reddettiğini,  kabul  etmediğini,  kaldı  ki  Balyoz  evrakları  içerisinde  birçok  sahteciliklerin 
bulunduğunu, 2003 yılında yapıldığı iddia edilen evrakta ileri tarihli şeylerin bulunmasının mantıkla 
açıklanamayacağını,

Seminerde yapmış olduğu sunum ile ilgili olarak iddia makamının örgüt amaçlarına uygun 
bir  şekildesunum yaptınız şekli  ile suçlamada bulunduğunu, Balyoz darbe planındaki hususların 
seminerde örtülü olarak görüşülüp sunum ile prova edildiği iddiasının olduğunu, yaptığı sunumun 
herhangi bir suç unsuru içermediğini, sözde Balyoz Planı incelendiğinde sunumu ile herhangi bir 
paralellik bulunmadığının anlaşılacağını, 8 aydır tutuklu olduğunu, tarafına okunan nüfus ve adli 
sicil  kaydına bir  diyeceğinin bulunmadığını,  hazırlıktaki beyanları  ile  ilgili  huzurdaki sözlerinin 
geçerli olduğunu, yapmış olduğu düzeltmelerin nazara alınmasını istediğini,

Kendisi  atılı  suçlama  tarihinde  NATO'da  görevli  istihbarat  şube  müdürü  olarak  görev 
yaptığını, sunumunun içeriğinin ise iç tehdit hatta doğal afet ya da bir deprem olması halindeki 
alınacak önlemler gibi hususları içerdiğini, sunumunun özü itibari ile görevi dışındaki bir konuyu 
kapsadığını, bunun sebebini bilmediğini, kendisinin istihbaratçı olduğunu, istihbaratçılığm NATO 
alanında NATO'nun görevleri çerçevesindeki istihbarat konularını içerdiğini, NATO ile ilgili milli 
istihbarat konularının kendi görev kapsamı dışında olduğunu, sunumu normalde harekat planlarını 
kapsadığını, harekat şube müdürü olan albayın Amerikalı olması nedeni ile seminere katılmadığını, 
harekatçıya  en  yakın  birimin  de  istihbaratçı  olması  nedeni  ile  kendisinin  seminere  katıldığını, 
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sunumunu hazırlayabilmek için hazırlıklar yaptığını, elinin altında notlar bulunmadığını, sunumunu 
hazırlayabilmek için araştırmalar yapıp bilgiler topladığını, bu şekilde sunumunu ortaya çıkardığını 
beyan etmiştir.

db) 17.06.2011 Tarihli 42 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:
Çapraz  sorgu  sırasında  iddia  makamının  kendisine  yöneltmiş  olduğu  bir  soruda  hatta 

sunumu  içerisinde  cümlesi  düşük  olan  potansiyel  tehdit  oluşturan  kişiler  veya  toplulukların 
gözaltına  alınmasının  hukuk  devleti  ile  bağdaşıp  bağdaşmayacağı  ile  ilgili  bir  sorunun 
yöneltildiğini, sunumu içerisinde somut bir isim kullanmadan MİT, emniyet ya da potansiyel olarak 
suç  işleyebileceği  düşünülen  ya  da  hakkında  bu  şekli  ile  bir  raporu  olanlar  hakkında  işlem 
yapılmasının hukuk devleti ile çeliştiğini düşünmediğini, örneğin bir miting öncesinde bu şekli ile 
hakkında  raporlar  bulunan  kişilerin  gözaltına  alınmasının,  bir  maç  öncesinde  daha  öncesinde 
taşkınlık yapan holiganların maçtan önce gözaltına alınmaları gibi somut örnekler verilebileceğini, 
beyanının da bu şekli ile değerlendirilmesi gerektiğini beyan etmiştir.

dc) 31.08.2012 Tarihli 114 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:
Yargılamada  delillerin  toplanması  ve  değerlendirilmesi  safhasının  atlandığını,  CD'lerin 

hukuka  uygunluğunun  tartışılmadığını,  bilirkişi  raporları  ile  yetersiz  TÜBİTAK  raporlarının 
irdelenmediğini, tanıkların dinlenmediğini, avukatlarının yargıyı kilitlemediğini, haklı taleplerinin 
karşılanması  için  görevlerinin  gereğini  yaptıklarını,  avukat  olmadan  savunma  yapamayacağını, 
mahkemenin  tarafsızlığını  yitirmiş  olduğunu,  sanıklarca  talep  edilen  delilleri  toplamamak  ile 
mahkemenin görüşünü ve kararını  şimdiden belirterek aleyhe ihsas-ı  rey'de bulunduğunu beyan 
etmiştir.

35-)SANIK DOĞAN TEMEL:

a-)  Klasör  87  Dizi  138-139  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
12.05.2010 Tarihli  Beyanlarında Özetle:  2001-2003 yılları  arasında harp akademileri  komutan 
yardımcılığı  görevini  yaptığını,  balyoz,  suga,  oraj,  sakal,  çarşaf  gibi  eylem  planlarını  hiç 
duymadığını, planın gerçek olup olmadığını, gerçekse kimler tarafından hazırlandığını bilmediğini, 
Ek-A listesinde ve gen-etüt isimli belgede isminin niçin bulunduğunu, kimler tarafından buraya 
yazıldığını  bilmediğini,  1.  Ordu  Komutanlığında  2003  yılında  yapılan  seminere  katılmadığını, 
katılmadığı seminerin içeriğini de bilmediğini, Çetin Doğan liderliğinde oluşan herhangi bir örgüt 
yada oluşum içinde bulunmadığını,  yer  almasının da mümkün olmadığını,  çünkü yüksek askeri 
şurada  Çetin  Doğan'm  kendisini  emekliye  ayrılması  için  girişimlerde  bulunduğunu,  suçsuz 
olduğunu beyan etmiştir.

b-) Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki Savunmaları: 
ba) 17.06.2011 Tarihli 42 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:
66 yaşında ilk kez bir mahkemenin önüne darbe ve terör gibi son derece ağır ve onur kırıcı  

bir suçlama ile çıktığını, babasının da asker olduğunu, 27 Mayıs darbesi ile terfi etmeyi beklerken 
emekli  edildiğini,  bu nedenle darbeci  değil  tam aksine darbe karşıtlarından bir  asker olduğunu, 
terörist değil tam aksine terörle mücadele etmiş bu uğurda madalyalar almış bir kişi olduğunu, 2001 
yılında orgeneralliğe terfi sırasındaki bir korgeneral için pasif bir göreve atandığını, nitekim 2003 
yılı ağustos ayında da emekliye sevk edildiğini, hiç kimsenin kendisine sözde darbe planı ile ilgili 
özel bir tebligatı yapmadığını, bunu yapamayacağını, müsnet suç ve suçlamalarla hiçbir ilgisinin 
olmadığını, iradesi ve bilgisi dışında kim veya kimler tarafından hazırlandığı belli olmayan bir ek 
çizelgede sadece adının yer almasından dolayı yargılandığını, tarafına okunan nüfus ve adli sicil 
kaydına  bir  diyeceğinin  olmadığını,  savcılıktaki  savunmasını  aynen  tekrarladığını,  sahte  CD'yi 
hazırlayanların,  belgeleri  tanzim edenlerin  Çetin Doğan ile  arasındaki  durumu bilmedikleri  için 
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kendini  aynı  organizasyon  içerisinde  gösterme  gibi  bir  hataya  düştüklerini,  Çetin  Doğan'm 
bulunduğu  hiçbir  organizasyonun  içerisine  girmeyeceğini,  onunla  frekans  uyuşmazlıklarının 
bulunduğunu beyan etmiştir.

bb) 24.08.2012 Tarihli 111 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:
Esas  hakkındaki  mütalaada  Ek-A  görevlendirmede  yetkili  personel  listesinde  adının 

bulunduğu belirtilerek suçlandığını, 19 aydır tutuklu olmasına rağmen tutukluluğunu gerektirecek 
somut  herhangi  bir  delilin  sunulamadığmı,  Çetin  Doğan'la  aralarındaki  anlaşmazlığı  daha  önce 
açıkladığını, açılan dava ile ilgili sokaktaki bir vatandaş kadar bile bilgisinin olmadığını, hukuk dışı 
afaki,  somut  delile  dayanmayan,  suçlamalara  karşı  artık  sessiz  kalınmamasını,  17  aydır  gerçek 
kendisi, gerekse ailesinin çektiği eziyetlere son verilmesini beyan etmiştir. 

bc) 20.09.2012 Tarihli 117 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:
Onurunu, özgürlüğünü istediğini beyan etmiştir. 

36-)SANIK HAYRİ GÜNER:
Balyoz  Güvenlik  Harekat  Planı  isimli  klasör  içerisinde  EK-A görevlendirmede  yetkili 

personel isimli belgenin bulunduğu, sanığın adının Harp Akademileri Komutanlığı başlığı altında 2. 
sırada  yer  aldığı,  GEN  ETÜT  isimli  Excel  belgesinde  ismi  karşısında  ++  şeklinde  ibarenin 
bulunduğu,  harekat  planı  kapsamında  kendi  sorumluluk  bölgesinde  planlama,  hazırlık, 
koordinasyon ve icrası ile görevlendirildiği, bu şekilde Türkiye Cumhuriyeti  Hükümetini cebren 
ıskat veya vazife görmekten cebren men etmeye teşebbüs ettiği iddiası ile cezalandırılması talep 
edilmiştir.

a-)  Klasör  80  Dizi  68-69  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
12.05.2010  Tarihli  Beyanlarında  Özetle:  2002  Ağustos'tan  2003  Ağustos  ayına  kadar  Harp 
Akademileri  Kurmay  Başkanlığı  görevini  yaptığını,  Balyoz  Güvenlik  Harekat  Planını  ilk  defa 
basından  duyduğunu,  bu  planın  kimler  tarafından  hazırlandığını,  ne  amaçla  hazırlandığını 
bilmediğini, planın EK-A'smda bulunduğu iddia edilen görevlendirmede yetkili personel listesinden 
haberdar olmadığını, Gen Etüt belgesini basında çıktığı zaman gördüğünü, ismi karşısındaki işaretin 
ne anlama geldiğini bilmediğini, suçlamayı kabul etmediğini beyan etmiştir.

b-) Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki Savunmaları: 
ba) 17.06.2011 Tarihli 42 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:
Sözde planın EK-A'sında görevlendirmeye yetkili  personel  arasında isminin  yer  alması 

nedeni  ile  sanık  durumunda  olduğunu,  hakkındaki  suçlamanın  somut  bir  delile  dayanmadığını, 
suçlamayı kabul etmediğini, Balyoz Harekat Planı isimli bir plandan habersiz olduğunu, ilk defa 
2010 yılında basma çıktığında haberdar olduğunu, kim tarafından tanzim edildiği bilinmeyen bir 
listede isminin karşısında 2 artı işaretinin olmasının ne anlama geldiğini bilmediğini, ancak aleyhe 
değerlendirildiğini,  belirtmiş olduğu kişilerin tanık olarak dinlenilmesini  talep ettiğini,  listelerde 
ismi  var  olduğu  bildirilen  kişilerin  birçoğunu  hiç  tanımadığını  veya  değerlendirmelerin  yanlış 
yapıldığını,  listenin  içinde  birçok  çelişkinin  bulunduğunu,  savcılıkta  vermiş  olduğu  ifadesinin 
geçerli  olduğunu,  ancak  huzurdaki  şekli  ile  bir  hususun düzeltilmesini  istediğini,  buna  rağmen 
iddianamede  aynı  hatanın  düzeltilmeden  tekrarlandığını,  hakkında  kamu  davası  açılmasını 
gerektirecek hiçbir emare, şüphe, somut bir delil olmadığını, tahliyesini değil beraatini talep ettiğini, 
tarafına  okunan  nüfus  ve  adli  sicil  kaydına  bir  diyeceğinin  olmadığını,  savcılık  savunmasını 
tekrarladığını,  vicdanına  karşı  sorumlu  olduğunu,  doğruları  ifade  etmek  zorunda  olduğunu, 
kendisinden soma kıdemsiz arkadaşlarının hakkını korumakla görevli olduğunu, öteden bu yana bu 
şekli  ile  davrandığını,  ne  biliyor  ise  dosdoğru  anlattığını,  hiçbir  emir  almadım diyerek  susma 
hakkını kullanabileceğini, ancak yanlış yapılmış bir değerlendirmenin doğru olarak nasıl yapılması 
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gerektiğine dair  ipuçlarını sunmaya çalıştığını,  değerlendirmenin eksik bilgiler  ile ve mesnetsiz, 
özensiz yapıldığını beyan etmiştir.

bb) 24.08.2012 Tarihli 111 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:
Kim veya kimler tarafından hazırlandığı belli  olmayan sözde Balyoz Güvenlik Harekat 

Planının Ek-A görevlendirmede yetkili personel listesinde adının yazılı bulunduğu gerekçesi ile 19 
aydır  tutuklu  olduğunu,  listeye  isminin  iradesi  ve  rızası  dışında  yazıldığını,  İddia  Makamının 
savunmasının aksini herhangi bir kanıtla ispatlamadan, delil de sunmadgn değerlendirme yapmak 
sureti ile suç isnadında bulunduğunu, kendisine herhangi bir soru sorulmadığını, mütalaayı kabul 
etmediğini,  polis  tespit  tutanağı,  bilirkişi  raporları,  sanık tanık beyanlarında iddia edilen suç ile 
ilişkisini  gösterebilecek  herhangi  bir  delilin  olmadığını,  isminin  sözde  delillere  ait  bilgisayar 
kullanıcı yollarında bulunmadığım, Harp Akademileri Komutanlığına mensup sanıklardan 19'unun 
tutuklu diğerlerinin aylar soma davaya dahil edilmiş olmasına rağmen tutuksuz olduklarını, hatta 
duruşmalardan  dahi  vareste  tutulduklarını,  yargılamada  suç  ve  cezaların  şahsiliği  prensibinin 
uygulanmadığını,  mütalaa  ve  kovuşturma  safhasında  belirtmiş  olduğu  aksaklıkların  hiçbirinin 
giderilmediğini,  tahliyesini  akabinde beraatini  ve kendisini  bu mağduriyete  sebebiyet  verenlerin 
tespit edilerek haklarında gereğinin yapılmasını talep ettiğini beyan etmiştir.

bc) 20.09.2012 Tarihli 117 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:
Yaptığı  yazılı  ve  sözlü  beyanlarının  dikkate  alınacağını  umduğunu,  suçlamaları 

reddettiğini, beraatini talep ettiğini beyan etmiştir.

37-)SANIK RECEP RIFKI DURUSOY:
a-)  Klasör  76  Dizi  142-143  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 

12.05.2010  Tarihli  Beyanlarında  Özetle:  Atılı  suçlama  tarihinde  silahlı  kuvvetler  akademi 
komutanı olarak görev yaptığını, 1. Ordu Komutanlığı ile ast üst ilişkisinin bulunmadığını, Balyoz, 
Suga, Oraj, Çarşaf ve Sakal ismi ile adlandırılan eylem planlarını soruşturma ile ilgili belgelerin 
basına yansıması nedeni ile duyduğunu, bu planların içeriklerini, gerçek olup olmadıklarını, kimler 
tarafından  hazırlandığını  bilmediğini,  bu  plan  ile  ilgili  herhangi  bir  görev  almadığını,  Balyoz 
Planının Ek-A listesinde adının yer almasını anlayamadığını, kimler tarafından bu listeye yazıldığını 
bilmediğini,  kendisine  gösterilen  Gen  Etüt  listesinin  ne  anlama  geldiğini,  kimler  tarafından 
hazırlandığını bilmediğini beyan etmiştir.

b-) Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki Savunmaları: 
ba) 17.06.2011 Tarihli 42 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:
Savcılıkta  ve  yakalama  müzekkeresi  tutuklamaya  çevrilirken  vermiş  bulunduğu 

beyanlarının  doğru  olduğunu,  üzerine  atılı  suçlamayı  kesinlikle  kabul  etmediğini,  iddia  edilen 
oluşumu  ya  da  böyle  bir  girişimi  şiddetle  reddettiğini,  böyle  bir  eylemi  düşünenleri  bile 
lanetlediğini, Balyoz Güvenlik Harekat Planının doğru olmadığını, sahte olarak üretildiğini, daha 
önceki  savunma yapanlarca ispatlandığını,  seminer  ve seminerdeki  konuşulan hususları  huzurda 
yapılan savunmalar ve sorulardan öğrendiğini, durumu kendisi ile aynı olan birçok kişi hakkında 
dava açılmadığı gibi takipsizlik kararı verildiğini, eşitlik ilkesine aykırı harekat edildiğini, dosyada 
üzerine atılı suçun sübutunu sağlayacak somut herhangi bir delilin olmadığını, suçlamanın hukuktan 
yoksun olduğunu,  Gen Etüt  isimli  belgeyi  kimin hazırladığını  bilmediğini,  görev yaptığı  silahlı 
kuvvetler akademisinde öğrenimi koordine eden birkaç öğretim elemanı ve sekreterden başka hiçbir 
insan kaynağı, birliği, silahlı ya da silahsız gücü ve hiçbir sorumluluk sahası bulunmayan bir yer 
olup atılı suçlama ile ilgili imkan kabiliyetinden yoksun olduğunu, beraatine karar verimlisini talep 
ettiğini, tarafına okunan nüfus ve adli sicil kaydına bir diyeceğinin olmadığını, savcılık savunmasını 
aynen tekrarladığını beyan etmiştir.
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bb) 24.08.2012 Tarihli 111 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:
Tüm sanık ve tanık beyanları ile uzman ve bilirkişi raporları ile söylenebilecek her şeyin 

huzura  getirildiğini,  söylenenlere  katılmamanın  mümkün  olmadığını,  mahkemenin  savunmaya 
ilişkin bazı talepleri reddettiğini, şayet sanıklar ve özelliklede kendisi için dosya aydınlanmış ve 
beraat kararı verilecek ise bu taleplerinin reddinin yerinde olduğunu, dosyayı uzatmamaaçısından da 
durumun takdire şayan olduğunu, yok eğer talepler reddedilerek mahkumiyet kararı verilecek ise 
savunmanın  kısıtlanmış  olduğunu,  adil  yargılanma  hakkının  elinden  alınmış  olduğu  kanaatinde 
olduğunu beyan etmiştir. 

bc) 20.09.2012 Tarihli i 117 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:
Bu  dava  ile  ilgiliherhangi  bir  şey  bilip  de  söylemeyen,  mahkemeden  bilgilerini 

saklayanların  şerefsiz  ve  namussuz  olduğunu,  kul  hakkı  yediklerini,  kendisinin  hiçbir  suçunun 
bulunmadığını, bunu haykırdığını, ne iddianamede ne de esas hakkındaki mütalaada kendisi ile ilgili 
somut bir delilin sunulamadığını, Yüce Türk adaletine ve Allah'a güvenerek beraatini talep ettiğini 
beyan etmiştir.

38-)SANIK MEHMET FİKRİ KARADAĞ:

  a-)  Klasör  72  Dizi  200-202  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
08.03.2010 Tarihli Beyanlarında Özetle: Balyoz isimli planla ilgisinin olmadığını, bu planın adını 
bile  duymadığını,  kendisinin  darbelere  karşı  bir  insan  olduğunu,  atılı  suçlama  tarihinde  silahlı 
kuvvetler akademisinde öğretim üyeliği ve öğretim başkanlığı görevlerinde bulunduğunu, 2003 yılı 
Ağustos ayında emekli olduğunu, planın Ek-A görevlendirmede yetkili personel listesinde adının 
kim tarafından yazıldığını, ne amaçla yazıldığını bilmediğini, 1.Orduda 2003 yılında yapılan plan 
seminerine  katılmadığını,  böyle  bir  seminer  düzenlendiğinden  dahi  haberinin  olmadığını,  plan 
kapsamında liste hazırlamadığını, bu listeyi hazırlayanların şerefsiz olup şahsına yapılan bir hakaret 
olduğunu, hayatında birçok plan seminerine katıldığını,  hiçbir plan seminerinde somut olarak 
insan  isimleri  kullanıldığına,  tehdit  algılamasından  bahsedildiğine  şahit  olmadığını  beyan 
etmiştir.

b-) Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki Savunmaları: 
ba) 17.06.2011 Tarihli 42 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:
Kendisinden önce  savunma yapan  sanıklar  Hayri  Güner  ve  Rıfkı  Durusoy'un  Ek-A ve 

akademilerde hazırlanan diğer listeler ile ilgili ifadelerine aynen katıldığını, sözünün dosdoğru olup 
delil yerine geçtiğini, zira kendisinin her daim Allah'ın karşısındaymış gibi konuşup davrandığını, 
Allah'ın razı olmayacağı bir şeyi kendisine hiçbir gücün yaptıramayacağını, kendisinin iftira üretim 
merkezini  kuran  ve  kullananlar  tarafından  huzurda  olduğunu,  Türk  olduğunu,  soyunda  hiçbir 
dönmenin bulunmadığını,

Gazi  Mustafa  Kemal'in  ve  Muhammed  Mustafa  Resulullah'ın  1.  dereceden  varisi  ve 
takipçisi  olduğunu,  kan  içici,  ırz  düşmanı  zalim  emperyalistleri  sevmediğini,  hele  hele  yerli 
işbirlikçileri  hiç  sevmediğini,  bu  nedenle  2  esas  suçunun  bulunduğunu,  bunları  her  ortamda 
söylemiş  olması  nedeni  ile  dönmemiş  dönmelerin  ve  dinsiz  dincilerin  hedefi  olduğunu,  atılı 
suçlamayı reddettiğini, tespit tutanağı denilen soytarılığı kabul etmediğini, savcılıkta vermiş olduğu 
beyanının  aynen  geçerli  olduğunu,  avukatının  ve  kendisinin  yazılı  olarak  sunmuş  bulunduğu 
dilekçeleri  aynen  tekrarladığım,  huzurdaki  hukuk  cinayetini  ve  rezaletinin  biran  evvel  sona 
erdirilmesini, kutsal Türk devletini ve kahraman Türk ordusunu iflah olmaz düşmanların kurdukları 
bu oyun ve tuzağı param parça etmenin milli bir görev olduğunu, kendisinin mahkemeyi uyardığını, 
görevini yaptığını,  Allah'ın huzurunda hesap günü ulu divanda huzurdakilerin şahit  olacaklarını, 
tarafına  okunan  nüfus  ve  adli  sicil  kaydına  bir  diyeceğinin  olmadığını,  savcılık  savunmasını 
tekrarladığını, meslek hayatı boyunca gerek öğretim görevlisi olarak gerekse subay olarak bir sürü 
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seminer  ya  da  plan  tatbikatına  katıldığını,  seminer  ya  da  planlarda  her  şeyin  yasalara  uygun 
olduğunu,  jenerik  olarak  hazırlandığını,  gerçek  olay  ya  da  olaya  göre  plan  yaptığını,  OHAL 
bölgesinde  PKK'yı  imha  etmek  için  plan  yaptığını,  gerçek  planların  bu  olduğunu,  EMASYA 
semineri gibi toplantılarda yıkıcı, bölücü unsurlar, anarşik unsurlar teriminin kullanılacağını, gerçek 
kişi ismi kullanılmayacağını, yasaya aykırı suç oluşturabilecek hatta şüphe oluşturabilecek bir şeyin 
kullanılamayacağını,kendisinin EMASYA plan tatbikatları, iç güvenlik tatbikatları yaptığını, yasal 
düzen ne ise buna göre tatbikatlar yapıldığını, darbe lafı gibisözlerin Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
hiçbir mensubu için kullanamayacağını, alçakların, iftiracıların, iftira merkezlerinin pompalaması 
ile  Türk  Silahlı  Kuvvetlerinin  darbeci  diye  suçlandığını,  meclisin  bir  saniye  kapanması  bile 
meşruiyeti bitireceğini beyan etmiştir.

bb) 27.08.2012 Tarihli 112 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:
Adil  yargılanmadığına  inandığını,  yüceler  yücesi  mahkemenin  hem  tarafsız  hem  de 

bağımsız  olmadığı  kuşkusunu  taşıdığını,  kuşkularının  giderilmesini  talep  ettiğini,  kuşkular 
giderildikten soma çok güzel bir savunma arz edeceğini beyan etmiştir.

bc) 20.09.2012 Tarihli 117 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:
Daha öncesinde yaptığı yazılı ve sözlü savunmalarını tekrarladığını, Hazreti Mevlana'nm 

oğlu Sultan Veled'e yazdığı ve kendisinin de dikkatini çeken ifadesini tekrarladığını, mahkemeden 
Türk Milletine şerefine yaraşır bir eser bırakılmasını beklediğini beyan etmiştir.

