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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 3. Bölümü yer almaktadır. 

63-)SANIK HAKAN İSMAİL ÇELİKCAN: 

a-)  Klasör  75  Dizi  15-42'de  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
31.05.2010  Tarihli  Beyanlarında  Özetle:  1.  Ordu  Komutanlığında  düzenlenen  seminere 
katılmadığını, balyoz, oraj, suga, sakal, çarşaf eylem planları hakkında bilgisinin bulunmadığını, 
suga kapsamında kendisine herhangi bir  görev verilmediğini,  herhangi bir  liste  hazırlamadığını, 
isminin Çanakkale bölgesi müzahir subay astsubay listesinde yer alması ile ilgili olarak böyle bir 
liste hazırlamadığını,  kendisine böyle bir görev verilmediğini,  hazırladığı iddia edilen 72 kişilik 
listede  tanıdığı  1  kişinin  olduğunu,  onun  da  Barış  Kesiktaş  olduğunu,  kendisi  ile  bu  konuda 
herhangi bir çalışma yapmadıklarını,  isminin geçtiği  belgeleri  ilk defa burada gördüğünü 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, 

hassas  personel  listesinde  adının  geçtiğinin  iddia  edilmesine  karşın  listede  adının  bulunmadığı, 
listenin 54 kişilik amiral listesinden ibaret olduğunu, sözde plan icrası için oluşturulduğu söylenen 
planlama  ve  iş  bölümü  listesi  denen  listeyi  kimin  hazırladığını  ve  adının  ne  maksatla  buraya 
yazıldığını  bilmediğini,  Çanakkale  bölgesi  müzahir  subay-  astsubay  listesini  hazırlamadığını, 
listenin 2003 yılında yazılmış  göründüğünü,  fakat  içerisinde 5 sene soma Mayıs  2009 da adını 
değiştirmiş  birisinin  değişmiş  adının  olduğunu,  yani  listenin  Mayıs  2009'dan soma hazırlanmış 
olduğunu, 2003 yılında Çanakkale de 3. Deniz Uçaksavar Tabur Komutanı olarak görev yaptığını, 
Mehmet Otuzbiroğlu amiralin Çanakkale Boğaz Komutanı olduğunu, kendisinin görevi itibari ile 
Mehmet Otuzbiroğlu tarafından sözde dijital veride belirtilen görevin kendisine verilemeyeceğini, 
2004  yılında  Ankara'ya  Sahil  Güvenlik  Komutanlığına  er  şube  müdürü  olarak  atandığını,  Bu 
tarihten soma Sahil  Güvenlik sınıfına geçtiğini,  6 yıldır  Deniz Kuvvetleri  Personeli  olmadığını, 
Deniz  Kuvvetleri  ile  ilgili  hiçbir  belge,  bilgiye  ulaşmasının  mümkün  olmadığını,  Çanakkale 
bölgesinde birlikte görevlendirildiği iddia edilen Yaşar Necdet Doluel'i 2007 Ağustosun da simaen 
tanıdığını,  isminin geçtiği  söylenen hassas personel  listesi  denen belgeyi  sunarak bu listeler  ile 
hiçbir ilgisi, bilgisi ve alakası olmadığını beyan ederek baraatma karar verilmesini talep etmiştir.

bb) 24.08.2012 Tarihli 111 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:
Atılı  suçun sözde Suga Planının EK-H'sını  hazırlayan kişi  olarak üst  verisinde isminin 

gözükmesinden  ibaret  olduğunu,  söz  konusu  dijital  verilerin  en  erken  2007  de  üretildiğinin 
ispatlandığını, sistem saatleri oynanarak 2003'te üretilmiş olarak kaydedildiklerini, üst verilerinde 
yazan bilgisinin hepsinin değiştirilebilir ve dolayısı ile delil değeri taşımadığının bilirkişi raporları 
ile tespit edildiğini, söz konusu dijital verilerde birçok maddi çelişkinin bulunduğunu, 2003 yılında 
hazırlandığı iddia edilen sözde planda 2005, 2006 ve 2008 de kurulmuş şirketler araba plakalarının 
mevcut  olduğunu,  dijital  verilerin  sahtedir  diye  bağırdığını,  burada  hukuka,  insanlığa  ve  beşeri 
adalete  inancını  kaybettiğini,  yapmadığı  bir  şeyi  nasıl  yapmadığını  ispata  uğraştığını,  dijital 
verilerin  imajlarının  kendilerine  1  yıl  soma  verildiğini,  dosyaya  rapor  sunan  bilirkişilerin 
yeminlerinin 1.5 yıl  soma tamamlattırıldığını,  yeniden bilirkişi  incelemesi yapılması taleplerinin 
reddedildiğini,  tanık  çağırılması  taleplerinin reddedildiğini,  ellerinde savunma yapacak argüman 
bırakılmadığını, savunma yapamamaya zorlanmış durumda olduğunu, haklılığını ispata yarayacak 
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hiçbir  talebinin kahul.  görmediğini,  atılı  suç  kapsamında hiçbir  belgeyi  hazırlamadığını,  gemici 
olarak  karargahlarda  çalışmadığını,  2002-2003  yıllarında  adına  tahsisli  bilgisayar  olmadığını, 
düzmece  belgelerle  arasında  hiçbir  illiyet  bağının  bulunmadığını  beyan  ederek  beraatına  karar 
verilmesini talep etmiştir.

64-)SANIK DURSUN ÇİÇEK:

a-)  Klasör  76  Dizi  232-233'de  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
18.05.2010 Tarihli Beyanlarında Özetle: 2003 yılında İskenderun Deniz Er Eğitim Alayında alay 
komutanı olarak görev yaptığını, suga harekat planını basından duyduğunu, bu planın eklerinden 
olduğu iddia edilen çalışma grupları görev bölümü adlı listeyi ilk kez gördüğünü, listenin kimler 
tarafından hangi amaçla yazıldığı konusunda bilgisinin bulunmadığını, 11 nolu CD içerisinde yer 
alan  bilgi  notu/EK-l.doc.  Akdeniz  bölgesi  müzahir  subay  astsubay  listesini  hazırlamadığını, 
herhangi  bir  bilgisinin  olmadığını,  gösterilen  listelerin  ve  görevlendirme  çizelgesinin  bilgisayar 
çıktısı  olduğunu, herkes tarafından hazırlanabileceğini, 2003 yılında İstanbul'dan 1100 kilometre 
uzakta Alay Komutanlığı gibi yoğun bir mesai içerisinde söz konusu çalışmalardan haberdar olması 
ve bu çalışmalara iştirak etmesinin fiilen mümkün olmadığını, hukuki belge niteliğinin olmadığını 
beyan etmiştir. 

b-)Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki Savunmaları:
ba) 23.08.2011 Tarihli 50 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:
Cumhuriyet Savcılığındaki beyanlarını tekrar eden sanık atılı suçlamayı kabul etmediğini, 

atılı  suçlamanın  hiçbir  hukuki  temelinin  olmadığını,  hazırlandığı  iddia  edilen  listede  ne  ilk 
kaydeden ne son kaydeden, ne yaratanın kendisi ile ilgili hiçbir illiyet bağının olmadığını, dolayısı 
ile listenin yasal delil niteliğinin bulunmadığını, söz konusu belgenin hukuki sonuç doğuran belge 
niteliklerine sahip olmadığını, hazırladığı iddia edilen isim listesinin 10 Ocak 2003 günü 11:13 'te 
başladığını, 8 saatte yazılarak 107 düzeltmenin yapıldığını, üzerinde 42 kişinin yer aldığını, Cuma 
gecesi sabaha karşı 3'te işe gidip söz konusu belgenin yazılmasının gerektiğini, belgenin nerede 
hazırlandığının  belli  olmadığını,  zaman,  mekan  ve  içerik  olarak  isim  listesinin  tarafından 
hazırlanma  ihtimalinin  bulunmadığını,  ne  seminer  ile  ne  sözde  çalışmalar  ile  hiçbir  ilgisinin 
bulunmadığını,  listede  ismi  geçen  42  personelden  sadece  2'sini  aynı  birlikte  görev  yapması 
nedeniyle tanıdığını, böyle bir listeyi hazırlarsa alaydan ve tanıdığını personelden yazacağını, sahte 
delil  üretim  çetesinin  delil  üreterek  akıl  mantık  sürecini  dikkate  almadığını  ve  mahkemeye 
gönderdiğini,  garantili  olduğu  için  de  mahkemenin  kabul  ettiğini,  maddi  gerçek  karşısında 
Beşiktaş'taki  yargılamaların  hukuki  olduğunu,  hiç  kimsenin  iddia  edemeyeceğini,  sadece listede 
isminin geçmesi nedeniyle tutuklu bulunduğunu, listeyi hazırlaması için emir verdiği ileri sürülen 
dönemin komutanının atılı suçlamayı  reddettiğini,  kendisini o dönemde tanımadığını belirttiğini, 
Akdeniz  bölge  komutanının  böyle  bir  görev  vermesinin  anlamsız  olduğunu,  İskenderun  da 
İskenderun Deniz Üs Komutanlığının olduğunu ve ona bağlı olduklarını, Akdeniz bölge ile hiçbir 
ilgilerinin  bulunmadığını,  isminin  yazılı  bulunduğu  dijital  belgenin  12  Haziran  2009'dan  soma 
hazırlandığını, Silahlı Kuvvetlerde müzahir personel listesi diye bir terminolojinin bulunmadığını, 
söz konusu terimlerin sahte delil üretim çetesi tarafından üretildiğini, terimlerin aynen saatte olduğu 
gibi  ABD'de  de  kullanılan  ABD  terminolojisinin  kullanılması  suretiyle  bu  sahte  delillere 
yansıtıldığını,  10  bilirkişi  raporunun  10'unun  da  dijital  verilerin  hukuki  delil  niteliğinin 
olmayacağını, güvenilemeyeceğini, dolayısıyla yargılamaya esas olamayacağını beyan ettiklerini, 
suça  konu  seminere  ve  hazırlık  çalışmalarına  katılmadığını,  ayrıca  seminerde  suç  unsurunun 
bulunmadığını, yasal delil niteliiği taşımayan 2 sayfalık bir sahte delil listesi gösterilerek dönemin 
Akdeniz komutanı da dahil 3 subayın tutuklu yargılanmasının yasalara uygun olmadığını, planın 
tümüne  bakıldığında  merkezi  yönetimin  ve  başkenti  hedef  almayan  bir  darbe  planlamasının 
yapıldığının iddia edildiğini, Ankara ile ilgili merkezi kurumlar ile ilgili sözde planda hiçbir tedbirin 
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yer almadığını, askeri darbede görev alacak hiçbir unsuru olmayan Harp Akademileri komutanı ve 
Donanma Komutanlığının bu sürece dahil edilerek hazırlanan sahte dijital verilerin bir darbe planı 
değil  bir  iftira  planı  olduğunu,  müzahir  isim  listesi  ile  darbenin  başarılı  olmasının  mümkün 
olmadığım, delillerin  polis  tarafından değerlendirilerek altına savcılar tarafından imza atıldığını, 
resmi  kurum  yazılarının  hiçbir  değerinin  mahkeme  nezdinde  bulunmadığını,  2  polisin  yaptığı 
değerlendirme ile tutuklu bulunmasının en hafif tabiri ile görevi kötüye kullanmak olduğunu, İddia 
Makamının  iddiasının  varsayımlar  ile  değil  yasal  delillerle  ispatlamak  zorunda  bulunduğunu, 
hukuki olarak belge niteliği taşımayan kullandığı bilgisayarda üretilmeyen üzerinde dijital iz dahil 
hiçbir izi olmayan sadece bir bilgisayar dosyası olduğu anlaşılan 2 sayfalık bir isim listesine iradesi  
dışında isminin yazılması nedeniyle atılı suçu işlediği iddiası ile aylardır tutuklu yargılanmasının 
tam anlamıyla bir hukuk cinayeti olduğunu, mahkemenin durumunun TCK 94. maddede tarif edilen 
suça uyduğunu, sahte dijital verilerin yani CD'lerin hukuka uygunluk denetiminin dahil savunmanın 
taleplerinin karşılanmamasınm yapılan yargılamanın adil ve dürüst olmadığını açıkça gösterdiğini, 
bütün  sanıkların  yapılan  uygulamalar  nedeniyle  Avurupa  İnsan  Hakları  Mahkemesine  gittiğini, 
iddialarla  sahte  deliller  arasında  hukuki  bir  tutarlılığın  olmadığını,  koruma  tedbiri  anlamında 
tutuklamanın istisnai bir nitelik taşıdığını, 11 nolu CD'nin sahte olduğunun ortaya çıktığını, davaya 
konu seminere iştirak ettiği ve benzer listeler hazırlandığı iddia edilen çok sayıda kişinin ya sanık 
olmadığını veya tutuksuz yargılandıklarını, bunun da eşitlik ve hakkaniyet ilkesine aykırı olduğunu, 
Türk Silahlı Kuvvetlerini itibarsızlaştırmaya karar verenlerin yalan ve iftira kampanyası için masum 
Silahlı Kuvvetleri mensuplarını hedef seçtiklerini, kendilerini suçlamak için medya ve hukukun alet 
edildiğini ve askere komplo planının uygulamaya konulduğunu, hukuk ve yasaların uygulanmadığı 
bu davalarda Türk halkının gözünün içine bakılarak hukuki süreç işliyor ifadesine artık kimsenin 
inanmadığını,  parmak ve avuç içi  izi  dahil  bilgisayar  ve yazıcılarda dijital  ve elektronik hiç  iz 
bırakmadan  hiçbir  gerçek  tanık  olmadan  3  maddelik  sahte  bir  plan,  2  sayfalık  bir  isim listesi 
hazırlamanın fiilen ve hukuken, bilimsel olarak mümkün olmadığını, kendilerine yönelik iddialarda 
kuvvetli  suç şüphesinin değil  iftira  gerçeğinin netleştiğini,  adil  ve dürüst,  tarafsız,  bağımsız bir 
yargılama istediğini, cesaretli bir duruş, vicdan sahibi, temel insan hak ve hürriyetlerine saygılı bir 
karar beklediklerini beyan ederek beraatına karar verilmesini talep etmiştir.

bb)  04.09.2012  Tarihli  116  Nolu  Celsede  Yapmış  Olduğu  Savunmalarında  Özetle: 
Aşama  beyanlarını  tekrar  eden  sanık  varsayıma  dayalı  bir  suçlamanın  olamayacağını,  isminin 
geçtiği 2 sayfalık listede 42 kişinin bulunduğunu, 2 kişiyi aynı birlikte görev yapması nedeniyle 
tanıdığını, diğerlerini tanımadığını, bu kişilerin hiçbirinin dinlenmediğini, iddia sahibinin iddiasını 
somut  delillerle  ispatlamakla  yükümlü  olduğunu,  herkes  tarafından  hazırlanabilecek  olan  isim 
listesinin yasal delil niteliğinin bulunmadığını, savunmanın her zaman mağdur olarak bırakıldığını, 
haklarına saygı gösterilmediğini, haklarının ihlal edildiğini, yazının hukuki bir anlam ifade etmesi 
için üzerinde mutlaka tarih olması gerektiğini, söz konusu yazıların milattan önce bile hazırlanmış 
olabileceğini,  söz konusu verilerle kendisi  arasında hiçbir  illiyet  bağının bulunmadığını,  yapılan 
yargılamada yüzlerce sanık ve tanığın dinlendiğini, müzekkere yazıldığını,  bunların cevaplarının 
geldiğini,  bunlar  içerisinde  iddia  edilen  suçu  işlediğine  yönelik  tek  bir  kanıtın  bulunmadığını, 
hukuken  hakkında  derhal  tahliye  ve  beraat  kararı  verilmesi  gerektiğini,  suçun  unsurlarının 
oluşmadığını, hukuka aykırı fiilin bulunmadığını, hakkında en az 5-6 tane dijital veri düzenlenen 
altına  imza  bloğu  açılan  silah  arkadaşlarından  kimisinin  sanık  olmadığını,  kimisinin  tutuksuz 
yargılandığını,  kanuna aykırı  olarak elde edilmiş  bulguların  delil  olamayacağını,  CMK'nın 206. 
maddesinde  delilin  kanuna  aykırı  elde  edilmesi  halinde  reddedileceğinin  öngörüldüğünü,  bütün 
sanık  ve  bilirkişi  anlatımları  doğrultusunda  delillerin  hukuka  uygun  yöntemlerle  ele 
geçirilmediğinin  ifade  edildiğini,  sahte  dijital  verileri  üretenlerin  bulunması  için  davanın 
genişletilmesi  taleplerinin  karşılanmadığını,  talep  edilen  kamu  tanıklarının  dinlenmediğini,  bir 
tiyatro oynandığını, senaryonun sonucu mahkumiyetse zaman kaybedilmemesi gerektiğini, hakimin 
kararını ancak duruşmaya getirilmiş  ve huzurunda tartışılmış delillere dayandırılacağının hükme 
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bağlandığını, hakimin delilleri serbestçe takdir edeceği, yüklenen suçun hukuka uygun bir şekilde 
elde edilen her türlü delil ile ispat edileceğini, hükmün ancak iddianamede unsurları gösterilen suça 
ilişkin  fiil  ve  fail  hakkında  verileceğinin  CMK  da  öngörüldüğünü,  mahkemenin  fiili 
nitelendirmesinde  iddia  ve  savunmalarla  bağlı  olmadığını,  mahkemenin  savunmayla  bağlı 
olmadığını  ancak  iddia  ile  bağlı  olmadığının  emarelerini  göremediklerini,  iddianın  yüzde  99.5 
talebinin kabul edildiğini, CMK'nın amir hükümlerinin uygulanmadığını, lehlerine olan delillerin 
toplanması  gerektiğini,  bunun silahların eşitliği  ve adil  yargılamanın  olmazsa  olmazı  olduğunu, 
iftiracıların bulunması için yaptıkları başvuruların sonuçsuz bırakıldığını, aynı suç ve aynı suç tarihi 
ile 2 ayrı mahkemede yargılandığını, bunun insan hakkı ihlali niteliğinde bulunduğunu, mahkeme 
kararlarında gerekçenin bulunmadığını, savunmanın tanıklarının ve bilirkişilerinin dinlenmediğini, 
Romalıların milattan önce 300'lü yıllarda ifade yeteneği ve gerçekleşme olasılığı olmayan eylemi, 
akıl ve mantık dışı delili bunlara dayalı hukuki işlemleri yok sayıp hükümsüz kabul ettiklerini, sahte 
bir  dijital  veride  müzahir  diye  başlayan  bir  listede  adının  yazılı  olmasının  yok  vehükümsüz 
sayılması  gerektiğini,  balyoz  2  ve  3'ün  içinde  olmadığı,  Gölcük  ve  Eskişehir  iddialarının 
incelenmediği TÜBİTAK ve emniyet raporları ile hükme gidildiğini, bilirkişi görevlendirmesi ile 
ilgili  usul  kurallarını  mahkemenin  ihlal  ettiğini,  Başbakanlığa  bağlı  TÜBİTAK'ın  hazırladığı 
raporlarla  hükme  gidilemeyeceğini,  yemini  yaptırılmamış  bilirkişinin  hazırladığı  raporlar  esas 
alınarak  verilen  mahkeme kararlarının  Yargıtay tarafından  bozulduğunu,  mahkemenin  yeminleri 
yaptırılmayan bilirkişilerin yeminlerinin sonradan tamamlattırdığını, bununla eksikliğin giderilmiş 
olamayacağını, CMK'nın hükümlerine aykırı olarak düzenlenen bilirkişi raporlarının hükme esas 
olamayacağını,  yasalara,  evrensel  hukuka  ve  savunma  haklarına  aykırı  olan  yargılamanın  adil, 
dürüst, bağımsız ve tarafsız olamayacağını, savunmanın tanıkları ve bilirkişilerini dinleme hakkını 
vermemesi nedeniyle avukatsız olarak yapılan bu duruşmaların savunmanın yasal haklarına saygı 
gösterilmemesinin  yargılama  süreçleri  yasal  ve  hukuki  boyuta  çekilinceye  kadar  ihsas-ı  rey 
anlamına geleceğini ve Yargıtay safhasında hiçbir geçerliliğinin bulunmadığını, eksik soruşturma ve 
inceleme ile temyiz de bozulması kesin olan bir hukuk dışı karara imza atılmaması, savunmanın 
yasal  ve  hukuki  haklarına  saygı  gösterilerek  bir  an  önce  savunma  tanıklarının  ve  bilirkişilerin 
dinlenmesine karar verilmesini beyan etmiştir.

65-)SANIK ERTUĞRUL UÇAR:

a-)  Klasör  163  Dizi  15-19'da  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
25.02.2010  Tarihli  Beyanlarında  Özetle:  Balyoz  ve  suga  harekat  planlarından  Cumhuriyet 
Savcılığında  haberdar  olduğunu,  2002-2003  yılları  arasında  İskenderun  Deniz  Üs  Komutanlığı 
Harekat ve Muhabere Şube Müdürü olarak görev yaptığını, 11 nolu CD içerisinde bilgi notu/EK-
B.doc isimli Word belgesinde çalışma grupları görev bölümü başlığı altında Akdeniz bölge K. Tuğa. 
Hasan Hoşgit  isminin olduğu ve altında kendi isminin yer  aldığı ve icra edilecek görev başlığı 
altında isminin karşısında müzahir sb./ast. sb. listelerinin hazırlanması (Akdeniz) ifadelerinin yer 
aldığı bahse konu listeyi ilk kez gördüğünü, Tuğamiral Hasan Hoşgit'i  o dönem Akdeniz Bölge 
Komutanları olması nedeniyle tanıdığını, Dursun Çiçek'in o dönem Deniz Er Eğitim Alay Komutanı 
olduğunu  ve  İskenderun'a  bağlı  müstakil  birliğin  komutanı  bulunduğunu,  kendisinin  birlik 
içerisinde görevli  olduğunu, iş  itibari  ile Dursun Çiçekle görüştüklerini,  ancak belirtilen şekilde 
herhangi bir ilişkilerinin olmadığını, Dursun Çiçek adına imzaya açılmış Akdeniz bölgesi müzahir 
subay  ve  astsubay  listesi  başlıklı  belgenin  yapılan  teknik  incelemesinde  belgeyi  kendisinin 
yazdığının  tespit  edildiğini,  anılan  listede  isminin  geçtiğini,  bilgi  notu/  EK-B.doc  isimli  Word 
belgesinde isminin Dz. P. Kur. Kd. Alb. Dursun Çiçek ve Dz. Kur. Kd. Yzb. Ertuğrul Uçar-müzahir 
Sb./Ast. Sb. Listelerinin hazırlanması (Akdeniz) şeklinde olduğunun görüldüğünü, belgenin yapılan 
teknik  incelenmesinde  oluşturma  tarihin  03.01.2003  saat  10:11  olduğunu,  EK-I  isimli  Word 
belgesinin oluşturma tarihinin ise 10.01.2003, 11:13 olduğu yani EK-I isimli belgenin kendisine 
verilen görevin akabinde oluşturulduğunun tespit edilmesi ile ilgili olarak kesinlikle böyle bir belge 
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hazırlamadığını, belgeyi ilk kez gördüğünü, Dursun Çiçek tarafından hazırlandıysa bilemeyeceğini, 
listede  ismi  geçen  şahıslardan  bir  kısmını  tanıdığını,  çoğunu  tanımadığını,  tanımadığı  şahıslar 
hakkında bu şekilde  liste  hazırlamasının mümkün olmadığını,  planlarla  ilgili  listeler  konusunda 
herhangi  bir  bilgiye  sahip olmadığını,  anılan dönemde 2.  Körfez krizi  ile  bağlantılı  olarak  çok 
yoğun  bir  çalışma  yürüttüklerini,  24  saat  esasına  göre  çalıştığını,  atılı  suçu  kabul  etmediğini, 
herhangi bir oluşum içerisinde yer almadığını, Dursun Çiçek ile o dönemde askeri hiyerarşi dışında 
bir birliktelik içerisine girmediğini beyan etmiştir.

b-) Klasör 163 Dizi 31-32'de Bulunan, Sorgu Hakimliğinde Yapmış Olduğu 26.02.2010 
Tarihli  Savunmalarında Özetle:  Cumhuriyet  Savcılığındaki  beyanlarını  tekrar  eden sanık  atılı 
suçlamayı  kabul  etmediğini,  suça  konu seminere  katılmadığını,  bu  dönemde yüzbaşı  olduğunu, 
2002  Temmuz'un  da  akademiden  mezun  olduktan  soma  2003  yılındaİskenderun  daDeniz  Üs 
Komutanlığına atandığını, burada karargahın harekat ve muhabere şube müdür olarak çalıştığını, 
Dursun Çiçek'in bu dönemde Deniz Er Eğiiim Alay Komutanı olduğunu, haftalık yapılan birlik 
komutanları toplantısında kendisini gördüğünü, Dursun Çiçek ismine açılmış olan belgede adının 
nasıl geçtiğini ya da böyle bir belgenin olup olmadığını dahi bilmediğini, çalışmış olduğu birimde 
makamına ait kullanmış olduğu bir bilgisayarın olduğunu, zaten bilgisayar bilgisi itibari ile de CD 
oluşturmasını  tek  başına  yapmasının  mümkün  olmadığını,  bilgisayarında  CD  writer'in  olup 
olmadığını hatırlamadığını, amirallere ait hassas başlıklı listenin var olup olmadığını bilmediğini, 
balyoz  planı  kapsamında  herhangi  bir  görev  almadığını,  askeri  terminolojiye  uygun  olmayan 
ifadelerin dijital verilerde kullanıldığını beyan etmiştir.