39-)SANIK LÜTFÜ SANCAR:

a-)  Klasör  150,  Dizi  20-92'de  Bulunan,  İstanbul  Emniyet  Müdürlüğünde  Vermiş 
Olduğu 23.02.2010 Tarihli  Beyanlarında Özetle:  05-07 Mart  2003 tarihleri  arasında  1.  Ordu 
Komutanlığında düzenlenen plan seminerine katılmadığını, plan semineri hakkında hiçbir bilgiye 
sahip olmadığını, Balyoz Harekat Planından medya aracılığı ile haberdar olduğunu, Balyoz Harekat 
Planının içeriğinden ise ifade verme sırasında bilgi sahibi olduğunu, oraj,  suga harekat planları,  
çarşaf ve sakal eylem planları hakkında da herhangi bir bilgiye sahip olmadığını, operasyon timleri 
hakkında  bilgi  sahibi  olmadığını,  İstanbul  Cumhuriyet  Başsavcılığına  teslim  edilen  CD'lere 
bilgilerin kimler tarafından kopyalandığı konusunda bilgi sahibi olmadığını, isminin geçtiği çalışma 
grupları  görev  bölümü başlıklı  listeden  haberinin  olmadığını,aynı  listede  isimleri  geçen  Taylan 
Çakır  ve  Ayhan  Gedik'i  tanımadığını,  böyle  bir  görev  bölümü yapıldığını  ilk  defa  duyduğunu, 
hassas personel listesini hiç görmediğini, kimin tarafından ne maksatla hazırlandığını bilmediğini 
beyan etmiştir.

b-) Klasör 150, Dizi  105-107'de Bulunan, Cumhuriyet Savcılığında Vermiş Olduğu 
23.02.2010 Tarihli Beyanlarında Özetle:  2003 yılında 1. Ordu'da yapıldığı iddia olunan seminer 
çalışmalarını  ilk  kez  basında  yer  alınca  duyduğunu,  balyoz,  oraj,  suga,  çarşaf  ve  sakal  eylem 
planlarının  bir  kısmını  medyadan  bir  kısmını  da  emniyetteki  sorgusunda  öğrendiğini,  Cem 
Gürdeniz'i aynı meslekte olduğu için tanıdığını, ancak yaşları farklı olduğun için samimiyetlerinin 
bulunmadığını, sosyal faaliyetlerde birkaç kez karşılaştıklarını, 2002-2003 yıllarında Cem Gürdeniz 
ile çok seyrekli olarak görüştüklerini, Cem Gürdeniz tarafından hazırlandığı söylenen listede grup 
başkanı  olarak  isminin  geçmesinin  kendi  bilgisi  dışında  olduğunu,  böyle  bir  göreve 
görevlendirildiğini emniyette ifade verirken öğrendiğini,

Turgay  Erdağ'ı  tanıdığını,  Turgay  Erdağ'm,  2002-2003  yılında  kendi  emrinde  görev 
yaptığını, kendisinin o dönemde Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanı olarak görev yaptığını, Turgay 
Erdağ'ın ise kendisinin sekreterliğini yaptığını, Ali Tatar'ı da tanıdığını, Ali Tatar'ın Deniz Eğitim ve 
Öğretim Komutanlığı Karargahında çalıştığını, Taylan Çakır ve Ayhan Gedik'i tanımadığını,

Müzahir  personel  listesini  oluşturmadığını,  böyle  bir  listenin  hazırlanması  talimatı 
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vermediğini, hassas personel listesinden de emniyette haberdar olduğunu, listeyi kimin hazırladığını 
ve listenin hazırlanma amacını bilmediğini, yükselecek askeri görevliler ile ilgili listede koramiral 
olarak görevlendirilmiş  olduğunu,  kendisinin başarılı  ve dik duran bir  tarzının olduğunu,  bütün 
kademeleri birincilikle bitirdiğini ve aşama aşama ilerlediğini, listede en üstte layık görülmesinin 
sebebinin başarılı  olmasından kaynaklandığını,  suçlamaları  kabul  etmediğini,  belgelerde isminin 
niçin geçtiğini bilmediğini beyan etmiştir.

c-) Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki Savunmaları: 
ca) 21.06.2011 Tarihli 44 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:
Yüzlerce maddi hatayı barındıran, sahteliği ispatlanmış imzasız dijital verilere dayanılarak 

suçlandığını ve tutuklandığını, mağdur olduğunu, 2003 yılı Ağustos ayına kadar Deniz Eğitim ve 
Öğretim  Komutanı  olarak  görev  yaptığını,  Suga  Harekat  Planındaki  ikinci  çalışma  grubunun 
başkanı  olarak  isminin  yer  aldığını,  Deniz  Eğitim  ve  Öğretim  Komutanlığının  Donanma 
Komutanlığına  bağlı  olmadığını,  eşit  statüde  iki  komutanlık  olduğunu,  her  iki  komutanlığın  da 
doğrudan Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı olduğunu, aynı statüde olan bu iki komutanlıktan 
birisinin sözde suga planında suga kuvvetleri komutanı olarak görevlendirilirken diğerinin ise plan 
içindeki çalışma gruplarından birinin başkanı olarak görevlendirilmiş olduğunu, komuta ilişkilerinin 
hassas  bir  konu  olduğunu,  böyle  bir  uygulamayı  meslek  hayatında  hiç  görmediğini,  Deniz 
Kuvvetleri  Komutanına  bağlı  dört  komutanlığın  birbirini  komuta  etme  yetkilerinin  olmadığını, 
herhangi bir liste hazırlamadığını, bu konuda yazılı veya sözlü emir almadığını, kimseye herhangi 
bir emir vermediğini, dijital imzasız nesnelerin kullanıcı yollarında isminin bulunmadığını, kendi 
adına açılmış tek bir imza bloğunun mevcut olmadığını, suçlandığı listelerde imzasının olmadığını,

Hassas  personel  listesi  isimli  imzasız  dijital  veride  kendi  adının  karşısında  artı  ibaresi 
bulunmasının kendi iradesi dışında bir konu olduğunu, listeden bilgisinin olmadığını, amiral listesi 
isimli  Excel  belgesinden  de  bilgisinin  olmadığını,  bu  listenin  gerçeği  yansıtma  aksi  takdirde 
Ağustos  2005 Yüksek Askeri  Şura  Toplantısı  Kararları  ile  koramiral  rütbesi  ile  emekliye  sevk 
edilmemesi  gerektiğini,  oramiralliğe  terfi  ettirilmesi  gerektiğini,  listeyi  Özden  Örnek'in 
hazırlamamış olduğunu, liste ile Yüksek Askeri Şura Toplantisı Kararları arasında büyük bir çelişki 
olduğunu, zira Özden Örnek'in Deniz Kuvvetleri Komutanı olarak listeyi belirleyici  konumunun 
bulunduğu,

Şubat  2010'dan  önce  balyoz,  suga,  oraj  planlarını  veya  konusu  itibari  ile  bu  planlara 
benzeyen veya bu planları çağrıştıracak herhangi bir plan duymadığını, o tarihlerde bu planların bir 
kısmını medyadan bir kısmını ise soruşturma nedeni ile kendisine sorulan sorulardan öğrendiğini, 
üzerine atılı suçları kabul etmediğini, reddettiğini,

Savcılık beyanlarının bir kısmında yazım ve ifade hatalarının bulunduğunu, bu kısımları 
düzelterek yazılı olarak ibraz ettiğini beyan etmiştir.

cb)  24.08.2012  Tarihli  111  Nolu  Celsede  Yapmış  Olduğu  Savunmalarında  Özetle: 
Üzerine  atılı  suçlama  ile  ilgili  somut  herhangi  bir  kanıtın  bulunmadığını,  iddia  makamının 
kanaatlerine  dayalı  olarak  suçlandığını,  delillerin  iddia  edilen  tarihten  soma  üretilmiş  ve  delil 
bütünlüğü bozulmuş verilere dayandığını, diğer tüm sanıklarla birlikte gerçeğin ortaya çıkarılması 
için mücadele ettiklerini, suçsuz olduğunu beyan etmiştir.

40-) SANIK AHMET FEYYAZ ÖĞÜTÇÜ:
a-)  Klasör 158,  Dizi  30-106'da  Bulunan,  İstanbul  Emniyet  Müdürlüğünde  Vermiş 

Olduğu 23.02.2010 Tarihli Beyanlarında Özetle:  Ağustos 2001-Ağustos 2003 tarihleri arasında 
Ankara'da  Deniz  Kuvvetleri  Komutanlığı  Karargâhında  tümamiral  rütbesinde  harekat  başkanı 
olarak görev yaptığını, Balyoz Güvelik Harekat Planını ilk defa Taraf gazetesinde okuduğunu, 1. 
Ordu Komutanlığında düzenlenen plan seminere katılmadığını, seminerden bilgisinin olmadığını, 
Balyoz  Güvenlik  Harekat  Planın  içeriği  hakkında  herhangi  bir  bilgisinin  bulunmadığını,  Çetin 
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Doğan'ı ismen tanıdığını,

Suga  planının  Yunanistan'a  karşı  uygulanacak  bir  harekat  planı  olduğunu  hatırladığını, 
ancak  harekatın  maksadının  jenerik  senaryodan  alındığını  değerlendirdiğini,  Yunanistan'a  karşı 
uygulanacak planın denenmesi için ilişkilerin belirli bir senaryo dahilinde gerilmesine dayalı bir 
jenerik senaryo hazırlanmış olması gerektiğini, ancak kendisi seminere katılmadığı için senaryonun 
ne  olduğunu  bilmediğini,  Suga  Harekat  Planına  bir  harekat  planındaki  durumla  ilgisi  olmayan 
konuların yazılmış olduğunu, planın Donanma Komutanlığı tarafından hazırlandığı dikkate alınarak 
bu  şekildeki  bir  durumun  nasıl  yazıldığını  Donanma  Komutanlığından  katılan  personele 
sorulmasının  uygun  olacağını,  ancak  böyle  bir  harekat  planının  Donanma  Komutanlığı 
Karargahınca  da  hazırlanmayacağını  değerlendirdiğini,  planın  kendi  bilgisi  dışında  olduğundan 
diğer  sorulara cevap vermesinin mümkün olmadığını,  Deniz Kuvvetlerinin  bir  harekat  planında 
Gölcük, Ankara, İzmir ve İstanbul Birlik Komutanlıkları gibi bir yapılanma ve görevlendirilmenin 
mümkün olmadığını, Oraj Hava Harekat Planı hakkında bilgisinin olmadığını, Oraj Hava Harekat 
Planında  geçen  konuların  kendi  görev  alanı  dışında  olduğunu,  Çarşaf  ve  Sakal  eylem planları, 
operasyon  timleri  hakkında  da  bilgisinin  olmadığını,  operasyon  timlerinde  adı  geçen  şahısları 
tanımadığını,

Cumhuriyet Savcılığına teslim edilen 19 adet CD hakkında da bilgisinin olmadığını, amiral 
listesil.xls  isimli  belgeden  haberinin  olmadığını,  belgenin  hangi  kriterlere  göre  hazırlandığını 
bilmediğini, kendisinin tüm görevlerinde başarılı olarak üstlerinin takdirini kazandığını, listedeki 
rütbelerinin sıralamasının doğru olduğunu, ancak 1997 senesinde tuğamiralliğe terfi ettiğini ve 2001 
senesine kadar tuğamiral olarak görev yaptığını,

Çalışma grupları görev bölümü başlıklı belgeden haberinin olmadığını, anılan tarihlerde 
Deniz  Kuvvetleri  Komutanlığı  Harekat  Başkanı  olması  nedeni  ile  isminin  kullanıldığını 
değerlendirdiğini, çalışma grubunda belirtilen şahısların M. Fatih İlğar hariç diğerlerinin harekat 
başkanlığında değişik görevleri olan subaylar olduğunu,

Hassas personel listesinden de haberinin olmadığını, Cem Gürdeniz'e söz konusu belgeyi 
oluşturma talimatını kimin verdiğini bilmediğini, Cem Gürdeniz ile görev ilişkileri dışında herhangi 
bir  ilişkilerinin  olmadığını,  Deniz  Kuvvetlerinde  Ankara  Birlik  Komutanlığı  diye  bir  unvanın 
bulunmadığını,  bu  unvanla  hiçbir  görev  almadığını,  bu  belgenin  düzmece  bir  belge  olduğunu 
değerlendirdiğini,

Kafes eylem planı ile ilgili hiçbir bilgisinin bulunmadığını, Levent Bektaş'ın emekli bir 
deniz  binbaşı  olduğunu  basından  öğrendiğini,  kendisimin  Deniz  Kuvvetleri  Komutanlığında 
Harekat  Başkanı  olduğu  dönemde  Levent  Bektaş'ın  daDeniz  Kuvvetleri  Karargahında  görev 
yaptığını hatırladığını, Levent Bektaş ile hiçbir ilişkilerinin bulunmadığını, kafes eylem planının 
komplo  olduğunu,  içerisinde  askeri  literatüre  uymayan  birçok  yanlış  bulunduğunu,  ilk  sayfaya 
konulan  yazı  ve  parafesinin  de  tamamen  düzmece  ve  montaj  olduğunu,  Deniz  Kuvvetlerinde 
danışma  kurulu  gibi  bir  müessese  olmadığını,  hakkındaki  suçlamaların  tamamının  asılsız  ve 
karalamaya yönelik olduğunu beyan etmiştir.

b-) Klasör 158, Dizi  119-120'de Bulunan, Cumhuriyet Savcılığında Vermiş Olduğu 
23.02.2010 Tarihli  Beyanlarında Özetle: Üzerine  atılı  suçlamalarla  ilgili  23.02.2010 tarihinde 
Emniyet Müdürlüğünde beyanda bulunduğunu, bu beyanlarının doğru olduğunu, 2003 yılı Mart ayı 
başında Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanlığında görev yaptığını, bilindiği üzere Amerika'nın Irak'a 
müdahalesi ve 1 Mart Tezkeresi öncesinde görevi ve konumu gereği yoğun bir iç ve dış görevliler 
ile devamlı toplantı ve mesai çalışmaları içerisinde olduğunu, bu yoğunluk nedeni ile İstanbul 1. 
Ordu Komutanlığınca düzenlenen plan seminerine katılmadığını, seminerdeki faaliyetlere herhangi 
bir şekilde müdahil olmadığını,

Suga Harekat Planının bildiği kadarı ülkemizin Yunanistan'a karşı deniz harekatının nasıl 
icra edileceğini gösteren dış tehdide yönelik bir harekat planı olduğunu, bu planın iç tehdide yönelik 
bir  plan  olmadığını,  bu  nedenle  Suga Harekat  Planının  içeriğinde  iç  tehdide  yönelik  iddiaların 
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bulunmasının mümkün olmadığını, ayrıca hazır bir plan varken tekrar bir plan hazırlamanın bir 
anlamının  olmadığını,  kendisinin  o  dönemde  Ankara  Deniz  Kuvvetleri  Komutanlığında  harekat 
başkanı olarak görev yaptığını, kendisine emir verebilecek tek makamın kurmay başkanı ve kuvvet 
komutanı olduğunu, bunların dışında başka hiç kimsenin Suga Harekat Planı dahil olmak üzere 
kendisine görev veremeyeceğini, bu nedenle üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini, iddiaların 
tamamen asılsız olduğunu beyan etmiştir.

c-) Klasör 5, Dizi 64-65'de Bulunan, Sorgu Hâkimliğinde Yapmış Olduğu 24.02.2010 
Tarihli Savunmalarında Özetle: Atılı suçlamayı kabul etmediğini, suçlamalarla ilgili emniyette ve 
savcılıkta ayrıntılı olarak savunma yaptığını, o savunmalarını tekrar ettiğini, yapıldığı iddia edilen 
Balyoz  Harekat  Planına  katılmadığını,  seminere  de  katılmadığını,  seminerin  gerek  hazırlık 
safhasında gerekse seminer çalışmasında hazır bulunmadığını, adının bu belgelere nasıl yazıldığını 
ya da kimler tarafından yazıldığını bilmediğini beyan etmiştir.

d-) Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki Savunmaları: 
21.06.2011 Tarihli 44 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:
Organize bir suç örgütünün hazırladığı, delil olarak ileri sürülen dijital terör ürünü olan 

hayali planlar ve düzmece bilgi notlarına istinaden suçlandıklarını, Türk Silahlı Kuvvetlerinin hedef 
alındığını,  seminere  katılmadığını,  seminerin  icrasından  bilgi  sahibi  olmadığını,  seminer 
kapsamında  örtülü  olarak  görüşüldüğü  iddia  edilen  sözde  suga  planı  ile  ilgili  de  herhangi  bir 
bilgisinin  bulunmadığını,  suga  planının,  hedef  alınan  amiral  ve  subayları  karalamak  üzere 
hazırlanmış düzemece bir tasfiye planı olduğunu,

Hassas personel listesinin düzmece bilgi notu eki olduğunu, listede kendisinden kıdemli 
amiral  olduğu  halde  kendisinin  Ankara'da  Birlik  Komutanı  olarak  görevlendirilmiş  olduğunu, 
sanıklarda. Barbaros Büyüksağnak'm yurtdışında olduğu dönemde mesaj hazırlamış ve toplantılara 
iştirak etmiş olarak gözüktüğünü, Barbaros Büyüksağnak'ın Yaşar ismini 2007 tarihinde kullanmaya 
başlamasına rağmen listelerde bu isminin yer almış olduğunu, Suga Harekat Planına göre kendisinin 
Ankara  Birlik  Komutanı  olarak  görevlendirilmiş  olduğunu,  bunun  yanında  Ege  Denizinde 
bulunarak taktik, resmi tesis ve idame görevinin de verilmiş olduğunu, hem Ankara'daki hem Ege 
Denizindeki  görevlerini  bir  anda  icra  etmesinin  mümkün  olmadığını,  görevlendirmenin  akıl  ve 
mantığa uygun olmadığını, 

Planda Ankara'da bulunan Kara, Hava ve Jandarma Genel Komutanlıkları Teşkilatlarının 
görevlendirilmemiş  olduğunu,  bunların görevlendirilmeden hükümetin cebren ıskat  ve görevden 
men edilmesinin mümkün olmadığını, suga planında kendisine verilen emirlerin hiçbirisinin isnat 
edilen suçla ilgisinin bulunmadığını,

Kendisine isnat edilen suçun tek delili olarak gösterilen 11 nolu CD'nin sahte ve düzmece 
olduğunu, çelişkili ve yanlış bilgilerin yer aldığını, CD'lerin hukuki delil olarak kabul edilmesinin 
mümkün olmadığını, CD'nin kendisi ile nedensellik bağının bulunmadığını, meslek hayatı boyunca 
hiçbir zaman hiçbir örgüt ve şahısla işbirliği içerisinde olmadığını, herhangi bir faaliyet içerisinde 
bulunmadığını,  sözde  Suga Planının  2007 yılından sonra  yine  düzmece bir  plan  olduğu açıkça 
anlaşılan Balyoz Güvenlik Harekat Planı ile uyum sağlayacak şekilde hazırlanmış olduğunu,

Kendisi ile ilgili hiçbir dijital veriyi ve iddia olunan görevlendirmeleri kabul etmediğini, 
iddia edilen çalışa gruplarının kurulma şeklinin usullere aykırı ve tertip olduğunu, bilgi notunun 
silahlı  kuvvetlerde  kullanılan  bir  format  olmadığını,  çalışma gurubuna verilen  görevin icrasının 
mümkün  olmadığını,  öncelikli  ve  özellikli  personel  listesinin  müzahir  personelden  seçilmesi 
gerektiğini,  ancak  öncelikli  ve  özellikli  personel  listesinin  tarihinin  müzahir  personel  listesinin 
tarihinden  önce  olduğunu,  buna  göre  görevlendirme  yapılmadan  öncelikli  ve  özellikli  personel 
listesinin hazırlanmış olduğunu, bunun dışında müzahir personel listelerinde ismi geçenlerden bir 
kişinin dahi Cem Çakmak'ın hazırladığı iddia edilen öncelikli ve özellikli görevlendirme listesinde 
yer  almamış  olduğunu,  tüm bunların listelerin  sahte ve düzmece olduğunu gösterdiğini,  son 30 
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yıldır savunma sanayimizin lokomotifi görevini yapan ve gelişmesi ile Akdeniz'in en güçlü Deniz 
Kuvvetlerinden biri olma başarısını gösteren Deniz Kuvvetlerimizin ve personelinin hedef alınmış 
olduğunu, kendisinin de hedef alınarak 2009 yılında emekli edilmesinin sağlandığını, kendisinin ve 
ailesinin  mağdur  olduğunu,  dava  konusu  olaylarla  hiçbir  ilgisinin  olmadığını,  beraatine  karar 
verilmesini talep ettiğini,

Emniyet  Müdürlüğünde  ve  Cumhuriyet  Savcılığında  vermiş  olduğu  beyanlarında  suga 
planının batı komşumuza karşı hazırlanan bir plan olduğunu hatırladığını belirttiğini, ancak daha 
somadan bu planın batı komşumuza karşı hazırlanan bir plan olmadığını öğrendiğini, daha önceden 
planın  içeriğini  bilmediğinden  planda  geçen  hususların  planı  hazırladığı  iddia  edilen  Donanma 
Komutanlığından sorulmasını söylediğini, ancak suga planım okuduktan sonra bu planın tamamen 
sahte olduğunu anladığını,

Sahte delil üreten bir çetenin bulunduğunu, bu çetenin sahte delil üretmeye devam ettiğini, 
Donanma Komutanlığında ele geçirilen verilerin de bu kapsamda olduğunu beyan etmiştir.

41-) SANIK ENGİN BAYKAL:

a-)  Klasör  94,  Dizi  20-92'de  Bulunan,  İstanbul  Emniyet  Müdürlüğünde  Vermiş 
Olduğu 23.02.2010 Tarihli  Beyanlarında Özetle:  2003 yılında  Deniz  Kuvvetleri  Komutanlığı 
Plan  Prensipler  Başkanı  olarak  görev  yaptığını,  aynı  yıl  Oramiral  Özden  Örnek  ile  çalıştığını, 
Balyoz Harekat Planı hakkında bilgisinin olmadığını,oraj  hava harekat ve suga harekat planları, 
çarşaf ve sakal eylem planları,  operasyon timleri hakkında da bilgisinin olmadığını, Cumhuriyet 
Savcılığına teslim edilen 19 adet CD içerisindeki belgelerin hazırlanması ve bu belgelerin CD'lere 
kaydedilmesi  ile  ilgili  de  bilgisinin  olmadığını,  seminere  katılmadığını,  seminer  konularından 
bilgisinin olmadığını, kendisinin hiçbir şekilde ve hiçbir zaman Balyoz Harekat Planı ve seminerde 
benzer şekillerde ifade edilen ve bir kısmı tespit edilen timlere personel görevlendirmediğini, amiral 
listesi1.xls belgesinin kim tarafından ne amaçla ve hangi kriterlere göre hazırlandığını bilmediğini, 
çalışma gruplarının da hangi amaçla ve hangi özelliklere göre belirlendiğini bilmediğini, M. Nuri 
Alacalı'yı  Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreteri olarak bildiğini,  şahsi tanışıklığının ve 
görev bağlantısının bulunmadığını,  A. Semih Çetin'i  aynı yerde çalıştıkları  için tanıdığını,  şahsi 
ilişkilerinin  bulunmadığını.  S.  Okan  Kırçiçek'i  de  aynı  yerde  çalıştığı  için  tanıdığını,  şahsi 
ilişkilerinin bulunmadığını, Şafak Duruer'i tanımadığını, ismini ilk defa duyduğunu, Ankara Bölgesi 
ve  yurtdışında  görevli  müzahir  subay  ve  astsubay  listelerinden  haberinin  olmadığını,  müzahir 
kelimesinin anlamını bilmediğini, listeyi kendisinin hazırlamadığını, bu listelerin hazırlanması için 
görevlendirme yapmadığını,  çalışma grupları  görev bölümü başlığı  altında bir çalışmanın neden 
yapıldığını  bilmediğini,  söz  konusu  çalışma  hakkında  herhangi  bir  bilgisinin  olmadığını,  aynı 
şekilde hassas personel listesi hakkında da bilgisinin olmadığını beyan etmiştir.

b-)  Klasör  94,  Dizi  93-95'de  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
23.02.2010  Tarihli  Beyanlarında  Özetle:  Emniyet  beyanlarının  doğru  olduğunu,  2002-2003 
yıllarında Deniz Kuvvetleri  Plan Prensipler  Daire  Başkanı  olarak görev yaptığını,  balyoz  darbe 
planından ve bu planın içeriğinden medya kanalı il haberdar olduğunu, daha önceden Suga Harekat 
Planı diye bir plan duymadığını, kendisine okunan harekat planı çerçevesinde yapılması düşünülen 
faaliyetleri  kesinlikle  uygulanabilir  ve  mantıklı  bulmadığını,  askerlik  hayatı  boyunca  iç  tehdide 
yönelik bir  plan seminerine katılmadığını ve şahit  olmadığını,  tabiatı  itibari  ile seminerlerin dış 
tehdide  yönelik  düzenlendiğini,  vakıf  olduğu  içerikte  bir  planın  plan  seminerinin  konusu 
olmayacağını, plan kapsamında düşünülen faaliyetleri tasvip etmesinin mümkün olmadığını,

Kendisi  ile  ilgili  değerlendirme  raporunda  belirtilmiş  olan  (+)  ibaresinin  ne  anlama 
geldiğini bilmediğini, değerlendirme raporunun da kimin hazırladığını bilmediğini, Suga Harekat 
Planı çerçevesinde bir görev almadığını, kimseye bu yönde bir görevlendirme yapmadığını, böyle 
bir  oluşum ve çalışmadan haberinin olmadığını,  darbeleri  tasvip etmediğini ve desteklemediğini 
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beyan etmiştir.

c-)  Kapatılan  İstanbul  10.  Ağır Ceza  Mahkemesindeki  21.06.2011  Tarihli  44  Nolu 
Celsede Yapmış  Olduğu Savunmalarında Özetle:  İddianameyi  reddettiğini,  suçlamaları  kabul 
etmediğini, isminin sözde bilgi notu EK-B'sinde yer alan çalışma grupları görev bölümünde 4. Grup 
Başkanı olarak geçtiğini, belgenin dijital, imza ve parafı olmayan, delil niteliği taşımayan, hiçbir 
kurumda kabul edilemeyecek astın üstlerine görev vermeyeceği gerçeğinden uzak sahte bir belge 
olduğunu,  belgede Donanma Komutanlığı  Kuruluşunda olmayan,  Donanma Komutanı  ile  hiçbir 
şekilde görev,  sicil  bağlantısı  bulunmayan 7 ayrı  bölgedeki  seçilmiş amirallerin ve görevleri  de 
belirtilen  subayların  yer  almış  olduğunu,  bunun  akıl  ve  mantıkla  bağdaşmadığını,  Deniz 
Kuvvetlerinin  konuşlandığı  tüm  bölgelerde  seçilen  ve  hedef  alınan  personelin  belgelere  dahil 
edilmiş  olduğunu,  iddia  olunan  müzahir  personel  listelerinin  belirtilen  sürede  hazırlanmasının 
mümkün olmadığını, müzahir personelin kriterinin belirtilmemiş olduğunu, Ankara bölgesi müzahir 
subay  astsubay listesini  oluşturduğu  iddia  edilen  Nuri  Alacalı'nm Temmuz  2002-Haziran  2003 
tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletlerinde kurmay kolejinde eğitimde olduğunu, belgelerin 
ve belgelerin içine konduğu 11 numaralı CD'nin sahte olduğunu, Semih Çetin'in hazırladığı iddia 
edilen müzahir personel listesinin son kaydetme tarihi olan 16 Şubat 2003 tarihinde karargah ve 
Ankara  dışında  bulunduğunu,  bunun  da  belgenin  sahte  olduğunu  gösterdiğini,  İsminin  geçtiği 
hassas  personel  listesinin  de  sahte  olduğunu,  amiral  listesinin  de  sahte  olduğunu,2009 yılından 
sonra üretildiğinin kesin olduğunu, bu listede kendisinin başarılı olarak görülmediğini, 2006 yılında 
tümamiral  rütbesinde  listeden  çıkarılmış  olduğunu,  ancak  darbe  süreçlerinde  görevlendirilmiş 
olduğunu,  suçlandığı  belgelerin  hiçbirinde  kendisine  ait  imza,  paraf  ve  parmak  izinin 
bulunmadığını, hazırlandığı iddia edilen belge ve bilgi notlarının hiçbirisinin dijital veri yollarında 
kendisi ile illiyet bağı kurulabilecek bir tespitin bulunmadığını, varsayıma dayalı olarak suçladığını, 

Gölcük'te  ele  geçirilen  belgelerin  sahte  ve sonradan hazırlanmış  belgeler  olduğunu,  bu 
belgelerde  önceki  hataların  düzeltilmeye,  eksikliklerin  tamamlanmaya  çalışıldığını,  Türk  Silahlı 
Kuvvetlerinde hata kod tablosu diye bir uygulamanın olmadığını, suçsuz olduğunu, beraatine karar 
verilmesini talep ettiğini beyan etmiştir.