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 tarafına atılı hiçbir suçu, hakkında hazırlanan konuyla 

ilgili hiçbir fezlekeyi, polis tespit tutanağını ve iddianamenin kendisini kabul etmediğini, kesinlikle 
reddettiğini, suçsuz olduğunu, iddia edildiği gibi Akdeniz bölge müzahir subay/astsubay personel 
listesi  hazırlamadığını,  Cumhuriyet  Savcılığında  Dursun  Çiçekle  işimiz  itibari  ile  devamlı 
görüşürdük ifadesinin kendisine ait olmadığını, çıkarılmasını istediğini beyan etmiştir.

cb) 24.08.2012 Tarihli 111 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:
Soruşturmanın  genişletilmesi,  savunma  delillerinin  toplanması  taleplerinin  mahkeme 

tarafından  reddedildiğini,  duruşmanın  geldiği  bu  aşamada  avukatı  olmadan  suçsuz  olduğunu 
söyleyerek beraatına karar verilmesini talep etmiştir.

66-)SANIK ALİ TÜRKŞEN:

a-)  Klasör  81  Dizi  172-175'te  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
25.02.2010  Tarihli  Beyanlarında  Özetle:  2002-2003  yılında  Genelkurmay  Başkanlığında 
Yunanistan Kıbrıs Dairesi Yunanistan Şube Ege Adaları proje subayı olarak görev yaptığını, balyoz 
eylem planını  basından duyduğunu,  suça  konu seminere  katılmadığını,  oraj,  suga,  çarşaf,  sakal 
eylem planlarını basından duyduğunu, suga eylem planı ile ilgili bilgisinin bulunmadığını, 11 nolu 
CD içerisinde yer alan bilgi notu/EK-B.doc isimli Word belgesinde Kadir Sağdıç'ın grup başkanı 
olarak nitelendirdiği çalışma grupları görev bölümü başlıklı listede grup personeli olarak isminin 
geçtiği ve isminin karşısında icra edilecek görevler başlığı altında icra safhası ve öncesinde gerekli 
operasyonel faaliyetleri yürütecek personel listesinin oluşturulması ibarelerinin yer alması ile ilgili 
olarak  Kadir  Sağdıç'ın  o  tarihlerde  belirtildiği  üzere  Yunanistan  Kıbrıs  Daire  Başkanlığı  olarak 
görev  yaptığını,  kendisini  de  ona  hiyerarşik  olarak  görev  yaptığını,  aralarında  hiyerarşik  bir 
pozisyonun  bulunduğunu,  belge  kapsamında  kendisinden  görevlendirme  istenmediğini,  belge 
kapsamında çalışma yapmadığını, liste hazırlamadığını, 2003 yılının Mart ayının bir kısmını evliliği 
        E-İmzalıdır           E-İmzalıdır            E-İmzalıdır               E-İmzalıdır 



T.C. İSTANBUL ANADOLU 4. AĞIR CEZA MAHKEMESİ Dosya-Karar No: 2014/188 Esas - 
2015/143
nedeniyle görev dışında geçirdiğini, 2003 yılının Temmuz ayında da bu görev yerinden ayrıldığını, 
11 nolu CD içerisinde bilgi notu/EK-Ç.doc isimli Word belgesinin yapılan teknik incelemesinde 
yazan  kişi  olduğu  ÖZEL CALISMA/EK-Ç.doc  isimli  belgeyi  kaydettiğini,  belgenin  içerisinde 
operasyonel faaliyetleri yürütecek personel listesi başlığı altında 41 kişiye ait bilginin bulunduğu, 
bu belge içerisinde isminin geçtiği ve altında kendi adına imzanın açıldığını, bilgi notu/EK-B.doc 
isimli Word belgesinin 03.01.2003 saat 10:17 de oluşturulduğunu, EK-Ç isimli Word belgesinin 
09.01.2003 saat 09:21 de oluşturulduğunu, yani EK-Ç isimli belgenin kendisine verilen görevin 
akabinde  oluşturulduğunun  tespit  edildiğini,  bu  hali  ile  EK-B isimli  belgede  vgrilen  görevlere 
uygun olarak çalışmalar yapıldığının tespit edilmesine yönelik olarak Genelkurmay da kendisinin 
böyle bir belge hazırlamasının mümkün olmadığını, Genelkurmay da kendisine önce ve sonra gelen 
şahısların  kullandığı  bilgisayarı  kullandıklarını,  Genelkurmay  da  o  yıllarda  bilgi  güvenliğinin 
bugünkü düzeyde olmadığı gibi yazılan bir bilginin başka bir ortama aktarılmasının belli kurallara 
tabi olduğunu, fiziken de mümkün olmadığını, bilgisayarların CD ve USB girişlerinin tamamen 
sökülmüş  olduğunu,  şahsına  ait  bir  bilgisayarın  bulunmadığını,  dolayısı  ile  böyle  bir  belge 
hazırlamadığını,  bilgisayarda herhangi  bir  belge yazıldığında bir  başkasının o belgenin içeriğini 
silerek kendince başka bilgiler  yazabileceğini,  bilgisayarda da ilk  belgeyi  hazırlayanın kaydının 
kalacağını, sanal ortamda her şeyin yapılabileceğini, söz konusu belgeyi hazırlamadığını ve ilk defa 
gördüğünü,  evi,  makamı,  bilgisayar  ve  diğer  bilişim  malzemelerinin  askeri  ve  sivil  savcılar 
tarafından arandığını,  bu malzemelere el  konulduğunu, böyle bir belgeye rastlanmadığı gibi suç 
unsuruna da rastlanmadığını beyan ederek suçlamaları reddetmiştir.

b-) Klasör 81 Dizi 181'de Bulunan, Sorgu Hakimliğinde Yapmış Olduğu 26.02.2010 
Tarihli  Savunmalarında Özetle:  Cumhuriyet  Savcılığındaki  beyanlarını  tekrar  eden sanık  atılı 
suçlamayı kabul etmediğini beyan etmiştir.

c-) Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki Savunmaları:
ca) 22.08.2011 Tarihli 49 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:
Aşama beyanlarını tekrar eden sanık atılı suçlamayı kabul etmediğini, Gölcük Donanma 

Komutanlığında  yapılan  aramada  çıkan gömü sebebiyle  bu  salonda yargılanma şekli  değişen  2 
personelden biri olduğunu, teknolojinin bugün geldiği aşama itibariyle bir bilgisayarın her zaman 
kolaylıkla değiştirilebilecek tarih, saat bilgisinin değiştirilemez bir gerçeklik olarak algılanmasının 
ve  bu paralelde fezleke hazırlanmasını  reddettiğini,  dijital  bir  Word belgesinin yazar  hanesinde 
isminin yer alması ile bunu kendisinin hazırladığına ilişkin bağın kurulmasının bilimsel gerçeklikler 
karşısında mümkün olmadığını,  yazar  hanesinde yazan kelimenin bu dosyayı  hazırlayan kişinin 
doğumdan  gelen  DNA,  kan  örneği,  parmak  izi  gibi  kişilik  özelliklerinin  hukuki  karşılığı  olan 
kimliği  değil  kullanıcı  tarafından  belirlenmiş  herhangi  bir  kelime  olduğunu  ve  istendiği  anda 
değiştirilebileceğini, Last saved by ifadesinin en son kaydeden demek olduğunu, bir dosyanın en 
son kim tarafından kaydedildiğini gösterir ifadesi ile bir bilgisayarın microsoft office programının 
kurulumu aşamasında belirlenen bir kelime ile gerçek bir kişinin aynı tutulduğunu, bu şekilde bir 
tanımlamanın  bilirkişilerin  görevlerini  yanlı  yaptıklarının  ispatı  olduğunu,  bir  bilgisayar  ya  da 
microsoft  office programı ismi ile şahsın kişilik özellikleri  arasında bağ kurulamayacağını,  kim 
tarafından hazırlandığı belirsiz, hukuken delil niteliği taşımayan tutarsızlıklarla dolu 11 ve 16 nolu 
CD'lerin dışında Gölcük'ten çıkan 5 nolu hard dişteki tüm verilerin mahkeme tarafından gerçek 
kabul edildiğini, nolu hard diskte bulunan Yasemin.ppt isimli dosyanın içerisinde Temmuz 2008 
ayına ait bir banka alındı belgesinin taranmış hali bulunmasına rağmen dosyanın değişim tarihinin 
29 Ağustos 2003 olarak görülmesinin izah edilemeyeceğini, TRT de yayınlanan savaş'ta barış'ta 
Türk ordusu programı için kamera karşısmdayken aynı gün ve saatte azınlıklar emir isimli bir Word 
belgesini  hazırlayabilmesinin  mümkün  olmadığını,  bir  Word  belgesinin  sadece  yazan  ve  son 
kaydeden kısmında yazan kelimeler ile bir şahsın doğrudan sorumlu tutmanın dosyalara ilişkin CD 
ve DVD'ler üzerinde tespit edilen tarih ve saat bilgilerinin işlemin yapıldığı gerçek tarih ve saat 
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bilgisi olduğunu tartışmasız kabul etmenin bir bilişim cinayeti olduğunu, tamamen dijital iftiraya 
dayanan atılı suçlamayı kabul etmediğini, kendisinin ne 9 Ocak 2003 tarihinde ne bu tarihten önce 
ne de bu tarihten sonra herhangi bir kimseden yasadışı ne doğrudan ne başka biri eliyle ne dijital, ne 
yazılı, ne sözlü emir almadığını ve bunu uygulamadığını, birlikte bir liste hazırladığı iddia edilen 
Tümamiral Cem Gürdeniz ile 2008 yılı Eylül ayına kadar tanışmış dahi olmadığını, 2008 yılı Eylül 
ayından önce tanıştığına dair bir delil varsa bunun ortaya çıkartılıp sorulması gerektiğini, yarım 
milyondan fazla dijital verinin 8 Aralık 2010-28 Aralık 2010 tarihleri arasında 196 sanık yönünden 
kurulan irtibat  ile  çok kısa sürede uzman kişi  tarafından fezleke haline getirildiğini,  fezlekeleri 
düzenleyenlerin  düzenleyen personelin  insan  üstü bir  gayret  ile  çalıştığı  izlenimini  edindiğini,3 
hafta içerisinde binlerce sayfa fezleke hazırlandığını,bu değerlendirmeyi tamamen kendilerine resmi 
olarak  verilen  fezlekelerin  dijital  izleri  üzerinden yaptığını,  bu  dijital  verinin  üst  veri  yollarına 
bakıldığında neredeyse tamamının değiştirilme tarihinin 04.01.2011 saat 20:41:38 olduğunu, yazar 
hanelerinin tamamına yakınının da OEM rumuzunun bulunduğunu, sadece 3 tanesinde 27 numaralı 
kullanıcı  ibaresinin  bulunduğunu,  yani  neredeyse  bütün  dosyalar  için  değiştirilme  tarihinin 
saniyesine kadar aynı olduğunu ve dosyaların OEM isimli kullanıcı tarafından yazıldığını, bunun 
olabilirliğinin olmadığını, fezlekelerin metinlerinde yazan tarihlerle yazan kişilerin sicil numaraları 
üzerinden bunun mümkün olmadığını anlamanın çok kolay olduğunu, emniyet tarafından hazırlanan 
fezlekelerin  oluşturulma,  tarih,  saat  gurubu  ile  hangi  microsoft  office  kullanıcıları  tarafından 
hazırlandığının  sanıklar  tarafından  bilinmesinin  istenmediğini  ve  bu  sebeple  de  bilgisayar 
teknolojisi  yardımı  ile  bütün  üst  veriler  ile  oynandığını,  demek  ki  Word  verilerinin  tarih,  saat 
gurubu  ile  yazar  hanesinin  istendiği  şekilde  değiştirilebildiğini,  bunu  da  uzman  bilirkişilerin 
kendilerine  ispatladıklarını,  yargılamanın  başından  beri  komplo  ile  karşı  karşıya  olduklarını 
defalarca dile getirdiklerini, mahkemeye elden CD getiren, mektup ile belge yollayan, elektronik 
posta  ile  ihbarda  bulunan,  rapor  sunan,  fezleke  yazan  kim  varsa  mahkemece  hepsine  itimat 
edildiğini,  ancak  sanıklara  itimat  edilmediğini,  Mahkeme  Heyetinin  gözlerini  ve  kulaklarını 
gerçeklere  akla  ve  bilime  kapatmaması  gerektiğini,  gerçeği  susturmaya  çalışanlara  müsaade 
edilmemesini  mahkemeden  talep  ettiğini,  sinsi  ve  planlı  çalışan  kompo  çetesinin  varlığının 
mahkemede kanıtlandığını, dijital yalanlarla dolu bir dünyada mahkemenin akla ve bilime öncelik 
vermediği  müddetçe  bu  komploların  devam edeceğine  inandığını,  dijital  iftiralar  dışında  somut 
delillerin bulunması gerektiğini, suçsuz olduğunu ve hiçbir dijital iftiranın da gerçeğin bir nebze 
olsun yerine geçemeyeceğini bildiğini beyan etmiştir.

cb) 27.08.2012 Tarihli 112 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:
Savunma yapmadığını, mahkeme o aşamaya gelmediği için son sözünü bile söylemediğini, 

2.5  yıllık  yargılama  sürecinde  sanıkların  komutan  ve  silah  arkadaşlarının  anlayamadığı  adil 
yargılama ilkesinin ne olduğu konusunda kendisinde hiçbir şüphenin kalmadığını, ön savunmasının 
alındığı duruşmada çapraz sorgusunda kendisine hiçbir hususun sorulmadığını, 6 Aralık 2010 da 
Donanma Komutanlığında ele geçen deliller arasında 5 Kasım 2008 tarihinde azınlıklar emir adlı 
bir dosyanın çıktığını ve bunu kendisinin hazırladığının iddia edildiğini, verinin hazırlandığı tarihte 
TRT kameralarına  yansıyan görüntülerini  mahkemeye  sunduğunu,  uzman bilirkişinin  suça  konu 
dijital  verinin 2003 tarihinde hazırlanmış  olmasının mümkün olmadığını  beyan ettiğini,  bunlara 
karşı mahkemenin hiçbir olumlu tutum sergilemediğini gördüğünde adil yargılamanın ne olduğunu 
anladığını,  adil  yargılanma kapsamında  mahkemeden herhangi  bir  talebinin  olmasının  mümkün 
olmadığını, beraat, tahliye de talep edemediğini, yargılama aşamasında akıl ve ruh sağlığını ancak 
dengeye getirdiğini, adil yargılamayı çözdüğü andan itibaren akıl sağlığını topladığını, mahkemenin 
beraat  kararı  vermesi  halinde  geriye  dönüp  baktığında  o  zaman  bu  kadar  süre  neden  hapiste 
tutulduğunu sorgulayacağını, onun için beraat ettirilmemesi gerektiğini, hatta bu adil yargılamaya 
yakışabilecek en ağır  cezanın verilmesi  gerektiğini,  kendi  düzeninin bozulduğunu,  kaç yıl  daha 
mahkeme tarafından yatırılacaksa razı  olduğunu,  bunun mahkemeye yakışacağını,  beyan ederek 
aynen "Son bir sözüm var size, bakın bu güç el değiştirir, erk el değiştirir, yarın öbür gün, yarın  
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öbür  gün  bakın  bu  dışarılarda  inşa  edilen  Mahkeme  salonları  başka  birilerini  yargılayacak  
inşallah. Benim size efendim kıdemli sanık mı dersiniz, abi mi dersiniz,kardeş mi dersiniz, arkadaş  
tavsiyesi mi dersiniz bir tavsiyem olacak. Geçen Ergin Saygun komutanım size dedi ki inşallah ne  
yaptığınızı  biliyorsunuzdur.Ben  size  diyorum  ki  inşallah  ne  yaptığınızı  bilmiyorsunuzdur.  Yarın  
savunmanızı bunun üstüne inşa edin, diyin ki biz ne yaptığımızı bilmiyorduk, biz adil yargılama  
yaptığımızı sanıyorduk. Ve inşallah size de aynı sizin gibi yargılayan adil yargıçlar düşer.İnşallah  
size de adil yargılanmak kısmet olur, inşallah sizin de her dediğinize peki diyen yargıçlar çıkar  
karşınıza" şeklinde ifadelerde bulunarak yapılan yargılama nedeniyle tüm dünyaya rezil olduklarını, 
buradaki komutan ve silah arkadaşları ile birlikte yargılandığı için gurur duyduğunu beyan etmiştir.

67-)SANIK TAYFUN DUMAN :

a-)  Klasör  74  Dizi  118-120'de  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
24.02.2010 Tarihli Beyanlarında Özetle:  2001-2003 yılları arasında TCG Muavenet Gemisinde 
2003-2004  yılları  arasında  ise  Yıldızlar  Eğitim Merkezi  Komutanlığında  çalıştığını,  2002-2003 
yılları  arasında Muavenet Gemisi ikinci komutanı olarak görev yaparken Marmaris'te olduğunu, 
ayda  bir  hafta  sonları  ailesinin  yanına  gittiğini,  2002'nin  Kasım'm  da  annesinin  kısmı  felç 
geçirdiğini, bu nedenle 15 gün kadar refakatinde bulunduğunu, bunun dışında genel olarak 2002-
2003 yazları  arasındaki  sürede bu gemide bulunduğunu,  Balyoz  Harekat  Planı  ve suga harekat 
planları  hakkında  bilgi  sahibi  olmadığını,  suga  planı  çerçevesinde  müzahir  subay-astsubay 
listelerinin hazırlanması  ile  ilgili  olarak kendisine böyle bir  görev verilmediğini,  böyle bir  liste 
hazırlamadığını,  kimseye  sunmadığını,  söz  konusu  liste  ile  ilgili  çalışma  yaptığı  iddia  edilen 
şahısları  tanıdığını,  Nihat  Altmbuluk ile  suç  kapsamında  herhangi  bir  görev  icra  etmediklerini, 
kendisinin böyle bir şey hazırlamışsa onu bilemeyeceğini, listenin kim ve ne amaçla hazırlandığı 
konusunda  bilgisinin  bulunmadığını,  isim,  kurum,  makam  belirtilmek  sureti  ile  yapılacak 
tasarrufların  kaydedilmesi,  müzahir  listelerin  atılacakların,  gözaltına  alınacakların, 
tutuklanacakların listelerinin hazırlandığı ve bu isimlerin gerçek isimler olduğu bir plan seminerinin 
olabileceğini düşünmediğini, böyle bir çalışmanın yapıldığı herhangi bir hareket planına ve plan 
seminerine katılmadığını, söylenen şeylerin yapılmasının mümkün olmadığım düşündüğünü beyan 
etmiştir.

b-)  Klasör  74  Dizi  122-123'de  Bulunan,  Sorgu  Hakimliğinde  Yapmış  Olduğu 
24.02.2010 Tarihli Savunmalarında Özetle:  Cumhuriyet Savcılığındaki beyanlarını tekrar eden 
sanık atılı suçlamayı reddetmiştir.

c-) Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki Savunmaları:
ca) 22.08.2011 Tarihli 48 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:
Aşama beyanlarını tekrar eden sanık atılı suçlamayı kabul etmediğini, Herhangi bir maddi 

delil içermeyen tamamen sahte dijital verilere dayanan şahsına yönelik olarak izmir ve Marmaris 
bölgesi  müzahir  subay-astsubay  listesini  hazırladığı  ve  amiral  listesinde  bulunduğunun  iddia 
edildiğini,  ayrıca  Gölcük'ten  çıkan dijital  belgelerle  ilgili  olarak  hazırlanan fezlekede Marmaris 
bölgesine tevkif edilecek amiraller için personel görevlendirmesi yaptığını, Aksaz Gemi.xls isimli 
belge  içindeki  İzmir-Aksaz  son.  isimli  sekmenin  EK-İ  İzmir-Marmaris  müzahir  subay-astsubay 
listesi ile aynı içerikte olduğu, şekli değerlendirmelerin bulunduğunu, atılı suçlamayı reddettiğini, 
söz  konusu  belgeler  kapsamında  kendisine  herhangi  bir  görev  verilmediğini,  herhangi  bri  liste 
hazırlamadığını, hakkında toplandığı iddia edilen tek delilin bir Word dosyasının içerisinde isminin 
geçmesinin  olduğunu,  savcılıkta  sorguya  sevk  edilmeden  belgelerin  kendisi  tarafından 
oluşturulduğuna dair  bir  sorunun sorulmadığını,  bu  durumun ise  ismini  dijital  yollara  koymayı 
unutan çete üyelere devreye girerek belgelerle oynandığının açık bir delili olduğunu, 8 Nisan 2002 
tarihinden dönemin Donanma Komutanı Oramiral Özden Örnek'in verdiği emir ilehakkında askeri 
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bir suçtan dolayı soruşturma başlatıldığını, askeri savcılıkça 27 Aralık 2002 tarihinde hakkında dava 
açıldığını,  23  Şubat  2004  tarihinde  atılı  suçtan  beraat  ettiğini,  kendisi  hakkında  soruşturma 
başlatılan bir kişi tarafından sözde 17 Ekim 2002 tarihinde son olarak güncellenmiş amiral listesine 
1. sıradan konulmasının akıl ve mantıkla izah edilemeyeceğini, Aksazl.doc word belgesinde Aksaz-
Marmaris  bölgesinde  tevkif  edilecek  2  amiralle  ilgili  olarak  4  subayın  görevlendirildiğini,  4 
subaydan  3'ünün  Gölcük'te  bulunan  TCG  Trakya  ve  TCG  Gökçeada  Gemilerinde  görevli 
olduklarını,  yani  bu  kişilerin  Aksaz  da  olmadıklarını,  TCG  Trakya  Gemisinin  2004  yılında 
Gölcük'te  hizmet  dışına ayrıldığını,  TCG Gökçeada adlı  geminin ise  2002-2008 yılları  arasında 
Gölcük'te bulunduğunu, daha soma 1 Ağustos 2008 de yapılan değişiklikle tekrardan Gölcük'ten 
Aksaz'a  intikal  ettiklerini,  komplo  çetesinin  belgeleri  2008  yılının  Ağustos  ayından  soma 
düzenlemeleri  nedeniyle  gemilerin 2003 yılında Aksaz'a konuşlu olduklarını  sandıklarını,  ayrıca 
TCG  Trakya  ve  TCG  Gökçeada'dan  25  personelin  bilgi  notunun  EK-G'sini  oluşturan  Gölcük 
bölgesi  müzahir  personel  listesi  içerisindeki  iken  Aksaz  da  yüzlerce  subay  varken  Aksaz'daki 
amiralleri  tutuklamak  için  Gölcük'ten  personel  görevlendirilmesinin  akıl  ve  mantığa  uygun 
olmadığını,  yer  itibari  ile  böyle  bir  görevin  verilemeyeceğini,  Gölcük'ten  çıkan  3  Aralık  2002 
tarihinde  oluşturulduğu  iddia  edilen  Aksaz  Gemi.xls  isimli  dosyadaki  İzmir-Aksaz  son.  isimli 
sekmede bulunan subay astsubay listesi ile kendisinin hazırladığı iddia edilen EK-İ İzmir Marmaris 
müzahir subay astsubay listesinin aynı olduğunu, dikkat edildiğinde kendisi ile ilişkilendirilmeye 
çalışılan Aksaz Gemi.xls isimli Excel belgeyi bilgisayar ortamında hazırlayanın da son kaydedenin 
de kendisi  olarak gözükmediğini,  Aksaz Gemi.xls isimli  dijital  belgenin 8 Ocak 2003 tarihinde 
kendisinin hazırladığı iddia edilen müzahir personel listesinden 1 ay önce hazırlandığını, aynı liste 1 
ay önce hazırlanmış ise kendisinin 1 ay soma aynı işi neden tekrar yaptığının izah edilemeyeceğini, 
aynı listenin başka kişiler tarafından ayda bir hazırlanmasının düşündürücü olduğunu, kendisinin 
hazırladığı iddia deline EK-İ isimli belgenin 5 nolu hard diskte bulunmadığını, onun yerine EK-I 
yani Akdeniz bölgesi müzahir subay-astsubay listesinin bulunduğunu, aynı durumun EK-G ve EK-
Ğ'de de olduğunu, söz konusu müzahir personel listesi ve Aksaz-l.doc isimli 2 dijital belgeyi şirket 
adı Dz. KK olan kullanıcı adı Tayfun Duman adlı bir bilgisayarda oluşturduğunun iddia edildiğini, 
TCG muavenet gemisinde çalıştığı dönem itibari ile adma tahsisli bir bilgisayarın bulunmadığını, 
söz konusu belgeleri oluşturduğu iddia edilen tarih olan 6-8 Ocak 2003 tarihlerinde üst makamlarca 
denetlemeye tabi tutulduğunu, böyle bir ortamda belgelerin fiilen oluşmasımn mümkün olmadığını, 
ek  delil  klasörlerindeki  dijital  belgelerin  kullanıcı  yolları  ile  ilgili  olarak  tutarsızlıkların 
bulunduğunu, kendisinin hazırladığı iddia edilen EK-İ müzahir personel listesinin Cem Gürdeniz 
tarafından son kez  kaydedildiğini,  ancak kullanıcı  yollarındaki  son kişinin  Süha Tanyeri  olarak 
gözüktüğünü, bu durumun fıziken mümkün olmadığı gibi bilgisayar hatası olmasının da mümkün 
olmadığını,  her  bir  belgede  son  kaydeden  kişi  AA ise  kullanıcı  yollarında  da  bu  belgeyi  son 
kullananın da AA olmasının gerektiğini, bu durumun tek açıklamasının kullanıcı veri yolları yazan 
ve son kaydeden bilgilerinin elle değiştirilmesi olduğunu, yani sahtecilik yapıldığını, adaletli ve 
özgür bir toplum için mahkemenin bu çeteye ortaya çıkarması için işlem yapması gerektiğini beyan 
ederek beraatına karar verilmesini talep etmiştir.

cb) 24.08.2012 Tarihli 111 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:
Mahkeme  sürecinin  usul  hükümlerine  göre  son  söz  aşamasında  olmadığını,  avukatı 

olmadan savunma yapmaya zorlandığını,  mahkemenin  tarafsızlığını  yitirdiğine  inandığını  beyan 
etmiştir. 