42-)SANIK ÖZER KARABULUT:
a-)  Klasör  118,  Dizi  18-81'de  Bulunan,  İstanbul  Emniyet  Müdürlüğünde  Vermiş 

Olduğu 23.02.2010 Tarihli Beyanlarında Özetle:  Balyoz Harekat, Suga Harekat ve Oraj Hava 
Harekat  Planları  hakkında  bilgisinin  olmadığını,  Balyoz  Harekat  Planı  ile  bağlantılı  olduğu 
söylenen çarşaf  ve sakal  isimli  planlar  ve  operasyon timleri  hakkında da bilgisinin  olmadığını, 
hiçbir  şekilde bu yönde faaliyetinin bulunmadığını,  05-07 Mart 2003 tarihinde düzenlenen plan 
seminerine  çağırılmadığını  ve  katılmadığını,  Cumhuriyet  Savcılığına  teslim  edilen  19  adet  CD 
hakkında da bilgisinin olmadığını,

Amiral listesil.xls belgesinin kim tarafından hazırlandığını bilmediğini, bu konu ile ilgili 
olarak  üst  düzey  komutanlar  arasında  üstlerin  altları  değerlendirdiği  gayri  resmi  bir  anket 
yapıldığını, bunun sonuçlarının kesin olmadığını, komutana fikir vermek için yapıldığını, ancak 10 
sene somasının komuta kademsini belirleyen bir kriter ya da çalışma yapılabileceğini sanmadığını, 
böyle bir listeyi belirleyen bir kriter ve kabiliyetin bulunmadığını, kendisinin 2006 Ağustos ayında 
emekli olduğunu, ancak listede 2006 yılından somaki tarihlerde de adının geçtiğini, 2008 yılında 
koramiral olarak gösterildiğini, bunun da belgenin tutarsız ve hatalı olduğunu gösterdiğini,

Çalışma  grupları  görev  bölümü  başlıklı  belgeden  haberinin  olmadığını,  belgeyi  kimin 
hazırladığını bilmediğini, 2002-2003 yıllarında Ümit Özcan ve Levent Erkek ile hiçbir irtibatının ya 
da görüşmesinin olmadığını, Ramazan Cem Gürdeniz'i mesleki ilişkileri dolayısı ile tanıdığını, aynı 
birim ya da gemide çalışmadıklarını, planlarda bilgi notunun olmadığını, meslek hayatında bilgi 
notu gibi ek bir belge görmediğini,

Hassas  personel  listesinden  haberinin  olmadığını,  kendisinin  niçin  (+)  işareti  ile 
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işaretlendiğini ve bu işaretin ne manaya geldiğini bilmediğini beyan etmiştir.

b-)  Klasör  118,  Dizi  96-97'de  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
23.02.2010  Tarihli  Beyanlarında  Özetle:  Emniyet  beyanlarına  benzer  beyanlarda  bulunarak, 
Emniyet  Müdürlüğünde vermiş  olduğu ifadesinin doğru olduğunu,  2006 yılının  Ağustos  ayında 
emekli olduğunu, seminer tarihinde Tuzla Deniz Harp Okulu Komutanı olarak görev yaptığını, oraj, 
suga,  çarşaf  ve  sakal  eylem planlarını  ilk  defa  basından duyduğunu,  Cem Gürdeniz  tarafından 
hazırlandığı söylenen listede kendi bilgisi dışında grup başkanı olarak gösterilmiş olduğunu, Utku 
Arslan,  Ferhat  Çolpan  ve  Levent  Çehreli'yi  tanımadığını,  Cem  Gürdeniz  ve  Levent  Erkek'i 
tanıdığını,  listede  grup  arkadaşı  olarak  belirtilen  kişilerin  kendisinin  okuldan  sınıf  arkadaşları 
olduğunu,

Hassas  personel  listesinden  ve  yükselecek  askeri  görevlerle  ilgili  listeden  haberinin 
olmadığını, suçlamaları kabul etmediğini, suga isimli darbe planının içinde yer almadığım, isminin 
niçin geçtiğini  bilmediğini,  darbe  yapmak için  örgütlenmiş  bir  örgüte de  üye  olmadığını  beyan 
etmiştir 

c-)Klasör 118, Dizi 106'da Bulunan, Sorgu Hakimliğinde Yapmış Olduğu 24.02.2010 
tarihli  Savunmalarında  Özetle: Önceki  beyanlarına  benzer  beyanlarda  bulunarak  emniyet  ve 
savcılık  beyanlarının  doğru  olduğunu,  balyoz  eylem  planına  katılmadığını,  plan  seminerinden 
haberinin  olmadığını,  eğitim  komutanlığında  görevlendirildiğinin  ya  da  görevlendirileceğinin 
belirtilmiş olduğunu, ancak eğitim komutanlığının Donanma Komutanlığı ile herhangi bir organik 
bağının bulunmadığını, bu nedenle kendisine bir emir verilmesinin mümkün olmadığını, suçlamayı 
kabul etmediğini beyan etmiştir.

d-)  Kapatılan  İstanbul  10.  Ağır  Ceza  Mahkemesindeki21.06.2011  Tarihli  44  Nolu 
Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle: Suçlamaları kabul etmediğini, kendisi ile ilgili 
listelerden  haberinin  olmadığın,  bu  listeleri  kabul  etmediğini,  iddianamede  kanaate  dayanılarak 
suçlandığını, suçlandığı bilgi notunun suga planı ile hiçbir alakasının bulunmadığını, çünkü suga 
planı  eklerinde  bilgi  notu ibaresinin  bulunmadığını,  2003 yılında  Türk  Silahlı  kuvvetlerinde  ve 
Deniz Kuvvetlerinde bilgi notunun kullanılmadığını, 04 Mart 2008 tarihinden soma kullanılmaya 
başlandığını,  bilgi  notunun  karargâh  içine  kullanıldığını  bir  üst  karargaha  veya  dışarıya  bilgi 
notunun gönderilmediğini, bilgi notlarına ek konmadığını, ancak kendisi ile ilgili bilgi notunda 11 
adet ekin olduğunu,

Üçüncü  şahıslar  tarafından  hazırlanmış  olduğu  iddia  edilen  listelerin  kendisini 
bağlamayacağını,  2003  yılında  İstanbul  Tuzla'da  Deniz  Harp  Okulu  Komutanı  olarak  görev 
yaptığını, kendi komutanı olduğu okulun müzahir personel listesinin Karamürsel'de konuşlu eğitim 
komutanlığının emri ile tefrik edilen 2 subay tarafından hazırlanmış olduğunu, kendisinin atlanarak 
bu şekilde bir emir verildiğini, kendisine ve tanıdığı 6 subaya da İstanbul, Gölcük, Topel'de müzahir 
personel  listelerinin  ve  Deniz  Kuvvetlerinden  emekli  müzahir  personel  listesinin  hazırlatılması 
görevi  verildiğini,  bunun  mantıklı  olmadığını,  teşkilat  prensiplerine  aykırı  olduğunu,  liste 
hazırladığım iddia  edilen  Uluç  Yeğin'in  listenin  hazırlandığı  iddia  edilen  tarihlerde  İstanbul'da 
silahlı kuvvetler Akademisinde 6 ay süre ile eğitimde olduğunu, bu süre içinde hiç Topel'e gitmemiş 
olduğunu,  kendisine  ait  bilgisayarının  bulunmadığını,  listelerin  hazırlanmasında  ve  tarihlerinde 
mantık hatalarının bulunduğunu, listelerin grup başkanı olarak kendisinin atlanarak doğrudan Cem 
Gürdeniz'e gönderilmiş gözüktüğünü,

Hakkındaki suçlamalarla ilgili sahte dijital verilerden başka somut delilin bulunmadığını, 
kendisinin  kimseden  emir  almadığını  ve  kimseye  emir  vermediğini,  emekli  olmasına  rağmen 
listelere dahil edilmesinin sebebinin, elimizden kaçamazsınız, emekli olsanız bile biz sizi yakalarız 
imajı vermek, görevli olanlara mesaj vermek, yine sadece muvazzafları almıyoruz emeklileri de 
alıyoruz görüntüsü vermek olduğunu beyan etmiştir.
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43-)SANIK MEHMET OTUZBİROĞLU:
a-)Klasör  75,  Dizi  175-177'de  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 

04.05.2010 Tarihli Beyanlarında Özetle:  05-07 Mart 2003 tarihlerinde 1. Ordu Komutanlığında 
yapılan plan seminerine katılmadığını, o tarihte tümamiral rütbesi ile Çanakkale Boğaz Komutanı 
olarak görev yaptığını, Balyoz Güvenlik Harekat Planını geçen aylarda basında yer alması nedeni 
ile duyduğunu, 2003 yılında bu plandan haberdar olmadığını ve bu planla ilgili kendisine herhangi 
bir  görev verilmediğini,  Çetin Doğan'ı  tanıdığını,  ancak Çetin Doğan'ın  1.  Ordu Komutanlığına 
atanmasından sonra hiçbir şekilde görüşmediğini,

Balyoz Harekat Planı kapsamında hazırlandığı söylenen Suga Harekat Planından basında 
yer alması nedeni ile haberdar olduğunu, daha önceden bu plandan haberdar olmadığını,

Kendisine  sorulan  EK-B  çalışma  grupları  görev  bölümü  başlıklı  belgeden  haberinin 
olmadığını, belgeyi hazırladığı söylenen Cem Gürdeniz'i 2003 yılında ismen tanıdığını, yüz yüze 
tanışmalarının daha sonraki yıllarda olduğunu, belgede isminin geçtiğini ilk defa duyduğunu, kendi 
isminin  karşısında  ismi  geçen  Hakan  Çelikcan'ın  kendi  emrinde  çalışan  Top  Tabur  Komutanı 
olduğunu,  A.  Necdet  Doluel'i  tanımadığını,  Hakan  Çelikcan'ın  ismi  açılarak  tanzim  edildiği 
söylenen Çanakkale bölgesi müzahir subay ve astsubay listesinden haberinin olmadığını, böyle bir 
liste hazırlaması hususunda kimseye talimat vermediğini, Hakan Çelikcan, Alp Kayırhan ve Berkan 
Usta'nın Çanakkale'de görevli olduklarını,

EK-C hassas personel listesi başlıklı belgeden daha önceden haberdar olmadığını, listeyi 
ilk  defa  savcılıkta  ifade  verdiği  sırada  gördüğünü,  listedeki  artı  işaretinin  ne  anlama  geldiğini 
bilmediğini,  meslek hayatı  boyunca Anayasa,  yasalar  ve yönetmelikler haricinde hiçbir  yasadışı 
oluşumun içine girmediğini, yasadışı hiçbir görev almadığını beyan etmiştir.

b-)  Kapatılan İstanbul  10.  Ağır Ceza Mahkemesindeki  21.06.2011 Tarihli  44  Nolu 
Celsede  Yapmış  Olduğu  Savunmalarında  Özetle:  Kendi  bilgisi  ve  iradesi  dışında,  kimin 
hazırladığı belli olmayan, dijital olarak yaratılmış iki listede isminin yazılı olması nedeni ile sanal 
olarak  suçlandığını,  kendisine  isnat  edilen  suçu  kesinlikle  kabul  etmediğini,  üzerine  atılı  suçu 
işlediğine dair hiçbir kanıt bulunmadığını, suç isnadı olan dijital verilerin sahte olduğunu, mağdur 
olduğunu,  beraatine  karar  verilmesini  talep  ettiğini,  Selçuk  Güneri'yi  tanıdığını,  2004-2005 
yıllarında  kendisi  personel  başkanı  olarak  görev  yaparken  Selçuk  Güneri'nin  de,  yanında  şube 
müdürü olarak görev yaptığını, daha önceden ise Selçuk Güneri'yi tanımadığını beyan etmiştir.

44-)SANIK HASAN HOŞGİT:
a-)  Klasör  79,  Dizi  30-65'de  Bulunan,  İzmir  Cumhuriyet  Başsavcılığında  Vermiş 

Olduğu  27.05.2010  Tarihli  Beyanlarında  Özetle:  Balyoz  harekat  planı  hakkında  bilgisinin 
olmadığını,  05-07 Mart  2003 tarihlerinde  1.  Ordu Komutanlığında  düzenlenen plan  seminerine 
katılmadığını,  seminerde  hangi  konuların  konuşulduğunu bilmediğini,  Suga Harekat  Planı,  Oraj 
Hava Harekat  Planı,  sakal  ve çarşaf  kod adlı  eylem planları  ve operasyon timleri,  11 nolu CD 
hakkında  da  bilgisinin  olmadığını,  çalışma  grupları  görev  bölümü  başlıklı  belgeden,  Akdeniz 
bölgesi  müzahir  subay  ve  astsubay  listesinden,  amiral  listesil.xls  isimli  belgeden  haberinin 
olmadığını,  çalışma  grupları  görev  bölümü  başlıklı  belgede  grup  personeli  olarak  ismin  geçen 
kişilerden Dursun Çiçek'i şahsen tanıdığını, Ertuğrul Uçar'ı tanımadığını, Cem Gürdeniz'i de şahsen 
tanıdığını,  Cem  Gürdeniz  ile  hiç  beraber  çalışmadıklarını,  Dursun  Çiçek  ve  Ertuğrul  Uçar'a 
herhangi  bir  talimat  vermediğini,  hassas  personel  listesinden  de  bilgisinin  olmadığını,  askeri 
literatürde hassas personel diye bir  ibarenin söz konusu olmadığını,  kritik  personel şeklinde bir 
ibarenin bulunduğunu, suçlamaları kabul etmediğini, kendisinin ve ailesinin bu suçlamalar nedeni 
ile mağdur olduğunu beyan etmiştir.

b-) Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki Savunmaları: 
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ba) 21.06.2011 Tarihli 44 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:
Hakkındaki iddiaları kabul etmediğini, hakkındaki delillerin sahte olduğunu, 2003 yılının 

Ağustos ayında emekli olduğunu, 1. Ordu plan seminerine katılmadığını ve yine plan seminerinin 
varlığından dahi haberinin olmadığını, isminin sözde balyoz ve suga planlarında yer almadığını, 
isminin sadece, sahte olduğu açıkça kanıtlanan, kimler tarafından, hangi bilgisayarda yazıldığı belli 
olmayan bir  CD'nin çıktıları  içinde yer alan Donanma Komutanlığınca hazırlandığı ileri  sürülen 
dijital bir belgede bilgi notunun imzasız iki adet ekinde geçtiğini, isminin geçmiş olduğu belgeleri 
ve  bilgi  notunu kendisinin  hazırlamadığını,  bu  belgelerin  kendisine  ait  eşya,  dosya  veya  diğer 
herhangi bir yerde bulunmadığını, belgeler ile kendisi arasında illiyet bağının bulunmadığını, hiçbir 
yerde kendisine ait imza, paraf, bir fiziki unsur ve parmak izinin bulunmadığını, 

Çalışma grupları belgesinin askeri yazışma kurallarına aykırı olduğunu, imza bloğu altında 
herhangi  bir  imzanın  bulunmadığını,  sahte  olduğunu,  hukuken  kanıt  olarak  kabul  edilmesinin 
mümkün olmadığım, kendisi ile ilgili belgelerin, bilgi notların hiçbirisinin dijital veri yollarında 
kendiisminin yer almadığını, varsayıma dayalı olarak suçlandığını, 11 nolu CD'nin sahte olduğunu, 
suçsuz olduğunu beraatine karar verilmesini talep ettiğini, 

Dursun  Çiçek  ile  2005  veya  2006  yıllarında  İzmir  bölgesinde  tanıştırıldıklarını,  daha 
öncesinde  Dursun  Çiçek'i  tanımadığını,  ancak  Dursun  Çiçek'in,  kendisine,  2004  yılında 
İskenderun'da orada bulunan bir kampta tanıştırıldıklarını söylediğini, kendisinin ise bu tanışmayı 
hatırlamadığını, Ertuğrul Uçar'ı hiç tanımadığını beyan etmiştir.

bb) 24.08.2012 Tarihli 111 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:
Önceki beyanlarına benzer beyanlarda bulunarak 11, 16 ve 17 nolu CD'lerde manipülatif 

olguların bulunduğuna ilişkin bilirkişi raporlarının bulunduğunu, amiraller listesinde isminin terfi 
etmemesi gerekenler içinde yer aldığını ancak kendisi hakkında dava açıldığını ve yargılandığını, 
bunun mantıklı olmadığını, delil olarak sunulan dijital verilerin hepsinin düzmece, yalan ve iftira 
dolu  olduğunu,  hiçbirisinin  maddi  delillerle  desteklenmediğini,  suçlamaları  reddettiğini,  masum 
olduğunu beyan etmiştir.

45-)SANIK HÜSEYİN HOŞGİT:

a-)  Klasör  156,  Dizi  34-71'de  Bulunan,  İzmir Cumhuriyet  Başsavcılığında  Vermiş 
Olduğu 27.05.2010 Tarihli Beyanlarında Özetle: Balyoz, suga ve oraj harekat planları, sakal ve 
çarşaf eylem planlan hakkında bilgisin olmadığını, söz konusu harekat ve eylem planlarını kimlerin 
hazırladığını bilmediğini, 05-07 Mart 2003 tarihlerinde 1. Ordu Komutanlığında düzenlenen plan 
seminerine katılmadığını, bu seminerden haberinin olmadığını, 11 nolu CD'den ve CD içerisinde 
yer aldığı söylenen operasyon timleri ve görevleri başlıklı belgeden bilgisinin olmadığını, Hanifı 
Yıldırım'ı tanımadığını, amiral listesil.xls isimli belge hakkında da bilgisinin olmadığını, çalışma 
grupları  görev  bölümü  başlıklı  belgede  isimleri  geçen  Nihat  Altunbulak  ve  Cem  Gürdeniz'i 
tanıdığını, hassas personel listesi başlıklı belge hakkında da bilgisinin olmadığını, Suga Harekat 
Planı  kapsamında  kendisine  herhangi  bir  görev  verilmediğini,  planların  hazırlanmasında  yer 
almadığını,  2004  senesinde  emekli  olduğunu,  suçsuz  olduğunu,  suçlamalar  nedeni  ile  mağdur 
olduğunu beyan etmiştir.

b-) Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki Savunmaları: 
ba) 21.06.2011 Tarihli 44 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:
Balyoz planında isminin yer  almadığını,  1.  Ordu plan seminerine katılmadığını,  balyoz 

planından  ve  suga  planından  haberdar  olmadığını,  bilgi  notunun  EK-B'sinde  bulunan  imzasız 
çalışma grupları listesine isminin kendi iradesi dışında yazılmış olduğunu, ismini bu listeye kimin 
yazdığını bilmediğini, 11 nolu CD içinde yer alan sözde balyoz ve sözde suga planlarının sahte 
olduğunu, yargılama sırasında bu sahteliğin ispat edildiğini,niteliği belli olmayan, kendisi ile hiçbir 
        E-İmzalıdır           E-İmzalıdır            E-İmzalıdır               E-İmzalıdır 



T.C. İSTANBUL ANADOLU 4. AĞIR CEZA MAHKEMESİ Dosya-Karar No: 2014/188 Esas - 
2015/143
ilgisi bulunmayan, imzasız, bir çete tarafından düzenlenmiş dijital kayıtlarda yer alan sanal yazılarla 
suçlandığını, bunlarla kendisi arasında herhangi bir illiyet bağının bulunmadığını, kendisi hakkında 
suç şüphesine dayanak teşkil edecek somut bir delil veya olgunun bulunmadığını, varsayıma dayalı 
olarak suçlandığını,  Gölcük Donanma Komutanlığında yapılan aramada ele geçirilen kendisi  ile 
ilgili  belgelerin  sahte  olduğunu,  sadece  kendi  isminin  açılmış  olduğunu,  belgelerde  imzasının 
bulunmadığını, Cem Kızıl'ı tanımadığını, Aralık 2002 tarihinde TCG Kartal Gemisinin kendisine 
bağlı olduğunu, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini, reddettiğini, beraatine karar verilmesini 
talep ettiğini beyan etmiştir.

bb)  23.06.2011  Tarihli  45  Nolu  Celsede  Yapmış  Olduğu  Savunmalarında  Özetle: 
21.06.2011 tarihli savunmasında Cem Kızıl'ın komutanı olduğu TCG Kartal gemisinin kendisine 
bağlı olduğunu beyan ettiğini, ancak burada bir yanlışlığın olduğunu, kendisinin iki koz Ege Deniz 
Bölge Komutanı olarak görev yaptığını, birincisinin 1991-2000 yıllarında ikincisinin ise 2002-2004 
yıllarında olduğunu, arada Güney Deniz Saha Komutanı Kurmay Başkanı olarak görev yaptığını, 
kurmay başkanı olarak görev yaptığı zamanda Foça'da bulunan 4 hücumbotun yeti kurulan Keşif 
Karakol Filo Komutanlığına bağlandığını, yani ikinci kez Ege Deniz Bölge Komutanlığına tayin 
olduğunda Keşif Karakol Filo Komutanlığı ile hiçbir bağlantısının bulunmadığını beyan etmiştir.

46-)SANIK KADİR SAĞDIÇ:
a-)  Klasör  98,  Dizi  46-77'de  Bulunan,  İzmir  Cumhuriyet  Başsavcılığında  Vermiş 

Olduğu 15.05.2010 Tarihli Beyanlarında Özetle:  Balyoz güvenlik harekat, oraj ve suga harekat 
planları hakkında bilgisinin olmadığını, bu planlar kapsamında herhangi bir görev almadığını ve 
çalışma yapmadığını, planların içeriğinden haberdar olmadığını, 05-07 Mart 2003 tarihlerinde 1. 
Ordu  Komutanlığında  düzenlenen  plan  seminerine  katılmadığını,  seminer  hakkında  bilgisinin 
olmadığını,

Çalışma grupları görev bölümü başlıklı ve amiral listesil.xls isimli belgelerden haberinin 
olmadığını,  hangi  amaçla,  kimler  tarafından  hazırlandığı  konusunda  bilgisinin  olmadığını,  bu 
konuda sözlü ya da yazılı herhangi bir emir almadığını, amiral listesil.xls isimli belgenin 2007-2008 
süreci hariç genelde kendi rütbesi ile uyumlu olduğunu, ancak yıllar öncesinden 2014 yılma kadarki 
terfilerin öngörülmüş olmasının gerçekle bağdaşmayacağını değerlendirdiğini,

Ali  Türkşen'i  Türk Deniz Kuvvetlerinde görevli  bir  deniz subayı  olarak bildiğini,  Cem 
Gürdeniz'i de Deniz Kuvvetlerinde görevli bir amiral olarak bildiğini, A. Feyyaz Öğütcü'yü emekli 
bir amiral olarak tanıdığını, muvazzaflık döneminde hiçbir görev ilişkilerinin bulunmadığını, Soner 
Polat,  A. Semih Çetin, Fatih Ilğar, S. Okan Kırçiçek ve C. Aziz Çakmak'ı Deniz Kuvvetlerinde 
görevli amiraller olarak bildiğini,

Hassas personel listesi hakkında da bilgisinin olmadığını, sözde belge içeriğinde yer alan 
(+) işaretinin ne ifade ettiği konusunda da bilgisinin bulunmadığını, suçlamaları kabul etmediğini, 
suçlamalar nedeni ile mağdur olduğunu beyan etmiştir.

b-)  Kapatılan İstanbul  10.  Ağır Ceza Mahkemesindeki  24.06.2011 Tarihli  46  Nolu 
Celsede  Yapmış  Olduğu  Savunmasında  Özetle:  İddianamenin  usulden  ve  esastan  hukuk  dışı 
olduğunu,  suçlamalara  dayanak  teşkil  edecek,  hukukun  kabul  ettiği  tek  bir  delilin  dahi 
bulunmadığım,  bilirkişi  raporlarından  ve  diğer  sanıkların  tespitlerinden  11,  16  ve  17  numaralı 
CD'lerin ve takiben de Gölcük'ten ele geçirildiği iddia edilen ek delil klasörleri kapsamındaki dijital 
kayıtların  sahte  ve  komplo  ürünü  olduklarını,  iddianamede  kendisine  atfedilmeye  çalışılan 
suçlamaları kabul etmediğini, sözde suga EK-A.doc görev bölümü bilgisayar kaydın Ankara Birlik 
Komutan Yardımcısı olarak adının geçtiğini, bunun hukuki bir belge olmadığını, sahte dijital bir 
veri  olduğunu,  belgeyi  yazdığı  iddia  edilen  kişinin  imzasının  bulunmadığını,  evrakın  basılı  bir 
çıktısının bulunmadığını, üzerinde evrak numarasının bulunmadığını,

10 çalışma  grubundan 8  numaralı  çalışma grubunda isminin  geçtiğini,  bunun da  belge 
niteliği taşımadığını, bunu kabul etmediğini, bu konuda direktif almadığını ve direktif vermediğini, 
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bu çalışma  grubu listesinin  de  dijital  veri  niteliğinde  olduğunu,  belge  özelliği  taşımadığını,  bu 
verileri kimin ne maksatla yazdığını bilmediğini,

Deniz Kuvvetleri amiraller listesi Excel verisini de kabul etmediğini, bu konudabilgisinin 
olmadığını,  dijital  kayıtların  fiziki  hata  ve  mantık  hataları  ile  dolu  kurgular  olduğunu,  yıllar 
öncesinden terfileri  belirlemenin imkansız ve mantıkdışı olduğunu, isminin geçtiği EK-C hassas 
personel listesini de kabul etmediğini, belgenin altında imza bulunmadığını ve bu listesin de belge 
özelliği taşımadığını, listedeki (+) işaretinin ne anlama geldiğini bilmediğini,

20 Aralık 2002 tarihinde toplantı yaptığı iddiasını da kabul etmediğini, bunun da evrak 
özelliği taşımadığını, evrak numarası ve tarihinin bulunmadığını, iç tehdit ve dış tehdit konusunda 
özel bir eğitiminin ve istihbaratçılığının bulunmadığını, iddia edildiği gibi herhangi bir toplantının 
yapılmadığını, toplantı yapıldığına dair de bir tespitin bulunmadığını, dijital verilerin üst verilerinde 
oynama yapılmış olduğunu, kendi isminin bilinçli olarak son kaydeden olarak gösterilmiş olduğunu, 
iç tehdit ve dış tehdide yönelik çalışma yapacak personelden bir tanesinin istihbaratçı, diğerlerinin 
ise denizci olduğunu, deniz sınıfı personelin iç ve dış tehdide yönelik çalışma yapmasının mümkün 
olmadığını,

EGAYDAAK'lar ile ilgili çalışma grubu oluşturulduğu ve kendisin de Aydın alt çalışma 
grubu  başkanı  olduğu  iddialarını  kabul  etmediğini,  geçici  ve  sürekli  tevkifler  konusundaki 
görevlendirmeyi de kabul etmediğini, kendisi hakkındaki tüm verilerin ve belgelerin sahte, düzmece 
olduğunu,

Kendisine yapılan görevlendirmelere ilişkin iddiaları kabul etmediğini, kendisinin denizci 
olduğunu, iddia edilen görevlendirmeler konusunda uzmanlığının bulunmadığını, kendisine iftira 
atılmış  olduğunu,  komplo  kurulduğunu,  suga  sürecinin  kafes  ve  poyrazköy  davaları  ile 
ilişkilendirilmeye çalışıldığını, bunun da bir komplo olduğunu, tüm bu komploları kuran bir çetenin 
bulunduğunu,  kendisinin  ve  ailesinin  sürekli  hedef  seçildiğini,  kendisi  hakkında  hiçbir  delilin 
bulunmadığını, kendisinin devletini seven, sayan ve o uğurda canını feda edeceğine söz veren bir 
insan olduğunu, diğer sanıklar ile birlikte masum olduklarını, 11 numaralı CD'nin iddia edildiği gibi 
2002-2003 yıllarına ait olmadığını, muhtemelen 2009 yılından soma kurgulanmış olduğunu, 11, 16 
ve 17 numaralı CD'ler ile Gölcük'ten çıkan verilerin tutarsız ve sahte olduklarını, lehlerine olan 
delillerin  kullanılmamış  olduğunu,  aleyhlerine  herhangi  bir  delilin  bulunmadığını,  kendisinin, 
ailesinin ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin mağdur olduğunu, beraatine karar verilmesini talep ettiğini,

Donanma Komutanlığında yapılan aramada ele geçirilen hard disk ve diğer eşyalarla ilgili 
olarak; bunlardan nelerin kalması, nelerin gitmesi gerektiği ile ilgili arşiv yönergesine ve daha önce 
verilmiş  emirlere  göre  doğrudan  askeri  savcılığın  ve  askerlerin  yapması  gereken  bir  çalışmayı 
gerektiğini,  bu  eşyaların  neden  orada  kaldığı  ve  tutulduğu  ile  ilgili  usul  dişilik  olduğunu 
düşündüğünü,  orada  olmaması  gereken  eşyaların  arşivde  olması  gerektiğini,  yine  uzun  süre 
eşyaların  orada  tutulması  ile  ilgili  askeri  savcılığın  özel  olarak  incelediği  bir  konu  olduğunu 
değerlendirdiğini, eşyaların normalinden uzun süre orada kalmış olduklarını,

Donanmada  çıkan  manipülatif  dosyaların  bilirkişi  raporuna  göre  2009'un  29 
Temmuz'undan soma bir bilgisayarda birleştirilmiş olduklarını, manipülatif dosyaların donanmada 
çok uzun süre kalmamış olduklarını beyan etmiştir.

47-)SANIK ALİ DENİZ KUTLUK:
a-)  Klasör  109,  Dizi  24-25'de  Bulunan,  İstanbul  Emniyet  Müdürlüğünde  vermiş 

Olduğu 22.02.2010 Tarihli Beyanlarında:  Susma hakkını kullanmak istediğini beyan ettiğinden 
sanığın ayrıntılı beyanlarının alınamadığı anlaşılmıştır.

b-)  Klasör  109,  Dizi  35-41'de  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  vermiş  Olduğu 
23.02.2010 Tarihli Beyanlarında Özetle:  2003 yılında Karadeniz Bölge Komutanı olarak görev 
yaptığını,  Balyoz  Güvenlik  Harekat  Planı,  Suga  Harekat  Planı,  ÇarşafÇarşaf  ve  Sakal  Eylem 
Planlan  hakkında  bilgisinin  olmadığını,  Suga  Harekat  Planı  kapsamında  herhangi  bir  görev 
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almadığını ve çalışma yapmadığını, Balyoz Harekat Planını ilk defa duyduğunu, 05-07 Mart 2003 
tarihlerinde  1.  Ordu  Komutanlığında  yapılan  plan  seminerine  katılmadığını,  seminerle  ilgili 
bilgisinin  bulunmadığını,  çalışma  grupları  görev  bölümü  başlıklı  belgeden,  Karadeniz  Bölgesi 
müzahir  subay ve astsubay listelerinden,  amirallere ait  hassas listeden ve bunlarla ilgili  yapılan 
çalışmalardan  bilgisinin  olmadığını,  Ercan  İrençin'i  hatırlayamadığını,  atılı  suçla  bir  ilgisinin 
bulunmadığını bayan etmiştir.

c-) Klasör 109, Dizi 57'de Bulunan, Sorgu Hakimliğinde Yapmış Olduğu 23.02.2010 
Tarihli  Savunmalarında  Özetle:  Savcılık  Makamında  ayrıntılı  beyanlarda  bulunduğunu,  bu 
beyanlarının doğru olduğunu, kollukta susma hakkını kullandığını, dosyada kendisine atfedilecek 
her türlü şüpheden uzak, somut ve inandırıcı bir delilin bulunmadığını, balyoz tabir edilen planla bir 
ilgisinin bulunmadığını, seminere katılmadığını beyan etmiştir.

d-)  Kapatılan İstanbul  10.  Ağır Ceza Mahkemesindeki  24.06.2011 Tarihli  46  Nolu 
Celsede  Yapmış  Olduğu  Savunmasında  Özetle:  Cumhuriyet  Savcılığında  vermiş  olduğu 
beyanlarını  aynen  tekrar  ettiğini,  iddianameyi  reddettiğini,  gerçekdışı  bulduğunu,  Türk  Silahlı 
Kuvvetlerinde 39 yıl görev yaptığını, 2008 yılında emekli olduğunu, yargılamada teknik konuların 
ele  alındığını,  yargılamanın askeri  mahkemelerde daha sağlıklı  sonuçlara ulaşabileceğini,  ayrıca 
mahkemenin bu davada hukuken yetkisiz olduğunu, bu nedenlerle mahkemenin görevsizlik kararı 
almasını gerekli gördüğünü, bilirkişi raporları arasındaki çelişkilerin giderilmeden haklarında dava 
açılmış olduğunu,

Kimseye liste hazırlaması için emir ve talimat vermediğini, iddia makamının delil olarak 
dayanmış olduğu 11 nolu CD'nin sahte olduğunu, bunun bilirkişi raporu ile de tespit edildiğini, 
2002-2003  döneminde  iddia  edildiği  gibi  ortak  darbe  teşebbüsünü  makul  olarak  düşündürecek 
nedenlerin bulunmadığını, zor kullanılarak devrilmesi istenen iş başındaki hükümetin o dönemde 
henüz birkaç gün önce iktidara gelmiş bir hükümet olduğunu, iddia edilenin aksine yeni hükümetin 
sözde  darbecilerce  olumsuz  karşılanabilecek  davranışlarının  ortada  bulunmadığını,  böyle  bir 
düşüncenin  oluşumu  için  çok  erken  olduğunu,  iddianamede  buna  rağmen  zaman  bakımından 
tutarsız iddiaların ileri sürüldüğünü, iddia edildiği gibi bir darbe teşebbüsünün fark edilmemesinin 
de mümkün olmadığını, düzmece 3 CD'den başka haklarında somut hiçbir delilin bulunmadığını, 
iddianamede iddia edilen eylem nedeni ile zarar gören bir  yürütme organının tanımlanmadığını, 
iddianamenin yok hükmünde olduğunu, başbakan ve 4-5 kabine üyesinin bir darbe teşebbüsünden 
hiçbir  şekilde  haberdar  olmadıklarına  dair  söylemlerinin  olduğunu,  iddiaların  soyut  kaldığını, 
Genelkurmay İstihbaratı, Milli İstihbarat ve Emniyet İstihbaratının darbe teşebbüsünün emaresinin 
olmadığı yönünde iddianameye girmiş raporlarının bulunduğunu, iddia konusu teşebbüsün yazılı, 
görsel  medyada  hiç  yer  bulmamış  olduğunu,  iddianameye  kül  olarak  bakıldığında  atılı  suçun 
işlenmediğine dair yüzlerce olgunun bulunduğunu, bunların iddiaları çürüttüğünü,

Dava konusu iddialar  ile  en  ufak  bir  ilgisinin  olmadığını,  iddiaların  hayali  ve  tutarsız 
olduğunu,  tüm iddiaları  reddettiğini,  iddianamede atılı  suçların  hangi  zaman diliminde işlenmiş 
olduğunun belirtilmemiş olduğunu,

2001-2003 Ağustos döneminde Karadeniz Bölge Komutanı olarak Karadeniz Ereğli'sinde 
görev yaptığını, görev yaptığı coğrafi mevkiin 1. Ordu'dan 350 kilometre, Donanma Komutanlığı 
Gölcük'ten 325 kilometre uzaklıkta olduğunu, görev yaptığı yerin 1. Ordunun sorumluluğu dışında 
yer  aldığını,  her  iki  komutanlıkla  görev,  emir  komuta  ilişkisinin  bulunmadığını,  Ereğli 
Garnizonundan  geçici  süreli  dahi  olsa  ayrılmasının  her  defasında  Genelkurmay  Başkanlığının 
müsaadesine bağlı olduğunu,

Kendisine  atfedilen  müzahir  listesinde  kendi  isminin  geçmediğini,  imzasının 
bulunmadığını,listeyi yazanın bilinmediğini, bu listenin 11 nolu sahte CD'de bulunmuş olduğunu, 
bu  dijital  verinin  kendisine  ait  olmadığını,  listenin  kendisi  ile  ilgisinin  ve  delil  vasfının 
bulunmadığını,
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Dosyada  mevcut  2002-2003  Deniz  Kuvvetleri  bilgi  notu  olduğu  ileri  sürülen  imzasız 
bilgisayar çıktısı ile deilgisinin olmadığını, içinde adının geçmediğini, çalışma grubu başkanıolarak 
isminin  geçtiği  listede  2006  yılından  önce  hiç  kullanmadığı  göbek  adının  yazılmış  olduğunu, 
isminin  kendi  iradesi  dışında  yazılmış  olduğunu,  kimseden  çalışma  grubu  başkanlığı  görevi 
almadığını, kimseye de müzahir eleman bulması için görev vermediğini, müzahir subay ve astsubay 
listesini hazırladığı iddia edilen Ercan İrençin'in de bu iddiayı kabul etmediğini,

Hakkındaki iddiada üzerine atılı suçun unsurlarının bulunmadığını, bilgi notunun atılı suç 
döneminden 5 yıl soma Türk Silahlı Kuvvetlerinde kullanılmaya başlandığım, bilgi notunun imzasız 
olduğunu, bilgi notunun amacının karargah içinde astlardan komutana bilgi iletmek olduğunu, bilgi 
notu ile emir iletilmediğini, karargah dışına bilgi notunun gönderilemeyeceğini, 11 nolu CD'nin 1. 
Ordu'da bulunmamış olduğunu, CD'yi yazan kişinin bilinmediğini, bilirkişi raporunda CD'de yer 
alan  zaman  ve  yazar  ismine  yönelik  verilerin  manipüle  edilebileceğini,  yani  kötü  niyetle  bu 
CD'lerin  üzerinde  oynanmış  olabileceğinin  belirtilmiş  olduğunu,  bu  konuda  İstanbul  Teknik 
Üniversitesinin özlü ve aydınlatıcı bilimsel mütalaasının bulunduğunu, kendisi ile ilgili iddialarda 
bir  tek  somut  delilin  bulunmadığını,  tahmin  ve  varsayıma  dayalı  olarak  suçlandığını,  ceza 
yargılamalarının varsayımları reddettiğini, somut deliller aradığım, bilgi notu ile suga planı arasında 
ilişki kurulamadığını, müzahir kelimesinin Deniz Kuvvetlerinde devletler için kullanılan bir terim 
olduğunu,  şahısların,  kişilerin  müzahirleştirilmesi  ifadesinin  bahriye  terminolojisine  ve örflerine 
yabancı  olduğunu,  bir  bahriye  subayının  kişiler  için  müzahir  terimini  kullanmasının  mümkün 
olmadığını,  32  kişilik  listenin  tamamının  Deniz  Kuvvetleri  Komutanlığı  ve  Karadeniz  Bölge 
Komutanlığı  personeli  olmadığını,  personelin  yarsının İçişleri  Bakanlığına  bağlı  Sahil  Güvenlik 
Komutanlığı  personeli  olduğunu,  bir  personelin  doğrudan  Genelkurmay  Başkanlığına  bağlı 
olduğunu, bir personelin de Erdek'te görevli olduğunu, müzahir listesinin hayal mahsulü olduğunu,

2002-2003 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı amiral listesi.xls isimli Excel belgesini, ayrıca 
hassas  personel  listesi  başlıklı  belgeyi  kabul  etmediğini,  bu  listelerden  haberinin  olmadığını, 
listelere ismini kimin yazdığını bilmediğini, listelerde isminin kendi iradesi dışında yer almasının 
suç oluşturmayacağını, terfi listesi ile ilgili iddianın hiçbir yönde Türk Silahlı Kuvvetleri yapısı ile 
bağdaşmadığını, tatbik kabiliyetinin bulunmadığını, terfi listesinde kendi ile ilgili bir çok maddi 
yanlışın bulunduğunu, terfi listesinin kendi durumu ile örtüşmediğini, iddia edildiği gibi koramiral 
rütbesine  yükselmeden  tümamirallik  görevinden  emekli  olduğunu,  amiralliğe  ilk  yükseldiğinde 
koramiralliğe yükselmesinin imkansız olduğunun belli olduğunu, terfi listesinin gerçekte 2007-2009 
yılları arasında hazırlanmış olduğunu, ancak 2003 yılında hazırlanmış gibi gösterilmek istendiğini, 
daha  önceden bilinmesi  mümkün olmayan durumların  terfi  listesinde  yer  almış  olduğunu,  delil 
olarak ileri sürülen sözde listelerin bir kısmının daha hükümet kurulmadan ve seçim yapılmadan 
önce  hazırlanmaya  başlanmış  olduğunu,  söz  konusu  amiraller  listesinin  de  03  Kasım  2002 
tarihinden  1  ay  evvel  hazırlanmaya  başlanmış  gözüktüğünü,  hakkındaki  tüm  belgelerin  sahte 
olduğunu,

Tüm  iddiaların  üç  varsayıma  dayandırıldığını,  bunlardan  birincisinin  CD'lerden  delil 
olabilir, ikincisinin darbe teşebbüsünün bir hedefi, bir mağduru vardır, üçüncüsünün ise hiyerarşi 
dışında orduda bir grup harekete geçmiştir varsayımı olduğunu, bu üç iddianın da, varsayımın da 
geçersiz olduğunu, dolayısı ile iddianın çöktüğünü, CD'ye konulmuş herhangi bir dokumanın üst 
veri bilgilerinin uygun bir ortam oluşturularak yeniden düzenlenebildiğim, oluşturulabildiğini, eğer 
bu veriler kendi içinde tutarlı olarak yaratılmışsa ve kötü niyetli olarak sahte dokümanüretilmişse 
bu  durumun  sadece  CD  ve  içindeki  dokümanların  teknik  olarak  incelenmesi  sureti  ile  tespit 
edilmesinin mümkün olmadığını, doğru, bir inceleme için CD'lerin yazıldığı bilgisayarın bulunmuş 
olması  ve  kullanıcılarının  da  şahitler  yardımı  ile  suça  karışmaları  yönünden  izlenmiş  olmaları 
gerektiğini,

İddianamenin bazı yerlerinde bir kitap ve 16 nolu CD içinde yer alan birtakım tespitlerle 
ilgili  olarak  adının  geçtiğini,  iddianamede  kitap  ile  16  nolu  CD'nin  aynı  olduğunun  belirtilmiş 
olduğunu, kitaptan suç delili ve suçlama olamayacağını, kitapta yazılanların mesuliyetinin yazarına 
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ait  olduğunu,  kitapta  yazanların  kendisi  ile  bir  illiyet  bağının  bulunmadığını,  kitabın  içindeki 
yazışmaların yasal ve bu iddianın içindeki makamlarla yapılmış göründüğünü, bu nedenle iddia 
içine taşınmasının anlamsız olduğunu, kitabın 16 nolu CD'nin kaydedilme tarihinden 4 ay soma 
yazılmış  olduğunu,  bir  CD'nin,  içerdiği  kitabın  kendisinin  kayıt  edildiği  tarihten  4  ay  sonra 
yayınlanacağını bilmesinin sahtekarlık izi olduğunu, 16 nolu CD'nin hukuksuz delil olduğunu, 1. 
Ordu plan semineri veya sözde balyoz çalışmaları ile yazılan kitabın, 16 nolu CD'nin ve Karadeniz 
Bölge Komutanlığının hiçbir ilgisinin bulunmadığını,

Silahlı  Kuvvetlerinde  artı  ve  eksi  işareti  ile  personel  değerlendirmesi  yapılmadığını, 
Emniyet teşkilatının ise bu yönde çalıştığını yazan açık kaynakların bulunduğunu,

İddianamede  CD'1er  hakkında  mağdur  yürütme  organı  bağlısı  TÜBİTAK  ve  Emniyet 
Genel  Müdürlüğünün  bilimsel  gerçeklere  aykırı  iki  bilirkişi  değerlendirmesinin  temel  alınmış 
olduğunu,  bu  raporların  aksi  yönünde  birçok  raporun  bulunduğunu,  bunların  lehlerine 
değerlendirilmediğini,  suçlamaların  sadece  sanal  verilere  dayandırılmış  olduğunu,  denizci 
personelin  Ankara'da  bulunan  hükümete  yönelik  darbe  girişiminde  bulunmasının  mümkün 
olmadığını, 11 ilden sorumlu olan 1. Ordu'nun Türkiye'nin geri kalan 70 iline hakim olarak darbe 
yapmasının mümkün olmadığını, yine 1. Ordu'nun 440 kilometre mesafeyi aşıp Ankara'da darbe 
yapmasının  mümkün  olmadığını,  kül  olarak  değerlendirme  yapılarak  suçlandıklarını  ve 
yargılandıklarını, bu nedenle kendisinin, ailesinin ve çevresinin mağdur olduğunu, beraatine karar 
verilmesini talep ettiğini,

Askeriyede yasaya aykırı emirleri kimsenin uygulamayacağını, yasaya aykırı emir veren 
üst  veya  amirin  amirlik  vasfını  kaybedeceğini,  Ercan  İrençin  ile  Karadeniz  Bölge  Komutanlığı 
yaptığı  2002-2003  yıllarında  1  yıl  beraber  çalıştıklarını,  savcılık  beyanlarında  Ercan  İrençin'i 
hatırlamadığını  beyan  ettiğini,  birçok  subay  ile  çalıştığı  için  o  anda  Ercan  İrençin'i 
hatırlayamadığını, iddianamede bahsedilen üçüncü rapor ve sekizinci rapor isimli belgelerin asılları 
kendisine gösterildiğinde bu belgeleri  kendisinin düzenleyip  düzenlemediği  konusunda net  bilgi 
verebileceğini beyan etmiştir.