68-)SANIK NİHAT ALTUNBULAK:

a-)  Klasör  99  Dizi  33-70'Te  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
23.05.2010 Tarihli Beyanlarında Özetle: 5-7 Mart 2003 tarihli plan semineri hakkında bilgi sahibi 
olmadığını, belirtilen tarihlerde İzmir Güney Deniz Saha Komutanlığında plan teşkilat şube müdürü 
        E-İmzalıdır           E-İmzalıdır            E-İmzalıdır               E-İmzalıdır 



T.C. İSTANBUL ANADOLU 4. AĞIR CEZA MAHKEMESİ Dosya-Karar No: 2014/188 Esas - 
2015/143
olarak  görev  yaptığını,  ancak  ABD'in  Irak'ı  işgali  nedeniyle  barış  kalkanı  harekatı  kapsamında 
Mersin-İskenderun  bölgesinde  12.02.2003  ile  01.04.2003  tarihleri  arasında  geçici  görevle 
görevlendirildiğini, bu dönem içerisinde kesinlikle İstanbul'a özel veya işi sebebiyle gelmediğini, 
suça konu plan seminerine katılmadığını, Balyoz Harekat Planı, Suga, Oraj Planları ile Sakal ve 
Çarşaf  Eylem  Planları  hakkında  bilgisinin  bulunmadığını,  Suga  Harekat  Planı  kapsamında 
hazırlanan suça konu belgelerin kimin emri ile ne amaçla kimlerle birlikte hazırlandığı konusunda 
bilgisinin bulunmadığını, EK-B olarak nitelendirilen belge ve içeriğindeki çalışma gurubu hakkında 
herhangi bir bilgi sahibi olmadığını,  müzahir  personelin ve milli  mutabakat oluşturulmasının ne 
anlama  geldiğini  bilmediğini,  TSK'dan  ilişiği  kesilecek  ve  görev  yeri  değiştirilecek  personel 
hakkında  bilgisinin  bulunmadığını,  bu  hususla  ilgili  bir  eylem  planı  hazırlanıp  hazırlanmadığı 
konusunda bilgi sahibi olmadığını, herhangi bir çalışmaya katılmadığını, kimseden bu kapsamda 
emir almadığını, belgelerde isminin geçmesi konusunda herhangi bir yorum yapamadığını, belgeleri 
ilk  kez  gördüğünü,  Hüseyin  Hoşgit'in  Grup  Başkanlığında  Tayfun  Duman  ile  müzahir  subay-
astsubay listelerini hazırladığı hususunda bir çalışma yapmadığını, bu hususta bir emir almadığını, 
Tayfun Duman ile devre arkadaşı olduklarını, Suga Harekat Planı EK-A (görev bölümü) başlıklı 
belgeyi  ilk  kez  gördüğünü,  EK-İ.doc  isimli  müzahir  subay-astsubay  listelerinin  hazırlanması 
konusunda herhangi bir çalışma yapmadığını, bir liste hazırlamadığını, kimseye göndermediğini, 
Cem  Gürdeniz  ve  Hüseyin  Hoşgit  ile  resmi  ya  da  gayrı  resmi  herhangi  bir  görev  ilişkisinin 
olmadığını, hatta kendileri ile şahsi ilişkisinin bile olmadığını, görev yaptığı süre boyunca herhangi 
bir  amirinde  yasadışı  emir  almadığını,  atılı  suçlamayı  kabul  etmediğini,  sözde  planlar  ve  plan 
semineri çalışmaları ile hiçbir ilgisinin ve bilgisinin bulunmadığını 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, 

iddianamede  lehte  olan  delillerin  saklandığını,  çarpıtıldığını,  mahkemeye  yanıltıcı  bilgiler 
verildiğini, atılı suçun hukuki değer taşımayan değiştirilebilir nitelikteki dijital verilere dayandığını, 
hiçbir maddi delilin bulunmadığını, aksine birçok maddi hata bulunduğunu, kendisine isnat edilen 
suçun kendisi tarafından işlenmiş olamayacağı için zaman, mekan uyuşmazlığı ve hayatın doğal 
akışına  aykırılıklar  bulunduğunu,  Cumhuriyet  Savcılığında  beyan ettiği  gibi  8-9  Ocak  2003 ila 
Nisan 2003 arasında Mersin de geçici görevde bulunduğunu, bahse konu dönemde iddia edildiği 
gibi İzmir bölgesinde olmadığını, EK-İ İzmir ve Marmaris bölgeleri müzahir subay ve astsubay 
listelerini hazırlayan kişi olarak isminin geçtiğini, sanal bilgisayar kaydına göre hazırladığı iddia 
edilen 360 kişilik listeden yalnızca 28 kişiyi  bildiğini,  9 kişiyi  2003 yılı  sonrasındaki  görevleri 
itibariyle bildiğini, kalan 322 kişiyi halen tanımadığını, bu listenin 196 kişisinin Aksaz-Marmaris 
bölgesinde olduğunu Ağustos 2002- Temmuz 2003 tarihleri arasında Aksaz-Marmaris bölgesine hiç 
gitmediğini, bu listenin 77 kişisinin Foça bölgesinde olduğunu, Haziran 2003 ayma kadar hayatı 
boyunca Foça da hiç bulunmadığını, bu kapsamda bahse konu listeyi söz konusu dönem itibari ile 
hazırlamasının mümkün olmadığını, söz konusu listede birçok maddi hatanın bulunduğunu, sözde 
suga planında adı  geçen şahıslardan hiçbiri  ile  bahse konu dönemde herhangi  bir  emir  komuta 
münasebetinin olmadığını, Güney Deniz Saha Komutanlığı Karargahında suça konu tarihte yarbay 
olmuş en kıdemsiz bir  şube müdürünün İzmir'e yeni  tayın olmuş olması,  bu bölgede hiç  görev 
yapmaması bölgedeki personeli bilmemesi düşünüldüğünde yani kendisi ile yerlerden insanlar tespit 
edilerek  360  kişilik  bir  listeyi  oluşturmasının  mümkün  olmadığını,  bu  gerçekler  karşısında 
mahkemenin  tutukluluk  durumunu  devam  ettirmesinin  kendisinde  mahkemenin  tarafsızlığı 
konusundaki kuşkularını daha da arttıracağını beyan ederek derhal beraatine karar verilmesini talep 
etmiştir. 

bb) 24.08.2012 Tarihli 111 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:
Suçsuz  olduğunu,  aleyhine  herhangi  bir  delil  bulunmadığını,  maddi  gerçeğin  ortaya 
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çıkarılması maksadı ile yaptığı bilirkişi heyeti oluşturulması ve tanıklarının dinlenmesi taleplerinin 
mahkemece  reddedildiğini,  dosyanın  usul  hükümlerine  göre  esas  hakkında  mütalaa  aşamasında 
olmadığını, yargılamanın geldiği noktada mahkemenin tarafsızlığını yitirdiğini değerlendirdiğinden 
avukatının da burada bulunmaması nedeniyle savunma yapamadığını beyan etmiştir.

69-)SANIK ERCAN İRENÇİN:

a-)  Klasör  75  Dizi  191-192'de  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
18.05.2010  Tarihli  Beyanlarında  Özetle:  2003  yılında  Karadeniz  Bölge  Komutanlığında 
Karadeniz Ereğli de görevli olduğunu, bu göreve 2002 Ağustos ayında atandığını ve 2005 yılına 
kadar  devam  ettiğini,  Balyoz  Güvenlik  Harekat  Planı  ve  eklerini  basından  duyduğunu,  Suga 
Harekat Planı ve ekleri hakkında bilgisinin bulunmadığını, suça konu seminere katılmadığını, Suga 
Harekat Planının EK-B'si olarak isminin Karadeniz Bölge Komutanlığında grup personeli olarak 
yazılmış  olduğunu,  icra  edilecek görevin ise  müzahir  subay ve astsubay listesinin hazırlanması 
(Karadeniz  Bölgesi)  olarak  geçtiğini  öğrendiğini,  bu  konudan  Donanma  Komutanlığı  Askeri 
Savcılığında  bilgisine  başvurulduğunda  haberdar  olduğunu,  kendisine  böyle  bir  görev 
verilmediğini,  Cem  Gürdeniz'i  meslekten  tanıdığını,  ast-  üst  ilişkisinin  olmadığını,  Karadeniz 
bölgesi müzahir subay ve astsubay listesi ile ilgisinin bulunmadığını, böyle bir liste hazırlamadığını, 
kimseye  vermediğini,  16  nolu  CD içerisinde  bulunan  Deniz  Kuvvetleri  Komutanlığına  hitaben 
yazılan 23.03.2003 ve 31.03.2003 tarihli yazıları ilk defa gördüğünü, böyle bir yazı yazmadığını 
beyan etmiştir.

b-) Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki Savunmaları:
ba) 18.08.2011 Tarihli 48 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:
Cumhuriyet S avcılığındaki beyanlarını tekrar eden sanık atılı suçlamayı kabul etmediğini, 

delil olarak ileri sürülen dijital dokümanlarda ıslak, kuru veya elektronik herhangi bir imzasının 
olmadığını,  dokümanların  hatalarla  dolu  olduğunu,  dokümanların  üretilmesinde  yapılan  askeri 
yazım  kurallarına  uyumsuzluk  ile  zaman  ve  mekan  hataları  gibi  yüzlerce  maddi  hata  tespit 
edildiğini, adının geçtiği sözde bilgi notlarından hiçbir şekilde haberinin olmadığını, herhangi bir 
çalışma gurubunda yer almadığını, herhangi bir müzahir personel listesi hazırlamadığını, hazırladığı 
iddia edilen Karadeniz bölgesi müzahir  subay ve astsubay listesinde 12'si  subay,  20'si  astsubay 
olmak üzere toplam 32 kişinin yer  aldığını,  mevcut  personelin çoğunluğunun Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı  personeli  olmadığını,  bu listenin 16'sının İçişleri  Bakanlığına bağlı  Sahil  Güvenlik 
Komutanlığı  personeli  olduğunu,  ayrıca  bir  personelin  de  Genelkurmay  Başkanlığı  bağlısı  4. 
Elektronik Birlik Komutanlığında görev yaptığını, listenin 23. sırasında yer alan personelin görev 
yerinin  Karadeniz  Bölge  Komutanlığı  olarak  gösterilmesine  rağmen  personelin  anılan  tarihte 
Erdek/Balıkesir de konulu Mayın Filosu Komutanlığına bağlı TCG Finike Gemisinde yani denizde 
görev  yaptığını,  ayrıca  bahse  konu listenin  2.  sırasında  da  kendi  ismini  yazarak  kendi  kendini 
müzahirleştirdiği  iddiasının  da  akıl  ve  mantıkla  bağdaşır  bir  yönünün olmadığını,  2003 yılında 
Karadeniz Bölge Komutanlığı Harekat ve Muhabere Şube Müdürü görevi ile Karadeniz Ereğli de 
ikamet ettiğini, yoğun bir tempo gerektiren bir görevde iken Ereğli den Hopa'ya kadar uzanan 500 
deniz  millik  bir  mesafede  Karadenizin  çeşitli  limanların  yayılmış  bırakın  Karadeniz  Bölge 
Komutanlığını Deniz Kuvvetleri Komutanlığına dahi bağlı bulunmayan İçişleri Bakanlığı bağlısı 
Sahil Güvenlik Komutanlığının gemilerinde görevli ve çoğunlukla denizde olan bu personelin iddia 
edildiği gibi 3-8 Ocak 2003 tarihleri arasındaki 5 günde müzahirleştirme iddialarının hayatın doğal 
akışı ile çelişen birçok yönünün olduğunu, 16 nolu CD'deki suça konu dijital verilerle ilgili olarak 
kendisine bu kapsamda herhangi bir  görev verilmediğini,  bu yazılara görmediğini,  yazmadığını, 
kaydetmediğini, 17 Şubat-28 Mart 2003 tarihleri arasında 6 hafta süreli subay bilgi destek kursu 
kapsamında Ankara da olduğunu, bu nedenle 23 Mart 2003 tarihli belgeyi Karadeniz Ereğli'deki 
görev bilgisayarına da kaydetmesinin fıziken mümkün olmadığını, 16 nolu CD'nin tamamen sahte 
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ve uydurma bir delil olduğunu, hukuk dışı herhangi bir oluşum içerisinde yer almadığını, atılı suçun 
sahtekarlarca hazırlanan bir tertip olduğunu, bu tertibi düzenleyenlerin bulunarak cezalandırılmasını 
istediğini beyan etmiştir.

bb) 24.08.2012 Tarihli 111 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:
Dosyanın  usul  hükümlerine  göre  esas  hakkında  mütalaa  aşamasında  olmadığını, 

yargılamanın  geldiği  noktada  Avrupa  İnsan  Hakları  Sözleşmesinin  5  ve  6.  maddesinin  ihlal 
edildiğini  değerlendirdiğini,  avukatının  da  bulunmaması  nedeniyle  herhangi  bir  beyanda 
bulunamadığını beyan etmiştir.

70-)SANIK MUSTAFA KARASABUN:

a-)  Klasör  89  Dizi  222-244'de  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Yermiş  Olduğu 
10.05.2010  Tarihli  Beyanlarında  Özetle:  Suça  konu  plan  seminerine  katılmadığını,  Balyoz 
Harekat Planı, Suga, Oraj, Sakal ve Çarşaf Eylem Planları hakkında bilgisinin olmadığını, şahsına 
gösterilen inceleme tutanağı, terfi listesi, müzahir subay ve astsubay listesi çalışma grupları görev 
bölümünde  ismini  yer  verildiğinin  görüldüğünü,  belgelerle,  hareket  planları  ile  hiçbir  ilgisinin 
olmadığını,  hiçbir  çalışmaya  katılmadığını,  gerçekliği  şüpheli  belgelerin  kimler  tarafından  ne 
amaçla ne zaman oluşturulduklarını bilmediğini, bu listelerde ismine yer verilmesinin bu eylem ve 
planlarına kendisinin katıldığını göstermeyeceğini, amiraller terfi listesi ile ilgili olarak söz konusu 
listede  2009,  2010  tarihinde  tümamiralliğe  terfi  ettirileceği  yazılı  olmasına  rağmen  o  tarihte 
tuğamirallikten  tümamiralliğe  terfi  ettirilmediğini,  terfi  süresinin  1  yıl  daha  uzatıldığını,  halen 
tuğamirallik  rütbesinde  olduğunu,  2010  yılında  da  ne  olacağının  belli  olmadığını,  emekliye  de 
ayrılabileceğini, suça konu düzenlenen çizelgenin gerçeğe uymadığını 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  plan  seminerine  katılmadığını,  balyoz,  suga,  oraj  gibi  planları  ilk  defa  basından 
duyduğunu,  hakkındaki  iddiaların  11  nolu  CD'deki  dijital  belgelere  dayandığını,  bunun  dışında 
herhangi  bir  somut  delil  ve  ıslak  imzalı  evrakın  kanıt  olarak  gösterilmediğini,  11  nolu  CD'nin 
içerisindeki bilgilerin 2003 yılından çok somaki yıllara ait bulunduğunu, CD içerisindeki bilgilerde 
kişi, yer, zaman ve diğer birçok konuda çelişki ve maddi hataların bulunduğunu, suça konu 1. Ordu 
plan  seminerinde  planlama  ve  hazırlık  çalışmalarında  senaryo  özel  durum  harekatı  planı  ve 
eklerinde suga eylem planının mevcut olmadığının bununla ilgili herhangi soru veya takdimin yer 
almadığının tespit edildiğini, bu seminere Donanma Komutanlığından hiç kimsenin katılmadığının 
da sabit olduğunu, kendisi hiçbirzaman ne 2002 ne 2003 yıllarında ne de daha sonra suça konu bir  
görev  verilmediğini,  bu  kapsamda  herhangi  bir  faaliyette  bulunmadığını,  dijital  belgede  adının 
geçmesinin tamamen iradesi dışındaolduğunu, iddia edilen dijital belgelerin yer aldığı bilgisayar 
kullanıcı  yollarının  hiçbirinde  isminin  yer  almadığını,iddia  edilen  görev  kabul  ettiği  hususunda 
somut hiçbir delilin bulunmadığını, bilgi notu isimli klasörde olduğu iddia edilen çalışma grupları 
görev bölümü, hassaspersonel listesi ve öncelikli ve özellikli görevlendirme listelerinin hiçbirinde 
isminin  yer  almadığım,  2002,  2003  yılı  tarihinde  Gölcük'te  Donanma  Komutanlığı  Karargahı 
dışında başka bir mevkii de konuşlu olan Denizaltı Filo komutanı tuğamirale bağlı komodor olarak 
albay rütbesinde görev yaptığını, sözde Gölcük birlik komutanı ve o zamanki Donanma Kurmay 
Başkanı olan şahıs ile hiçbir bağlantısı ve ilişkisinin olamayacağını, bu hususta herhangi bir delilin 
bulunmadığını, Denizaltı Komodoru olarak sahip olduğu tek silahın bir adet Kırıkkale yapısı beylik 
tabanca  olduğunu,  denizaltı  gemilerinin  muhabere  sistemlerinin  tamamen merkezi  olarak  Deniz 
Kuvvetleri  Komutanlığınca  işletildiğini,  komuta  kontrolünün  tamamen  Denizaltı  Filosu 
Komutanlığınca  sağlandığını,  bu  sebepler  ile  denizaltı  gemilerinin  Denizaltı  Filo  Komutanlığı, 
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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Genelkurmay Başkanlığının haberi olmadan Ege de, uluslararası 
sularda  bir  hareket  icra  etmesinin  fıziken mümkün olmadığını,  müzahir  personel  listelerinin ne 
anlama  geldiğini  ve  kimler  tarafından  hangi  kritere  göre  hazırlandığını  bilmediğini,  adının  bu 
listede  geçmesinin  iradesi  dışında  olduğunu,  kimsenin  bu  hususta  kendisine  emir  vermediğini, 
isminin  amiral  listesinde  geçmesi  hususunda  iradesinin  bulunmadığını,  listenin  hangi  maksatla 
hazırlandığını bilmediğini, komuta kademesinin ortalama 2 yılda bir değiştiğini, bir subayın 10-15 
yıl somaki geleceğini tahmin gerçekçi olmadığını, 2009 yılında listenin aksine tümamiralliğe terfi 
ettirilmediğini ve 2010 da kadrosuzluktan emekliliğe sevk edildiğini, Donanma Komutanlığı Askeri 
Savcılığı tarafından hazırlanan ve mahkemeye ulaşan 14 Ocak 2011 tarihli bilirkişi raporunda suga 
ve oraj planları ile ilintili olduğu izlenimini veren 144 dosyanın 5 nolu hard diske 29 Temmuz 2009 
tarihinde soma Donanma haricinde başka bir bilgisayardan manipülatif olarak kaydedildiğinin tespit 
edildiğini,  bu dijital  dosyaların içeriğinde zaman,  mekan ve şahıs bakımından çelişkilerin tespit 
edildiğini, bu dosyaların 2002-2003 yıllarında hazırlanmış olmasının mümkün olmadığının raporda 
yer aldığını, sonuç olarak bu dijital belgelerinde 11 nolu CD de yer alan ve sahte olduğu ispatlanmış 
dijital belgeler ile aynı nitelikte olması nedeniyle yeni delil özelliği taşımadığının teyit edildiğini, 5 
nolu  hard disk içerisinde  yer  aldığı  iddia  edilen  bu sahte  144 Word belgesinin  2'sin  de adının 
geçtiğini,  ancak  bu  dijital  belgeleri  ilk  kez  Ocak  2010  tarihinde  gördüğünü,  imzasız  dijital 
belgelerin kim tarafından ve ne maksatla hazırladığını bilmediğini, bu dijital belgelerin bilgisayar 
kullanıcı yollarında isminin yer almadığını, TSK Milli Angajman Kuralları gibi üst düzey kuralların 
değişmesi  maksadı  ile  Ocak  2003  tarihinde  yayınlanacak  sözde  suga  planı  için  Harp 
Akademilerinde görevli bir yarbaydan Kasım 2002 tarihinde yani 3 ay önce direktif alınmasının 
hiçbir şekilde kabul edilemez bir iftira olduğunu, Donanmada su üstü personeli çoğunluktayken bu 
maksatla sadece denizaltı için personel görevlendirmesinin hayatın doğal akışına uygun olmadığını, 
astlarının hiçbir şekilde direktif almasının mümkün olmadığını, TSK Milli Angajman Yönergesinin 
Genelkurmay Başkanlığı tarafından 2001 yılında yürürlüğe sokulduğunu, bugüne kadar bu hususta 
herhangi bir teklifte değişiklik yapılmadığını, katılmadığı bir seminer ile ilişkilendirilmeye çalışılan 
ve sahte olduğu ispatlanmış bir CD içerisindeki imzasız ve dijital bazı belgelerde adının geçmesi 
nedeniyle  tutuklu  olarak  yargılandığını,  sahte  belgelere  adının  nasıl  ve  niçin  bulaştırıldığını 
bilmediğini,  hiçbir  somut  hukuki  delil  yokken  iradesi  dışında  sahte  olarak  üretildiği  anlaşılan 
imzasız dijital belgelere dayandırılarak yapılan suçlamayı asla kabul etmediğini, hayatının hiçbir 
döneminde iddia edilen bir yasadışı yapılanma içerisinde olmadığını, böyle bir görev alıp kabul 
etmediğini beyan ederek beraatına karar verilmesini talep etmiştir.

bb) 27.08.2012 Tarihli 112 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalanmla Özetle:
Atılı suça konu dijital verilerin ne evinde ne işyerinde ne de kendisi ile ilişkili bir ortamda 

veya bilgisayarında bulunmadığını,söz konusu dijital verilerin üst verileninde ve bilgisayar kullanıcı 
yollarının  hiçbirinde  adının  geçmediğini  ve  bu  dijital  verilerin  kendisi  ile  hiçbir  illiyet  bağının 
olmadığını,  dijital  verilerde  görevi  ve  çalıştığı  mekanla  ilgili  çelişkilerin  bulunduğunu,  hayatı 
boyunca 1. Ordu Komutanlığında bulunmayıp, görev almadığını, suçlamanın hukuki olmadığını, 
savcılık makamının mütalaasında sanıklar lehine olan delillere itibar edilmediğini, askeri bilirkişi 
raporlarının lehe olmasına karşın gözardı edildiğini, askeri hiyerarşi dışında gemilerin değil Ege de 
Yunanistan  ile  gerginliği  tırmandırması,  limandan  ayrılmasının  bile  mümkün  olmadığını,  dijital 
verilerin hazırlanma tarihleri arasındaki çelişkili bilgilerin henüz giderilmediğini, dijital verilerin en 
erken 2006 yılından soma sahtecilik yapılarak hazırlandığının hiçbir şüpheye mahal vermeyecek 
şeklide  ispatlandığını,  İddia  Makamının  mütalaasında  iddiaların  ispat  edilemediğini,  hayatının 
hiçbir  döneminde  yasadışı  bir  oluşum  içerisinde  yer  almadığını,  suçlamayı  kabul  etmediğini, 
kendisine bu iftirayı atanları lanetlediğini beyan etmiştir.

71-)SANIK İBRAHİM KORAY ÖZYURT:
a-)  Klasör  92  Dizi  34-65'de  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
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28.05.2010 Tarihli Beyanlarında Özetle:  Suça konu plan seminerine katılmadığını, balyoz, oraj, 
suga,  çarşaf  ve sakal  eylem planları  hakkında  bilgisinin olmadığını,  bilgi  notu.doc  isimli  Word 
belgesinde isminin ne şekilde ve ne amaçla geçtiğine ilişkin herhangi bir bilgisinin bulunmadığını, 
fakat eklerde kendisine gösterilen veri inceleme dokümanında creating application yani oluşturma 
sürümünün karşısında Word 9.0 yazdığının görüldüğünü, belgedeki son işlem tarihinin 21.02.2003 
09:55 olduğu dikkate alındığında bu tarihte ülkemizde Word'ün bu sürümünün kullanılmadığını, 
halende kullanılmamakta olduğunu, bildiği kadarıyla bu sürümün 2009 yılı itibari ile MS Office 
tarafından ABD de kullanıma sunulduğunu, amiral listesi 1 .xls isimli listede adının geçmesi ile 
ilgili  olarak  belgenin  kim  tarafından  ne  amaçla  hazırlandığını  bilemediğini,  yıllar  öncesinden 
terfilerin belirlenmesinin mümkün olmadığını, kendisine gösterilen listede kendi isteği ile emekli 
olan şahısların bile terfi  ettirildiğini, halihazır da terfi etmiş şahısların da listenin aksine emekli 
olduğunu,  kendisi  ile  ilgili  olarak  2010  yılında  tuğamiralliğe  terfi  etmesinin  öngörüldüğünü, 
belgenin en son kaydedilme tarihinin 17.10.2002 saat 17:45 olarak gözüktüğünü, son kaydedilme 
bilgilerinin doğru olduğu kabul edildiğinde kendisinin 2010 yılı  değil 2011 yılının Ağustosunda 
terfi etmesinin öngörülmesinin gerektiğini, çünkü terfi için 2006 yılı Ağustos un'a kadar albaylık 
üresinin 6 yıl iken bu tarihten itibaren 5 yıla düşürüldüğünü, böylece 2010 yılında terfiye girmesinin 
mümkün olduğunu, bu sebeple 2002 yılında hazırlandığı iddia edilen bu listeyi hazırlayanların 4 yıl 
soma  gerçekleşecek  değişikliği  bilmelerinin  mümkün  olmayacağın  düşünüldüğünde  listenin  en 
erken 2006 yılının Ağustos'undan sonra düzenlendiğinin anlaşıldığını, ayrıca bu listede yer alan ve 
kendisinden 1 yıl önce terfiye giren albayların 2009 yılı Ağustos'unda terfi etmelerinin gerektiğini,  
ancak 2009 yılı Ağustos'un da terfi etmemeleri nedeniyle 2010 yılı Ağustos ayında terfi edecekler 
listesine yazıldığında bu belgenin 2009 yılı Ağustos ayından soma hazırlandığının ortaya çıktığını, 
yine amiral listesil.xls isimli belgenin son kaydedeni olarak Oramiral Özden Örnek'in gözüktüğünü, 
belgede yapılan son işlem tarihi olan 17.10.2002 tarihi dikkate alındığında adı geçen şahsın görev 
yaptığı  birim  olan  kurumu  olarak  "KDSK"  (Kuzey  Deniz  Saha  Komutanlığı)  olduğunun 
gözüktüğünü,  adı  geçen  şahsın  o  dönemde  Kuzey  Deniz  Saha  Komutanı  değil  Donanma 
Komutanlığı görevini yürüttüğünü, bunun da belgenin güvenilir olmadığının başka bir göstergesi 
olduğunu, öncelikli ve özellikli görevlendirme listesi isimli belgenin ne zaman, nerede ve ne amaçla 
kim tarafından hazırlandığı  hakkında bilgisinin olmadığını,  Word 9.0 sürümü ile  ilgili  yukarıda 
yaptığı  açıklamaların  bu  belge  içinde  geçerli  olduğunu,  bu  belgenin  2004  yılından  sonra 
hazırlandığına ilişkin başka bir göstergenin de 21 numaralı sırada yazılı şahsın birliği hanesinde CC 
MAR NAPLES yazmakta olduğunu, son işlem tarihi olarak 21.02.2003 tarihi dikkate alındığında 
Temmuz 2004 tarihinde soma ismi değiştirilen bir  görev yerinin (eski ismi  COMNAVSOUTH) 
görev yerinin 2003 tarihli bir belgede bulunmasının mümkün olmadığını, 11 nolu CD ile 17 nolu 
CD de  yapılan  incelemede bulunan Word belgelerinde  Gölcük birlik  komutanına  bağlı  Gölcük 
belgesi koordinatörlerinden birisi olarak isminin yer alması ile ilgili belgenin ne zaman, ne amaçla 
ve kim tarafından hazırlandığını bilmediğini, Gölcük birlik komutanı olarak adlandırılan Tuğamiral 
M. Aydın Gürül'ün belgenin son kaydedildiği tarih olan 19.02.2003 tarihine göre tuğamiral değil 
tümamiral  rütbesinde  olduğunu,  bu  hususunda  belgenin  sonraki  bir  tarihte  hazırlandığının 
göstergesi olduğunu düşündüğünü beyan etmiştir.

b-) Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki Savunmaları:
ba) 22.08.2011 Tarihli 49 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:
Cumhuriyet Savcılığındaki beyanlarını tekrar eden sanık atılı suçlamayı kabul etmediğini, 

delil olarak iddia edilen sayısal belgenin CMK'nın 134. maddesine uygun olarak ve kendisine ait 
bilgisayar  veya  bilgisayar  kütüklerinden  ele  geçirilip  geçirilmediğinin  açıklanması  gerektiğini, 
görülmekte olan davanın hakkında yeterli delil toplanmadan açılıp sürdürüldüğünü, hakkında delil 
olduğu iddia edilen 11 nolu CD ve onun içerisinde var olduğu iddia edilen Suga Harekat Planı 
olarak adlandırılan sayısal belgenin CMK'nın 206/2-a bendi ile aynı kanunun 134. maddesine aykırı 
olarak  elde  edilmiş  olması  nedeniyle  hakkında  açılan  kamu  davasından  İddia  Makamı  ve 
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Mahkemece vazgeçilmesini,  atılı  suça  ilişkin  İddia  Makamı  veya  Mahkeme nezdinde  CMK'nın 
ilgili  maddelerine uygun olarak hukuki  yollardan elde edilmiş  başkaca maddi  delil  teknik veya 
fiziki takip sonuçlarının olması halinde tarafına tebliğ edilmesine, hakkında re'sen bi hakkın tahliye 
ve  beraat  kararı  verilmesini  talep  etmiş,  devamla  Gölcük'ten  çıkan  belgeler  arasında  angajman 
kuralları çalışma gurubu adlı bir belgenin mevcut olduğunu, bu belgede isminin geçtiğini, belgenin 
yazım tarihinin Ocak 2003 verilen miyat tarihinin ise Ocak 2010 olduğunu, belgede ismi geçen 
imzaladığı iddia edilen 6 şahsın bulunduğunu, yapılan analiz çalışmasında 7 adet belge ile ilişkin 
işlem  yapıldığını,  belgenin  üst  veri  yolları  dikkate  alındığında  belgede  birçok  maddi  hatanın 
bulunduğunu, evrakın kime yazıldığının belli olmadığını, evrakı imzaladığı iddia edilen şahıs olan 
Mücahit  Şişlioğlu'nun  24  Haziran  da  tutuklandığını,  belgenin  oluşturma  zamanı  ile  son  kayıt 
zamanları  itibariyle  tutarsızlıkları  içerdiğini,  adına  oturum açılan  şahıslarla  kaydeden  şahısların 
farklı  olduğunu,  Gölcük'teki  dosyaya  -ilişkin  Donanma  Komutanlığındaki  bilirkişinin  belgeye 
manipülatif  dediğini,  belgenin  her  yönünden  sahtekarlık  aktığını,  belgedeki  6kişiden  5  kişinin 
tutuklandığını,belgenin  26  Aralık  2002  tarihinde  yaratıldığını,  ancak  Suga  Harekat  Planının  10 
Ocak 2003'te yayınlandığını,yani daha ortada Suga Harekat Planının olmadığını beyan etmiştir. 

bb) 24.08.2012 Tarihli 111 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:
Hakkında var olduğu iddia edilen somut maddi delilleri  talep etmesine rağmen tarafına 

tebliğ  edilmediğini,  mahkemenin  tarafsızlığını  yitirdiğini  düşündüğünü,  CMK'nm  215  ve  216. 
maddeleri ile esas hakkında savunma noktasına zorlanmalarının mahkemenin yargılama yetkisini 
kötüye  kullanma  anlamına  geldiğini,  mahkemenin  CMK'nm  177  ve  178.  maddeleri  gereğince 
sanıklar lehine delilleri toplamadığmı, talep edilen tanıkların çağırılmadığını, aynı kanunun 62 ve 
68. maddeleri gereğince bilirkişi raporu aldırılmadığmı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 5 ve 6. 
maddeleri anlamında adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini, avukatlarının savunma ve kendisinin 
adil  yargılanma hakkının ihlal  edilmesi nedeniyle  onların bulunmadığı bir  ortamda herhangi bir 
beyanda bulunamadığını beyan etmiştir.

72-)SANIK DORA SUNGUNAY:

a-)  Klasör  86  Dizi  227-228'de  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
11.05.2010 Tarihli Beyanlarında Özetle:  1 Ekim 2002 tarihi ile 21 Şubat 2003 tarihinde Harp 
akademileri komutanlığı silahlı kuvvetler akademisinde kurmay öğrenci olduğunu, 21 Şubat 2003 
tarihinde buradan mezun olduğunu, Suga Harekat Planını ilk defa basından duyduğunu, 11 nolu CD 
içerisinde bulunan öncelikli ve özellikli görevlendirme listesini ilk defa burada gördüğünü, Suga 
Harekat Planı çerçevesinde kimse tarafından görevlendirme almadığını, amiraller listesini ilk defa 
basında gördüğünü, kim tarafından hazırlandığı konusunda bilgisinin olmadığını, 11 nolu CD'deki 
Suga  Harekat  Planına  Ek-A (görev  bölümü)  başlıklı  dijital  veri  ile  ilgili  olarak  listede  adımın 
Gölcük bölgesi koordinatörleri arasına yazıldığını böyle bir görevlendirmeden haberinin olmadığını, 
listeyi kimin ve ne amaçla hazırladığı konusunda bilgisinin olmadığını, çalışma grupları ve görev 
bölümü  ile  ilgili  listeler  ile  ilgili  olarak  ilk  defa  burada  haberinin  olduğunu,  böyle  bir 
görevlendirmeden  haberinin  olmadığını,  suga  hareket  planı  kapsamında  herhangi  bir  çalışma 
yapmadığını beyan etmiştir.

b-) Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki Savunmaları:
ba) 22.08.2011 Tarihli 49 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:
Cumhuriyet  savcılığındaki  beyanını  tekrar  eden  sanık  atılı  suçlamayı  reddettiğini, 

iddianameye sanık lehine herhangi bir delil konulmadığını, 3. şahıslardan elde edilen sanal yazılar 
ile sanıklar arasında illiyet bağının bile kurulmadığını, Cumhuriyet Savcılarının hazırladığına bile 
şahsi olarak inanmadığını, iddianameyi kabul etmesinin mümkün olmadığını, mahkemenin tarafsız 
olduğuna dair hiçbir şey göstermediğini, yıllarca bu millete hizmet etmiş insanların savunmalarının 
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bile  alınmasına  gerek  görülmeden  tutuklandığını,  Gölcük'ten  elde  edildiği  iddia  edilen  sanal 
yazıların bir  gazeteci tarafından teslim edilen CD'lerdeki  sanal  yazıların  birer  kopyası  olmasına 
rağmen yeni delil kabul edildiğini, sözde delil olarak gösterilen CD'lerin kopyaları imajlarının talep 
edilmesine  rağmen  savunmaya  verilmediğini,  ortaya  konan  tüm  somut  belgeler  ve  devlet 
kurumlarının  raporlarının  sanki  yok  kabul  edildiklerini,  mahkemenin  tarafsız  olduğuna 
inanmadığını,  adil  olduğuna  dair  bir  kanaat  taşımadığı  böyle  bir  ortamda  da  kişisel  savunma 
yapmanın bir anlam taşımayacağını düşündüğünü, mahkemenin uygulamaları ile adil yargılanma 
hakkı  ve  kutsal  savunma  hakkını  ihlal  ettiğini,  çağdaş  hukukta  delil  anlamında  kuşku  ile 
yaklaşılması gereken imzasız ve tanıksız sanal yazılara dayanılarak bir tutuklama yapılamayacağını, 
sahte  CD'lerin  üretilebileceğini,  insanların  20-30  yıl  arasında  değişen  büyük  emeklerle 
oluşturdukları mesleki kariyerlerinin mahkeme kararı ile silindiğini, gelinen bu noktada hakkında 
delil  niteliği  taşıyan  bir  belge  olmaması,  delil  olduğu  varsayılan  yazıların  sanal  olması,  sözde 
delillerin CMK'nın 134. maddesine uygun olarak elde edilmemiş olmaları sebebi ile yazılı herhangi 
bir savunma yada belge sunamadığını, adil yargılama ortamı olduğuna inanmadığını, bir iradenin 
bir şekilde alınan kararları dikte ettiği kanaatine sahip olduğunu beyan etmiştir.

bb) 24.08.2012 Tarihli 111 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:
Savunma imkanı verilmeden ön yargı ile tutuklanması sorgu aşamasında tarafına herhangi 

bir soru sorulmaması, lehine hususlar içeren devlet kurumlarına ait raporlara değer verilmemesi, 
lehine  delil  toplama  hususunda  lüzum  görülmemesi,  uzman  kuruluşların  ve  üniversitelerin 
raporlarının gözardı edilmesi, savunma kapsamında tanık ve bilirkişi taleplerinin kabul edilmemesi, 
savcılığın esas hakkında mütalaasında hakkımda herhangi  bir  suça ait  delil  olmadan sadece bir 
kanaat ile sonuca varılması nedeni ile şahsıma yönelik nedenler gösterilmeden önyargıdan oluşan 
kuvvetli suç şüphesi ile tutuklu bulunduğundan özgürlüğünün istediğini beyan etmiştir.

73-)SANIK SONER POLAT :

a-)  Klasör  82  Dizi  74-98'de  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
02.06.2010  Tarihli  Beyanlarında  Özetle:  Suça  konu  plan  seminerine  katılmadığını,  belirtilen 
tarihte Deniz Kuvvetleri Komutanı Özel Sekreteri olarak görev yaptığını, Balyoz Harekat Planı ile 
Suga, Oraj, Sakal, Çarşaf Eylem Planları hakkında bilgisinin bulunmadığını, öncelikli ve özellikli 
görevlendirme  listesinde  ismini  ilk  kez  gördüğünü,  görevlendirmeden  bilgisi  ve  haberinin 
olmadığını, kendisine herhangi bir görevlendirme yapılmadığını, belgenin kim ve kimler tarafından 
hazırlandığını bilmediğini, bu hususta herhangi bir çalışma yapmadığını, listede kıdemsiz bir kişinin 
kıdemli olarak görevlendirildiğini gördüğünü, bu durumun TSK'nın hiyerarşisine uygun olmadığını, 
amiral listesini ilk kez gördüğünü, TSK da general ve amirallerin terfilerin Yüksek Askeri Şura da 
kararlaştırıldığını, 2005 yılında tuğamiralliğe terfi ettiğini, 2009 yılında ise tümamiral olduğunu, 
listede  terfi  edeceği  öngörülen  birçok  personelin  ya  emekli  olmuş  ya  da  terfi  edemediğini,  bu 
nedenle listenin herhangi bir anlam ifade etmediğini, 11 ve 17 nolu CD içerisinde mevcut dijital 
veride Ankara Birlik  Komutanlığı  kapsamında Ankara bölgesi  koordinatörleri  içerisinde isminin 
geçmesi  ile  ilgili  olarak  listeyi  ilk  kez  gördüğünü,  böyle  bir  görev  almadığını,  listenin  kim 
tarafından  hangi  kriterle  hazırlandığını  bilmediğini,  listelerle  ilgili  kendisine  herhangi  bir 
görevlendirme yapılmadığın beyan etmiştir.

b-) Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki Savunmaları:
ba) 22.08.2011 Tarihli 49 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:
Cumhuriyet Savcılığındaki beyanlarını tekrar eden sanık atılı suçlamayı kabul etmediğini, 

tüm sanıklar hakkında aynı maddelerden dava açılmasına karşın bazı sanıkların tutuklanmadığını, 
katalog suçu tutuklama gerekçesi yapan mahkemenin bu hali ile kendisi ile çelişkiye düştüğünü, 11 
nolu CD'nin sahteliğinin defalarca ispatlandığını, sanıkların asker olması nedeniyle yargılanmasın 
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demediğini, ancak adil yargılanmasını istediğini, mevcut delil durumuna göre yargılamanın yapılıp 
sonunda verilecek karara göre sanıkların tutuklanıp tutuklanmayacağına karar verilmesi gerekirken 
duruşmanın başında savunmaları dahi alınmadan oluşa uygun olmayan gerekçelerle tutuklanmaları 
ve tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesinin doğru olmadığını, adil yargılanma haklarını 
ortadan kaldırdığını,  balyoz davası ve onun türevleri  olan Poyrazköy,  kafes,  casusluk gibi diğer 
davaların bütün ile yargısız infaz olduğunu, çünkü hakkında evrensel hukukun kabul edeceği tek 
maddi delil bile bulunmadan tutuklu olduğunu, mahkemenin uygulamaları nedeniyle tarafsızlığını 
sürekli  olarak  sorgular  duruma  geldiğini,  mahkemenin  tarafsız  olduğundan  ciddi  kuşkular 
önümüzdeki  30  yıl  içinde  büyük hizmetler  verecek bilgili,  deneyimli,  cesur  ve  lider  nitelikleri 
yüksek olan Silahlı Kuvvetler mensuplarının hukuk süreci örtüsü altında tasfiye edildiğini, sahte 
olduğu kesin olarak saptanan 11 numaralı CD ve manipülatif olduğu Donanma Komutanlığı Askeri 
Savcılığı bilirkişisi tarafından bilimsel olarak ortaya konulan Gölcükte ele geçen dijital verilerde 
isminin geçmesi  nedeni  ile  suçlandığını,  balyoz tertibi  ile  hiçbir  ilgisinin bulunmaması  gereken 
sözde amiral listesi  ile ilgili olarak birçok maddi hatanın bulunduğunu, böyle bir  listenin ancak 
kehanet  ile  hazırlanabileceğini,  aslında  dolaylı  olarak  suçlananın  yüksek  askeri  şura  üyeleri 
olduğunu, sahte listede isminin yer almasının tamamen bir iftira olduğunu, öncelikli ve özellikli 
görevlendirme listesinin diğer bir sahtecilik örneği olduğunu, 2003'te olmayan CC MAR NAPLES 
nato komutanlığının isminin bu listede yer  almasının mümkün olmadığını,  sözde suga planında 
Ankara  birlik  komutanlığında  gemisi  olmayan karadaki  bir  komutanlığa  koordinatör  olduğunun 
iddia edildiğini, Ankara'ya deniz getirilmesinin mümkün olmadığını, ayrıca aynı listede yurtdışında 
kesin olarak bulundukları saptanan Nuri Alacalı'nın ve Barboros Büyüksağnak'm koordinatör olarak 
görevlendirildiklerinin  tespit  edildiğini,  kesin  bir  sahteciliğin  olduğunu,  Donanma  Komutanlığı 
askeri savcılığının bilirkişi raporuna göre Gölcük'te elde edilen dijital verilerin manipülatif olduğu 
ve  28  Temmuz  2009  soması  bir  tarihte  tertipçilerin  bilgisayarı  tarafından  5  nolu  hard  diske 
yüklendiğini, dünyanın da balyoz yalanma inanmadığını beyan etmiştir.

bb) 27.08.2012 Tarihli 112 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:
Adil yargılama haklarının ihlal edildiğini avukatının savunma görevini yapamaz duruma 

geldiğini,  tanık  dinletme  ve  bilirkişi  heyeti  teşkili  yönündeki  taleplerinin  mahkemece  itibar 
görmediğini,  dinlenen  31  kamu  tanığının  lehlerinde  beyanda  bulunduklarını,  delil  diye  öne 
sürülenlerin değiştirilebilir nitelikteki dijital veriler olduğunu, dosyanın usul hükümleri açısından 
esas  hakkında  mütalaa  aşamasında  olmadığını,  delil  değerlendirme  safhasının  geçiştirildiğini, 
tutuklu sanıkların ezici bir çoğunluğunun mahkemenin tarafsızlığını yitirdiğine inandığını, avukatı 
dahi bulunmadan savunma yapmaya zorlandığım, bu koşullar altında savunma imkanının ortadan 
kalktığını beyan etmiştir.

74-) SANIK MEFTUN HIRACA:

a-)  Klasör  82  Dizi  180-200'de  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
08.06.2010 Tarihli Beyanlarında Özetle:  l.Ordu Komutanlığında gerçekleştirilen suça konu plan 
seminerine katılmadığını, Balyoz Güvenlik Harekat Planı hakkında bilgisinin bulunmadığını, oraj, 
suga,  sakal  ve  çarşaf  eylem planları  ile  sakal,  tırpan,  orak,  yumruk,  kürek,  testere,  urgan  adlı 
operasyonlar  hakkında  bilgisinin  bulunmadığını,  EK-D  öncelikli  ve  özellikli  görevlendirme 
listesinde isminin geçmesi ve 17 nolu CD içerisinde suga/EK-A.doc isimli Word belgesinde Ankara 
bölgesi koordinatörlerinden birisi olarak isminin geçmesine yönelik dosya içerisindeki belge, bilgi 
ve listeleri ilk kez gördüğünü, isminin geçtiği listelerle ilgili olarak kendisine sözlü ya da yazılı  
herhangi bir tebligatın yapılmadığını, listelerin kimler tarafından hazırlandığını bilmediğini, listede 
adının geçmesine bir anlam veremediğini, suç tarihinde Ankara da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 
protokol şube müdürü olarak görevli olduğunu, hiçbir plan seminerine katılmadığını beyan etmiştir.

b-) Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki Savunmaları:
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23.08.2011  Tarihli  50  Nolu  Celsede  Yapmış  Olduğu  Savunmalarında 
Özetle:Cumhuriyet Savcılığmdaki beyanlarını tekrar eden sanık atılı suçlamayı kabul etmediğini, 
basından duyduğu plan seminerine katılmadığını, atılı suçun tek dayanağının sayısız maddi hatalarla 
dolu olan 11 nolu CD olduğunu, onun da sahte olup en erken 2009 yılından sonra hazırlandığının 
onlarca  kez  ispat  edildiğini,  lehe  olan  deliller  ile  bilirkişi  raporlarının  dikkate 
alınmadığını,kendisinin  ne  sahte  plandan  ne  de  atılı  suça  konu  listelerde  isminin  geçmesinden 
haberinin olmadığını,  sözde Ankara Birlik Komutanlığı altında yer  verilen bölge koordinatörleri 
arasında yer alıpta hakkında aylarca sonra işlem yapılan şahıslar bulunduğu gibi halen ifadesine 
dahi başvurulmamış personelin bulunduğunu, söz konusu listede sadece adının yer alması nedeniyle 
suçlandığını, şiddetle reddettiğini, öncelikli ve özellikli görevlendirme listesinde yer almak bir suç 
olarak kabul ediliyorsa bu listede yazılı 111 kişiden sadece yaklaşık 3'te l'inin bu dava kapsamında 
sanık  olmasını  anlayamadığını,  EGAYDAAK'lara  istinaden yürütülecek  çalışma  grupları  listede 
sadece adının yer  aldığını,  söz konusu listelerde adı  geçen şahısların çoğu hakkında yine işlem 
yapılmadığını,  hiçbir  suretle  sözde  çalışma  gruplarının  hiçbir  çalışmasına  katılmadığını,  görev 
almadığını, görev vermediğini, liste hazırlamadığını, suça konu bir görevden haberdar olduğunu ve 
böyle bir görevi kabul ettiğini gösterebilecek herhangi bir delilin bulunmadığını, yalnızca birileri 
tarafından  dijital  bir  veriye  sözde  listelerde  isminin  yer  aldığının  tespiti  nedeniyle  suçlandığını 
beyan ederek beraatına karar verilmesini talep etmiştir .