48-)SANIK MUSTAFA AYDIN GÜRÜL:
a-)  Klasör  86,  Dizi  264-265'de  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 

18.05.2010 Tarihli Beyanlarında Özetle:  2003 yılında Donanma Komutanlığı Kurmay Başkanı 
olarak  görev  yaptığını,  aynı  yılın  15  Ağustos'unda  Donanma  Komutanlığı  Kurmay  Başkanlığı 
görevinden  ayrılarak  İzmir  Foça  Çıkarma  Komutanlığı  görevine  başladığını,  30  Ağustos  2004 
tarihinde emekli olduğunu, Balyoz Güvenlik Harekat Planını basından duyduğunu, görev yaptığı 
süre zarfında böyle bir güvenlik harekat planından haberdar olmadığını, Suga Harekat Planından da 
basından haberdar olduğunu, daha önceden bu plan hakkında da bilgisinin olmadığını, Suga Harekat 
Planı eklerinden olan çalışma grupları görev bölümü listesini kabul etmediğini, amirallere ati hassas 
listenin oluşturulmasında görev almadığını, böyle bir listeyi ilk defa ifade verdiği sırada gördüğünü, 
kendisine bu konuda herhangi bir görevlendirme yapılmadığını, bu şekilde bir çalışma yapmadığını, 
Cem Gürdeniz'i deniz subayı olması nedeni ile tanıdığını, şahsi ilişkilerinin bulunmadığını,

11 nolu CD içerismde bulunan amiraller isimli Excel belgesini kabul etmediğini, bu listeye 
göre 2004 yılı Ağustos ayında koramiralliğe, 2010 yılında ise oramiralliğe yükselmesi gerekirken 
2004 yılı Ağustos ayında kadrosuzluk nedeni ile emekliye ayrıldığını, bu listeyi kimin oluşturduğu 
konusunda  bilgisinin  olmadığını,  görev  yaptığı  süre  zarfında  görevini  Anayasa,  kanunlar, 
yönetmelikler  ve  yönergeler  çerçevesinde  en  iyi  şekilde  yaptığını,  kanun  ve  hukuk  dışı  hiçbir 
eyleminin olmadığını, suçlamaları kabul etmediğini, suçsuz olduğunu beyan etmiştir.

b-) Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki Savunmaları: 
ba) 18.08.2011 Tarihli 47 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:
Savcılık beyanlarını aynen tekrar ettiğini, iddianameyi kesinlikle kabul etmediğini, 1. Ordu 

Komutanlığı  tarafından  05-07  Mart  2003  tarihlerinde  icra  edilen  ve  sözde  balyoz  harekatının 
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görüşüldüğü iddia edilen seminere iştirak etmediğini, sözde Suga Harekat Planı ile sözde bilgi notu 
ve eklerinde yer aldığı iddia edilen çalışma grubu, amiral hassas listesi gibi listeleri hiç görmediğini, 
bu  konularda  kendisine  hiçbir  zaman  görev  verilmediğini,  kendisinin  de  hiç  kimseye  emir 
vermediğini, bu belgelerin kim tarafından ve nerede hazırlandığı konusunda bilgisinin olmadığını, 
söz konusu belgelerin hiçbirisi ile kendisi arasında illiyet bağının bulunmadığını, 39 yıllık meslek 
hayatı boyunca Deniz Kuvvetlerine dolayısı ile ülkesine şerefle hizmet ettiğini, görevini her zaman 
hukuk kurallarına sadık kalarak sürdürdüğünü, meslek yaşantısının hiçbir bölümünde hukuka ve 
demokrasiye karşı bir düşünce içinde olmadığını, hukuk dışı bir oluşum içerisinde bulunmadığını, 
üzerine  atılı  suçlamaları  reddettiğini,  aleyhinde  yasal  ve  hukuken  geçerli  bir  tek  delilin  dahi 
bulunmadığını, beraatine karar verilmesini talep ettiğini,

1995 yılında tuğamiralliğe terfiinden itibaren üç ismini de Mustafa Aydın Gürül şeklinde 
kullanmaya başladığını, ancak normal yaşamındaki kullanımının Aydın Gürül şeklinde olduğunu, 
Mustafa'yı kullanmadığını, sadece resmi yazışmalarda isminin M. Aydın Gürül şeklinde geçtiğini, 
Mesut Adanur'un, kendi emrinde hiç çalışmadığını beyan etmiştir.

bb) 19.04.2012 Tarihli 101 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:
O güne kadar ulusal ve uluslararası bilim kurumlarınca raporlanan ve 05-06 Nisan günleri 

duruşmada dinlenilen bilirkişilerce (11, 17) nolu CD'lerin ve 5 nolu hard diskin toplam 18 defa 
sahteliğinin teknik olarak ortaya konmuş olduğunu, tam 18 bilim kurumunun bu sözde delil denen 
dijital verilerin kabul edilemez, yargıda kullanımına güvenilemez olduğunu kabul ettiklerini, sanık 
Hakan  Büyük'ün  evinden  elde  edildiği  ileri  sürülen  flash  bellekle  ilgili  İstanbul  Emniyet 
Müdürlüğünce  birbirinden  farklı  iki  bilirkişi  raporu  düzenlenmiş  olduğunu,  bu  çelişkilerin 
giderilmemiş olduğunu beyan etmiştir.

49-)SANIK TURGAY ERDAĞ:
a-)  Klasör  143,  Dizi  56-58'de  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 

Tarihli 24.02.2010 Beyanlarında Özetle: 2002-2003 yıllarında Deniz Eğitim Öğretim Komutanlığı 
Genel  Sekreteri  olarak  görev  yaptığını,  balyoz  güvenlik  harekat  planı  adını  ilk  defa  basında 
yayınlandığı  zaman duyduğunu,  daha  önceden duymadığını,  suga harekat  planını  ilk  defa ifade 
verirken duyduğunu, Ramazan Cem Gürdeniz'i Deniz Kuvvetlerinde bir subay olması sebebi ile 
tanıdığını, birlikte çalışmadıklarını, şahsi ilişkilerinin bulunmadığını, kendisine gösterilen çalışma 
grupları görev bölümü başlıklı belgeyi ilk defa gördüğünü, Dz. Eğt. ve Öğrtm. K.lığı bağlılarında 
görevli müzahir personel listesinin oluşturulması şeklinde bir görev almadığını, bu listeyi ilk defa 
duyduğunu, listenin altını ismini kimin yazdığını bilmediğini, Ali Tatar'ı öğretmen olarak bildiğini, 
bunun dışında herhangi bir ilişkisinin bulunmadığını, birlikte çalışmadıklarını, Taylan Çakır, Ayhan 
Gedik ve Süha Tanyeri'ni tanımadığını, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini beyan etmiştir. 

b-)  Klasör  143,  Dizi  65-66'da  Bulunan,  Sorgu  Hakimliğinde  Yapmış  Olduğu 
26.02.2010  Tarihli  Savunmalarında  Özetle:  Savcılık  makamında  ayrıntılı  olarak  savunma 
yaptığını,  o  savunmalarını  aynen  tekrar  ettiğini,  kamuoyunda  balyoz  harekat  planı  olarak 
adlandırılan ve  harekat  planın  ekleri  olduğu iddia edilen suga,  oraj,  sakal,  çarşaf  gibi  planlarla 
ilgisinin olmadığını, bu planlarla ilgili çalışma yapmadığını, isminin listelere kendi iradesi dışında 
yazılmış  olduğunu, kendisi  tarafından tanzim edildiği iddia edilen listeden haberinin olmadığını 
beyan etmiştir.

c-)  Kapatılan  İstanbul  10.  Ağır Ceza  Mahkemesindeki  18.08.2011  Tarihli  47  Nolu 
Celsede  Yapmış  Olduğu  Savunmasında  Özetle:  İddianamenin  sahte  CD'ler  ve  bu  CD'lerin 
içeriklerinin esas alınarak düzenlenmiş olduğunu, lehlerine olan delillerin iddianamede yer almamış 
olduğunu, hakkında yasal ve somut hiçbir delilin bulunmadığını, iddianamenin kendi içinde tutarsız 
olduğunu,  hakkındaki  iddiaları  reddettiğini,  isminin  dijital  dokümanlara  nasıl,  kim  ve  kimler 
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tarafından yazıldığını bilmediğini, iddia edildiği gibi müzahir personel listesi hazırlanması ile ilgili 
kimseden görev almadığını, iddianamede belirtilen 115 kişilik listeyi kendisinin hazırlamadığını, bu 
listenin  kendisi  ile  ilgili  bir  bilgisayarda  hazırlanmamış  olduğunu,  bu  yönde  bir  tespitin  de 
bulunmadığını,  listenin  altında  isminin  yazılı  olmasına  karşın  imzasının  bulunmadığını, 
dokümanların dijital  yollarında kendi adının bulunmadığını,seminere katılmadığını,  Gölcük'te ve 
Eskişehir'de  bulunduğu  belirtilen  dijital  veriler  kapsamında  kendisi  ile  ilgili  ilave  bir  verinin 
bulunmadığını, suçlamaların organize bir suç örgütü ürünü olan sahte dijital verilere dayandırılmış 
olduğunu, hakkında delil olmadan hukuksuz bir şekilde tutuklandığını, üzerine atılı suç tarihi itibari 
ile Cem Gürdeniz ile emir komuta ilişkisi içerisinde çalışmadıklarını, Lütfü Sancar'ın ise Deniz 
Eğitim ve Öğretim Komutanı olduğunu, kendisinin de o birlikte genel sekreterlik görevi yaptığını 
beyan etmiştir

50-)SANIK TAYLAN ÇAKIR:

a-)  Klasör  119,  Dizi  14-17'de  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
Tarihli 24.02.2010 Beyanlarında Özetle: Balyoz güvenlik harekat planını hiç duymadığını, planın 
içeriği hakkında bilgisinin olmadığını, o tarihte kimin 1. Ordu Komutanı olduğunu da bilmediğini, 
Çetin  Doğan'ı  tanımadığını,  05  Ağustos  2002-2003  Nisan  2003  tarihleri  arasında  Deniz  Harp 
Okulunda Öğrenci Tabur Komutanı olarak görev yaptığını, 24 Nisan 2003-05 Şubat 2004 tarihleri 
arasında  Bangladeş'te  Komuta  Kurmay  Kolejinde  bulunduğunu,  suga  harekat  planı  hakkında 
bilgisinin  olmadığını,  bu  plan  kapsamında  herhangi  bir  görev  kabul  etmediğini  ve  çalışma 
yapmadığını,  müzahir  subay astsubay ve  öğrenci  listeleri  hazırlamadığım,  müzahirin  askeri  bir 
terim  olmadığını,  ancak  genel  manada  yakın  olmak  anlamında  olduğunu,  atılı  suçlama  ile  bir 
ilgisinin bulunmadığını, Suga harekat planından da haberinin olmadığını, planın içeriği hakkında 
bilgisinin  olmadığını,  1.  Ordu'da  yapıldığı  söylenen  plan  semineri  hakkında  da  bilgisinin 
olmadığını, Lütfü Sancar'ın 2002- 2003 yıllarında kendilerinin Eğitim Öğretim Komutanı olduğunu, 
Lütfü Sancar'ın  kendisine müzahir  personel  listesi  hazırlama görevi  vermediğini,  Ayhan Gedik'i 
tanıdığını, ancak samimiyetlerinin bulunmadığını, Süha Tanyeri, Ramazan Cem Gürdeniz, Ali Tatar 
ve  Turgay Erdağ'ı  tanımadığını,  iddia  edildiği  gibi  kendisinin  bir  liste  hazırlamadığını,  Turgay 
Erdağ'ın  hazırladığı  söylenen  müzahir  personel  listesine  isminin  nasıl  yazıldığını  bilmediğini, 
suçlamaları kabul etmediğini, iddia edilen suçlamalarla ilgi ve alakasının olmadığını beyan etmiştir.

b-) Klasör 119, Dizi 34'te Bulunan, Sorgu Hakimliğinde Yapmış Olduğu 25.02.2010 
Tarihli Savunmalarında Özetle:  Atılı suçlamayı kabul etmediğini, savcılık makamında ayrıntılı 
olarak  beyanda  bulunduğunu,  o  beyanlarını  tekrar  ettiğini,  balyoz  harekat  planından  haberdar 
olmadığını,  seminere  katılmadığını,  isminin  kimler  tarafından  yazıldığını  bilmediğini  beyan 
etmiştir. 

c-)  Kapatılan  İstanbul  10.  Ağır Ceza  Mahkemesindeki  18.08.2011  Tarihli  47  Nolu 
Celsede  Yapmış  Olduğu  Savunmasında  Özetle:  Suçlamaları  kesinlikle  kabul  etmediğini, 
suçlandığı  belgelerde  ıslak  yazısının  ve  imzasının  bulunmadığını,  bu  belgelerin  ciddi  hatalar 
içerdiğini,  başka  hiçbir  maddi  delil  ile  desteklenmediğini,  sahte  olduklarını,  sahte  oldukları 
konusunda yüzlerce maddi delil bulunduğunu,

Kendisi tarafından hazırlandığı iddia olunan Deniz Harp Okulu müzahir öğrenci listesini 
kendisinin hazırlamadığını,  disiplin kurulu kararı  ile ilişiği  kesilen bir  öğrencinin bu listede yer 
almış olduğunu, kendisinin de disiplin kurulu üyesi olduğunu, kendisinin hazırladığı bir listeye bu 
öğrenciyi  almasının  mümkün  olmadığını,  listede  yer  alan  öğrencilerin  dörtte  üçünün  kendi 
taburunda yer almadığını, iddia edilen müzahir öğrenci listesi hazırlama faaliyetinin Deniz Harp 
Okulunun yapısını ve çalışma şeklini bilmeyen sahtekarların icat etmiş oldukları, tatbik kabiliyeti 
bulunmayan  anlamsız  bir  faaliyet  olduğunu,  kendisinin  hazırladığı  iddia  edilen  listenin  gizli 
tutulmasının mümkün olmadığını, ancak o dönemde böyle bir listenin ortaya çıkmamış olduğunu,
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Gölcük'te  ele  geçirilen  sözde  görevlendirilecek  öğrenci  listesinin  de  sahtekarlık  ürünü 
olduğunu, ek listelerin gelecekten haber alınarak hazırlandığı sonucuna varıldığını, böyle bir şeyin 
mümkün  olmadığını,  kendi  tarafından  hazırlandığı  iddia  edilen  müzahir  öğrenci  listensin  11 
numaralı CD'de başka bir sanık tarafından, Gölcük'te çıkarıldığı iddia edilen hard diskte ise kendisi 
tarafından yaratılmış gibi gösterildiğini, bunun çalışma prensibine, akla ve mantığa sığmadığını, 
müzahir  öğrenci  listesi  hazırlaması  için  hiç  kimse  tarafından  kendisine  görev  verilmediğini, 
kendisinin de böyle bir liste düzenlettirmediğini, iddia edilen dönemde Bangladeş'te bulunduğunu, 
bunun  da  belgelerin  sahte  olduğunu  gösterdiğini,  dijital  verilerin  ve  veri  yollarının 
değiştirilebilmeleri sebebi ile delil teşkil etmeyecekleri yönünde bilirkişi raporlarının bulunduğunu, 
bilgisayardan  anlayan  kişilerin  kolaylıkla  bu  dijital  verileri  üreterek  manipülasyon 
yapabileceklerini,

27  Şubat  tarihine  kadar  Bangladeş  Komuta  Kurmay  Kolejine  gittiğini,  savcılık 
beyanlarında 05 Şubat dediğini, bu tarihi 27 Şubat olarak düzelttiğini, suç tarihinde Deniz Harp 
Okulu dördüncü sınıf öğrencilerinin tabur komutanı olarak görev yaptığını, bu öğrencilerin şahsi ve 
disiplin  dosyalarına  ulaşma  imkanının  bulunduğunu,  diğer  öğrencilerin  ise  şahsi  ve  disiplin 
dosyalarına  ulaşma  imkanının  bulunmadığını,  beraatine  karar  verilmesini  talep  ettiğini  beyan 
etmiştir.

51-) SANIK AYHAN GEDİK:

a-) Klasör 76, Dizi 172'de Bulunan, Cumhuriyet Savcılığında Vermiş Olduğu Tarihli 
07.06.2010 Beyanlarında Özetle: 2003 yılı itibari ile Deniz Harp Okulunda 16 öğrenci bölüğünden 
birinin komutanı olarak görev yaptığını, balyoz ve suga harekat planlarını basından öğrendiğini, 
içerikleri  hakkında  bilgi  sahibi  olmadığını,  suga  harekat  planı  kapsamında  herhangi  bir  görev 
almadığını,  liste hazırlamadığını,  kendi  bilgisayarında liste  hazırlamadığını,  Ali  Tatar  ve Turgay 
Erdağ'ı tanımadığını, bu kişileri ismen bildiğini, kendisi Deniz Harp Okulunda bölük komutanı iken 
Taylan Çakır'ın da başka bir taburun komutanı olduğunu, kendisini bu şekilde tanıdığını, Taylan 
Çakır'm  kısa  süre  çalışıp  yurtdışına  gittiğini,  çalıştığı  süre  zarfında  herhangi  bir  ilişkilerinin 
olmadığını,  müzahir  öğrenci  listesi  diye  bir  liste  duymadığını,  böyle  bir  liste  hazırlamadığını, 
balyoz ve suga isimli planlarda görev almadığını, suçsuz olduğunu beyan etmiştir. 

b-)  Kapatılan İstanbul  10.  Ağır Ceza Mahkemesindeki  18.08.2011 Tarihli  47  Nolu 
Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle: Üzerine atılı suçu kesinlikle kabul etmediğini, 
kendisine isnat olunan suçla ilgili hukuksal, her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delillerin 
bulunmadığını,  11  nolu  CD'nin  sahte  olduğunu,  iddia  edildiği  gibi  Deniz  Harp  Okulu  müzahir 
öğrenci  listesi  adında  bir  liste  hazırlamadığını,  bu listede  ve  hiçbir  yerde  elektronik  veya  ıslak 
imzasının  bulunmadığını,  bu  listenin  kendi  bilgisayarından  temin  edilmemiş  olduğunu,  kendi 
bilgisayarında yazıldığına dair hiçbir delilin bulunmadığını, EK-B çalışma grupları görev bölümü, 
hem de EK-L Deniz Harp Okulu müzahir öğrenci listesinin dijital veri kısmında adının geçmesinin 
gerektirecek görev almadığını, görev kabul etmediğini, herhangi bir emir almadığını, sahte 11 nolu 
CD içerisinde bulunan EK-L Deniz Harp Okulu müzahir  öğrenci listesi  isimli  dijital  ortamdaki 
Word belgesinin ilk kez Ayhan Gedik isimli bilgisayar kullanıcısı tarafında 10 Ocak 2003 tarihinde 
oluşturulduğunun iddia edildiğini, Gölcük'ten çıkan dijital verilerde ise aynı dijital Word belgesinin 
bu  sefer  Taylan  Çakır  isimli  bilgisayar  kullanıcı  tarafından  28  Kasım  2002  tarihine 
oluşturulduğunun  iddia  edildiğini,  iki  listenin  tamamen  birbirinin  aynısı  olmasına  rağmen  bu 
farklılığın  dijital  verinin  maddi  gerçeğe  aykırı  ve  sahte  olarak  üretildiğinin  ispatı  olduğunu, 
hakkında  herhangi  bir  somut  delil  bulunmamasına  rağmen  kanaate  dayalı  olarak  suçlandığını, 
suçsuz olduğunu, beraatini talep ettiğini beyan etmiştir.

52-)SANIK MEHMET FATİH İLĞAR:
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a-)  Klasör 122,  Dizi  57-89'da  Bulunan,  İzmir  Cumhuriyet  Başsavcılığında  Vermiş 
Olduğu  15.05.2010  Tarihli  Beyanlarında  Özetle:  Balyoz  ve  Suga  Harekat  Planlarını  ilk  kez 
basından  duyduğunu,  Oraj  Hava  Harekat  Planı,  Sakal  ve  Çarşaf  Eylem  Planları  hakkında  da 
bilgisinin olmadığını, bu planların içeriği hakkında bilgi sahibi olmadığını, bu planlar kapsamında 
herhangi bir görev almadığını ve çalışma yapmadığını, operasyon timleri hakkında da bilgisinin 
olmadığını,  05-07 Mart  2003 tarihlerinde  1.  Ordu Komutanlığında  düzenlenen plan  seminerine 
katılmadığını, seminer hakkında bilgisinin bulunmadığını, çalışma grupları görev bölümü başlıklı 
ve amiral listesil.xls isimli belgeler hakkında bilgisinin olmadığını, amiral listesil.xls isimli belgenin 
gerçek  olduğuna  kesinlikle  inanmadığına,  yıllar  öncesinden  terfilerin  bilinmesinin  ve  tahmin 
edilmesinin mümkün olmadığını, art niyetli kişilerce hazırlanan sözde belgelerle suçlandığını, atılı 
suçlama ile hiçbir ilgisinin bulunmadığını, A.Feyyaz Öğütcü'yü Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 
emekli  bir  koramiral  olarak  bildiğini,  herhangi  bir  ilişkilerinin  bulunmadığını,  Ramazan  Cem 
Gürdeniz, Cem Aziz Çakmak ve Ahmet Türkmen'i de Deniz Kuvvetlerinde görev yapan amiraller 
olarak bildiğini, Süha Tanyeri ve A. Gökhan Rahtuvan'ı tanımadığını, bu kişiler ile herhangi bir 
ilişkisinin bulunmadığını,  Kadir  Sağdıç'ı  Güney Deniz Saha Komutanı  olarak görevli  koramiral 
olarak bildiğini,  Kadir Sağdıç'ın,  kendisine bir  çalışma yapma talimatı  vermediğini,  suçlamaları 
kesinlikle kabul etmediğini beyan etmiştir.

b-)  Kapatılan İstanbul  10.  Ağır Ceza Mahkemesindeki  19.08.2011 Tarihli  48  Nolu 
Celsede Yapmış Olduğu Savunmasında Özetle: Kendilerine komplo kurulduğunu, iftira atıldığını, 
hakkındaki suçlamaların hiçbir maddi, fiziki ve genetik delil ile desteklenmediğini, tüm suçlamaları 
şiddetle  reddettiğini,  iddianamede  atfedilen  suçlamalar  ile  ilgili  hiçbir  görev  almadığını  ve 
vermediğini, Amiral listesi ile ilgili Özden Örnek'in somut tespitlerine aynen katıldığını, bu listenin 
bariz olarak yakın geçmişte hazırlanmış olduğunu, liste tarihinde bu listenin hazırlanabilmesi için 
kahin olunması gerektiğini, listede isimleri geçen üç subayın yakın geçmişte erken terfi edeceğinin, 
yüksek lisans yapacağının, 2006 yılında Deniz Kuvvetlerinde terfilerin 6 yıldan 5 yıla çekileceğinin 
önceden tahmin edilmesinin imkansız olduğunu, kendisi ile illiyet bağı kurulmaya çalışılan müzahir 
subay  listesi  ve  sözde  Milli  Mutabakat  eylem planı  ile  ilgili  hiçbir  maddi  delile  dayanmayan 
suçlamaları  şiddetle  reddettiğini,  bu davadaki  delillerin  sahteliğinin  somut olarak  ispatlandığını, 
davanın siyasi bir dava olduğunu, 930 yıllık parlak maziye sahip Deniz Kuvvetlerinin planlı bir 
tasfiye  hareketine  kaldığını,  devletin  resmi  kurumları  olan  Deniz  ve  Hava  Kuvvetleri  bilirkişi 
raporlarının Türk Silahlı Türk Kuvvetlerinin en yüksek makamı olan Genelkurmay Başkanlığının 
açıklamalarının  iki  polisin  hazırladığı  fezlekelerin yanında  yok sayıldığını,  kendi  gemisini,  tüm 
silah ve kontrol sistemleri ile üretebilecek hale gelen Deniz Kuvvetlerinin sözde adalet kılıcı ile 
yerle  bir  edildiğini,  kendi  ordusuna  tüm  bunları  reva  gören  bir  ülke  için  düşmana  gerek 
bulunmadığım, haksız yere tutuklandıklarını, adaletin haksızlıkla hakkın yanlış, sahte, tek taraflı 
delillerle mahvedildiği yerde her şeyin mahvolacağını, suçlamaları reddettiğini beyan etmiştir.