75-)SANIK YAŞAR BARBAROS BÜYÜKSAĞNAK:

a-)  Klasör  136  Dizi  31-61'de  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
16.05.2010 Tarihli Beyanlarında Özetle:  1 Kasım 2002 tarihi ile 1 Eylül 2003 tarihleri arasında 
yurtdışında olması nedeniyle suça konu plan semineri hakkında bilgisinin bulunmadığını, görevli 
olduğu tarihler itibariyle  Türkiye'ye giriş  yapmadığına dair  pasaportunun örneğini ibraz ettiğini, 
Suga Harekat Planı tabirinin basından duyduğunu, planla ilgili bilgisinin bulunmadığını, Oraj Hava 
Harekat Planı ile çarşaf ve sakal eylem planları ve bu planlar doğrultusunda oluşturulan operasyon 
timleri  hakkında  bilgisinin  bulunmadığını,  Suga Harekat  Planı  kapsamında adının  oluşturulmuş 
listelerde geçmesi ile ilgili  olarak söz konusu belgelerin kim tarafından hangi  amaçla nerelerde 
düzenlendiğini  bilmediğini,  Suga  Harekat  Planına  EK-A  (görev  bölümü)  başlıklı  yazının  2. 
sayfasında b.Ankara Birlik Komutanlığı başlıklı  kısmının 3/f  maddesinde Dz. Kur.  Kd. Bnb. Y. 
Barbaros Büyüksağnak isminin yazılı olduğunu, söz konusu belgenin incelendiğinde kopya no: 1/6 
donanma Kh. Gölcük/ Kocaeli  03100B ŞUB. 03 ÖÖ-01 ibaresinin bulunduğunu, belgenin 2003 
yılında  düzenlendiğinin  anlaşıldığını,  nüfustaki  adının  Yaşar  Barbaros  Büyüksağnak  olduğunu, 
ancak 2007 yılı Haziran ayma kadar Deniz Kuvvetleri Komutanlığında ön ismi olan Yaşar'm hiçbir 
belge, atama veya yazıda kullanılmadığını, diplomalarının 2007'ye kalan olan takdir belgelerinin ve 
adına  yapılan  tüm  yazışmaların  Deniz  Kuvvetlerindeki  personel  sistemindeki  adının  Barbaros 
Büyüksağnak olarak yazıldığını, Yaşar adının 2007 yılma kadar kullanılmadığını, bu nedenle söz 
konusu  belgenin  2003  yılında  değil  2007  yılından  soma  düzenlenmiş  olabileceğini 
değerlendirdiğini, bu hususla ilgili 28 adet belgeye ait fotokopiyi ibraz ettiğini, 11 nolu CD de yer 
alan amiral listesil.xls isimli Excel belgesi ile ilgili olarak normal şartlarda terfi yılının 2013 yılı 
olduğunu, belgenin 2002-2003 yılında hazırlandığının iddia edilmesine göre kendisinin 2003 ve 
2005 yılında alacağı terfilerin bilinemeyeceğini, 2003 Ağustosun da erken terfi ile yarbaylığa, 2005 
yılında yüksek lisans öğrenimi nedeniyle 1 yıl kıdem aldığını, bu hali ile suç tarihi itibariyle bahse 
konu  belgede  2010  yılında  tuğamiralliğe  terfi  edeceğinin  bilinmesinin  mümkün  olmadığını, 
öncelikli  ve özellikli  görevlendirme listesinde isminin niçin yer  aldığını  bilmediğini,  burada  da 
isminin  yanlış  yazıldığını,  hiçbir  zaman  Binbaşı  Yaşar  Barbaros  Büyüksağnak  olarak 
adlandırılmadığım, belgenin 28. sırasında Dz. Kur. Kd. Bnb. Yaşar Barbaros Büyüksağnak-1987-
6003  yazısından  sonra  Dz.  K.  K  Hrk.  Bşk.'lığı  yazılmış  olmasına  rağmen  kendisinin  o  tarihte 
Harekat  Başkanlığında  değil  yurtdışında  görevli  bulunduğunu,  listenin  kim  tarafından  oluştun 
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bilmediğini, isminin suga planı kapsamında oluşturulan Ankara bölgesi koordinatörlerinden olarak 
geçmesi husuunda bilgisinin bulunmadığını, bahse konu görevin ne olduğunu bilmediğini, listenin 
kim  ya  da  kimler  tarafından  hazırlandığı  konusunda  bilgisinin  bulunmadığını,  bu  kapsamda 
kendisine  verilmiş  bir  görevin  olmadığını,  listede  ismi  geçen  şahıslara  bir  çalışmaların 
bulunmadığını, bulunmadığını ve atılı suçlamayı reddettiğini beyan etmiştir.  

b-) Mahkememizdeki Savunmaları:
ba) 22.08.2011 Tarihli 49 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle: 
Cumhuriyet Savcılığındaki beyanlarını tekrar eden sanık atılı suçlamayı kabul etmediğini, 

yurtdışında  bulunduğu  tarihlerin  iddianamede  suç  tarihi  olarak  üretilen  tarihlerle  birebir 
örtüştüğünü, belirtilen dönemde İtalya da görevli olduğunu, suga isimli planda adının Ankara Birlik 
Komutanlığı içinde koordinatör olarak geçtiğini, yurtdışında olduğu kanıtlanmışken bir CD de yer 
alan, imzası bulunmayan sahteliği defalarca ispatlanmış sözde bir planda adının geçmesi nedeniyle 
suçlanamayacağını, uzun süre ile Roma da görevli olan bir kişinin sözde darbe hazırlığı kapsamında 
Ankara koordinatörlüğünü yapmasının mümkün olmadığını, Roma da bulunan bir kişinin 1 Kasım 
2002 tarihinde Ankara da Deniz Kuvvetleri Karargahında bir mesajı hazırlayamayacağını, mesajın 
konusunun  Yassıada  ve  İmralı  Ada  ön  keşfi  olduğunu,  yine  aynı  kişinin  yurtdışında  İtalya  da 
bulunurken 13 Aralık 2002 ve 2 Ocak 2003 tarihlerinde EGAYDAAK'lara istinaden yürütülecek 
faaliyetler  kapsamında  Ankara  da  düzenlendiği  iddia  edilen  2  toplantıya  katılmasının  mümkün 
olmadığını, bir kişinin olmadığı bir yerde suç işleyemeyeceğini, son kayıt tarihinin 17 Ekim 2002 
gözüken sözde amiral listesine göre 3 yıl öncesinden 2010 yılında tuğamiralliğe terfi ediyormuş gibi 
gösterilebilmesinin imkansız olduğunu, bu subayın 2003 ve 2005 yıllarıda 1 yıl kıdem alacağının ve 
2006 yılında da albaylıktaki bekleme süresinin 6 yıldan 5 yıla indirileceğinin henüz bu gelişmeler 
gerçekleşmeden  önce  2002  yılında  öngörülemeyeceğini,  nüfustaki  adının  Yaşar  Barbaros 
Büyüksağnak olduğunu,  ancak Yaşar ismini  1979 yılında askerliğe ilk  adım attığı  günden 2007 
yılma kadar  Deniz  Kuvvetleri  bünyesinde hiçbir  belgede kullanmadığını,  bu ismi askeri  kimlik 
kartlarının  değişmesi  ile  birlikte  2007  yılından  itibaren  Silahlı  Kuvveteler  bünyesinde  de 
kullanmaya başladığını, Yaşar ismini kullanmadığına dair birçok belgenin mevcut olduğunu, Aralık 
ayında Donanma Komutanlığında yapılan aramada ele geçirilen dijital verilerde isminin büyük bir 
tesadüf sonucu düzeltilerek sadece Barbaros Büyüksağnak olarak gözüktüğünü, Yaşar ismini hiç 
kullanmadığını,  bu  sözde  belgelerin  birbirinin  devamı  niteliğinde  olduğu  yönündeki  savla  bu 
hususun örtüşmediğini, kişinin aynı kişi olduğunu, ancak belgelerin bulunduğu yere göre isimlerin 
değiştiğini, söz konusu belgelerde zaman ve mekan çelişkilerinin bulunduğunu, Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığının tarafından nüfus cüzdanının ibraz edilmesine müteakip Yaşar ön adının 9 Nisan 
2007 tarihinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Personel Bilgi Sistemine dahil edildiğini ve bundan 
soma kullanılmaya başlandığını bildirdiğini, aleyhine somut bir delilin bulunmadığını, mahkemenin 
kendilerini  yargılamayı  bırakıp  biran  önce  bu  sahte  CD'leri  üretip  kendilerine  iftira  atan 
özgürlüklerini çalan kişileri bulmasının gerektiğini, adaletin o gün tecelli edeceğini beyan ederek 
itibarının geri verilmesini talep etmiştir.

bb) 27.08.2012 Tarihli 112 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:
Lehine deliller toplanmadan oluşan çelişkilerin giderilmesi yönünden talep edilen bilirkişi 

incelemesi  yapılamadan  kamu  tanıkları  Hilmi  Özkök  ve  Aytaç  Yalman'ın  huzurda  tanık  olarak 
dinlenmeden  savunma  hakkının  kısıtlanması  nedeniyle  haklı  olarak  duruşmalara  katılmayan 
avukatının  hukuki  desteği  olmadan  esas  hakkındaki  mütalaaya  yönelik  sağlıklı  bir  görüş 
bildirmesinin mümkün olmadığını, adil yargılanma şartları oluştuğunda bu haklarını kullanacağını, 
atılı suçlamayı aşama beyanları doğrultusunda reddettiğini, mahkemenin adil bir yargılama yapmış 
olduğundan söz edilemeyeceğini beyan etmiştir.

76-)SANIK FARUK DOĞAN:
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A-)  Klasör  103  Dizi  31-59'da  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
16.05.2010  Tarihli  Beyanlarında  Özetle:  Suça  konu  plan  seminerine  katılmadığını,  makine 
kökenli  deniz  subayı  olması  nedeniyle  seminerlerde  kendisine  görev  verilmediğini,  Balyoz 
Güvenlik  Harekat  Planı  ile  Oraj,  Suga,  Sakal  ve  Çarşaf  Eylem  Planları  hususunda  bilgisinin 
bulunmadığını,  bu  planlar  doğrultusunda  hazırlanan  operasyon  timleri  konusunda  bilgisinin 
bulunmadığını,  öncelikli  ve  özellikli  görevlendirme  listesine  isminin  niçin  dahil  edildiğini 
bilmediğini,  belgenin kim ya  da kimler  tarafından oluşturulduğunu bilmediğini  TCG Gaziantep 
Firkateynine 2001 yılında atandığını, 2006 yılına kadar burada görev yaptığını, söz konusu belge ile 
ilgili  kendisine  herhangi  bir  talimat  verilmediğini,  17  nolu  CD içerisinde  suga/EK-Adoc isimli 
Word belgesinde  isminin  İzmir  Birlik  Komutanlığına  bağlı  olarak  İzmir  bölgesi  koordinatörleri 
içerisinde yer alması ile ilgili bilgisinin bulunmadığını, listeyi ilk kez gördüğünü, görevle ilgisinin 
bulunmadığını, bu kapsamda herhangi bir çalışma talimaı verilmediğini beyan etmiştir.

 
b-) Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki Savunmaları:
ba) 22.08.2011 Tarihli 49 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:
Cumhuriyet Savcılığındaki beyanlarını tekrar eden sanık atılı suçlamayı kabul etmediğini, 

kim tarafından ne maksatla ve hangi bilgisayarlarda hazırlandığını bilmediği bilgisayar ortamında 
bulunan yani üzerinde ıslak imzası, dijital imzası, parmak izi ya da kendisine ait bir bilgisayarda izi  
bulunmayan sahte dijital  belgelere biri  tarafından isminin yazılması  nedeniyle  esir  tutulduğunu, 
davaya dayanak sözde delillerin sahte olduğunun birçok kez ispatlandığını, toplantı  tutanağı.doc 
isimli belge ile ilgili olarak 3 Ocak 2003 tarihinde kendisi ile birlikte 8 kişinin katılımı ile Aksaz 
Deniz Üs Komutanlığında bir toplantının yapıldığının iddia edildiğini, bu belgede imza bloğu açılan 
8 subaydan 4'ünün o tarihte icra edilen bir tatbikat nedeniyle gemileri ile birlikte Hayfa İsrail de  
bulunduklarının  resmi  belgeler  ile  kanıtlandığını,  kendisinin  30  Aralık  2002  tarihinde  Ege 
Üniversitesinde geçirdiği bir ameliyat nedeniyle yataktan kalkamayacak şekilde istirahatlı olarak 
toplantının yapıldığı yerden farklı bir yerde olduğunu belgeler ile mahkemeye sunduğunu, görevli 
olduğu gemide görevi süresince adına kayıtlı bilgisayarı olmadığını, belgeyi yazan olarak isminin 
yer aldığı iddia edilen alternatif eğitim sahaları başlıklı sözde dijital dosyanın gerek içeriği gerekse 
teknik detayları itibariyle konuyla alakasız ve tutarsızlıklarla alakalı olduğunu, söz konusu belgenin 
yazan ve imza bloğu açılan şahısların farklı  olduğunu, tarih olarakta tutarsızlıkların söz konusu 
belgede  bulunduğunu,  sözde  dijital  belgelerin  Türkiye'nin  her  yerinde  dünya  denizlerinin  her 
köşesinde vatanı  için canını  hiçe sayarak zaman bakımı  gözetmeden can ile  başla  çalışan Türk 
Silahlı  Kuvvetlerinin  değerli  komutanları  subay  ve  astsubaylarının  sahip  olduğu  inanç  ve 
değerlerini, bilgi ve yeteneklerini hiç bilmeyen, küçümseyen ülkemize yönelik karanlık emellerin 
hizmetkarı  olan  müfterilerce  hazırlanmış  sahte  deliller  olduğunun  kolaylıkla  anlaşıldığını,hiçbir 
maddi delil içermeyen maddi hatalarla dolu tüm iddiaları reddettiğini beyan ederek beraatına karar 
verilmesini talep etmiştir.

bb) 27.08.2012 Tarihli 112 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:
Adil yargılanmayı sağlamakla yükümlü mahkemede kanun maddelerinin hiçe sayıldığını, 

sanıklar lehine delillerin toplatılmaması, talep edilen tanıkların çağırılmaması, bilirkişi raporlarının 
aldırılmaması, Ceza Muhakemesi Kanununun ilgili maddeleri ihlal edilerek kendilerinin avukatsız 
olarak esas hakkında savunma yapmaya zorlanmasının mahkemenin görüşü ve kararını şimdiden 
belirterek  aleyhte  ihsas-ı  rey  de  bulunması  ve  yargılama  yetkisini  kötüye  kullanma  anlamına 
geldiğini,  mahkemenin  tarafsızlığını  yitirdiği  kanaatinde  olduğunu,  avukatlarının  savunma  ve 
kendisinin adil yargılanma hakkının elinden alınması nedeniyle Anayasada ilgili ulusal kanunlar ve 
uluslararası  sözleşmeler  gereğince  avukatlarının  bulunmadığı  bir  ortamda  herhangi  bir  beyanda 
bulunamadığını beyan etmiştir.
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77-)SANIK MÜCAHİT ERAKYOL:

a-)  Klasör  76  Dizi  79-80'de  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
18.05.2010 Tarihli  Beyanlarında Özetle:  2002-2004 yılları  arasında Foça Anfıbi Deniz Piyade 
Tugay Komutanlığında tabur komutanı olarak görev yaptığını, ancak bu süre zarfında 9 Eylül 2002 
ile 10 Nisan 2003 tarihleri  arasında dil kursuna katıldığını,  söz konusu kursun Hava Kuvvetleri 
Komutanlığı bağlısı Hava Lisan Okulunda gerçekleştiğini, balyoz, suga, oraj isimli planlar ilk kez 
basından duyduğunu, planların gerek içerik itibari ile gerekse teknik şekil ve format itibari ile askeri 
yazışma kurallarına uymadığını,  kendisinin piyade sınıfında bulunduğunu, suga isimli planın ise 
deniz harekat planı olduğunu, sınıfı itibari ile böyle bir planda yer almasının tuhaf olduğunu, plan 
kapsamında görev  almadığını,  herhangi  bir  çalışma yapmadığını,  planla  ilgili  olarak  hazırlanan 
amiral listesi bilgi notu ile müzahir subay ve astsubay listesi başlıklı belgelerin ne anlam taşıdığını, 
kimler  tarafından  hazırlandığını  bilemediğini,  terfi  listesi  ile  ilgili  olarak  2014  yılına  kadar 
gerçekleşecek terfilerin bilinmesinin kahinlik olacağını, listenin hazırlanmasının amacının listede 
yer alan kişileri hedef haline getirmek olduğunu ve suçsuz olduğunu beyan etmiştir.

b-) Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki Savunmaları:
ba) 22.08.2011 Tarihli 49 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:
Cumhuriyet Savcılığındaki beyanlarını tekrar eden sanık atılı suçlamayı kabul etmediğini, 

hakkındaki tek suçlamanın Suga Harekat Planının eklerinde ve 2000-2014 yıllarını kapsadığı iddia 
edilen sözde terfi listesinde isminin yer almış olmasından ibaret olduğunu, isminin listelerde yer 
almasının  hiçbir  hukuki  ve  fiili  dayanağının  olmadığını,  adının  listelerde  geçmesinin  tamamen 
bilgisi  dışında  olduğunu,  suçlamaların  asılsız  ve  dayanaksız  olduğunu,  dijital  verilerin  sahte 
olduğunun kanıtlandığını,  Deniz  Kuvvetleri  personeli  olarak  seminere  katılmadıklarını,  dosyada 
mevcut TÜBİTAK raporlarının yetersiz olduğunu, 9 Eylül 2002- 10 Nisan 2003 tarihleri arasında 
Hava Lisan Okul Komutanlığında dil kursunda olduğunu, bu dönem içerisinde birliği ile bağının ve 
görevinin gerektirdiği hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını, ancak Ocak 2003 tarihinde bilgi notu 
hazırlandığını  ilişkin  düzmece  bir  belgenin  Gölcük  belgelerinde  tanzim  edildiğini,  söz  konusu 
belgenin  zaman  ve  mekan  itibari  ile  çelişki  içermesi  nedeniyle  sahte  olduğunun  göstergesi 
olduğunu, sözde balyoz, suga ve benzeri planlar ile içerisinde geçen konular hakkında bilgisinin 
olmadığını, bu kapsamda hiçbir görev almadığını beyan ederek beraatına karar verilmesini talep 
etmiştir.

bb) 27.08.2012 Tarihli 112 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:
Tanık dinletme, delil  toplama ve bilirkişi  taleplerinin adil  yargılama hakkmınm ortadan 

kaldıracak  şekilde  reddedildiğini,  mahkemenin  verdiği  ara  kararla  avukatı  olmaksızın  beyanda 
bulunmaya zorlandığını, adil bir yargılama ortamı sağlandıktan, savunma tanıkları dinlendikten ve 
bağımsız bir kuruluştan bilirkişi raporunun alınmasının sağlanmasından soma avukatı ile birlikte 
savunma yapacağını beyan etmiştir.

78-)SANIK ERGÜN BALABAN:

a-)  Klasör  82  Dizi  128-148'de  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
03.06.2010 Tarihli  Beyanlarında Özetle:  Suça konu seminere katılmadığını,  23 Şubat-  5 Mart 
2003 tarihleri arasında İtalya da icra edilen Nato tatbikatına katıldığını, 11 Mart 2003'te Türkiye'ye 
döndüğünü, balyoz güvenlik harekât planının oraj, suga, sakal ve çarşaf eylem planları hakkında 
bilgisinin bulunmadığını, Suga Harekat Planı ile ilgili listelerde isminin geçtiği belgeleri ilk kez 
gördüğünü,  kendisine  herhangi  bir  resmi  veya  gayrı  resmi  bir  görevin  verilmediğini,  tebligatın 
yapılmadığını, öncelikli ve özellikli görevlendirme listesinde isminin geçmesi ile ilgili olarak listeyi 
ilk  kez  gördüğünü,  kendisine  herhangi  bir  görev  verilmediğini,  herhangi  bir  tebligatın 
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yapılmadığım,  Cem  Aziz  Çakmak  ve  Cem  Gürdeniz  ile  herhangi  bir  görev  ilişkilerinin 
bulunmadığını,  belgelerin  ne  zaman  ve  kim  tarafından  hazırlandığı  konusunda  bilgiye  sahip 
olmadığını, suga/EK-A.doc isimli belgede İzmir Birlik Komutanlığına bağlı olarak İzmir bölgesi 
koordinatörlerinden oluşan listede isminin bulunması ile ilgili olarak belgeyi ilk kez gördüğünü, bu 
kapsamda  herhangi  bir  faaliyetinin  bulunmadığını,  tarafına  herhangi  bir  talimat  verilmediğini, 
isminin niçin bu belgelerde ve bu listelerde geçtiğini bilmediğini beyan etmiştir. 

b-) Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki Savunmaları:
ba) 22.08.2011 Tarihli 49 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:
Cumhuriyet  Savcılığındaki  beyanlarını  tekrar  eden  sanık  atılı  suçlamayı  kabul  ettiğini, 

davanın tamamen vatan haini kişilerce üretilmiş 11, 16 ve 17 nolu CD'ler içine eklenmiş ve bugüne 
kadar  birçok  maddi  belge  ile  sahtelikleri  ispat  edilmiş  delil  vasfı  olmayan  dijital  belgelere 
dayandırıldığını,  kimler tarafından hazırladığını bilmediği 11 ve 17 nolu CD'ler içerisindeki söz 
konusu dijital listelerde sadece adının geçmesi ile dahil edildiği, varlığının basın yolu ile öğrendiği 
iddia  edilen  sözde  oluşum içinde  yer  almadığını,  sözde  Suga  Harekat  Planı  eklerinde  verilen 
görevlerden  haberdar  olduğuna,  bu  görevleri  kabul  ettiğine  yönelik  herhangi  bir  delilin 
bulunmadığını, suça konu plan seminerine katılmadığını, plan seminerinin yapıldığı tarihlerde İtalya 
açıklarında  denizde  Nato  deniz  tatbikatında  olduğunu,  EGAYDAAK'lara  istinaden  yürütülecek 
faaliyetler konulu bir toplantıdan haberinin olmadığını, iştirakte etmediğini, söz konusu toplantının 
gerçekleştirilmiş  olmasının  mümkün  olmadığını,  toplantı  tutanağında  ismi  bulunan  8  kişiden  4 
kişinin  aynı  tarihte  İsrail'in  Hayfa  Limanına  istinaden  Doğu  Akdeniz  de  icra  edilen  deniz 
tatbikatında gemilerinde bulunduğunu, söz konusu listede ismi geçen Faruk Doğan'ın izmir de söz 
konusu tarihlerde yeni geçirdiği ameliyat nedeni ile yatak istirahatında olduğunu, bu hali ile sözde 
toplantının  gerçekten  icra  edilmesinin  ve  toplantıya  katılımının  mümkün  olmadığının  sabit 
olduğunu, Donanma Komutanlığından çıktığı iddia edilen ve yeni delil olarak dosyaya giren söz 
konusu belgeler ile diğer belgeler gibi gerçeğe aykırı olduğunu, manipülatif olarak hazırlandığının 
açık olduğunu, atılı suçlamaların dayanaksız bulunduğunu beyan ederek beraatına karar verilmesini 
talep etmiştir.

bb) 27.08.2012 Tarihli 112 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:
Hukuki  denetimi  yapılmamış  bir  kısmının  imajı  bile  alınmadan  ve  teknik  bilirkişi 

incelemesi dahi yaptırılmadan suç delili olarak gösterilen dijital verilerin sahte olduğunun birçok 
kez ve birçok yolla  ispatlanmasına karşın söz konusu dijital  verilerin  kuvvetli  suç şüphesi için 
dayanak kabul edildiğini,  suç isnat ettirilen CD'ler imajları ile soruşturma savcılığının bir  kısım 
kurumlarla  yaptığı  yazışmaların  ve  tamamen  lehlerine  gelen  yazı  cevaplarının  adli  emanete 
gönderilerek sanıklara da uzun süre verilmeyerek savunmanın güç durumda bırakıldığını, sanıkların 
lehine beyanda bulunan tanık ifadelerinin dikkate alınmadığını, delillerin tartışılması aşamasının 
atlandığını, davayı uzatma amacı taşımayan kovuşturmada nihai karara doğrudan etkisi olacak tanık 
dinleme, delil toplama ve bilirkişi taleplerinin kabul edilmediğini, verilen ara kararla esas hakkında 
mütalaaya karşı avukatının hukuki yardımından yoksun olarak kendisinden savunma yapmasının 
istendiğini, bu eksiklikler giderildiğinde yapacağı savunma hakkı saklı kalmak kaydı ile bütün bu 
kısıtlamalara  rağmen  şahsı  ile  hiçbir  illiyet  bağı  kurulamamış  maddi  hiçbir  delille  de 
desteklenmeyen  sadece  imzasız,  sahte  dijital  verilere  dayalı  olarak  isnat  ettirilen  suçlamayı 
reddettiğini beyan ederek beraatına karar verilmesini talep etmiştir.

79-)SANIK CEMALETTİN BOZDAĞ:

a-)  Klasör  72  Dizi  324-348'de  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
24.05.2010 Tarihli Beyanlarında Özetle:  Suça konu seminere katılmadığını,  18 Şubat- 2Mayıs 
2003  tarihleri  arasında  İskenderun  bölgesinde  görev  yaptığını,  Balyoz  Harekat  Planı  hakkında 
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bilgisinin bulunmadığını, Suga Harekat Planı ile ilgili herhangi bir bilgisinin olmadığını, bu hususta 
kendisine resmi veya gayr-ı resmi herhangi bir görevlendirme yapılmadığını, sakal, çarşaf eylem 
planları  hakkında  bilgisinin  bulunmadığını,  döküm,  sakal,  tırpan,  orak,  yumruk,  kürek,  testere, 
urgan atlı operasyonları ilk defa duyduğunu, bu kapsamda bilgisinin bulunmadığını, Oraj Harekat 
Planı ile ilgili bilgisinin bulunmadığını, suça konu listelerde isminin geçmesi hususunda ilk kez 
bilgi sahibi olduğunu, isminin neden geçtiğini bilmediğini,kendisine herhangi bir şekilde herhangi 
bir faaliyet bulunmadığını, öncelikli ve özellikli görevlendirme listesini sorgu esnasında gördüğünü, 
konu ile ilgisinin bulunmadığını, kim tarafından hazırlandığı konusunda bilgisinin bulunmadığını, 
Cem Aziz Çakmak ve Cem Gürdeniz ile ast-üst ve görev ilişkisinin bulunmadığını, 17 nolu CD 
içerisinde  geçen  Suga  Harekat  Planına  EK-A (görev  bölümü)  başlığı  altında  suga  kuvvetleri 
komutanlığı emrinde İzmir Birlik Komutanlığı listesinde adının geçmesi ile ilgili olarak çalışmanın 
ne  amaçla  yapıldığını,  isminin  bu  belgede  neden  geçtiği  hususunda  bir  bilgisinin  olmadığını, 
Ergenekon terör örgütü kapsamında yapılan aramada ele geçirilen belgede isminin geçmesi ile ilgili 
olarak belgenin kim tarafından oluşturulduğu hususunda bilgisinin bulunmadığını, isminin geçtiği 
belgelerden haberinin bulunmadığını, suçsuz olduğunu beyan etmiştir.

b-)  22.08.2011 Tarihli  Kapatılan İstanbul  10.  Ağır Ceza Mahkemesindeki  49 Nolu 
Celsede Yapmış Olduğu Savunmasında Özetle:  Cumhuriyet Savcılığmdaki beyanlarının tekrar 
eden sanık atılı suçlamayı kabul etmediğini, adının sözde Suga Harekat Planında belirtilen uydurma 
listelerde yer almasının hiçbir  dayanağının bulunmadığını,  suçlamaların asılsız olduğunu, adının 
geçtiği 2 listeyi ilk kez savcılıkta gördüğünü, isminin söz konusu listelerde iradesi ve bilgisi dışında 
geçtiğini,  varsayımlarla  suç  yaratılmaya  çalışıldığını,  suç  isnat  edilen  dönemde  Nisan  2000- 
Ağustos 2003 tarihleri arasında Bayraklı İzmir de konuşlu bulunan Sahil Güvenlik Eğe Deniz Bölge 
Komutanlığı emrinde görev yapan 5 şube müdüründen en kıdemsizi olduğunu, 1.  sicil  amirinin 
Sahil  Güvenlik  Eğe  Deniz  Bölge  Komutanı  olduğunu,  görev  yaptığı  yerin  Sahil  Güvenlik 
Komutanlığı bağlısı bir bölük olduğunu, Sahil Güvenlik Komutanlığının Deniz Kuvvetlerine bağlı 
bir komutanlık olmadığını, sözde balyoz planı ile bağlantılı olarak hazırlandığı öne sürülen sözde 
suga planlarında görev dahi verilmeyen Sahil Güvenlik Komutanlığının İzmir de konuşlu Bölge 
Komutanlığında  görevli  en  kıdemsiz  şube  müdürü  konumundaki  şahsına  verilmesinin  mantıklı 
olmadığını, Sahil Güvenlik Komutanlığı emrinde görev yapan ve bu dava kapsamında yargılanan 
tek  kişinin  kendisi  olduğunu,  bu  durumun  kendisini  sözde  plana  ve  üretilmiş  suça  somadan 
iliştirildiğinin  en  büyük  kanıtı  olduğunu,  planı  yaptığı  iddia  edilen  kişilerin  kendisini 
tanımadıklarını beyan ettiklerini, kendisinin de diğer sanıkları tanımadığını, hal böyle iken kendisini 
tanımayan kişilerin neye dayanarak ve güvenerek Deniz Kuvvetlerine bağlı olmayan Sahil Güvenlik 
emrinde  kendisine  yasal  olmayan  bir  emri  veremeyeceğini,  dijital  verilerin  delil  niteliği 
taşımadığının bilirkişi raporları ile ortaya çıktığını, suga EK-A.doc isimli Word dosyasında İzmir 
koordinatörleri  arasında  isminin  geçtiğini,  oysa  1-15 Şubat  2003 tarihleri  arasında  Eskişehir  de 
senelik  izinde  bulunurken  ABD'nin  Irak  Harekatı  nedeniyle  18  Şubat-  2  Mayıs  2003  tarihleri 
arasında geçici görevle İskenderun da görevlendirildiğini, ardından Mayıs 2003 genel atamaları ile 
Ankara ya tayını çıktığını,bunun da kendisine tevdi edildiği iddia edilen sözde İzmir koordinatörlük 
görevinin zaman ve mekan açısından gözönüne alındığında fiilen icrasının mümkün olamayacağının 
somut  bir  kanıtı  olduğunu,  adının geçtiği  sözde görevlendirme çizelgesindeki  görevi  bilerek  ve 
isteyerek  kabul  ettiğine  dair  herhangi  bir  imza,  bilgi,  tanık  ifadesinin  bulunmadığını,  Gölcük 
Donanma Komutanlığında el konulan dijital veri dosyasına göre İzmir koordinatörü olarak Güney 
Deniz Saha Komutanlığı Kurmay Başkanının tevkifle görevlendirildiği iddiasının zaman ve mekan 
açısından  ve  fiziken  icrasının  mümkün  olamayacağını,  adının  kim  veya  kimler  tarafından  bu 
listelere  ne maksatla  yazıldığını  bilmediğini,  atılı  suçlamayı  reddettiğini  beyan ederek beraatına 
karar verilmesini talep etmiştir.

80-)SANIK TANER BALKIŞ: 
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a-)  Klasör 89  Dizi  90-91'de  Bulunan,  Cumhuriyet  Başsavcılığında Vermiş  Olduğu 
18.05.2010 Tarihli  Beyanlarında Özetle:  2001-2002 yıllarında hücumbot  filo  komutanı  olarak 
görev yaptığını, balyoz, suga, oraj isimli eylem planlarını basından duyduğunu, planların içerikleri 
hakkında ve kimler tarafından hazırladığı konusunda bilgisinin bulunmadığını, Suga Harekat Planı 
çerçevesinde herhangi bir görevlendirmenin yapılmadığını, kendisine böyle bir görev verilmediğini, 
planın  EK-A'smda  İstanbul  birlik  komutanı  olarak  görevlendirilmiş  olması  hususunu  kesinlikle 
kabul etmediğini, 2003 yılı Ağustos ayından itibaren Deniz Kuvvetleri Komutanlığında denetleme, 
değerlendirme başkanı olarak görev yaptığını,  Suga Harekat Planı kapsamında Özden Örnek ve 
Cem Gürdeniz ile ilişkisinin olmadığını,  bu plan kapsamında hazırlanan hassas personel  listesi, 
çalışma grupları  görev bölümü,  amiral  listeleri  hakkında  bilgisinin bulunmadığını,  2004 yılında 
emekliye ayrıldığını, suga eylem planı kapsamında görev veren şahsın kendisini 1 yıl sonra emekli 
etmesinin de tutarsız olduğunu, herhangi bir illegal oluşum içerisinde yer almadığını beyan etmiştir.

b-) Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki Savunmaları:
ba)22.08.2011 Tarihli 49 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:
Cumhuriyet Savcılığındaki beyanlarını tekrar eden sanık atılı suçlamayı kabul etmediğini, 

tamamen hayali bir suç, hayali bir olay ile suçlandığını, hiçbir zaman kendisi için var olmayan, 
bilmediği  sözde  bir  planın  ekinde  sadece  isminin  geçmesi  nedeniyle  suçlanmakta  ve  savunma 
yapmak durumunda kaldığını, bu nedenle savunma yapmakta zorluk çektiğini, söz konusu planlarla 
ilgili  olarak  basına  yansıyana  kadar  hiçbir  bilgisinin  olmadığını,  planların  kim  tarafından 
hazırladığını bilmediğini, Suga Harekat Planı çerçevesinde görevlendirilmediğini, isminin listelerde 
geçmesi  hususunu kabul  etmediğini,  planlar  kapsamında kimseye  görev  vermediğini,  atılı  suçu 
işlediğine dair somut bir delilin bulunmadığını, çünkü işlenmeyen ve teşebbüs dahi edilmeyen bir 
suçun delilinin de olamayacağını, suçlamanın sahte ve manipülatif olduğu defalarca ispatlanan bir 
CD içindeki dijital kayıtlara dayanan imzasız, kimsenin görmediği sahte bir plana dayandırıldığını, 
atılı  suça  ilişkin  söz  konusu  tarihlerde  ve  öncesinde  ne  kendi  kuvvetinin  içinde  ne  de  diğer 
kuvvetlerin hiçbir toplantı ve seminerine katılmadığını, bu tür toplantılardan haberinin olmadığını, 
2002, 2003 ve 2004 yıllarında kendisi için kesinlikle bir eylemi çağrıştıracak ne bir planlama ne bir 
çalışma ve ne de bir birlikteliğinin olduğunu, vatana 39 senesini veren bir kişi olarak kendisini en 
çok  yaralayanın  bir  terör  suçlusu  gibi  veya  darbeci  gibi  tanıtılarak  TSK'nın  sürekli  olarak 
itibarsızlaştırılmaya çalışılması olduğunu, tüm gerçekler ortaya çıktığında tarihin kendilerine karşı 
önyargılı olan insanlara ve bu olaylara affetmeyeceğini ve kendilerinin masumiyetlerinin bir kere 
daha görüneceğini beyan ederek beraatına karar verilmesini talep etmiştir.

bb)27.08.2012 Tarihli 112 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:
Usül  hükümlerine  göre  delillerin  tartışılması  bölümünün  atlandığını,  talep  ettikleri 

tanıkların  dinlenmediğini,  bilirkişi  incelemesi  yaptırılmadığını,  CD'lerin  sahteliğinin  defalarca 
ispatlandığını, 2007'den soma üretildiği kanıtlanan 11 nolu CD'den başka delilin bulunmadığını, 
bilgisi ve iradesinin dışında birileri tarafından sahte ve dijital verilerde sadece isminin geçmesinin 
somut olarak kanıtlanmadıkça kendisini asla suçlu yapmayacağını, adının herhangi bir veri yolunda 
veya imza bloğunda geçmediğini, merhamet değil adelet istediğini beyan etmiştir.

81-)SANIK ABDULLAH GAVREMOĞLU:
a-)  Klasör  83  Dizi  109-111'de  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 

06.06.201 Tarihli Beyanlarında Özetle: 2003 yılında Beykoz da bulunan hücumbot filosuna bağlı 
1. Hücumbot Filotillası komodoru olduğunu, bu göreve 29.08.2011 tarihinde atandığını, 09.08.2003 
tarihinde  ise  İstanbul'daki  Deniz  Lisesi  Komutanlığına  atandığını,suça  konu  plan  seminerine 
katılmadığı gibi seminer hakkında hiçbir bilgisinin olmadığını, bağlı olduğu birliğin 1. Orduya bağlı 
olmadığını, Balyoz Harekat Planı, Oraj Hava Harekat Planı ile sakal, çarşaf gibi planlar konusunda 
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bilgisinin bulunmadığını, Suga Harekat Planını ilk kez basından duyduğunu, Suga Harekat Planında 
EK-2 görev bölümünde isminin İstanbul bölgesi koordinatörleri arasında yazıldığı hususunu ilk kez 
öğrendiğini, kimsenin kendisine böyle bir görev tevdi etmediğini, bunun bilgisi ve iradesi dışında 
yapıldığını, görevlendirmeyi yaptığı iddia edilen Cem Gürdeniz ile hiçbir şekilde ast-üst ilişkisinin 
olmadığını, öncelikli ve özellikli görevlendirme listesinde isminin geçmesi ile ilgili olarak listenin 
ne anlama geldiğini bilmediğini, bilgisi, iradesi dışında listenin oluşturulduğunu, hiçbir yasadışı iş 
ve eylem içinde bulunmadığını, atılı suçlama ile ilgisinin bulunmadığını beyan etmiştir.

b-) Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki Savunmaları:
ba) 23.08.2011 Tarihli 50 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:
Cumhuriyet Savcılığmdaki beyanlarını tekrar eden sanık atılı suçlamayı kabul etmediğini, 

seminere  katılmadığını,  elektronik  veya  ıslak  hiçbir  imzasının  bulunmadığı  CD'ye  dayanan 
iddianameyi reddettiğini, EK-A, EK-B ve amiral listesinde bilgisi ve iradesi dışında isminin yazılı  
bulunduğunu,  böylesi  bir  mahkemenin  varlığını  oluşturan  gerekçeleri  mahkemeyi  teşkil  eden 
makamlar ve bu makamların bugüne kadar ki fiilleri üzerinden yapılacak bir analiz ile tarihe not 
düşmeyi  de kişisel  sorumluluk olarak gördüğünü,  öncelikle  mahkemenin yargılama yapabilmesi 
için bir  suçun olmasının ve bu suçu destekleyen somut delillerin bulunmasının gerektiğini,  atılı 
suçun 2002 yılının 3 Kasım'ında yapılan seçime müteakip göreve başlayan hükümeti cebren ıskat 
olduğunu,  bazı  dijital  belgelere  göre  bu  fiile  yönelik  uygulamaların  ve  planların  Ekim  2002 
tarihinde başladığının da iddianamede bulunmasına göre o dönmede olmayan henüz kurulmamış bir 
hükümeti  cebren  ıskat  suçunu  nasıl  suç  olarak  kabul  edileceğini,  suçu  oluşturan  delillerin  CD 
içerisindeki imzasız belgeler olduğunu, bunların hukuki delil vasfının taşımadığını, CD içerisindeki 
dijital verilerin sahteliğinin kanıtlandığını, seminer bir suç ise neden seminere katılan tüm kişilerin 
sanık olmadığını anlamadığını, iddianamenin, polis tespit tutanaklarının bir kopyası olduğunu, sanık 
lehine olan delillerin görmezden gelindiğini, iddianameye göre sanıklarla bir örgüt kurulduğunu, bu 
örgüt mensuplarınca planı hatırlayan, bilen tek bir sanık ifadesinin yer almadığını, örgüt mensupları 
arasında herhangi bir iletişim ağının bulunmadığını, Yüksek Askeri Şura öncesinde yakalama kararı 
çıkartılıp 163 kişinin savunması dahi alınmadan tutuklanmasının düşündürücü olduğunu, delillerin 
tümünün adli emanette bulunmasına rağmen delil karartabileceklerinin düşünülmesinin anlaşılmaz 
olduğunu, sanıklar ile her yönü ile aynı koşulları taşıyan ama sanık olmayanlar arasında dengenin 
hangi kriterlerle saptandığını anlamadığını, eşit koşulları taşıyanların bir kısmının burada sanık, bir 
kısmının  tutuksuz  sanık,  bir  kısmının  ise  ifadesinin  dahi  alınmadığını,  davanın  temelinin 
olmadığını,  siyasi  bir  temele  de  hukuki  bir  norm  bulunamayacağını,  mahkemenin  vereceği 
kararların sadece sanıklar değil ülkenin geleceğine yönelik olduğunu, Cumhuriyet Donanmasına, 
Türk Silahlı Kuvvetlerine dolayısı ile Cumhuriyete karşı darbeye teşebbüs edildiğini, Cumhuriyet 
Donanmasının  Çeşme  ile  başlayan  baskınlar  zincirine  müteakip  maalesef  Beşiktaş'ta  yapay 
kayalıklarda  karaya  oturduğunu,  içinin  kan  ağladığını,  nitelikli  insan  gücünün  kaybedildiğini, 
olmayan delilden suç, olmayan suçtan suçlu çıkarılmaya çalışıldığını, kendileri gibi demokrasiyi 
içselleştirmiş bir kitleye karşı boyunlarına darbeci yaftası yapıştıranlar, bir sabah uyandıklarında 
kendilerini,  terörist  ilan  edenler,  onurları  ile  oynamak  isteyenler,  bu  onuru  Hasdal  beraatı  ile 
taçlandıranların  burada  sanık  bölümünde  oturacaklarını,  tek  farkın  ogünkü  salonda  bugünkü 
masumiyetin güvenin yitirildiği tebessüm, onur ve gururun yerini vatana ihanetin getirdiği utanç ve 
derin bir sessizliğe bırakacağını, ifadelerinin bir suçlunun suçunu inkar değil bir masumun feryadı 
olduğunu, mahkemeden tek bir talebinin olduğunu, ifade özgürlüğü hakkını kullanmasını istediğini, 
mahkemenin cesaretlenerek kendisi yoğun uyku terapilerine direnebilmiş kamuoyunun gördüğünü, 
mahkemenin de gördüğünü basit bir şekilde ifade etmesi gerektiğini beyan etmiştir.

bb) 27.08.2012 Tarihli 112 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:
TÜBİTAK  ve  emniyet  raporlarının  geçersiz  olduğunu,  savunmanın  verdiği  20  kadar 

bilirkişi  raporunun  CD'lerin  sahte  olarak  hazırlandığını  ortaya  koyduğunu,  suçlamaların 
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reddedildiğini,  bilirkişi  raporları  arasındaki  çelişkinin mahkemece giderilmesi  gerektiğini,  kararı 
etkileme imkanına sahip olmalarına rağmen bu solana tanıklı için ısrarla gelmeyenlerin masumiyeti 
bilmelerine  rağmen  masumluğun  bile  hakkını  koruyamayanların  gökyüzünü  dahi  omuzlarında 
taşısalar,  kendilerine  anlatamadıklarını  tarih  önünde  anlatacaklarını,  adil  yargılanmadığını,  usul 
hükümlerine göre deliller tartışılmadan haklı talepleri karşılanarak avukatlarının salona gelmeleri 
sağlanmadan  dosyanın  savunmanın  son  söz  aşamasına  gelmediğini,  bunlar  sağlandığında 
savunmasını ve son sözünü söyleyeceğini beyan etmiştir.

82-)SANIK KIVANÇ KIRMACI: 

a-)  Klasör  79  Dizi  227-229'da  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
04.05.2010 Tarihli  Beyanlarında Özetle:  2003 yılında  İstanbul  Beykoz da  bulunan  hücumbot 
filosu  komutanlığında  TCG  Rüzgar  komutanı  olarak  deniz  kurmay  binbaşı  rütbesi  ile  görev 
yaptığını,  1.  Ordu Komutanlığınca gerçekleştirilen plan seminerine katılmadığım,  Suga Harekat 
Planını  ilk  kez  Donanma komutanlığı  Askeri  Savcılığında  yürütülen  soruşturma sırasında  ifade 
verirken  duyduğunu,  planın  hazırlanması  çalışmalarına  katılmadığını,  plan  hakkında  bilgisinin 
bulunmadığını,  EK-D  öncelikli  ve  özellikli  görevlendirme  listesindeki  bilgilerin  kendisine  ait 
olduğunu  ancak  kim ya  da  kimler  tarafından  dokümanın  hazırlandığını  bilmediğini,  ne  amaçla 
isminin bu listede yer aldığını bilmediğini, illegal herhangi bir faaliyet içerisinde yer almadığını, 
24.05.2009 tarihli mail ihbarı ile ilgili olarak dokümanda yer alan kendisi hakkındaki isim, rütbe ve 
görev  yeri  bilgilerinin  yoğun  olduğunu,  ne  ifade  ettiğinin  anlamadığını,  yasal  görevi  dışında 
kendisine herhangi bir görev teklif edilmediğini beyan etmiştir.

b-) Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki Savunmaları:
ba) 23.08.2011 Tarihli 50 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:
Cumhuriyet Savcılığmdaki beyanlarını tekrar eden sanık atılı suçlamayı reddettiğini, İddia 

Makamının hiçbir yasal ve somut kanıtının bulunmadığını, yasal görevi dışında kendisine herhangi 
bir görevin teklif edilmediğini, illegal bir faaliyet içerisinde yer almadığını, kendisine isnat edilen 
suça yönelik bir eylem veya hareketinin olmadığını, maddi ve somut delil bulunmadığını, lehte olan 
delillerin  saklandığını,  dosyadaki  mevcut  CD'lerin  imajlarının  verilmediğini,  dijital  verilerde 
imzanın olmadığını,  bol  miktarda yer,  zaman ve isim hatalarının mevcut  olduğunu,  sanıklar  ile 
dijital  veriler  arasında  illiyet  bağının  kurulamayacağını,  sanıklar  ve  müdafileri  tarafından 
iddianamede ve sözde delillerdeki tüm sahteliklerin devletin resmi kurumlarına ait belge ve bilirkişi 
raporları ile defalarca ispatlanmasına rağmen onları görmeyen, duymayan ve bu yalın gerçeklere 
rağmen tutukluluğu devam ettiren mahkemeye savunma kapsamında söylenecek, anlatacak bir şey 
olmadığı için sadece susulup beklenebileceğini beyan etmiştir.

bb) 28.08.2012tarihli 113 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:
Adil yargılama görebilmek için günlerdir beklediğini, değişen bir şeyin olmadığını, lehine 

olan devlet kurumlarınına ait raporlar ile üniversitelerden alınan bilirkişi raporlarına, dinlenen 31 
tanığın  beyanlarına  itibar  edilmediğini,  delillerin  değerlendirilmesi  aşamasında  adlandığını, 
savunma hakkının kullanılması kapsamında kendisi ve avukatının yaptığı tanık dinletme ve bilirkişi 
taleplerinin  reddedildiğini,  savunma  hakkının  kötüye  kullanıldığının  ileri  sürüldüğünü,  bu 
nedenlerden  dolayı  çok  istemesine  rağmen  savumna  yapamadığını,  çünkü  adil  yargılandığına 
inanmadığını beyan etmiştir.