53-)SANIK CEM AZİZ ÇAKMAK:

a-)  Klasör  139,  Dizi  15-20'de  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
Tarihli 23.02.2010 Beyanlarında Özetle:  2002-2003 yıllarında Ankara'da Deniz Kuvvetlerine ait 
Komuta  Kontrol  Şube  Müdürlüğünde  görev  yaptığını,  balyoz  eylem  planını  yüzeysel  olarak 
basından takip ettiğini, balyoz güvenlik eylem planında kendisine okunan tespitlere katılmadığını, 
askerlik hayatı boyunca iç güvenlikle ilgili  herhangi bir  plan ve seminer çalışması içinde görev 
almadığını, 2002-2003 yılları arasında yapıldığı belirtilen 1. Ordu plan semineri hakkında bilgisinin 
olmadığını,  Çetin  Doğan,  Süha  Tanyeri,  Ergin  Saygun  ve  Engin  Alan  ile  aynı  karargâhta 
çalışmadığını,  Özden  Örnek'in  Deniz  Kuvvetleri  Komutanı  olarak  görev  yaptığını,  o  vesile  ile 
tanıdığını,  herhangi  bir  yakınlığının  bulunmadığını,  Cem Gürdeniz'i  aynı  kuvvette  bulunmaları 
nedeni ile tanıdığını, ortak çalışmalarının bulunmadığını, Suga harekat plam ve oraj hava harekat 
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planı hakkında bilgisinin olmadığını, bu planları ile ilgili herhangi bir çalışmasının bulunmadığını, 
Deniz  Kuvvetlerinde  müzahir  eleman  tabirinin  kullanılmadığını,  sakal  ve  çarşaf  eylem planları 
hakkında da bilgisinin olmadığını,  Amiral  listesi  şeklinde bir  listenin düzenlenmesinin mümkün 
olmadığını,  kendisinin sınıfının birincisi  olduğunu,  her  kurumda olduğu gibi  başarılı  personelin 
yükseltilmesinin hayatın olağan akışına uygun olduğunu,

İstanbul  Cumhuriyet  Başsavcılığına  teslim  edilen  19  adet  CD  hakkında  bilgisinin 
olmadığını, çalışma grupları  görev bölümü isimli belge ve müzahir personel listesi hakkında da 
bilgisinin  olmadığını,  bu  listeleri  hazırlamadığını,  kendisine  bu  konuda  bir  görevlendirme 
yapılmadığını, Cem Gürdeniz'i tanıdığını, ancak samimiyetinin bulunmadığını, Gökhan Rahtuvan, 
Ahmet  Türkmen  ve  Mehmet  Fatih  İlğar'ı  meslektaşı  olmaları  sebebiyle  tanıdığını,  samimiyeti 
bulunmadığını, suçlamaları kabul etmediğini, cunta çalışmaları yapmadığını beyan etmiştir.

b-) Klasör 139, Dizi 32-33'te Bulunan, Sorgu Hâkimliğinde Yapmış Olduğu 23.02.2010 
Tarihli  Savunmalarında  Özetle:  Savcılık  makamında  ayrıntılı  beyanda  bulunduğunu,  o 
beyanlarını aynen tekrar ettiğini, iddia edilen balyoz harekat planı ve seminer çalışmaları ile ilgili 
herhangi bir çalışmaya katılmadığını, isminin geçtiği iddia edilen liste ve belgelerde isminin nasıl 
yer  aldığı  veya  yazıldığı  hakkında  herhangi  bir  bilgisinin  bulunmadığını,  2002-2003  yıllarında 
yarbay  rütbesinde  bulunduğunu,  yarbay  rütbesindeki  bir  subayın  iddia  edilen  çalışmaları 
yapmasının  mümkün  olmadığını,  görev  yapmış  olduğu  birimde  şahsına  zimmetli  veya  bizzat 
kendisine ait bir bilgisayar bulunmadığını, şubede var olan bilgisayarda orada görev yapmakta olan 
herkesin girip işlem yapmasının mümkün olduğunu beyan etmiştir.

c-)  Kapatılan  İstanbul  10.  Ağır Ceza  Mahkemesindeki  22.08.2011  Tarihli  49  Nolu 
Celsede Yapmış Olduğu Savunmasında Özetle:  Hakkındaki iddialar ve suçlamayı reddettiğini, 
hakkındaki  iddialarile  ilgili  maddi  delilin  bulunmadığını,  iddianamenin  sahte  dijital  verilere 
dayandığını,  iddianamenin  kastı  yanlışlıklar  ile  dolu  olduğunu,  CD'lerin  üretilmiş  ve  sahte 
olduklarını,Gölcük 'ten  çıkan delillerin  de  sahte  olduğunu,  hazırladığı  iddia  edilen  öncelikli  ve 
özellikli  personel  listesinin  sahte  olduğunu,  bunun  sahteliğinin  iddianame  hazırlanmadan 
ispatlanmış olduğunu, listenin hazırlandığı iddia edilen tarihte henüz mevcut olmayıp 01 Temmuz 
2004  tarihinde  kurulmuş  olan  komutanlığın  adının  yazılmış  olduğunu,  müzahir  personelden 
öncelikli ve özellikli  görevlendirme listesinin hazırlanması ile ilgili  kendisine görev verildiğinin 
iddia edildiğini, sözde görevlendirme listesini hazırlaması için müzahir personel listelerine sahip 
olması gerektiğini, ancak sözde müzahir personel listelerinden bir tanesinin kendi hazırladığı iddia 
edilen öncelikli ve özellikli liste ile aynı gün, diğerlerinin ise daha somaki tarihlerde hazırlanmış 
olduğunu,  müzahir  listeleri  mevcut  olmadan  kendisinin  öncelikli  ve  özellikli  görevlendirme 
yapmasının  mümkün  olmadığını,  ayrıca  1500  kişinin  yer  aldığı  müzahir  personel  listelerinde 
bulunan hiçbir personelin öncelikli ve özellikli personel listesinde yer almamış olduğunu, bunun da 
mümkün olmadığını, tüm bu listelerin sahte olduğunu, Mart 2002 tarihinde Özden Örnek tarafından 
Donanma Komutanlığı Askeri Mahkemesine sevk edildiğini, burada Türk Silahlı Kuvvetlerinden 
ihraç istemi ile yargılandığını, 2005 yılında beraat ettiğini, Özden Örnek'in sözde böyle bir gayri 
yasal  oluşumda  kendisini  görevlendirmesinin,  kendisinin  de  böyle  bir  görevi  kabul  etmesinin 
mümkün  olmadığını,  yine  Özden  Örnek'in  hazırladığı  iddia  edilen  amiral  listesinde  kendisinin 
tuğamiral  ve  tümamiral  olarak  gösterilmesinin  hayatın  olağan  akışına,  akıl  ve  mantığa  uygun 
olmadığını,

Bu davanın tamamen Türk Ordusu ve Cumhuriyet Donanmasını tasfiye harekatı olduğunu, 
ulusal çıkarlarımızı korudukları için ve Atatürkçü kimlikleri nedeni ile yargılandıklarını,

2002 yıllarında Deniz Kuvvetleri Karargahının Sahil Güvenlik Komutanlığına taşındığını, 
kendilerine  ait  Komuta  Kontrol  Dairesinin  toplam  iki  bilgisayarın  bulunduğunu,  o  dairenin 
tamamının o bilgisayarları kullandığını, bilgisayarlara girerken herkesin ortak kullandığı bir kartın 
ve şifrenin bulunduğunu, kendisinin şahsına veya bir başkasının şahsına tahsisli bilgisayar mevcut 
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olmadığını beyan etmiştir.

54-)SANIK MUHARREM NURİ ALACALI:

a-)  Klasör  76,  Dizi  37-43'te  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
24.02.2010 Tarihli Beyanlarında Özetle: 2002 yılının Temmuz ayından 2003 yılının Haziran ayma 
kadar  ABD'de  Deniz  Komuta  Koleji  eğitimine  katıldığını,  bu  süreç  içinde  hiç  Türkiye'ye 
dönmediğini, balyoz güvenlik harekat planından, suga ve Oraj Harekat Planlarından daha önceden 
haberdar olmadığını,

Cumhuriyet Savcılığına teslim edilen 19 adet CD, çalışma grupları görev bölümü başlıklı 
belge, kendisinin hazırladığı iddia edilen müzahir subay ve astsubay listesi hakkında da bilgisinin 
olmadığını, kesinlikle iddia edildiği gibi bir liste hazırlamadığını, bu hususta kimsenin kendisine 
görev vermediğini, Cem Gürdeniz'i tanıdığını, ancak hiç beraber çalışmadıklarını, Engin Baykal ve 
A.  Semih  Çetin'i  amiral  oldukları  için  tanıdığını,  ancak  meslek  hayatı  boyunca  hiç  birlikte 
çalışmadıklarını, Şafak Duruer ve Süha Tanyeri'yi tanımadığını, S. Okan Kırçiçek'i tanıdığını, ancak 
kendisine  gösterilen  listelerde  geçtiği  şekli  ile  bir  irtibatının  ve ilişkisinin  olmadığını,  listelerin 
hazırlandığı  dönemde  Türkiye'de  bulunmadığını,  birileri  kendi  ismini  kullanmışsa  bunu 
bilemeyeceğini, suçlamayı kesinlikle kabul etmediğini, böyle bir faaliyetin içerisinde bulunmadığını 
beyan etmiştir.

b-)  Kapatılan İstanbul  10.  Ağır Ceza Mahkemesindeki  18.08.2011 Tarihli  47  Nolu 
Celsede Yapmış Olduğu Savunmasında Özetle: Tüm suçlamaları reddettiğini, değiştirilmesi veya 
kötü niyetli kişi, gruplar tarafından oluşturulması son derece kolay olan dijital verilere dayanılarak 
suçlandığını, savcılık beyanlarını tekrar ettiğini, suç isnat edilen tarihlerde yurtdışında olduğunu, 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından kendisine tahsis edilmiş bir bilgisayarın bulunmadığını, 

Kendisinin  hazırladığı  iddia  olunan  EK-E  Ankara  bölgesi  müzahir  subay  ve  astsubay 
listesini  kabul  etmediğini,  29  Temmuz  2002-20  Haziran  2003  tarihleri  arasında  ABD'de 
bulunduğunu, Türkiye'de olmadığını, Amerika'da bulunduğu süre zarfında Türkiye'ye hiç giriş çıkış 
yapmadığını, iddia olunan çalışmaların ve seminerin başlangıcından yaklaşık 5 ay önce Türkiye'den 
ayrıldığını, yine iddia olunan tarihlerden 6 ay sonra Türkiye'ye döndüğünü, herhangi bir seminere, 
çalışmaya,  çalışma  grubu  toplantısına  katılmadığını,  Deniz  Kuvvetleri  Komutanlığına  ait  bir 
bilgisayarda  belge  hazırlamadığını,  Ankara  bölgesi  müzahir  subay  ve  astsubay  listesini 
hazırlayabilmesi  için  gerekli  TSK  personel  veri  kaynağına  ulaşma  imkan  ve  kabiliyetinin 
olmadığını,  bunların  fıziken  de  mümkün  olmadığını,  bu  çalışmaları  yapmasının  hayatın  olağan 
akışına ve mantığına uygun olmadığını, iddia olunan listedeki yüzde 80'den fazlasını tanımadığını, 
Ankara'da onlarca, yüzlerce subay dururken ABD'de bulunan kendisine görev verilmesinin hayatın 
olağan  akışına  ve  mantığa  uygun  olmadığını,  bu  listeye  kendi  adını  da  yazmasının  mantıklı 
olmadığını,  kendisinin  hazırladığı  iddia  edilen  belgenin  dijital  veri  yolları  incelendiğinde  son 
kaydeden kişi olarak Cem Gürdeniz'in görüldüğünü, kullanıcı dosya yollarındaki son kişinin ise 
Süha Tanyeri olarak gözüktüğünü, son kaydeden kişi ile kullanıcı yollarındaki son kişinin aynı kişi 
olması  gerektiğini,  bunun  belgenin  sahte  olduğunu  gösterdiğini,  suçsuz  olduğunu,  bihakkın 
tahliyesine ve beraatine karar verilmesini talep ettiğini beyan etmiştir.

55-) SANIK ALİ SEMİH ÇETİN:

a-)  Klasör  138,  Dizi  47-51'de  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
25.02.2010 Tarihli Beyanlarında Özetle: Suçlamayı kabul etmediğini, balyoz güvenlik harekat ve 
suga  harekat  planlarının  isimlerini  basından  duyduğunu,  daha  önceden  bu  planların  isimlerini 
duymadığını, planların içeriğinden savcılıkta haberdar olduğunu, bu planlar kapsamında herhangi 
bir  görev  almadığını,  2002-2003  yıllarında  Ankara'da  Deniz  Kuvvetleri  Komutanı  Bülent 
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Alpkaya'nın  genel  sekreteri  olarak  görev  yaptığını,  2003 yılının  Ağustos  ayında  bu  görevinden 
ayrıldığını,

Ankara  Birlik  Komutanlığı  bünyesinde  isimleri  geçenlerden  Feyyaz  Öğütçü  ve  Kadir 
Sağdıç'ı  tanıdığını,  Soner  Polat  ile  sınıf  arkadaşı  olduklarını,  Soner  Polat'ı  1972  yılından  beri 
tanıdığını, Soner Polat'ın o dönemde Deniz Kuvvetleri Komutanının özel sekreteri olduğunu, Fatih 
İlğar'ın ismini amiral olduktan soma duyduğunu, S. Okan Kırçiçek ve Cem Aziz Çakmak ile anılan 
dönemden soma tanıştıklarını,  Meftun Hıraca'nm o dönemde kendi emrinde çalıştığını, Protokol 
Şube Müdürü olarak görev yaptığını, Barbaros Büyüksağnak ile Hasan Gülkaya'nın isimlerini hiç 
duymadığını,

Amiral listesi hakkında bilgisinin olmadığını, kendisinin Deniz Kuvvetlerinde bilinen ve 
tanınan başarılı bir subay olduğunu, Deniz Akademisinden ikincilikle mezun olduğunu, tuğamiral 
olmadan önce  bu rütbeyi  zaten  beklediğini,  bunu hak ettiğini,  ancak listede  isminin  neden yer 
aldığını ve kırmızı kalem ile belirtildiğini bilemediğini,

Ankara bölgesi müzahir subay ve astsubay listesinde yer alan birliğinin, rütbesinin ve sicil 
numarasının doğru olduğunu, M. Nuri Alacalı'yı  2009 senesinde tanıdığını,  kendi isminin hangi 
değerlendirme ile bu listede yer aldığını bilemediğini,

Engin Baykal'a bağlı olarak herhangi bir liste hazırlanması faaliyetinde bulunmadığını, o 
dönemde kuvvet  komutanının  genel  sekreteri  olduğunu,  bu nedenle  çok yoğun bir  iş  ve  mesai 
temposu  içerisinde  çalıştığını,  Yurtdışında  görevli  müzahir  subay  ve  astsubaylar  listesini 
hazırlamadığını,  bu  listeyi  ilk  defa  savcılıkta  gördüğünü,  35  kişilik  listeden  sadece  4  kişiyi 
tanıdığını, bu listeyi ancak personelde çalışan birisinin düzenlenebileceğini, meslek hayatı boyunca 
personel  görevlerinde  hiç  çalışmadığını,  suçlamaları  kabuletmediğini,  bugüne kadar  mesleği  ile 
ilgili  görevler  dışında  kimseden bir  direktif  almadığını,  kimseye  bir  direktif  vermediğini,  iddia 
edilen planlarla ilgili çalışmaya katılmadığını, seminere iştirak etmediğini beyan etmiştir.

b-) Klasör 138, Dizi 55'de Bulunan, Sorgu Hakimliğinde Yapmış Olduğu 26.02.2010 
Tarihli  Savunmalarında  Özetle:  Savcdık  beyanlarını  aynen  tekrar  ettiğini,  suçlamaları  kabul 
etmediğini, suga harekat planı ile ilgili herhangi bir çalışmada yer almadığını, o dönemde çalışmış 
olduğu birimde adına tahsisli ya da zimmetli bir bilgisayarın bulunmadığını beyan etmiştir.

c-) Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki Savunmaları:
ca) 18.08.2011 Tarihli 47 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:
Hakkındaki  tüm  suçlamaları  reddettiğini,  hakkındaki  suçlamalarla  ilgili  hiçbir  maddi 

delilin  bulunmadığını,  iddianamenin  maddi  hatalar  ve  sanıklar  aleyhine  düzenlenmiş  kasti 
yanlışlıklarla dolu olduğunu, savcılık beyanlarını aynen tekrar ettiğini,hazırladığı iddia edilen 35 
kişilik  yurtdışı  müzahir  subay ve  astsubay listesini  hazırlamadığını,  belirtilen  tarihlerde  senelik 
izinde  ve  karargah  dışında  olduğunu,  isminin  geçtiği  iddia  edilen  121  kişilik  Ankara  bölgesi 
müzahir subay ve astsubay listesinin de sahte olduğunu, kendisi ile ilgili kendisinin isminin geçtiği 
tüm belgelerin  sahte  olduğunu,  atılı  suçun  işlendiği  iddia  edilen  tarihlerde  kendi  adına  tahsisli 
bilgisayar bulunmadığını, askeri yazışmalarda hiçbir zaman ilk ismini kullanmadığını, Mart 2003 
tarihinde 1. Odu Komutanlığında yapılan seminere katılmadığını, lehine delil olan hiçbir belgenin 
iddianamede yer almamış olduğunu, davaya konu dijital belgelerin adli delil niteliği taşımadığına 
ilişkin  bilirkişi  raporlarının  bulunduğunu,  tüm  bu  dijital  belgelerin  üzerine  suç  atmak  üzere 
başkaları tarafından hazırlanmış olduğunu, üst verilerinin bu maksatla düzenlendiğini, hakkındaki 
suçlamalarla ilgili somut hiçbir delilin bulunmadığını,

15 yıl önce Türkiye ile Yunanistan'ı savaşın eşiğine getiren bir kriz döneminde gemileri ile 
Kardak  Bölgesinde  görev  yaparken  çok  yakınlarına  sokulan  Yunan  gemilerindeki  subayların 
gözlerinde  gördüğü  nefreti  hiç  unutmadığını,  bu  olaydan  yıllar  sonra  soğuk  bir  Şubat  gecesi 
Beşiktaş  Adliyesindeki  gözlerde  bundan  daha  fazla  nefret  göreceğinin  hiç  aklına  gelmediğini, 
komplo ile Türkiye Cumhuriyeti Ordusunun ve Donanmasının tasfiye edildiğini, 
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Donanma Komutanlığında arama yapıldığı sırada Donanma Komutanlığı Kurmay Başkanı 
olarak görev yaptığını, sözde delilleri karartma imkanı bulunduğu halde bu yola başvurmadığını, 
hakkında dava açılmakla ve tutuklanmakla mağdur edildiğini,

Deniz Kuvvetlerinde genel sekreter olarak görev yaptığı dönemde genel sekreterliğin bütün 
yazışmalarını genel sekreterliğin emrindeki idari şubedeki idari astsubayların hazırladığını, genel 
sekreterin  oturup  kendi  başına  bir  evrak  hazırlamadığını,  dolayısı  ile  kendisine  tahsisli  bir 
bilgisayarın da olmadığını, idari şubedeki astsubayların, kendi kullandıkları bilgisayarlara şifre ile 
girdiklerini,  bu  şifrenin  kendilerine  Bilgi  Destek  Merkezi  tarafından  verildiğini,  Deniz 
Kuvvetlerinde veya silahlı kuvvetlerin herhangi bir karargahında bir bilgisayara karargah dışından, 
verilen bir parola ile girmenin mümkün olmadığını, böyle bir usulün ve sistemin bulunmadığını,

Genel sekreterin komutanın veya kurmay başkanının programını takip ettiği bir bilgisayar 
bulunduğunu,  bu  bilgisayarın  kendi  adına  ve  şahsına  tahsisli  bir  bilgisayar  olmadığını,  genel 
sekreterliğin bilgisayarı olduğunu, bu bilgisayarın hatırladığı kadarı ile kullanıcı adının GENSEK 
olduğunu, ancak bundan tam emin olmadığını beyan etmiştir.

bb) 13.02.2012 Tarihli 85 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:
Donanma Komutanlığımda arama yapıldığı tarihte Donanma Kurmay Başkanı olarak görev 

yaptığını,  Cem Çağlar'ın  geçici  görevlendirmesinin  Deniz  Kuvvetleri  Komutanı  Murat  Bilgel'in 
onayı alınarak yazılı emir ile yapıldığını, sicil görevlendirmesinin sicil bağlantısının ayarlanmasının 
da bu çerçevede yürürlüğe sokulduğunu, Cem Çağlar'ın o dönemde sadece Kemaletin Yakar'a değil 
geçici  görevle  emrine  gelen  hiçbir  personele  sicil  vermemiş  olduğunu,  Kemalettin  Yakar'ınözel 
olarak korunmaya alınmasının söz konusu olmadığını, 

Döşemelerin  altında  o  malzemelerin  bu  şekilde  depolanması  veya  arşivlenmesinin 
tamamen arşiv yönergelerine, askeri usullere aykırı olduğunu, kabul edilebilecek bir şey olmadığını, 
bu konu ile ilgili Donanma Komutanının emri ile ilgili personel hakkında adli işlem başlatıldığını, 
bu  işlemi  de  kendisinin  başlattığını,  böyle  bir  uygulamadan  haberi  olmuş  olsa  adli  işlem 
başlatmasının  mümkün  olmadığını,  kendisinin  o  malzemelerin  orada  o  şekilde  saklandığını 
görmediğini  ve  bilmediğini,  şube  müdürünün  kendisine  gelerek  İKK  Kısım  Amirliğinde  imha 
edilmesi  gereken  malzemelerin  bulunduğunu,  bunları  imha  etmek  istediklerini  söylediğini, 
kendisinin de İKK Kısmında normal arşiv yönergesine uygun saklanmakta olan malzeme şeklinde 
anladığını,  kendisinin de şube müdürüne,  içinde ne olduğunu bilip bilmediğini sorduğunu, şube 
müdürünün de içinde ne olduğunu bilmediğini söylediğini, şube müdürüne, Kemalettin Yakar'm 3 
gün  öncesine  kadar  orada  olduğunu,  neden  o  zaman  imha  etmediklerini  sorduğunu,  şube 
müdürünün  kendisine  cevap  vermediğini,  bunun  üzerine  malzemelerin  imha  edilmemesini, 
Kemalettin  Yakar'm  seyirden  döndükten  sonra  usulüne  uygun  olarak  imhasının  yapılmasını 
söylediğini,  şube müdürünün kendisine rapor ettiği  durumun bu olduğunu, malzemelerin çıktığı 
yerin birçok insanın kolaylıkla  nüfuz edebileceği  bir  bölge olduğunu,  hatırlayabildiği  kadarı  ile 
MEBS Başkanlığından 5-6 subayın ve istihbarat şubedeki bütün elemanların içerisinde ne olduğunu 
bilmeden bu torbaların orada bulunduğunu gördüklerini,

Donanma Komutanlığında aramanın yapıldığı tarihten önce kendisinin tutuklanıp tahliye 
olduğunu,  aramanın yapıldığı  gün arama saatinden 4-5 saat  önce  Cumhuriyet  Savcısının  o gün 
Donanma Komutanlığına geleceğini kendisine söylediğini, daha önceden tutuklanıp tahliye edilmiş 
birisi olarak oradaki belgeleri hala orada muhafaza etmesinin normal olmadığını beyan etmiştir.