83-)SANIK YUSUF ZİYA TOKER:
a-)  Klasör  111  Dizi  26-69'da  Bulunan,  İstanbul  Emniyet  Müdürlüğünde  Vermiş 

Olduğu 23.02.2010 Tarihli Beyanlarında Özetle:  2001-2003 yılları arasında İbrahim Fırtma'nm 
Harp Akademileri döneminde Hava Harp Akademisi Harp Tarih, Stratejisi Uluslararası İlişkiler ve 
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Atatürkçülük Ana Bilim Dalı Başkanlığını yaptığını, 1 yıl bu şeklide görev yaptıktan soma 1 yılda 
yine  Hava  Harp  Akademisi  Plan  Program Şube  Müdürü  olarak  çalıştığını,  2003  yılında  Harp 
Akademisinden  ayrıldığını,  1.  Ordu  Komutanlığında  düzenlenen  plan  seminerine  katılmadığını, 
bahsi geçen tarihlerde Hava Harp Akademisi Plan Program Şube Müdürü olarak görev yaptığını, bu 
süre zarfı  içerisinde 1. Ordu tarafından yürütülen plan semineri  ile ilgili  herhangi bir görevinin 
olmadığını, görevinin daha çok öğrencilerin yıllık plan ve programları ile ilgili eğitim faaliyetleri 
olduğunu,  Kurmay  Albay  Cengiz  Köylü'yü  Hava  Harp  Akademisinden  tanıdığını,  Oraj  Hava 
Harekat  Planı  klasörü  içerisinde  bulunan  oraj  planı.doc  isimli  klasör  incelendiğinde  ckoylu 
kullanıcısı tarafından hazırlandığı, ckoylu ve ztoker kullanıcıları tarafından hazırlandığının tespitine 
yönelik olarak 2003 yılı  Temmuz ayında Diyarbakır  2.  Hava Kuvvet  Komutanlığına atandığını, 
görevlendirildikleri  yere  bilgisayar  götürmediklerini,  Cengiz  Köylü'nün,  kendisinin  Harp  Tarihi 
Stratejisi  Uluslararası  İlişkiler  ve  Atatürkçülük  Ana  Bilim  Dalı  odasında  bulunan  bilgisayarı 
kullanmış olabileceğini, bu raporu o şekilde hazırlayabileceğini, ancak ne Cengiz Köylü'ye ne de bir 
başkasına  Oraj  Hava  Harekat  Planının  hazırlanması  görevini  verdiğini  hatırlamadığını,  ayrıca 
Cengiz Köylü'nün kendisine bağlı bir personel olmadığı için ona da yetki vermesinin söz konusu 
olamayacağını, oraj planı içeriği ile ilgili bilgisinin bulunmadığını, bir görevlendirme yapılmış ise 
öğrenciler  ve  öğretim  elemanları  üzerinde  görevlendirmenin  yapılabileceğini,  onun  da 
sorumluluğunun Öğretim Başkanlığında olduğunu, Hava Harp Akademisinin iç güvenlik ile ilgili 
oraj  planı  gibi  bir  planlamasının  olmadığını,  bu  şekilde  bir  plan  yapmışsa  ve  hazırlıkta  varsa 
mutlaka  imzasının  bulunmasının  gerektiğini,  eklerde  hazırlayan  personelin  isim  ve  imzasının 
bulunduğunu,  Hava  Harp  Akademisi  komutanının  imzası  olmadan  da  Harp  Akademileri 
Karargahına bir belge gönderilmeyeceğini, 1. Ordu Komutanlığı sorumluluk sahası Hava Kuvvetleri 
özel  personeli  görev  yeri  listesinin  altında  isminin  geçmesi  ile  ilgili  olarak  belgenin  kendi 
bilgisayarında  hazırlanmasının  mümkün  olmadığını,  Cengiz  Köylü'nün,  kendisinin  bir  önceki 
görevde  olduğu  Harp  Tarihi  Stratejisi  Uluslararası  İlişkiler  ve  Atatürkçülük  Ana  Bilim  Dalı 
Başkanlığındaki bilgisayarı kullanmış olabileceğini, oradaki bilgisayarda adının çıkmasının normal 
olduğunu, görev yeri değişikliği yapıldığında dijital kayıtlarda isimlerin değiştirilmediğini, ancak 
listeyi kendisinin yapmadığını, listenin altında neden isminin bulunduğunu bilmediğini, sıkıyönetim 
görevlerinde kullanıcak personel başlıklı listede isimleri geçen şahısların birçoğunu tanıdığını, Hava 
Kuvvetlerinin  personel  isim  listesi  gibi  olduğunu,  böyle  bir  görevlendirmenin  Hava  Harp 
Akademisinden  yapılmasının  mantık  dışı  olduğunu,  her  hangi  bir  konuda  fişleme  yapılması 
hususunda  talimat  almadığını  ve  böyle  bir  emir  vermediğini,  Suga  Harekat  Planı  konusunda 
bilgisinin bulunmadığını, çarşaf ve sakal eylem planlarını duymadığını, basından öğrendiğini, çarşaf 
eylem planı gibi planlarda öngörülen görev ve listelerde havacı personelin isimlerinin geçmesinin 
olağan  olmadığını,  kendi  adına  kayıtlı  bilgisayarın  ismini  taşıyan  dijital  veri  bilgisinin  de  eski 
işyerinde  çalışan  ve  kendi  adına  kayıtlı  bir  önceki  bilgisayarında  hazırlandığını  düşündüğünü, 
görevi itibari ile söz konusu planı hazırlamasının mümkün olmadığını, söz konusu görevi cok gizli 
gizlilik dereceli bilgi ve CD kozmik oda da muhafaza edilmesinin gerektiğini, kozmik odanın da 
Hava  Harp  Akademisinde  bulunmadığını,  ancak  Harp  Akademileri  Karargahında  bulunduğunu 
beyan etmiştir. 

b-)  Klasör  111  Dizi  95-99'de  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
24.02.2010 Tarihli Beyanlarında Özetle: Emniyet Müdürlüğündeki ifadelerini tekrar eden sanık 
2001-2003 yılları  arasında Harp Akademileri  Komutanlığında Harp Tarihi Stratejisi  Uluslararası 
İlişkiler ve Atatürkçülük Ana Bilim Dalı Başkanı olduğunu, 1 yıl bu görevde çalışıp, 1 yılda Hava 
Harp Akademisi Proje Şube Müdürü olarak görev yaptığını, 1. Ordu emrinde düzenlenen seminere 
katılmadığını,  ne  Cengiz  Köylü'ye  ne  de  bir  başkasına  oraj  hava  herakat  planını  hazırlanması 
görevini  verdiğini  hatırlamadığını,  zaten  Cengiz  Köylü'ye  kendisine  bağlı  personel  olmaması 
nedeniyle  yetki  vermesinin  söz  konusu  olamayacağını,  oraj  planının  içeriği  ile  ilgisinin 
bulunmadığını,  Cengiz  Köylü'nün  personel  subayı  olduğunu,  1.  Ordu  Komutanlığı  sorumluluk 
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sahası Hava Kuvvetleri özel personeli görev yeri listesi başlıklı türden belgeleri personel sınıfından 
olan subayların hazırladığını, Cengiz Köylü'nün de, kendisinin 1 yıl önceki görev yaptığı katta hem 
kendi eski odasının hem de bunun karşısında bulunan kendi odasını kullanma imkanı olan birisi 
olduğunu, kendi bilgisayarında yazıp üst katta ztoker isimli bilgisayarına göndermiş olabileceğini, 
bahsedilen  eki  neden,  nasıl  hazırladığı  hakkında  bir  bilgisinin  olmadığını,  o  dönemde  plan  ve 
program  şube  müdürü  olduğunu,  plan  ve  program  şube  müdürünün  bilgisayarının 
kullanılamayacağını, yani Cengiz Köylü'nün, kendi bulunduğu odaya girmeye yetkili olmadığını, 
2002-2003 yılları arasında hazırlanmış ise bu belge kendi görevli olduğu yerde kendi bilgisayarında 
hazırlanmasının söz konusu olmadığını, Cengiz Köylü'nün, kendi bir önceki görevli olduğu Harp 
Tarihi Stratejisi Uluslararası İlişkiler ve Atatürkçülük Ana Bilim Dalı Başkanlığındaki bilgisayarını 
kullanmış  olabileceğini  ve  oradaki  bilgisayarda  adının  çıkmasının  normal  olduğunu,  görev 
değişikliği  yapıldığında  dijital  kayıtlarda  isimlerinin  değiştirilmediğini,  ztoker  olarak  kayıtlı 
olduğunu ancak belirtilen listeyi yapmadığını, Hava Harp Akademisinde EK-I Lahika-4.doc isimli 
listede belirtilen sayıda personel bulunmadığını, Hava Harp Akademisi plan program şube müdürü 
olarak Hava Harp Akademisi dışındaki personelin görev vermesinin mümkün olmadığını, kaldı ki 
böyle bir ek hazırlanmış olsa bunları 1. Orduya bir baş yazı ile Hava Harp Akademisinden gitmesi 
gerektiğini, yetki sınırlarını aşarak Cengiz Köylü'yü görevlendirmesinin mümkün olmadığını, bu 
kapsamda herhangi  bir  sözlü emir almadığını,  EK-I Lahika-4'deki  görevlendirmenin sorumluluk 
alanı itibari ile 1. Ordu Komutanlığı sorumluluk sahasında olması nedeniyle görevlendirmenin ve 
Eskişehir 1. Hava Kuvveti tarafından yapılmasının gerektiğini, askeri uygulamalara emir komuta 
zincirine aykırı olduğunu, kesinlikle böyle bir plan hazırlamadığını ve kimseye emir vermediğini, 
söz  konusu  belgelerin  hazırlandığı  tarihte  alt  katta  bulunan  sekreter  yazısı  olan  idari  kısımda 
bulunduğunu,  1  yıl  önceki  çalıştığı  üst  kattaki  bilgisayarın  ztoker  adına  kayıtlı  bulunduğunu, 
belgeyi hazırladığı tespit edilen Cengiz Köylü'nün hem bu bilgisayarın olduğu odayı hem de kendi 
bilgisayarını  kullanan  birisi  olduğunu,  alt  kata  geçince,  Cengiz  Köylü'nün  de  2002  Temmuz 
aylarında  kendi  eski  odasına  geçmiş  olabileceğini  o  nedenle  bu  belgelerin  bilgisayarında 
hazırlanmış gibi görüldüğünü, belgelerin bir personelci tarafından hazırlanbileceğini, Cengiz Köylü 
ile  herhangi  bir  samimiyetlerinin  bulunmadığını,  çok  net  olarak  bu  işi  Cengiz  Köylü'nün 
hazırladığını  kesinlikle  kendisinin  hazırlamadığını  ve  atılı  suçlamayı  kabul  etmediğini  beyan 
etmiştir. 

c-) Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki Savunmaları: 
ca) 23.08.2011 Tarihli 50 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:
Aşama beyanlarını tekrar eden sanık atılı suçlamayı reddettiğini, sahte dijital belge üretip 

iftira atanların bir gün adalet önünde hesap vereceklerine inandığını, suça dayanak 11 ve 17 'ler ile 
Gölcük  beyanlarının  sahte  olduğunun  ortaya  çıktığını,  suçun  dayanağı  olan  kendisi  ile  ilgili 
belgelerin  yaratdma tarihlerinin  24  Ocak 2003 saat  10:05 olduğunu,  3  belgede  de  aynı  tarihin 
konulduğunu, normal bir bilgisayarda bunu yapmanın mümkün olmadığını, 1 milyon kişi de gelse 3 
tane belgeyi saniyesine kadar aynı yazdıramayacağını, söz konusu belgelerin imzasız dijital belgeler 
olduğunu,  EK-  Lahika-4  isimli  belgenin  imzasına  açılmış  olduğunu,  Lahika-5  isimli  çok  gizli 
belgenin isim bloğunun bile olmadığını, bir belgede imza var, imza bloğu var, diğer belgede sadece 
imza bloğu var, son belgede ise imza bloğunun dahi olmadığını, isim bloğu adına olarak açılmış 
belgede  adının  plan  harekat  şube  müdürü  olarak  belirtildiğini,  ancak  kendisinin  Hava  Harp 
Akademisi  Plan Program Şube Müdürü olarak  tamamen ders  plan  programı  ile  ilgili  görevinin 
olduğunu,  Hava  Kuvvetleri  personelinin  isimlerini  kes,  kopyala,  yapıştır  metodu  ile  belgelere 
eklendiğini, 1. Ordu plan semineri kayıtları incelendiğinde oraj ifadesinin geçmediğini, kendisi ile 
ilişkilendirilen  belgelerde  çok fazla  maddi  hatanın  bulunduğunu,  bu  belgelerin  insan  avı  listesi 
mahiyetinde olduğunu, kendi uçağımızı kendimiz yapmak üzere yetiştirildiklerini, kendi uçağımızı 
kendimiz düşürmek üzere yetiştirilmediklerini, alışveriş merkezleri ile ilgili belgede 2003 yılında 
Bandırma ve Balıkesir de alışveriş merkezinin olmadığını, ancak görevlendirmenin bulunduğunu, 
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görevlendirilen kişilerin söz konusu belgede hangi alışveriş merkezine gideceğinin belli olmadığı 
gibi bu insanların hangi şehre gideceğinin de belli olmadığını, isminin bulunduğu listede ıslak ya da 
elektronik  imzasının  bulunmadığını,  belgenin  kimseye  tebliğ  edilmemiş,  ettirilmemiş  olduğunu, 
makamının yanlış yazıldığını, 24 Nisan 2003'te tayınının Diyarbakır'a çıktığını, yani seminerden 1 
ay soma tayınının çıktığını,  daha 2 ay önce Harp Akademisine katılmış öğrencilerin isimlerinin 
listede yer aldığını, bunun sahteciliği ortaya koyduğunu, EK-I Lahika-5 adlı belgede imza bloğunun 
bulunmadığını, kendisine Hava Harp Akademisi Komutanlığı tarafından harekat planlama gurubu 
oluşturulması  ve Oraj  Hava Harekat  Planı  hazırlık  çalışmalarına başlanması  yönünde bir  görev 
verilmediğini,  bu  yönde  bir  çalışma  yapmadığını,  söz  konusu  belgeleri  görmediğini,  1.  Ordu 
Komutanlığına hayatı  boyunca  gitmediğini,  Oraj  Hava Harekat  Planı  eki,  Lahikası,  cetveli  gibi 
hiçbir belge ve doküman hazırlatmadığını ve hazırlamadığını, bu konuda herhangi bir emir tebliğ 
etmediğini, söz konusu dijital belgelerde ıslak imza, paraf ve elektronik imzasının bulunmadığım, 
atılı suçlamaların dayanağı düzmece, montaj ve güvenilirlikten uzak dijital verilerden ibaret isnat 
edilen  suçlamalarda  kendisi  ile  ilişkilendirilmesini  gerektirecek  somut  herhangi  bir  delilin 
olmadığını, söz konusu belgelerin çıktısının alınmadığını, emniyette alman ifadeler ile savcılıkta 
alman ifadelerin bir kısmının düzeltilmesi gerektiğini, müdafnsi olmasına karşın emniyette belgeyi 
göstermeden savunma aldıklarını, zaman vermediklerini, Cengiz Köylü ile 1 yıl çalıştıklarını, oraj 
planında herhangi bir şekilde çalışmadığını, savcılıkta ve emniyette Cengiz Köylü ile ilgili olarak 
"çok  net  söyleyemem ki  Cengiz  Köylü  yapmıştır.."  demek  istediğini,  savcılıkta  vermiş  olduğu 
ifadenin  6.  ve  7.  paragraflarını  kabul  etmediğini,  Cumhuriyet  Savcısının  duruşmadaki  sorusu 
üzerine  ifadesinin  baskı  altında  alındığını  söylemediğini,  hiçbir  belgeyi  görmeden,  tamamım 
görmeden poliste aynı şeklide savcılıkta hiçbir belge görmeden cevap verdiğini söylediğini, dolayısı 
ile  orada  okuyacak  vakitte  bırakmadıklarını,  baskı  demediğini,  gerçi  baskı  olarakta  bunun 
alınabileceğini, yine Cumhuriyet Savcısının sorgusu üzerine bu işi "çok net olarak söyleyebilirim ki 
Cengiz  Köylü  hazırlamıştır..  Kesinlikle  ben  hazırlamadım.."  demediğini,  "çok  net  olarak 
söyleyemem ki Cengiz Köylü hazırlamamıştır.." dediğimi, daha önceki sorularda olabilir, edebilir 
dediğinin görülebileceğini, ifadelerinin arkasında durduğunu, söz konusu emniyet ve Cumhuriyet 
Savcılığındaki beyanlarını okumadan imzaladım demediğini, ifadesini alan CumhuriyetSavcısı ile 
daha önceye dayanan husumetlerinin bulunmadığını, Cumhuriyet Savcısının kendi söylediklerinden 
farklı  birşey yazacağına  inanmadığını,  bir  polisin  kendi  söylediklerinden yazacağına  daha  önce 
inanmadığını, Cengiz Köylü'yü süçlayacak bir beyanda bulunmadığını, kendisine gösterilen listenin 
personel  listesi  olduğunu,  söz konusu listeyi  personellerin  hazırlayabileceğini,  aşama ifadesinde 
Cengiz  Köylü'nün  sınıfının  personel  olduğunu  söylediğini,  kendisinin  ise  muhabere  subayı 
olduğunu, muhabere listesini hazırlayabileceğini, "Köylü hazırlamış olabilir.." dediğini, ztoker diye 
kullandığı bir şifrenin olmadığını, ztoker'in dosya adı olduğunu, sanık Cengiz Köylü müdafıinin 
sorusu üzerine çalıştığı kurum tarafından kendisine bilgisayar tahsis edildiğinde aynı kurum içinde 
veya  başka  bir  yerde  görevlendirmelerde  bilgisayarı  başka  bir  subayın  kullanması  halinde 
bilgisayara format atılmadığını, ancak yeni bir kullanıcı adı ve yeni bir şifre verildiğini, yeni bir 
kullanıcı  adı  ve  şifre  verildikten  soma  o  bilgisayarın  şifreyi  vermediği  sürece  başkasının 
kullanamayacağını,  Harp  Akademilerinde  olduğu  dönemde  şifreyi  veremeyeceğini,  çünkü 
kendisinin plan program şube müdürü olduğunu, buraya ne Cengiz Köylü'nün ne de başkasının 
girmesinin mümkün olmadığını, ztoker şifresinin cep telefonunda da, başka yerde de, her yerde de 
kullandığını,  Y.Z.Toker  kullanırım  dediğini,  ztoker  ismi  ile  başkaları  tarafından  kendi  haberi 
olmadan  bir  dosya  açılabileceğini,  söz  konusu  dijital  verilerin  sahte  olduğunu,  dijital  verilerin 
herhangi bir bilgisayarda hazırladığını ve yeni bir dosya açılarak dosya adının verildiğini beyan 
ederek beraatına karar verilmesini talep etmiştir.

cb) 27.08.2012 Tarihli 112 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:
Maddi delilleri ortaya çıkarmak için tanık dinletme, dijital verileri bilirkişilere inceletme 

gibi savunmaya yönelik tüm taleplerinin reddedildiğini,  hukuki olarak aleyhlerinde herhangi bir 
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somut delilin bulunmadığını, CD'lerle arasında illiyet bağının kurulamayacağını, söz konusu dijital 
verilerde askeri literatüre uymayan pek çok hatanın mevcut olduğunu, dosyada mevcut CD'lerin 
sahte olarak hazırlandığını, bilirkişiler tarafından da belirlendiğini, buna rağmen hukuki durumunda 
bir  değişiklik  olup olmadığını,  delillerin  toplanmaması,  taleplerinin kabul  edilmeyişi  ve avukatı 
olmadan  savunmaya  zorlanması  nedeniyle  adli  yargılanma  hakkının  ihlal  edildiğini,  yargılama 
süresince mahkeme tarafından verilen ara kararlar okunduğunda mahkemenin adil karar vereceği 
yönünde çok büyük bir şüphe duyduğunu, adil yargılanma şartları oluştuğunda avukatı ile birlikte 
yapmayı  planladığı  esas  hakkında mütalaa ve diğer  iddialara  yönelik savunmasını  dosya olarak 
gönderdiğini, atılı suçlamayı asla kabul etmediğini beyan etmiştir.

84-)SANIK CENGİZ KÖYLÜ:

a-)  Klasör  132  Dizi  37-39'da  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
23.02.2010  Tarihli  Beyanlarında  Özetle:  2002  yılı  Temmuz  ayında  Harp  Akademileri 
Komutanlığı bünyesinde Hava Harp Akademisi Harp Tarihi ve Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı 
Başkanlığına  öğretim  elemanı  olarak  atandığını,  Oraj  Hava  Harekat  Planını  hazırlamadığını, 
görmediğini, planın tamamen deli saçması olduğunu, içeriği ile ilgisinin bulunmadığını, herhangi 
bir cunta yapılanması içerisinde görev yapmadığını, 11 nolu CD içerisideki oraj hava harekat planı 
isimli  klasörde  bulunan  oraj  planı.doc,  EK-1  Lahika-4.doc,  EK-1  Lahika-5.doc  isimli  Word 
dosyalarını  hazırlamadığını,  bilişim  sistemleri  itibari  ile  böyle  bir  şeyin  hazırlanabileceğini, 
planlarda ıslak imzasının bulunmadığını, Yusuf Ziya Toker'i tanıdığını, atandığında eğitim öğretim 
plan  şube  müdürü  olduğunu,  kesinlikle  atılı  Oraj  Hava  Harekat  Planını  kendi  bilgisayarında 
hazırladığı  suçlamasını  kabul  etmediğini,  böyle  bir  planı  İbrahim Fırtına'ya  sunmadığını,  EK-1 
Lahika-4.doc  isimli  dosyadaki  listede  isminin  yazılı  olduğu  ve  Word  dosyasının  24.01.2003 
tarihinde oluşturulduğu, ckoylu isimli bilgisayarda kaydedildiğinin sorulması üzerine söz konusu 
listelerde yer  alan bilgilerden o dönemde Hava Personel  Kurmay Yarbay olduğu ve döneminin 
1985/128 olduğu kısmının doğru olduğunu, Onun dışında belirtilen şekilde görevlendirildiğini ve 
belgeyi hazırladığı hususunu kabul etmediğini beyan etmiştir. 

b-)  Klasör  132  Dizi  48-52  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
01.04.2010  Tarihli  Beyanlarında  Özetle:  Sanığa  soruşturma  kapsamında  24.02.2010  tarihinde 
ifadesi alman Yusuf Ziya Toker'in beyanı okunup sorulduğunda Yusuf Ziya Toker'i tanıdığını, 1 yıl 
aynı ortamda çalıştığını, atandığında Yusuf Ziya Toker'in aynı binada bir  alt katta bulunan Plan 
Şube Müdürlüğüne atandığını, kendisi yarbay rütbesinde iken Yusuf Ziya Toker'in albay rütbesinde 
ve ana bilim dalı başkanı olduğunu, Yusuf Ziya Toker'in odasında çalışmadığını, onun yerine albay 
M.  Haldun  Genç'in  atandığını,  beyanlarına  çok  şaşırdığını,  hep  tahminlerde  ve  yorumlarda 
bulunduğunu,  bilgisayarını  kullanmadığını,  Hava  Kuvvetlerinin  teknolojik  bir  bölük  olduğunu, 
kendisi  gittikten  sonra  bilgisayar  kaydının  bu  şekilde  kaldığı  iddiasının  doğru  olamayacağını, 
bilgisayarların şifreli olduğunu ve herkesin kendi şifresi ile girdiğini, odayı kullanmaya başlayan 
subayın  bilgisayarının  yeniden tanımladığını,  Yusuf  Ziya  Toker'in  beyanlarını  kabul  etmediğini, 
Harp Akademileri Komutanlığının bir eğitim öğretim kurumu olduğunu, balyoz planın icra edildiği 
iddia  olunan komutanlıkla  hiçbir  bağlantısının  olmadığını,  doğrudan Genelkurmay Başkanlığına 
bağlı  olduğunu,  herhangi  bir  harekat  planı  hazırlama,  görev ve sorumluluğunun bulunmadığını, 
Harp Akademileri eğitim programlarının 1 yıllık ve en ince detayına kadar yayınlandığını, Harekat 
Ana  Bilim  Dalı  Başkanlığı  adı  altında  başka  bir  birim  olduğunu,  bu  planlamaları  bu  birimin 
yaptığını,  personelcilerin  bu  şekilde  harekat  planı  hazırlama  sorumluluklarının  bulunmadığını, 
Yusuf Ziya Toker'in 1. Ordu Komutanlığı sorumluluk sahası Hava Kuvvetleri özel personeli görev 
yeri  listesi  başlıklı,  çok  gizli  ibareli  EK-1  Lahika-4  adlı  belge  ile  sıkıyönetim  görevlerinde 
kullanılacak personel listesini görüp görmediğini bilmediğini, bu planları  görse biraz da vicdanı 
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olsa  böyle  bir  planın  Harp  Akademileri  Komutanlığında  hazırlanmayacağını  kesinlikle 
söyleyeceğini, planların ekinde Yusuf Ziya Toker isminin yazdığını, Cengiz Köylü'nün hazırladığı 
farz edilirse neden Yusuf Ziya Toker'in isminin yazıldığını, 2002 yılında planın hazırladığı iddia 
edilen dönemde kıdemi  en sonlarda yer  alan biri  olduğunu,  Yusuf  Ziya  Toker  ile  emir  komuta 
bağlantısının olmadığını, niçin kendisini yazacağını anlamadığını, Hava Harp Akademisi personel 
miktarının  öğrencileri  sayılmadığında  15-20  arasında  olduğunu,  planın  en  abes  yönünün  Harp 
Akademileri Komutanlığında görev yapmamış subayların isimlerine yer verilmiş olması olduğunu, 
Harp  Akademileri  Komutanlığının  Genelkurmay Başkanlığına  bağlı  olduğunu,  havacı  personeli 
görevlendirme  yetkisinin  kanunen  Hava  Kuvvetleri  Komutanlığında  bulunduğunu,  Hava  Harp 
Akademisi  Komutanlığındaki  personelin  öğrencilerde  dahil  yüzde  70-80'inin  pilot  sınıfından 
olduğnu,  bunların  en  modern  Fİ6  uçaklarını  ve  diğer  uçakları  kullandıklarını,  kendisinin  pilot 
sınıfından olmayıp personelci olduğunu, Yusuf Ziya Toker'in iddialarını kabul etmediğni, yorumuna 
göre bu planı Cengiz Köylü'nün hazırladığını kabul ettiğini ve buna göre olasılıkları sıraladığını 
beyan etmiştir.

c-) Klasör 132 Dizi 54-56'de Bulunan, Sorgu Hakimliğinde Yapmış Olduğu 01.04.2010 
Tarihli  Savunmalarında Özetle:  Cumhuriyet  Savcılığındaki  beyanlarını  tekrar  eden sanık  atılı 
suçlamayı reddetmiştir.