56-SANIK MURAT ÜNLÜ: 

a-)  Klasör  12  Dizi  201-202'de  bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  vermiş  olduğu 
17.06.2011  tarihli  beyanlarında  özetle:  Atılı  suçlamayı  kabul  etmediğini,  2002-2006  yılları 
arasında  Gölcük'te  Denizaltı  Filosunda  gemide  görevli  olduğunu,  öncelikli  ve  özellikli 
görevlendirme listesinde haberinin olmadığını, böyle bir liste hazırlamadığını, listedeki kişilerden 
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bir  kısmını  tanıdığını,  11  nolu  CD'de  ele  geçen  amiral  listesinden  haberinin  olmadığını,  1988 
mezunu  olarak  normalde  amirallik  sırasının  2013'te  geleceğini  oysa  listede  2012  olarak 
gözüktüğünü, bunun doğru olmadığını, angajman kuralları ile ilgili bir çalışmada bulunmadığını, 
kendisine  böyle  bir  görev  verilmediğini,  Gölcük'te  ele  geçirilen  5  nolu  hard  diskteki  çalışma 
gurubunda görevli personel listesinde isminin geçmesi ile ilgili olarak angajman kurallarına yönelik 
herhangi bir çalışmada yer almadığını, yönergenin komutanın sorumluluğunda olduğunu, belgede 
yer alan diğer kişileri tanıdığını, belgede rütbesinin yanlış yazıldığını, 10 Ocak 2003 tarihli bilgi 
notu başlıklı belgeyi yazmadığını, böyle bir belgeyi bilgisayarında oluşturmadığını, son kaydeden 
Cem  Gürdeniz'i  o  tarihlerden  tanımadığını,  kullanıcı  yollarındaki  Engin  Kılıç'm  sınıf  arkadaşı 
olduğunu,  adına  açılmış  iptal  yetkisinin  Deniz  Kuvvetleri  Komutanlığına  verilmesinin  uygun 
olacağı  değerlendirilen  angajman  kuralları  başlıklı  belgeyi  hazırlamadığım,  böyle  bir  teklifte 
bulunmadığını,  kullanıcı  yollarında  isminin  geçmesini  kabul  etmediğini,  Murat  Ünlü  olarak 
kullanıcı isminin olmadığını, 5 nolu harddisk içinde görevlendirme isimli belge içeriğinde 6 Mayıs 
2003 tarihli Feyyaz Öğütçü adına imza kısmında ismi belirtilen belge ile ilgili olarak Sadi Ünsal ve 
diğer şahısları ismen tanıdığını, görevlendirme sonuç raporu başlıklı A. Semih Çetin ismine imzaya 
açılmış  ve  raporda  isminin  geçmesi  ile  ilgili  olarak  görevlendirme  sonuç  raporunun  doğru 
olmadığını,  böyle  bir  görevlendirmede  bulunmadığını,  listedeki  Nihat  Altunbulak  ve  Cenk 
Dalkanat'ı ismen tanıdığını, diğerlerini tanımadığını ve atılı suçlamayı reddettiğini beyan etmiştir.

b-) Klasör 12 Dizi 52-53'de bulunan, Sorgu Hakimliğinde yapmış olduğu 17.06.2011 
tarihli  savunmalarında  özetle:  Cumhuriyet  Savcılığındaki  beyanlarını  tekrar  eden  sanık  atılı 
suçlamayı reddetmiştir.

c-) Mahkememizdeki Savunmaları:
ca) 17.01.2012 tarihli 74 nolu celsede yapmış olduğu savunmalarında özetle:
Aşamalardaki  beyanlarını  tekrar  eden  sanık  atılı  suçlamaları  reddettiğini,  illegal  bir 

yapılanma içerisinde yer  almadığını,  bu kapsamda herhangi  bir  çalışma yapmadığını,  ele  geçen 
dijital verilerin manipülatif olduğunun tespit edildiğini, angajman kuralları ile ilgili herhangi bir 
çalışma yapmadığını, bunun aksini gösterecek delilin bulunmadığını, angajman kuralları ile ilgili 
sözde çalışma yapıldığına yönelik bahse konu dijital verinin askeri yazışma usullerine uymadığım 
ve  imzasız  bulunduğunu,  sözde  çalışmanın  yapıldığına  veya  sonucuna  ilişkin  bir  tespitin 
olmadığını,  söz  konusu  verinin  üst  veri  yollan  incelendiğinde  gerçeğe  aykırı  müdahalelerde 
bulunularak  oluşturulduğunun  görüldüğünü,  suç  tarihi  itibari  ile  adına  tahsisli  bir  bilgisayarın 
bulunmadığını,  24  Mayıs  2009  tarihli  ihbar  tutanağının  iddianamede  neden  yer  aldığını 
anlamadığını, adının üçüncü kişiler tarafından bilgisi dışında kullanıldığı için suçlandığını, amiral 
listesi ile ilgili  olarak son kaydedilme tarihinin 2002 yılı  olduğu iddia edilen dijital  veriye göre 
terfisinin  2012  yılı  olarak  gözüktüğünü,  normal  şartlarda  2014  yılında  terfi  sırasına  girmesi 
gerektiğin, sözde planlamaya göre 2012 yılında terfi edebilmesi için 2005 yılında sicilen 1 yıl, 2007 
yılında  da  yüksek  lisans  eğitiminden  dolayı  1  yıl  terfi  alacağının  ve  2006  yılından  albaylıkta 
bekleme süresinin 6 yıldan 5 yıla indirileceğini amiral listesi isimli dijital verinin son kayıt tarihi  
olarak 2002 yılında biliniyor olması gerektiğini, bunun da mümkün olmadığını, bu haliyle dijital 
verinin en erken 2006 yılından sonra ki bir tarihte oluşturulması gerektiğini gösterdiğini, bunun da 
dijital  verinin sahte olarak yaratıldığının ispatı  olduğunu,  bilirkişi  ve uzman raporları  ile  dijital 
verilerin  üst  veri  bilgilerinin  değiştirilebileceğinin  belirtildiğini,  tutuklanmasına  sebep  olarak 
gösterilen  dijital  verilerde  ismi  geçen  kişilerden  tutuksuz  yargılananların  olması  hatta  bazıları 
hakkında soruşturma dahi yapılmamış olmasının tutuklamayı gerektirecek kuvvetli suç şüphesini 
oluşturmadığının bir  kanıtı  olduğunu beyan ederek  tutukluluğun kaldırılması  ve beraatine karar 
verilmesini talep etmiştir.

cb) 03.09.2012 tarihli 115 nolu celsede yapmış olduğu savunmalarında özetle:
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Dijital verilerle ilgili olarak birçok uzman ve bilirkişi raporlarının dosyaya sunulduğunu, 
ayrıca  bir  bilirkişi  heyetine  olan  ihtiyaçlarını  kapsayan  taleplerde  bulunulduğunu,  delillerin 
değerlendirilmesi aşamasında bilirkişi talebinin sağlanması halinde gerçeklerin bilimsel yöntemler 
ışığında ortaya konulabileceğini, dolayısıyla suçsuz olduğunun ortaya çıkacağını, ancak bu sürecin 
yaşanmadığını,  gelinen  aşamada  avukatının  hukuki  yardımı  olmadan  yapacağı  beyanın  bundan 
ibaret olduğunu ifade etmiştir.

57-)SANIK UTKU ARSLAN:

a-)  Klasör  77  Dizi  32-60'da  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
21.05.2010 Tarihli Beyanlarında Özetle:  Suça konu plan seminerine katılmadığını, söz konusu 
tarihte TC Mızrak Hücumbotu komutanı olarak İstanbul Beykoz da bulunan Umuryeri Hücumbot 
Filosu  Komutanlığında  gemide görevli  olduğunu,  Balyoz  Harekat  Planı  ile  Oraj,  Suga,  Çarşaf, 
Sakal Eylem Planlan hakkında her hangi bir bilgisinin olmadığını, 11 nolu CD içerisinde yapılan 
incelemede  tespit  edilen  bilgi  notu/  EK-B.doc  isimli  Word  belgesinde  çalışma  grupları  görev 
bölümü başlığı altında düzenlenen listede müzahir subay astsubay listelerinin hazırlanması notunun 
isminin karşısında yer alması ile ilgili olarak böyle bir çalışma gurubu içerisinde bulunmadığını, bu 
hususta  herhangi  bir  emir  almadığını,  astlarına  emir  vermediğini,  Tümamiral  Özer  Karabulut'u 
tanıdığını, ancak kendisi ile daha önce hiçbir emir komuta zinciri altında çalışmadığını, kendisine 
böyle bir görev vermediğini, 11 nolu CD içerisinde yapılan incelemede bilgi notu/ EK-F.doc isimli 
belgenin  içeriğinde  yer  alan  İstanbul  bölgesi  müzahir  subay ve  astsubay listesi  isimli  belgenin 
yapılan teknik incelemesinde yazan kişi  olarak tespit  edildiği,  bilgi  notu/EK-B.doc isimli  Word 
belgesinde isminin karşısında müzahir subay astsubay listelerinin hazırlanması notunun olduğunun 
görüldüğünü, EK-B isimli Word belgesinin oluşturma tarihinin 03.01.2003 saat 10:17 olduğunu, 
EK-F isimli Word belgesinin oluşturma tarihinin 10.01.2003 saat 16:32 olduğunu, yani EK-B isimli 
belgenin kendisine verilen görevin akabinde oluşturulduğunun tespit edilmesi ile ilgili olarak söz 
konusu belgeyi hazırlamadığını, belge hakkında bilgisinin bulunmadığını, tarafından hazırlandığı 
iddia edilen belgede kendi adının müzahir personel olarak geçtiğini, normalde belgeyi hazırlamış 
olsa  adını  müzahir  personel  olarak  yazmayacağını,  ayrıca  belgeyi  kendisi  hazırlasa  başkasının 
ismine açılmaması gerektiğini, belgede ismi geçen şahıslar arasındaki bağı bilemediğini, 11 ve 17 
nolu  CD'lerde  tespit  edilen  suga/EK-A.doc  isimli  Word  belgesinde  Tümamiral  Taner  Balkış'ın 
İstanbul birlik komutanı olarak belirlendiğini, sanığın ise İstanbul bölgesi koordinatörlerinden birisi 
olarak isminin geçmesi hususunda hücumbot komutanı olduğunu, yılın yarısının İstanbul dışında 
geçtiğini, belgelerde adının İstanbul bölge koordinatörü olarak geçmesine bir anlam veremediğini, 
kendisine bu kapsamda yazılı veya sözlü olarak bir görev tebliğ edilmediğini, belirtilen bilgi, belge 
ve olaylardan haberinin olmadığını beyan etmiştir.

b-) Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki Savunmaları:
ba) 18.08.2011 Tarihli 47 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:
Cumhuriyet Savcılığındaki beyanlarını tekrar eden sanık atılı suçlamayı kabul etmediğini, 

hakkındaki  tüm  verilerin  dijital  ve  imzasız  olduğunu,  1.  Ordu  plan  seminerine  katılmadığını, 
herhangi bir darbe planı içerisinde olmadığını, liste yapmadığını, suga planının eki olan EK-A adlı 
belgenin sözde suga planı gibi imzasız olduğunu, hiçbir çıktısının alınmadığını, soyadının yanlış 
yazıldığım, söz konusu Word belgesinde yapılan hataların bir deniz subayı tarafından yapılmasının 
mümkün  olmadığını,  konu  ile  ilgili  herhangi  bir  beyanda  bulunduğuna,  görevi  kabul  ettiğine 
yönelik bir tebliğ, tebellüğ bulunmadığını, EK-F İstanbul bölgesi müzahir listesi adlı belgenin veri 
yolları incelendiğinde son 10 kullanıcının olmadığını, belgenin çıktısının bulunmadığını, belgede 
imzasının olmayıp ismin de kendisi değil başkasına ait olduğunu, dijital verinin yazar bilgisinin 
değiştirilebileceğinin  bilirkişi  raporları  ile  açıklandığını,  Deniz  Kuvvetlerinde  adına  bilgisayar 
tahsis edilmediğini, buna rağmen bir veri yolunda isminin geçmesi nedeniyle suçlandığını, listeyi 
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yapmasının  mümkün  olmadığını,  yapsa  imzanın  kendisi  adına  açılacağını,  bu  nedenle  belgenin 
sahte olduğunu, yazan ve imza bloğunun uyumsuz bulunduğunu, aynı 185 kişiye ait aynı listenin 
Gölcük'ten çıkan örneğinde yazan kişinin kendisi olmadığını, listeyi okuyan veya iddianamedeki 
geçen ifadesini okuyan sahte belge üretim merkezinin bu çelişkiyi gidermek için yazan kısmından 
kendi  ismini  çıkartıp  Ferhat  Çolpan'ı  koyduklarını,  böylece  imza  ve  yazan  kısmındaki  uyumu 
sağladıklarını, bu tür uygulamaların başka sanıklar açısından da yapıldığını, kendisine bu görevlerin 
verildiği iddia edilen listenin 3 Ocak tarihinde oluşturulmasının kabulü halinde Ferhat Çolpan'ın bu 
görevin kendisine verileceğini 36 gün öncesinden bilmesinin mümkün olmadığını,  çünkü Ferhat 
Çolpan'ın bu listeyi veri yoluna göre 1 Aralık tarihinde oluşturduğunu, aynı listeyi kendisinin 11 
saatte oluşturmasına karşın Ferhat Çolpan'ın 1 saat 14 dakika da hazırladığını, bu listeyi kendisinin 
bilmesi halinde 40 gün soma aynı listeyi 11 saatte oluşturmasının anlamsız olduğunu, Gölcük'te ele 
geçen CD ile  11  nolu  CD'nin  sahteliğinin  ortada  olduğunu,  kendi  ifadeleri  doğrultusunda  yeni 
veriler üretildiğini, sahte veri üretim merkezinin kod tablosu diye akıllara ziyan bir şey ürettiğini, 
Silahlı Kuvvetlerde böyle bir uygulamanın olmadığını, buna ilişkin verinin Eskişehir'den çıktığını, 
söz  konusu  takdimi  yapan  kişinin  1895  kişilik  müzahir  listesinde  isminin  bulunmadığını,  söz 
konusu  dijital  verilerle  zaman,  mekan  hususunda  tutarsızlıkların  bulunduğunu,  hükümetin 
oluşmadığı bir ortamda oluşturulduğu iddia edilen belgelerin çelişkilerle dolu olduğunu, Gölcük'ten 
çıkan belgelerde dosya yolundaki son kişinin son kaydeden olarak gözükmesi gerekmesine rağmen 
bu hususla ilgili hataların yapıldığını, bu hataların söz konusu dijital verilerin üst veri yollarında elle 
oynandığının  göstergesi  olduğunu,  dosya  yollarında  isimleri  olmayan  sayısal  olarak  belgeleri 
görmeyen  aralarında  iletişimin  bulunmadığı  sanıkların  bir  yerde  toplanmış  gibi  gösterilmeye 
çalışıldığını, dijital verilerin imza bloklarında görevlerin yazılmadığını, yönergeye göre belgelerin 
3.  satırında  görevin yazılması  gerektiğini,  bu yönergenin 2003 yılında  yürürlükte  bulunduğunu, 
format hatası değil yazım hatasının yapıldığını, imza bloğunda hata yapıldığını, meşhur hata kod 
tablosuna göre rütbede, imza bloğunda hata yapıldığında amirlere ilişkin problem varsayıldığmı, 
dijital verilerde rütbe hatalarının bulunduğunu, bu hali ile listeyi hazırlayanların problemli olduğunu 
gösterdiğini,  yani  ne  kadar  problemli  adam  varsa  onlara  liste  yaptırıldığını,  bunu  kendisinin 
söylemediğini, hata kod tablosunun söylediğini, söz konusu rütbe ile ilgili yanlışlıklar yönünden 
yönergede rütbe kıdeminin yazılmayacağının belirtilmesine karşın kıdemli binbaşı, kıdemli albay 
gibi imzaların açıldığını, bunun da sahteciliğin başka bir örneği olduğunu, hiçbir verinin çıktısının 
alınmadığını,  son 10 kullanıcı  bilgisinin bütün dijital  verilerde olması gerekirken gerçek olduğu 
CD'lerdeki  dosyalarda varken bu dosyanın hiçbirinde  son 10 kullanıcının  bulunmadığını,  dijital 
verilere  ek  olarak  hazırlanan  verilere  EK-A,  EK-B,  EK-F,  EK-N  şeklinde  isimler  verilmesini 
anlayamadığını,  dosyalar  daha  oluşturulmadan  başka  eklerin  oluşturulduğunu,  eklerin  adlarının 
bilinmesinin mümkün olmadığını, 16 tane ekin hepsinin aynı bilgisayarda aynı kişiler tarafından 
üretildiğini,  bunun bilimsel,  teknik,  mantıki  bir  açıklamasının olmadığını,  tutarsızlık  ve iftiralar 
karşısında suçsuzluğunu kanıtlamasının beklendiğini, CD'lerin artık bir silah olarak kullanıldığını, 
50 kuruşluk bir CD'nin kitle imha silahına dönüştüğünü, bilirkişi raporlarının 11, 16, ve 17 nolu 
CD'ler de sahtecilik şüphesi olduğunu söylemesine karşın mahkemenin buna inanmadığını beyan 
etmiştir.

bb) 27.08.2012 Tarihli 112 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle: 
Mahkemece  maddi  gerçeğin  ortaya  çıkarılmasının  amaçlandığını,  birçok  kez  dile 

getirildiğini,maddi gerçeğin ortaya çıkması yönünden darbeyi önlediği iddia edilen Aytaç Yalman ve 
Hilmi Özkök olmak üzere çağırılmasını talep ettiklerin tanıkların dinlenilmediğini, dosyada bilirkişi 
raporlarına  rağmen  mahkemeden  yeniden  bilirkişi  heyeti  kurulması  yönündeki  taleplerin 
reddedildiğini,  30  Ocak  2010  tarihinde  alınan  11  ve  17  nolu  CD'lerin  imajlarının  alınması 
taleplerinin  reddedildiğini,  tüm  taleplerinin  aynı  gerekçe  ile  reddedildiğini,  CD'lerin  sahte 
olduğunun  reddedilmez  bir  gerçek  olduğunu,  mahkemenin  delil  toplama  haklarının  olduğunu 
hatırlatmasına karşın bu haklarını kullandırmadığını, avukatının kendisini savunamaz hale geldiğini, 
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bu aşamada herhangi bir beyanda bulunamayacağını beyan etmiştir.

58-)SANIK MEHMET FERHAT ÇOLPAN:

a-)  Klasör  79  Dizi  256-257'de  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
07.06.2010 Tarihli Beyanlarında Özetle: Balyoz ve Suga Harekat Planlarını basından duyduğunu, 
planlar konusunda herhangi bir bilgisinin olmadığını, kimseden görev almadığını, çalışma grupları 
ve  görev  bölümü  adlı  belgeyi  ilk  kez  gördüğünü,  kim  veya  kimler  tarafından  hazırlandığı 
konusunda bilgisinin  olmadığını,  İstanbul  bölgesinde  müzahir  subay astsubay listesi  adı  altında 
herhangi  bir  liste  oluşturmadığım,  listenin  altına  isminin  kimler  tarafından  yazıldığına  dair 
bilgisinin olmadığını, atılı suçlamayı kabul etmediğini beyan etmiştir.

b-) Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki Savunmaları:
ba) 19.08.2011 Tarihli 48 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:
Cumhuriyet Savcılığmdaki beyanlarını tekrar eden sanık atılı suçlamayı kabul etmediğini, 

kendinden önceki sanıkların yaptığı gibi sözde delilleri ve bu delillerdeki hataları sıralayarak suç 
üretim merkezine hizmet etmek ve saflık yapmakta istemediğini, suç üretim merkezinin bir hata kod 
tablosunu  hazırlayıp  gömdüğünü  önceki  duruşmadan  öğrendiğini,  hata  kod  tablosuna  göre 
kendisinin de amiralleri ile problemleri olan grupta olduğunu, yani bu akla ziyan hata kod tablosuna 
göre kıdem ve görev yerini yazarken hata yapmak suretiyle amiralleri ile problemi olduğunu ifade 
etmesinin  garip  bir  durum olduğunu,  çünkü  o  dönemde  amiri  olan  2  komutanının  da  şu  anda 
salonda bulunduğunu, bunun hata kod tablosunun hatalı olduğunun ifadesi olduğunu, hazırladığı 
iddia edilen listeyi hazırlamadığını, hazırlandığından haberinin olmadığını, bu kapsamda herhangi 
bir emir ve görev almadığını, kimseye görev vermediğini, suçun somadan üretildiğini, tutuklama ve 
salıverme  kriterlerinin  kendilerince  ve  mahkeme  heyetince  de  bilinmemesi  nedeniyle  savunma 
hazırlama,  dava  inceleme ve  benzeri  hususların  içinden çıkılmaz bir  hal  aldığını,  suç  tarihinde 
İstanbul  da  olduğunu ve  bizzat  görevinin  başında  bulunduğunu ve  son olarak  bütün bunlardan 
vahimi de o dönem kullandığı bir de bilgisayarının bulunduğunu beyan etmiştir.

bb) 24.08.2012 Tarihli 111 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle: 
Yargılama  sürecinin  başından  beri  medya  ve  çeşitli  politik  aktörlerce  yargısız  infaz 

edildiklerini, 2003 yılında yazılıp kaldırıldığı iddia edilen sözde planda 2009 yılma ait bilgilerin 
nasıl  bulunabildiğini  mahkeme  heyeti  ve  savcılıkça  tartışılmadığını,  söz  konusu  dijital  verileri 
kendilerinin 2003'te yazdıkları iddiası doğru ise 2004 ve 2009 yıllarına ait bilgilerin bu verilerin 
arasına girmesi hususunun izah edilemeyeceğini, eğer verilerin yılında yazıldığı kabul edilirse isim, 
rütbe  ve  hazırlayan  gibi  bilgilerin  2003'ten  kalma,  üst  verilerin  2003 yılında  yazılmış  izlenimi 
verilmesinin  izahının  bulunmadığını,  zaman  yolculuğu  ne  kadar  saçma  ise  2009'daki  bir 
güncellemenin de o denli saçma olduğunu, çünküsözde güncelleme yapılmış bilgilerle kaydetme 
tarihleri  ve  gerisine  dokunulmadığını,  tek  ,bir  isteğinin  mahkemenin  söz  konusu sahteciliklerin 
araştırılması için ilgili kurumlara yazı yazması olduğunu, atılı suçu işlemediklerini, haklı olmanın 
dayanılmaz hafifliği içinde beraat etmeyi beklediklerini beyan etmiştir.

59-)SANIK ÜMİT ÖZCAN:

a-)  Klasör  137  Dizi  25-91'de  Bulunan,  İstanbul  Emniyet  Müdürlüğünde  Vermiş 
Olduğu  23.02.2010  Tarihli  Beyanlarında  Özetle:2000-2003 yılı  15  Temmuz'a  kadar  Oruçreis 
Firkateyni  komutanlığını  yaptığını,  6  Ağustos  2003-Temmuz  2006  arasında  Deniz  Kuvvetleri 
Komutanlığı Harekat Başkanlığında harekat plan şube müdürü olarak çalıştığını, suça konu 1. Ordu 
Komutanlığında  gerçekleştirilen  plan  seminerine  katılmadığını,  balyoz,  suga,  oraj,  sakal,  çarşaf 
eylem planları hakkında bilgisinin bulunmadığını, 11 nolu CD içerisinde yapılan incelemede EK-
B.doc isimli Word belgesinde çalışma grupları görev bölümü isimli belgenin grup personeli ve icra 
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edilecek  görevler  kısmında  isminin  karşısında  müzahir  subay astsubay listelerinin  hazırlanması 
notunun bulunması ile ilgili olarak böyle bir çalışma gurubunun olduğunu bilmediğini, kimlerin bu 
şekilde  bir  çalışma gurubu oluşturduğunu ve amaçlarını  da  bilmediğini,  belgenin  nerede  ve ne 
zaman  hazırlandığı  hususunda  malumatının  olmadığını,  2002-2003  yıllarında  Oruçreis 
Firkateyninde  gemi  komutanlığı  yaptığını,  bundan  dolayı  bahse  konu  belgede  isminin  geçmiş 
olabileceğini,  kimseye  belgenin  hazırlanması  için  talimat  vermediğini,  çalıştığı  görev  itibari  ile 
hiçbir seminere ve benzeri toplantıya katılmasının fiziken imkansız olduğunu, bahse konu seminer 
çalışmalarının savaş harekat planı çalışmalarından ve karargah çalışmalarından yakından uzaktan 
ilgisi olamayacağını, bu işlere senelerini vermiş bir insan olarak belirtmek istediğini beyan etmiştir.

b-)Klasör  137  Dizi  100-101'de  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
23.02.2010 Tarihli Beyanlarında Özetle: Emniyet ifadesini tekrar eden sanık subaylığı döneminde 
harekat ve silah ihtisaslı olarak çalıştığını, görevde olan subay ve astsubayların kimlerden olduğu ve 
oluşabileceği  şeklinde  bir  çalışmasının  olmadığı  gibi  teknik  olarakta  bu  bilgilere  ulaşmasının 
mümkün bulunmadığını,  2009 yılı  Ağustos ayında süresi  dolmadan emekliliğini isteyip ordudan 
ayrıldığını,  Gölcük  bölgesi  müzahir  subay-astsubay  listesini  hazırlamadığını,  ancak  listedeki 
subayların  birçoğunu  tanıdığını,  çalıştığı  dönem  içerisinde  bulunduğu  birimde  değişik  savaş 
taktiklerine bağlı olarak savaş harekat planlarının yapıldığını, ancak Suga Planı şeklinde bir plan 
görmediğini,  Suga komutanı  şeklinde  bir  ibarenin  harekat  planlarında  kullanılmadığını,  harekat 
planlarının isimlerinin değiştirilmediğini,  genellikle içeriklerinin güncellendiğini,  düşman kuvvet 
olarak planlarda Yunanistan, Bulgaristan gibi dost olmayan ülkelerin gösterildiğini, ancak burada 
yapılan Türkiye içinde bir kısım siyasal, sosyal ve ekonomik hedeflerin belirlendiğini, bu hususların 
harekat  planına uygun olmadığını,  Balyoz,  Oraj,  Sakal,  Çarşaf,  Suga gibi  planları  görmediğini, 
herhangi  bir  harekat  planı  içerisinde  yer  almadığını  ve  atılı  suçlamayı  kabul  etmediğini  beyan 
etmiştir.

c-)  Klasör  137  Dizi  105-106'da  Bulunan,  Sorgu  Hakimliğinde  Yapmış  Olduğu 
24.02.2010 Tarihli Savunmalarında Özetle: Aşama beyanlarını tekrar eden sanık atılı suçlamayı 
kabul etmediğini beyan etmiştir. 

d-) Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki Savunmaları:
da) 19.08.2011 Tarihli 48 Nolu Celsede Yapmış Olduğu savunmalarında özetle:
Aşama beyanlarını  tekrar  eden sanık  atılı  suçlamayı  reddettiğini,  sanık  deniz  subayları 

içerisindeki tek emekli albay olduğunu, suça konu seminere katılmadığını, seminer tarihinde görevli 
olduğu  gemiden  ayrılmadığını,  hazırladığı  iddia  edilen  Gölcük  bölgesi  müzahir  subay-astsubay 
listesi altında imzasının bulunmadığını, belgenin hukuki geçerliliğinin bulunmadığını, aleyhine ne 
bir ifade, ne bir delilin bulunmadığını, TÜBİTAK raporlarında yer alan dijital üst veri yollarında 
kendisi  ile  ilişkilendirilen  herhangi  bir  tespitin  bulunmadığını,  dijital  veri  yollarında  sözde  bu 
belgenin Levent Erkek tarafından 7 Ocak 2003 tarihinde oluşturulduğunun iddia edildiğini, ancak 
adı geçen şahsın o tarihte gemisi ile yurtdışında Nato komutası altında denizde görev yaptığını, bu 
hususun  söz  konusu  verinin  sahte  olduğunun  apaçık  ortaya  koyduğunu,  sahte  delil  üreten  suç 
örgütünün  kurgulamasında  akla  ve  mantığa  uymayan  birçok  hatanın  bulunduğunu,  sözde 
görevlendirme ile görevin tamamlanması arasında hafta sonu dahil 4 gününü olduğunu, bu 4 günde 
gemi komutanlığı görevinde olan bir subayın binlerce subay ve astsubayın yaşadığı Türkiye'nin en 
büyük deniz üssü olan Gölcük'te kriterleri belli olmayan bir konuda böyle bir liste yapabilmesinin 
mümkün olmadığını, böyle bir listeyi hazırlamakla görevlendirilen bir şahsın kendi ismini de bu 
listeye  koymasının  mantıklı  olmadığını,  söz  konusu  veride  zaman,  mekan  ve  şahıs  yönünden 
çelişkilerin bulunduğunu, terfi ettirilecek amiraller listesinde yer almadığını, Gölcük'ten çıkan sahte 
dijitaller  arasında  yer  alan  Türk  Silahlı  Kuvvetlerinde  atılacak  veya  görev  yeri  değiştirilecek 
personel listesine bakıldığında sözde Gölcük bölgesi müzahir  subay astsubay listesinde yer alan 
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müzahir  subaylardan  bir  kısmının  hazırladığı  iddia  edilen  listede  müzahir  subay  olarak 
gözüktüğünü,  açıklanan  hususlara  rağmen  iddianamede  sadece  ve  sadece  tek  bir  yerde  isminin 
geçmesi nedeniyle suçlandığını, iddiaların tamamının sahte dijital kayıtlara dayandığını, davanın 
siyasi  bir  iftira  davası  olduğunu,  kendisinin  sahte  dijital  verilerden  haberinin  olduğuna  veya 
kendisine bu sahte planlarda görev verildiğine, bu görevi yerine getirdiğine ilişkin hiçbir somut 
delilin  bulunmadığını,  isminin  geçtiği  belgede  isminin  yer  almasının  bilgisi  ve  iradesi  dışında 
olduğunu, delillerle arasında illiyet bağının kurulamayacağını, herhangi bir materyalde, ıslak, kuru, 
dijital imzası ve parmak izinin olmadığını, tensip zaptında hakkında hiçbir tedbir öngörmemişken 
Gölcük ve Eskişehir de çıkan sahte delillerde dahil hakkındaki hiçbir iddia da hiçbir değişiklik ve 
ilave bulgu olmamasına rağmen verilen somut gerekçelere dayanmayan tutuklama kararını kabul 
etmediğini, CMK hükümlerine uygun olmayan polis tespit  tutanaklarını hukuka aykırı ve taraflı 
bulduğundan kabul etmediğini beyan etmiştir.

Db) 24.08.2012 Tarihli 111 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:
Aşama beyanlarını tekrar eden sanık atılı suçlamayı reddettiğini, maddi gerçeğin ortaya 

çıkması  için  yapılan  taleplerin  yerine  getirilmeden  delillerin  tartışılması  yapılmadan  usul 
hükümlerine göre sanıkların iddia makamının mütalaasına karşı  beyanda bulunmasının mümkün 
olmadığını,  bu  aşamaya  gelinmediğini,  tanık  dinletme  talepleri  ile  bilirkişi  raporları  arasındaki 
çelişkinin  giderilmesi  yönünde  bilirkişi  incelemesi  yaptırılması  taleplerinin  reddedildiğini,  bu 
taleplerinin  somut  gerekçe  gösterilmeksizin  reddedilmiş  olduğunu,  varsayımlara  dayanılarak 
suçlamalarda  bulunulduğunu,  söz  konusu  dijital  verilerin  üst  veri  yollarında  şahsı  ile 
ilişkilendirilebilecek bir bulgunun bulunmadığını, sadece belgede adının geçtiğini, belgeden haberi 
olduğuna dair  delil  ve illiyet  bağının dosyaya sunulmadığını,  lehlerine gelişen hiçbir  durum ve 
delilin değerlendirilmediğini, talepleri yerine getirilmeden esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma 
yapmasının mümkün olmadığını, savunma hakkının kısıtlanması nedeniyle savunma hakkını saklı 
tutarak adil yargılanma yapılması beklentisini beyan etmiştir. 

60-SANIK FATİH ULUÇ YEĞİN:

a-)  Klasör  83  Dizi  43-45'de  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
18.05.2010 Tarihli Beyanlarında Özetle: 30 Eylül 2002 ile 21 Şubat 2003 tarihleri arasında Silahlı 
Kuvvetler  Akademisinde  eğitim  de  olduğunu,  24.02.2003  ile  11.07.2003  tarihlerinde  Gölcük'te 
Donanma Komutanlığında bulunan Harekat Başkanlığında görev yaptığını, daha sonra 14.07.2003 
ile  18.12.2003  yıllarında  yurtdışına  çıktığını,  suça  konu  plan  seminerine  katılmadığını,  balyoz 
güvenlik  harekat  planı  ile  ilgisi  ve  bilgisinin  olmadığını,  suga  harekat  planının  medyadan 
duyduğunu, bu hususta bilgisinin bulunmadığını, suga harekat planı kapsamında herhangi bir görev 
almadığını, kendisine kimsenin böyle bir görev vermediğini, kimseye liste hazırlayıp vermediğini, 
kendi  bilgisayarında  böyle  bir  çalışma yapılmadığını,  suç tarihinde  kullandığı  bir  bilgisayarının 
bulunmadığını, 21.02.2003 tarihli Özden Örnek isimli bilgi notunda suga harekat planı kapsamında 
yapılan çalışmalar neticesinde oluşturulan müzahir  personel listelerinin ekte sunulduğunun ifade 
edildiğini, ancak bahse konu dönemde Silahlı Kuvvetler Akademisinde kurs gördüğünden birliğinde 
görevli olmadığını, üst komutanının bilgisi olmadan müzahir subay ve astsubay listesi hazırlayıp 
bunu bir başka birime vermesinin askeri hiyerarşide mümkün olmadığını beyan etmiştir.

b-) Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki Savunmaları:
ba) 19.08.2011 Tarihli 48 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:
Cumhuriyet Savcılığındaki beyanlarını tekrar eden sanık atılı suçlamayı kabul etmediğini, 

suça  konu  seminere  katılmadığını,  imzasız  sahte  bir  dijital  veriden  ibaret  bir  personel  listesi 
nedeniyle yargılandığını, 10 Ocak 2003 tarihi saat 08:38 de Deniz Hava Üs Komutanlığında adına 
kayıtlı  olduğu  iddia  edilen  bir  bilgisayarda  söz  konusu  listeyi  hazırladığının  iddia  edildiğini, 
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belirtilen  tarihte  birliğinde  olmayıp  İstanbul  da  Silahlı  Kuvvetler  Akademisinde  derste 
bulunduğunu,  Silahlı  Kuvvetler  Akademisinde  bulunduğu  süre  zarfından  görevinden  muaf  olup 
yetki  ve  sorumluluğunun  bulunmadığını,  adını  kayıtlı  bir  bilgisayarın  olmadığını,  söz  konusu 
listeden bilgisinin  olmadığını,  listeyi  hazırlamadığını,  bu kapsamda böyle  bir  görev almadığını, 
sözde  listenin  imza  bloğunda  F.  Uluç  Yeğin  yazdığını,  ancak  2006  yılında  TSK  akıllı  kart 
uygulamasına  geçilene  kadar  resmi  yazışmalarda  çift  isimli  imza  bloğu  kullanmadığını,  2003 
yılında  hazırlandığı  iddia  edilen  bir  belgede  imza  bloğunun  F.  Uluç  Yeğin  olamayacağını,  bu 
durumu  teyit  eder  mahiyette  47  adet  belgeyi  mahkemeye  sunduğunu,  müzahir  subay astsubay 
listesinin maddi hata ve çelişkilerle dolu olduğunu, listedeki şahısların hiçbirinin kendi emrinde 
olmadığını, listede yer alan 11 kişiyi hiç tanımadığını, listede 1. sırada sicil amiri konumunda olan 
Deniz Hava Üst  Komutanının bulunduğunu,  astın  üstü görevlendirmesinin mümkün olmadığını, 
listeyi  hazırlaması  için  kendisini  görevlendirdiği  iddia  edilen  Tümamiral  Özer  Karabulut'u 
tanımadığını,  beraber  çalışmadıklarını,  bu kapsamda görev aldığına veya kabul  ettiğine dair  bir 
kaydın bulunmadığını, adı geçen şahsın çalışma gurubu başkanı olduğu listede adının geçtiğini, bu 
listede yer almasının iradesi ve bilgisi dışında olduğunu, Gölcük'te yapılan arama sonucunda çıkan 
müzahir  subay-astsubay  listesinde  bu  sefer  imza  bloğunun  olmadığını,  hazırlayanın  ve  imza 
bloğunun  başkasına  ait  olduğunu,  bunun  nedeninin  araştırılması  gerektiğini,  Gölcük'ten  çıkan 
belgenin 5 Kasım 2002 tarihinde oluşturulduğunu,  üzerinde 36 dakika çalışılarak 14 kez revize 
edildiğini ve 11 Kasım 2002 de son kez kaydedildiğini, hazırlayanı ve imza bloğu bir başkasına ait 
olmasına rağmen kendisinin aylardır tutuklu bulunduğunu, atılı suçla ilgili herhangi bir eyleminin 
bulunmadığını,  aynı  listeyi  2  ay sonra  10  Ocak  2003  tarihinde  tekrar  oluşturmasının  anlamsız 
olduğunu,  her  iki  listenin de ihtiva  ettiği  maddi  hataların  dahi  birebir  olduğunu,  listelerin  aynı 
olduklarını,  sahteciliğin  delillerinin  ortada  olduğunu,  tarafından  oluşturulduğu  iddia  edilen  söz 
konusu diğer  dijital  verilerle  ilgili  de zaman ve mekan açısından çelişkilerin  mevcut  olduğunu, 
Yassıada ve İmralı Adası helipetlerinin önkeşfinin helikopter ile yapıldığı ve sonucunun donanmaya 
rapor  edilmesine  ilişkin  yazının  kendisi  tarafından  12  Aralık  2002  tarihinde  saat  14:12  de 
oluşturulduğunun iddia edildiğini, söz konusu yazıya ilişkin mesaj emrinin ne donanma ne de Deniz 
Hava Üst Arşiv kayıtlarında bulunduğunu, Yassıada da bir helipetin bulunmadığını, helikopter iniş 
alanının olmadığını, İmralı Adasının yasal olarakta yasak saha ilan edildiğini, bir helikopterin İmralı 
Adasının değil üzerine 10 mil mesafesine dahi yaklaşmasının mümkün olmadığını, sözde plan ve 
personel  listesi  ile  ilgili  kendisine bir  görev veya emir  verilmediğini,  bu kapsamda bir  çalışma 
yapmadığını, liste hazırlamadığını, dijital verilerin yer aldığı 11 nolu CD ile Gölcük'ten çıkan 5 nolu 
hard diskin sahte olduğunu beyan etmiştir.

bb) 27.08.2012 Tarihli 112 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:
Suç  unsuru  olarak  gösterilen  personel  listesinin  oluşturulduğu  iddia  edilen  zamanda  o 

mahalde olmadığını ve tarafından üretilmiş olamayacağını ispatladığını, deliller tartışılmadan son 
savunma aşamasına geçildiğini, usul hükümlerine göre bu aşamaya dosyanın gelmediğini, lehine 
olan  delillerin  toplanmadığını,  avukatının  savunma  görevini  yerine  getirme  imkanları 
engellendiğinden duruşmalara katılamadığını, avukatsız savunma yapmak durumunda bırakıldığını, 
adil yargılanma hakkında bahsedilemeyeceğini, atılı suça konu dijital verilerin hukuki geçerliliğinin 
bulunmadığını,  Gölcük'te yapılan aramada ele  geçen 5 nolu hard dişteki  EK-Ğ Deniz Hava Üs 
Komutanlığı müzahir subay astsubay listesinin olmadığını, beyazkanat.doc isimli başka bir listenin 
olduğunu, bu listenin Deniz Hava Üs Komutanlığı müzahir subay astsubay listesi ile aynı olduğunu 
ve delilin  taslak çalışması  olduğunun iddia edildiğini,  beyazkanat.doc isimli  belgenin EK-Ğ'nin 
taslağı olmayıp birebir aynısı olduğunu, beyazkanat.doc isimli belgenin EK-G isimli belgeden 2 ay 
önce 5 Nisan 2002 tarihinde Seyfettin Alevcan tarafından oluşturulduğunun iddia edildiğini, öyle 
ise  kendisinin  burada  olmasının  sebebini  anlamadığını,  adil  yargılanma  hakkını  kullanamadığı 
sesini  duyuramadığı  kanaatinde  olduğunu,  2  eli  arkada  bağlı  ve  gözleri  kapatılmış  bir  şekilde 
savunma yapmanın  ağırına  gittiğini,  Türk  Silahlı  Kuvvetleri  mensubu  olmaktan  önceden  gurur 
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duyduğunu  ancak  onu  bu  davada  kaybettiğini,  Türkiye  Cumhuriyeti  vatandaşı  olmaktan  onur 
duyduğunu beyan etmiştir.

61) SANIK LEVENT ERKEK:

a-)  Klasör  75  Dizi  152-154'de  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
11.05.2010 Tarihli Beyanlarında Özetle:  09.09.2002 tarihinden 29.01.2003 tarihine kadar Nato 
Akdeniz  daimi  kuvvetinde  görevlendirildiğini,  bunun  Nato'ya  bağlı  bir  kuvvet  olduğunu,  2003 
yılında  Amerika'nın  Irak  savaş  harekatı  başlayınca  kendisi  ve  gemisi  olan  TCG Gediz'in  Barış 
Kalkanı özel görevi alarak İskenderun körfezi civarında konuşlandığını, 1 Temmuz

2003 yılma kadar devamlı seyir halinde bu gemide görev aldığını, bu gemideki görevinin
2004 Ağustos  ayma kadar  devam ettiğini,  balyoz güvenlik  harekatı  ve  ekleri  hakkında 

bilgisinin olmadığını, Suga Harekat Planını basından duyduğunu, bir Suga Planının olduğunu onun 
da boğazın mayınlanması ve kapatılması ile ilgili olduğunu ve iptal edildiğini, Suga Harekat Planı 
EK-B çalışma grupları görev bölümü isimli listeyi ilk kez gördüğünü, listede isminin Tümamiral 
Özer Karabulut'a bağlı grup personeli olarak yazıldığını, ancak bu kişi ile meslek hayatında hiç 
çalışmadığını, bu kapsamda bir görev almadığını, kendisine hiç kimsenin böyle bir yazılı veya sözlü 
tebligatta  bulunmadığını,  EK-G  de  yer  alan  Gölcük  bölgesi  müzahir  subay  astsubay  listesini 
hazırlamadığını,  bu  hususta  bir  çalışma  yapmadığını,  bir  başkasına  böyle  bir  liste  hazırlayıp 
vermediğini, listelerde isminin yazılmasının kendi iradesi ve bilgisi dışında bir olay olduğunu beyan 
etmiştir. 

b-) Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki Savunmaları:
ba) 19.08.2011 Tarihli 48 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:
Cumhuriyet Savcılığındaki beyanlarını tekrar eden sanık atılı suçlamayı kabul etmediğini, 

2001-2004 yıllara arasında TCG Gediz Firkateyni  komutanı olarak görev yaptığını,  bu geminin 
Temmuz-2002'ye  kadar  Aksaz'a  bağlı  olduğunu,  Gaz  türbününde  meydana  gelen  2002 
Temmuz'undan itibaren Gölcük'e konuşlandırıldığını, 9 Eylül 2002-/31 Ocak 2003 tarihleri arasında 
stanavformed denilen Akdeniz Daimi Deniz Kuvvetinde yurtdışı Nato görev ile görevlendirildiğini, 
anılan tarihte yurda giriş çıkış kaydının bulunmadığını, görevini zorlu koşullar altında dahi olsa 
başarı ile yerine getirdiğini, daha soma ABD'nin Irak harekâtına başlaması nedeniyle barış kalkanı 
harekatında  görevlendirildiğini,  Mayıs  ayına  kadar  hava  savunmasına  bu  bölgede  destek 
sağladığını, Mayıs-Temmuz periyodunda Karadeniz özel görevi ile görevlendirildiğini, 1998-2007 
yılları arasında Gölcük'te oturmadığını, 3 Ocak 2003 tarihinde Suda Girit Liman ziyaretinde iken 
kanunlara  aykırı  çalışma  gurubunda  iddia  edilen  görevlendirme  ve  hayatında  hiç  çalışmadığı, 
tanımadığı insanlarla adının birlikte geçtiğinin iddia edildiğini, atılı suçla ilgili belgede ismi geçen 
şahıslarla  askeri  hiyerarşik  bağlantısının  bulunmadığını,  bu  şahıslarla  beraber  çalışmadıklarını, 
kendisine  emir  verilemeyeceğini,  bulunduğu  yer  itibari  ile  böyle  bir  emrin  kendisine 
ulaştırılamayacağını,  söz  konusu  çalışma  gurubunda  yer  almadığını,  2000-2004  yılları  arasında 
gemiden Deniz Kuvvetleri Personel Bilgi Sistemine erişimin fiziken ve teknolojik olarak mümkün 
olmadığını,  gemide  internet  veya  intranet  sistemlerinin  olmadığını,  gemi  jurnallerinde  görevli 
olduğu geminin görev ve faaliyetlerinin tespitinin mümkün olduğunu, atılı suça konu dijital belgede 
mekan, zaman, mantık çelişkisi ve fiilen mümkün olmayan durumun söz konusu olduğunu, iddia 
edilen  sahte  dijital  veride  imza  hanesi,  authour  bölümü,  son  kaydeden  olmak  üzere  3  farklı 
personelin  gözüktüğünü,  3  farklı  insanın  3  farklı  coğrafi  mevkide  bulunduğunu,  yurtdışı  Nato 
görevindeyken böyle bir şeyin fiilen mümkün olmadığını, isminin amiral listesinde geçmesi ile ilgili 
olarak işin en iyisini yapmak için çalıştığını, amiral olmak için çalışmadığını, amiralliğe terfisinin 
devletin takdiri olduğunu, 2000-2004 yılları arasında hayatını TCG Gediz Firkateynine adadığını, 
hiçbir bilgisi ve ilgisinin olmadığı konuda üzerine atılmış iftiralar yüzünden yargılandığını, suçsuz 
olduğunu beyan etmiştir.
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bb) 03.09.2012 Tarihli 115 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:
Aşama beyanlarını tekrar eden sanık atılı suçlamayı kabul etmediğini, bilirkişi raporlarında 

dijital verilerin hepsinin sahte ve manipülatif olduğunun görüldüğünü beyan ederek beraatına karar 
verilmesini talep etmiştir.

62-) SANIK LEVENT ÇEHRELİ:

a-)  Klasör  146  Dizi  16-17'de  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
24.02.2010 Tarihli  Beyanlarında Özetle:  2003 yılı  Mart ayında Deniz Kuvvetleri  Komutanlığı 
Personel Başkanlığında yedek subay işlem subaylığı bölümünde olduğunu, Balyoz Harekat Planını 
basından  duyduğunu,  Suga Harekat  Planını  duymadığını,  11  nolu  CD içerisinde  yer  alan  bilgi 
notu/EK-B.doc isimli  Word belgesinde isminin karşısında Dz. KK'dan emekli  müzahir  personel 
listesinin hazırlanmasına ilişkin notun bulunması ile ilgili olarak söz konusu belgeyi görmediğini, 
böyle  bir  belgenin  kendisine  ulaşmadığını,  kendisine  bu  kapsamda  bir  talepte  bulunulmadığını, 
talebi  yerine  getirmediğini,  Cem  Gürdeniz'in  bilgisayarında  bulunan  Dz.  KK'lığına  75  kişiden 
oluşan ve altında kendi isim ve soyadı bulunan personel listesini hazırlamadığını, belgenin altında 
imzasının olmadığını, öncelikli ve özellikli görevlendirme listesi ile ilgili olarak belgede isminin ne 
aradığını bilmediğini, Suga Harekat Planı ile ilgisinin bulunmadığını, bu kapsamda herhangi bir 
görev almadığını, bir çalışma yapmadığını beyan etmiştir.

b-) Klasör 146 Dizi 32-33'de Bulunan, Sorgu Hakimliğinde Yapmış Olduğu 26.02.2010 
Tarihli  Savunmalarında Özetle:  Cumhuriyet  Savcılığmdaki  beyanlarını  tekrar  eden sanık  atılı 
suçlamayı kabul etmediğini, suça konu plan seminerine katılmadığını beyan ederek atılı suçlamayı 
reddetmiştir.

c-) Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki Savunmaları:
ca) 19.08.2011 Tarihli 48 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:
Aşama beyanlarını tekrar eden sanık atılı suçlamayı kabul etmediğini, yapmadığı bir şeye 

yönelik olarak bunu yapmadığını kanıtlamanın en zor şeylerden biri olduğunu, öncelikli ve özellikli 
görevlendirme  listesi  ile  çalışma  grupları  görev  bölümü  başlıklı  listede  yer  alan  kişilerden 
haklarında  soruşturma  ve  kovuşturma  aşamasında  herhangi  bir  işlem  yapılmayanlar  olmasına 
rağmen bu dosya kapsamında 3 kez tutuklandığını, savcılıkta ifade verirken gördüğü bilgi notu ve 
eklerinin kimler tarafından hazırlandığını bilmediğini, bu listelere adının hangi maksatla yazıldığını 
anlamadığını, atılı suçla ilgili beyanda bulunduğuna, iddia edilen görevi kabul ettiğine dair herhangi 
bir delilin olmadığını, dijital veride elektronik ya da ıslak imzasının bulunmadığını, dijital verilerin 
üst verilerinin değişebilir olduğu ve dolayası ile güvenilir olmadığının kanıtlandığını, dolayısı ile 
isminin  bilgisi  ve  iradesi  dışında  bu  dijital  verilerde  kullanıldığını,  tarafından  2003  yılında 
hazırlandığı iddia edilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığında emekli müzahir personel listesi isimli 
dijital  veride  biri  1998 diğeri  2000 yılında  vefat  etmiş  iki  emekli  amiral  ile  Deniz  Kuvvetleri 
Komutanlığı mensubu olmayan bir kişinin bulunduğunu, şahsının plana iştirak ettirilen ölü kişilerle 
irtibat kuran kişi durumunda bırakıldığını söz konusu listede adı geçen kişilerden ikisinin kendisi 
daha dünyaya gelmeden önce emekli olduğunu ve atılı suç tarihi olan 2003 yılı itibari ile 83, 84 
yaşlarında olduklarını, 33 kişinin ise kendisi daha mesleğe başlamadan emekli olduklarını, listedeki 
4  kişinin  emekli  Deniz  Kuvvetleri  Komutanı  olduklarını,  bu  kişilerden 3'ünün kendisi  mesleğe 
başlamadan emekli olduklarını, suç tarihinde 1,5 yıllık yüzbaşı olduğunu, hazırladığı iddia edilen 
listenin hangi görüş ve kriterlere göre oluşturulduğunun mahkemece değerlendirilmesi gerektiğini, 
aldığı eğitim itibari ile söz konusu maddi hataları yapmasının kendisinde beklenemeyeceğini, ayrıca 
sözde listenin hazırladığı iddia edilen sürenin sözde görevlendirme tarihinden 5 gün soma olduğu 
dikkate  alındığında  75  kişilik  bir  liste  hazırlamanın  mümkün  olmadığını,  söz  konusu  dijital 
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verilerde  60  değişiklik  yapılmasına  rağmen  veri  yollarında  son  10  kullanıcı  yerine  sadece  2 
kullanıcının  gözüktüğünü,  dijital  verinin  hiç  çıktısının  alınmadığını,  dijital  veri  ile  ilgili  birçok 
tutarsızlıklar ve çelişkilerin mevcut olduğunu, dijital veriyi oluşturduğu iddia edilen 8 Ocak 2003 
Sah günü görev yaptığı yerde şahsına tahsisli bir bilgisayar bulunmadığını ve şahsına bir bilgisayar 
kullanıcı adının da düzenlenmediğini, bu nedenlerle söz konusu dijital veriyi hem içerik hem görev, 
yetki  ve  sorumlulukları  itibari  ile  hem  de  fiziki  ve  teknik  olarak  hazırlamasının  mümkün 
olmadığını, hakkındaki iddiaların hepsinin dijital verilere dayandığını, bunların 2003 yılından soma 
ve muhtemelen 2009 Ağustos somasında geriye dönük olarak hazırlandığını, içerisindeki verilerde 
özellikle  zaman  ve  mekan  konusunda  bariz  yanlışlar  ve  çelişkilerin  bulunduğunu,  suça  konu 
seminere katılmadığını,  planlar kapsamında herhangi bir  oluşum içerisinde yer  almadığını,  bilgi 
notu kapsamında kimseden emir almadığını,  bu kapsamda faaliyet icra etmediğini beyan ederek 
baraatına karar verilmesini talep etmiştir.

cb) 24.08.2012 Tarihli 111 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:
Davanın delili olan dijital verilerin sahteliğinin birçok yolla ispatlanmasına karşın delillerin 

mahkemede  değerlendirilmesine  izin  verilmediğini,  tanık  ve  bilirkişi  taleplerininreddedildiğini, 
avukatının hukuki yardımı olmadan savunma yapmasının istendiğini, bu nedenlerle adil yargılama 
ilkelerinin  ihlal  edilerek  savunma  hakkının  kısıtlanması  ve  avukatının  da  burada  -olmaması 
nedeniyle savunma yapamadığını beyan etmiştir. 
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