d-) Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki Savunmaları: 
da) 05.05.2011 Tarihli 37 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:
23.08.2011 tarihli 50. celsede aşama beyanlarını tekrar eden sanık, 11 nolu CD içersiinde 

bulunan belgelerden oraj hava harekatı ile ilgili 3 belgenin bulunduğunu, 3 belgenin de İstanbul 
Hava Harp Akademisinde  kendisi  tarafından aynı  bilgisayarda  aynı  gün,  aynı  saat,  aynı  dakika 
aynısaniyede  oluşturulduğunun iddia edildiğini,  bugüne kadar  bunu başarmaya çalıştığını  ancak 
başaramadığını,  Bilgisayar  mühendislerine  ve  arkadaşlarına  söylediğini  başaramadığını,  her  3 
belgenin normal koşullarda aynı şahıs tarafından aynı zamanda üretilip üretilmeyeceğini bilirkişiden 
sorulması gerektiğini, EK- Lahika-4 ve Lahika-5.doc isimli belgelerin bilgisayar ortamında Yusuf 
Ziya  Toker  ile  birlikte  kaydettiklerinin iddia edildiğini,  her  3 belgenin 24 Ocak 2003 tarihinde 
oluşturulduğunun iddia edildiğini, kendisinin 20-28 Ocak 2003 tarihleri arasında İstanbul dışında 
bulunduğunu, Yusuf Ziya Toker ile birlikte olmadığını, yani iddiaların otomatikman çürüdüğünü, 
bununla  ilgili  somut  delillerinin  bulunduğunu,  söz  konusu  dijital  belgelerin  altında  imzasının 
bulunmadığını,  seminere  katılmadığını,  seminer  kayıtlarında,  isim  listelerinde  isminin  yer 
almadığını,  görev  yaptığı  birliğe  herhangi  bir  yazının  yazılmadığını,  Gölcük'te  çıkan belgelerin 
sahte olduğuna ilişkin somut delillerin bulunduğunu, üst veri bilgileri ve MS Word kullanıcı ve 
teknik  özelliklerinin  mukayese  sonuçlarına  bakıldığında  sahteciliğin  ortaya  çıktığını,  Donanma 
Komutanlığında ele geçen 42 belgenin her birinin başka bir şehirde hazırlandığını, yazan kişilerin 
hepsinin farklı kişi olduğunu, herkesin kendi bilgisayarında hazırlamasının mümkün olmadığını, 42 
belgenin yüzde 100 benzer olduğunu, söz konusu belgelerin aynı kişi tarafından aynı bilgisayarlarda 
oluşturulduğu ve üst veri bilgileri, yazar şirket isimleri ile oynanarak iftira belgesi oluşturulduğunu, 
Eskişehir  de  ele  geçirildiği  iddia  edilen  belgelerle  balyoz  komplosunun  çöken  ayaklarının 
güçlendirilmek istendiğini, süren dava kazanına bu şekilde yeni subayların dahil edilmek istendiğini 
ve  Hava  Kuvvetlerinin  komuta  kademesinin  şekillendirmek  istendiğini,  Eskişehir  de  bulunan 
mevzuat çalışması kanun taslağının 2003 yılında yazıldığını, bununla ilgili yaptığı araştırmada çok 
kısa sürede sahtelikleri tespit ettiğini, 2003'te hazırlanan bir belgede 15.06.2005 yılında mecliste 
görüşülen bir kanunla ilgili hususların bulunmasının mümkün olmadığını, sahtecilerin belgeyi 2007 
ve 2011 yılları arasında hazırladıklarına dair bulguların bulunduğunu, balyoz planının olmadığı bir 
dönemde oluşturulmuş dijital verilerin sahteliğinin çok net olarak ortaya çıktığını, evinde, işyerinde 
bulunan  bilgisayarlarda  yapılan  aramalarda  hiçbir  suç  unsurunun  bulunmadığını,  söz  konusu 
bilgisayarlarda ve  CD'lerinde  Oraj  Hava Harekat  Planı  ve eklerine ilişkin hiçbir  belgenin  izine 
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rastlanmadığını, söz konusu planların gerçek olmadığı yönünde gerek teknik gerekse askeri yazım 
ve  usul  yöntemleri  açısından  sahteciliklerin  bulunduğunun  ispatlandığını,  dosya  ve  klasörlerin 
manipülatif olup tek başına delil olarak kabul edilemeyeceğini, tüm suçlamaların asılsız olduğunu 
beyan etmiştir.

db) 23.06.2011 Tarihli 45 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:
Yasal bir seminerde görüşülen hususların belirli bir çete tarafından sözde darbe iftiralarına 

dönüştürüldüğünü, bir kısım gerçek CD'ler içerisine sahte 11, 16 ve 17 nolu CD'lerin eklendiğini, 11 
ve  17  nolu  CD'lerin  sahte  olduğunu,  emniyet  görevlilerinin  bunu tespit  etmemelerinde  artniyet 
bulunduğunu,  mahkemenin  yanıltıldığını,  dosyada  mevcut  19  CD'yi  eline  alarak  tek  tek 
incelediğini, 11 nolu CD'nin yazı tazeliğinden 1 veya 2 yıl önce yazıldığının belli olduğunu, 17 nolu 
CD üzerinde de bu şekilde bir sahtekarlığın yapıldığını, Eskişehir de ele geçen flash bellek ile ilgili 
sahteciliklerin  apaçık  ortada  bulunduğunu,  bilirkişilerin  bilimsellik  ve  hukuktan  uzak 
değerlendirmeler yaptıklarını, dosyaların sahte olma ihtimalini gözardı ettiklerini, sadece dosyaların 
meta data bilgilerine bakıp gerçekleri görmezlikten geldiklerini, içinde sonraki yıllara ait verileri 
barındırdığı kesin olan 11, 16, 17 nolu CD'ler ile diğer CD'lerin mukayese edilerek aralarındaki 
benzerlik ve farklılıkların ortaya konulmasının gerektiğini, yaptıkları analiz sonucunda TÜBİTAK 
görevlilerince incelenen son 19 CD'den 11, 16 ve 17 nolu CD'lerin gazetecinin teslim ettiği CD'ler  
olmadığını,  bu  CD'lerde  bulunan  bazı  dijital  dosyaların  içerik  ya  da  meta  datalarında  sorun 
görünenlerin değiştirilerek yeniden üretildiğini, 11, 16 ve 17 nolu CD'ler ile diğer 16 CD'nin yazar, 
son kaydeden, şirket, başlık, dosya kayıt trendleri, boş meta data değerleri gibi değerlerin birbirleri 
ile hiçbir ilgilerinin bulunmadığını,yani söz konusu CD'lerdeki meta dataların diğer gerçek CD'lerle 
uyuşmadığını ve aynı zamanda üretilmediklerini, CD'lerin gazeteciden teslim alınması safhasında 
ilk  ve  son  olarak  alınması  gereken  imajın  alınmadığını,  İlk  imajın  ancak  30.01.2010  tarihinde 
alındığını, bunun büyük bir hukuki hata olduğunu, CD'ler üzerinde ikinci değişikliğin ilk imajın 
alındığı 30.01.2010 tarihinden soma 11, 16, 17 nolu CD'lere 12 dijital dosya eklenmek suretiyle 
yapıldığını, mahkeme tarafından teslim edilen 11 nolu CD içerisindeki dosyadan 5'inin 28.05.2010 
tarihinde alman imaj sonrasında ikinci bilirkişi raporunda yer almadığını, TÜBİTAK görevlilerince 
hazırlanan  raporların  birçok  hata  ve  şüphe  barındırdığını,  bu  nedenle  TÜBİTAK  görevlilerinin 
acilen  mahkemeye  çağırılması  ve  tarafsızlığı  herkesçe  kabul  edilecek  bir  bilirkişi  heyetinin 
seçilmesinin  gerektiğini,  söz  konusu  CD'lerdeki  gerçek  belgelerin  hepsinin  yazdırma  tarihinin 
olmasına karşın 11 ve 16 nolu CD'lerdeki sahte dijital  belgelerin yazdırma tarihinin olmadığını, 
bunun şüphe uyandırdığını, CD'ler ve CD içerisindeki dijital verilerde birçok sahtecilik örneklerinin 
mevcut olduğunu, Milli Mutabakat Hükümeti kurulmasına ilişkin belgenin sahte olduğunu gösteren 
delillerin  örneklerinden  birisinin  de  27  Aralık  2005  tarihinde  Prof.  Dr.  Haydar  Baş  tarafından 
yapılan bir konuşmada 25 paragrafın kelimesi kelimesine eklendiğini, bunun bir tek açıklamasının 
iftira, sahtekarlık ve üretme olduğunu, söz konusu dijital verilerde 1. Orduda kullanılmayan yolların 
üretildiğini, EK-A görevlendirmede yetkili personel isimli belgenin sahte olduğuna ilişkin somut 
delillerin bulunduğunu, İlkay Nerat'm Genelkurmay Başkanlığının 26 Mart 2002 tarihli  emri ile 
Kuveyt'e görevlendirildiğini, 5 Mayıs 2002 tarihinde göreve başladığını, 22 Mart 2003 tarihinde 
görevini  tamamladığını,  yani  ta  Kuveyt'ten  bu  görevin  nasıl  tebliğ  edilebileceğini,  bu  görevi 
emrindeki personelle nasıl yapabileceğini, bu ve buna benzer birdek çok örneğin mevcut olduğunu, 
sahte  belgelerde  yazan  deli  saçması  ve  uygulanabilirliği  olmayan  hususların  hangisinin 
gerçekleştiğini,  hangisinin  altında  gerçek  imzasının  bulunduğunu,  bu  ülkede  kimin  burnunun 
kanadığını,  kendileri  limon gibi sonuna kadar sıkılsada iyilik,  sevgi ve güzellikten başka birşey 
çıkarılamayacağını,  sanıkların  ülkeleri  için  ellerinden  gelenin  en  iyisini  yaptıklarını  ve  onurla 
hizmet ettiklerini beyan etmiştir.

dc)  23.08.2011  Tarihli  50  Nolu  Celsede  Yapmış  Olduğu  Son  Sözlerini  Söylediği 
Beyanlarında Özetle: 2002 yılı Harp Akademileri Komutanlığı bünyesinde Hava Harp Akademisi 
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Harp Tarihi ve Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yaptığını, bilişim 
alanında herhangi bir eğitim almadığını, ancak kurmay bir subay olarak kendini iyi yetiştirdiğini, 
akademide  öğrenciliğinden  itibaren  bütün  sunumlarım,  hazırlıklarını  bilgisayarda  yaptığını, 
özellikle yeni nesil her kurmay subayın bilgisayarı iyi kullandığını, ckoylu isminin kullanıcı ismi 
olduğunu, bunun yönergelerle sabit bulunduğunu, mevcut yönergede ilk ismin ilk harfi ve soyadı 
olacak şekilde  noktalı  harf  taşımamak suretiyle  kullanıcı  adının  akademi  tarafından verildiğini,  
kullandığı bilgisayarın kullanıcı adının ckoylu olduğunu, 100 subay varsa bunun kullanıcı adının 
isminden  ve  soyadından  oluştuğunu,  kesinlikle  atılı  Oraj  Harekat  Planını  kendi  bilgisayarında 
hazırladığı  suçlamasını  kabul  etmediğini,  Ziya  Toker  Albayın  odasını  kullanmadığını,  ckoylu 
kullanıcı adını kullandığını beyan etmiştir.

85-)SANIK HANİFİ YILDIRIM:

a-)  Klasör  160  Dizi  71-74'de  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
24.02.2010  Tarihli  Beyanlarında  Özetle:  2002-2003  yıllarında  İstanbul  Jandarma  Bölge 
Komutanlığında harekat  asayiş şube müdürü olarak görev yaptığını,  1.  Ordu da gerçekleştirilen 
resmi  plan  seminerine  bölge  komutanı  olan  Abdulkadir  Eryılmaz'ın  katıldığını,  herhangi  bir 
sunumunun olmadığını, seminerde 1. Ordunun kuruluşuna uygun görevlilerle ilgili olarak dış tehdit 
değerlendirmesinin  yapıldığını,  iç  tehdidin  konuşulduğuna  dair  birşeyhatırlamadığını,  seminerde 
Balyoz Harekat Planının konuşulduğuna şahit olmadığını,11 nolu CD içerisinde kendisi tarafından 
hazırlandığı iddia edilen gözaltına alınacak siyasi parti üyeleri adı altında bir çalışma yapmadığını, 
böyle bir belge hazırlamadığını, bilgisayarı Jinet diye geçtiğini, isminin yazılı olduğu bir kaydın 
bulunmadığını,  Süha  Tanyeri'yi  tanımadığını,  tutuklanacak  AKP  üyeleri  adlı  belgeyi 
hazırlamadığını, Kubilay Aktaş'm halefi olarak görev yaptığını, geldiğinde şahsın Jandarma Bölge 
İstihbarat Şube Müdürlüğüne geçtiğini, 1. sınıf kamu görevlileri ve destek durumları başlığı altında 
Kubilay Aktaş isimli bilgisayarda oluşturulan en son Hanifı Yıldırım ismi ile kaydedilen belgeyi 
hazırlamadığını, şahısla astlık üstlük ilişkisinin bulunmadığını, İstanbul ilinde arama yapılacak adlı 
belgeyi  hazırlamadığını,  böyle  bir  çalışmasının  olmadığını,  kimseye  belgeyi  teslim  etmediğini, 
gözaltına  alınacak  irticai  faaliyette  bulunacak  kişiler  adlı  belgeyi  kabul  etmediğini,  gözaltına 
alınacak irticai grup liderleri adlı belgeyi hazırlamadığını, Mustafa Önsel, Yüksel Gürcan, Murat 
Özçelik,  Levent  Ersöz,  Hüseyin  Özçoban'ı  tanıdığını,  gözaltına  alınacaklar  adlı  belge  okunup 
sorulduğunda; böyle bir belge hazırlayıp kaydetmediğini, izne ayrıldığında yerine Kubilay Aktaş'ın 
görev yaptığını, bazen de Soner isimli ablayın baktığını, O dönemlere denk gelmiş olabileceğini, adı 
geçen  şahısların  böyle  bir  çalışma  yaptığına  dair  bilgisinin  bulunmadığını,  gözaltına  alınacak 
misyonerlik faaliyetinde bulunacak kişiler, tutuklanacak irticai örgüt liderleri, ilişiği kesilecek irticai 
örgüt  görüşlü  öğrenciler,  ilişiği  kesilecek  bölücü  örgüt  görüşlü  öğrenciler,  ilişiği  kesilecek  sağ 
görüşlü öğrenciler,  ilişiği kesilecek sol görüşlü öğrenciler, kadife eldiven faaliyeti  kapsamındaki 
öğrenciler vb. Şeklinde belgeler hazırlamadığını, bilgisayarına da kaydetmediğini, kilit görevlere 
atanacak personel listesini hazırlamadığını, Cemal Temizöz, Bulut Ömer Mimiroğlu, Hakan Sargın, 
Mustafa Koç, Zeki Bingöl, Ali Demir, Kahraman Dikmen, Oğuz Türksoyu, Yusuf Kelleli, Hüseyin 
Polatsoy, Hüseyin Topuz'u tanıdığını, üst komutanlık koordinatörü olarak neyin kastedildiğini, ne 
anlama geldiğini bilmediğini, görevlendirilecek kategoriler isimli EK-B belgesini hazırlamadığını, 
buna  istinaden  düzenlediği  iddia  edilen  İstanbul  da  bulunan  ilaç  depoları,  İstanbul'da  bulunan 
hastaneler, görevlendirilecek personel listesi, görevli timler özel talimatı isimli belge, infaz ekibinde 
yer alacak emniyet personeli isimli belge, İstanbul da yer alan sinegoglar ve adresleri isimli belge, 
emekliliğe sevk edilecek personel listesi adlı belgeleri hazırlamadığını, kaydetmediğini, üzerinde 
çalışma yapmadığını, Neve Şalon musevi sengog ve Şişli Sinegog isimlerini ilk kez duyduğunu, 
böyle bir belge hazırlamadığını, suga, oraj, sakal, çarşaf isimli eylem planlarını ilk kez duyduğunu, 
operasyon timleri adlı belgeyi hazırlamadığını, orak, tırpan, testere ve urgan kod adlı operasyonlara 
ilişkin bir  bilgisinin bulunmadığını,  kullandıkları  bilgisayarlarda H.YILDIRIM şeklinde bir  isim 
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tanımlamasının  olmadığını,  isimlerinin  "JGNK-J.Kurmay  Albay  Hanifı  Yıldırım"  olarak 
gözüktüğünü, darbe çalışması yapmadığını, çalıştığı yerde bir laptop bir de masaüstü bilgisayarının 
bulunduğunu,  bilgisayarın  şifresinin  olduğunu,  bazen  birbirlerine  şifreleri  verdiklerini,  özellikle 
masaüstü  bilgisayarından  bu  tip  işlemlerin  yapıldığı  tarihlerde  kendisinin  nerede  olduğunun 
araştırılmasını istediğini, suçlamaları kabul etmediğini beyan etmiştir.

b-) Klasör 160 Dizi 77-78'de Bulunan, Sorgu Hakimliğinde Yapmış Olduğu 24.02.2010 
Tarihli  Savunmalarında Özetle:  Cumhuriyet  Savcılığmdaki  beyanlarını  tekrar  eden sanık  atılı 
suçlamayı  kabul  etmediğini,  suça  konu  CD'nin  hazırlandığı  iddia  edilen  bilgisayarla  kendi 
bilgisayarının ilgisinin  bulunmadığını,  bu yöne ile  TÜBİTAK raporunu kabul  etmediğini  beyan 
ederek adli kontrol hükümleri ile salıverilmesini karar verilmesini talep etmiştir.

c-) Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki Savunmaları:
ca) 25.08.2011 Tarihli 51 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:
Aşama beyanlarını tekrar eden sanık atılı suçlamayı kabul etmediğini, suç tarihi itibari ile 

herhangi bir darbe veya harekat planlarına ilişkin bir çalışma içerisinde yer almadığını, suçlamaların 
iftiradan ibaret olduğunu, savcılık  ifadesinin 2.  sayfasının son paragrafında yer  alan " ben izne 
ayrıldığımda benim yerime Kubilay Aktaş  görev  yapıyordu.."  kısmı  ile  ilgili  olarak daha  soma 
yaptığı araştırmada böyle bir görevlendirmenin olmadığını tespit ettiğini, dönem itibari ile şahsına 
tahsisli  bir  bilgisayarının  olmadığını,  şubenin  ortak  kullanımına  ait  hiçbir  ağa  bağlı  olmayan 2 
bilgisayarın olduğunu,  isminin çıktığı  bilgisayarları  bir  başkasının kullanıyor  olabileceğini,  yine 
Cumhuriyet  Savcılığmdaki  beyanında  bazen  birbirimize  şifreleri  veriyorduk,  benim  özellikle 
masaüstü  bilgisayarımda  bu  tip  işlemlerin  yapıldığı  tarihlerde  benim  nerede  olduğumun 
araştırılmasını  istiyorum.,  şeklinde  geçen  hususların  iddianameden  çıkartılmasını  istediğini, 
ifadesinin  geri  kalan  kısmının  aynen  geçerli  olduğunu,  sözde  darbe  planı  kapsamında  İstanbul 
Jandarma Bölge Komutanlığınca 34 dijital dosyanın hazırlandığını, bu dosyaların Süha Tanyeri'ye 
teslim edildiğinin iddia edildiğini, söz konusu dijital dosyaların tamamının sahte ve içerik olarak 
yüzlerce maddi hata içerdiğini, sözde 2003 yılında tanzim edildiği iddia olunan listelerde 2007 veya 
daha sonraki yıllarda üniversiteye kaydolmuş öğrenci isimlerinin olduğunu, yine derneklerle ilgili 
olarak listelerde tutarsızlıkların  bulunduğunu, olmayan vali  yardımcısının fişlendiği,  söz konusu 
dijital verilerde birçok maddi hatanın bulunduğunu, şahsına yöneltilen sözde suç unsuru içeren 34 
dijital  dosyanın  206  sayfadan  ibaret  olup  içerisinde  906.293  kişi  ve  12.834  kurum ve  kuruluş 
hakkında istatistiki ve detaylı bilgi içerdiğini, göreve başlayalı henüz 4 ay olmuş birinin tek başına 
bu kadar bilgiyi elde etmesinin mümkün olmadığını, suç tarihi itibari ile İstanbul Jandarma Bölge 
Komutanlığının sorumluluk sahasında yaklaşık 3.5 milyon kişinin yaşadığını, sadece ve sadece 5 
kişi  ile  belirtilen şekilde çalışma yapılmasının mümkün olunmadığını,  iddianamede yer  alan 34 
dosyanın 10'unun hazırlanış veya bitiş tarihlerinde il dışında olduğunu, üstelik şahsına tahsisli bir 
bilgisayarının da bulunmadığını, kilit görevlere atanacak personel.doc isimli listede 13 jandarma 
personelinin  isminin  bulunduğunu,  bu  listede  11'den  13'e  atlandığını,  yani  son  rakamı  14 
görülmesine  rağmen  aslında  daha  önceden  bir  kişinin  de  muhtemelen  dahil  edildiğini  ve  ne 
hikmetse şahsın çıkarıldığını, bunun kim olduğunu az çok tahmin edebildiklerini, Harp Akademileri 
Komutanlığının gerek bağlantısı olarak gerek makam olarak Jandarma Bölge Komutanlığının çok 
üstünde olduğunu, bir orgeneralin komuta ettiğini, bir tümgeneralin bulunduğu bölgedeki binbaşı 
rütbesindeki şube müdürünün kalkıpta bir  orgeneralin emir komuta ettiği  bir  birlikteki şahıslara 
görev vermesinin Silahlı Kuvvetlerin tamamen hiyerarşik yapısına aykırı olduğunu, aynı listede 6. 
sırada  kendi  kendine  de  görev  verildiğinin  görüldüğünü,  söz  konusu  belgelerde  mantık  dışı 
görevlendirmelerin yapıldığını, operasyon timleri.doc isimli çizelge ile ilgili olarak askeri yazışma 
kurallarına  aykırı  yazışmaların  yapıldığını,  listedeki  27 personelde  20'sini  tanımadığım,  1.  sınıf 
kamu görevlileri  ve destek  kurumlan.doc  isimli  dosyada İçişleri  Bakanlığı  ile  ilgili  listenin 46. 
sırasında yer alan İbrahim Uğur'un Edirne Vali Yardımcısı olarak gözüktüğünü, şahsın gerçekte o 
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tarihlerde Ankara da Hukuk Müşaviri  olarak görev yaptığını,  Kırıklareli  Vali  Yardımcısı  olarak 
gösterilen Abdurrahman Türkdamar'ın o tarihlerde Nevşehir Vali Yardımcısı olduğunu, söz konusu 
dijital  verilerde  zaman,  mekan  ve  mantıksal  çelişkilerin  bulunduğunu,  Gölcük'te  ele  geçen 
dosyaların 11 nolu CD içerisinde bulunan dosyalarda farklı olduklarını ima etmek için çizelgelerde 
olan bazı  isimlerin silindiğini,  bazılarına ilavelerin yapıldığını,  ancak özü itibari  ile çizelgelerin 
içeriğinin 11 nolu CD içeriği  ile  aynı  isimlerin bulunduğunu,  21 Ocak 2010 tarihinde Mehmet 
Baransu'nun CD'lerle dolu valizi getirip Cumhuriyet Savcısına teslim ettiğini, TÜBİTAK raporunun 
19  Şubat  2010  Cuma  günü  imzalandığını,  İddia  Makamının  kendisi  hakkında  aradan  sadece 
Cumartesi ve Pazar günü geçtikten sonra 22 Ocak 2010 Pazartesi günütutuklanma kararı aldığını, 
yani en iyi ihtimalle İddia Makamının binlerce sayfayı bulan raporu nasıl inceleyip değerlendirerek 
kendisi tutıiklanırken TÜBİTAK raporunun delil olarak sunulduğunu anlamadığını, vatan hainlerine 
karşı verdiği mücadeleyi iftiracılara karşı da vereceğini, Cemal Temizöz'ün İstanbul da operasyon 
komutanı olarak görevlendirilmesinin TSK'nınhiyerarşik yapısına aykırı olduğunu beyan etmiştir.

cb)  03.09.2012  Tarihli  115  Nolu  Celsede  Yapmış  Olduğu  Savunmalarında 
Özetle:Yargılandığı  davada  esasa  ilişkin  herhangi  bir  şey  göremediğini,  usule  ilişkin  ise 
kendilerinin bir takım usulü yerine getirdiklerini, 34 adet dijital listenin üst veri yolunda bazılarının 
imza  hanesinde  isminin  bulunması  nedeniyle  yargılandığını,  üst  veri  yollarının  tarihleri 
incelendiğinde  o  zaman  ki  görevi  itibari  ile  başka  illerde  görevde  olduğuna  dair  belgeleri 
sunduğunu, 11 nolu CD ile ilgili olarak birçok bilirkişi raporunun alındığını, sözde dijital verilerin 
sahte olduğunun açık olarak ortaya çıktığını, 2003 yılında hazırlandığı iddia edilen CD içerisinde 
daha somaki yıllara ait verilerin bulunmasının CD'lerin sahte olarak üretildiğini ortaya koyduğunu, 
avukatının  taleplerinin  kabul  edilmemesinin  suçsuz  olduğunu  kanıtlayan  delillerin  gerekçesiz 
reddedilmesi,  en  önemlisi  de  mahkemenin  adil  ve  tarafsız  yargılama  yapmadığına  inanması 
nedeniyle bu aşamada savunma yapmadığını beyan etmiştir.

86-)SANIK CEMAL TEMİZÖZ:

a-)Klasör  73  dizi  249-275'de  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
07.06.2010  Tarihli  Beyanlarında  Özetle:  2002  yılında  Okullar  Komutanlığı  bünyesindeki 
İstihbarat Okulunun kuruluşunda yer aldığını, 2002-2003 yıllarında Tekirdağ İl Jandarma Komutanı 
olarak görev yaptığını, 1. Ordu komutanı ile herhangi bir emir komuta ilişkisinin bulunmadığını, hiç 
karargah görevi yapmadığını, askeri senaryolarda gerçek zaman, kişi, kurum ve kuruluş isimlerine 
yer verilmeyeceğini, sadece gerçek yer isimlerinin belirtildiğini, gerçek isimleri olmadığı takdirde 
haritalarda  net  bir  planlamanın  yapılmasının  mümkün  olmadığını,  1.  Ordu  Komutanlığında 
düzenlenen plan seminerine katılmadığını,  Balyoz Güvenlik Harekat Planı hakkında bilgi  sahibi 
olmadığını, İstanbul Jandarma Bölge Komutanlığı kilit görevlere atanacak personel listesi başlıklı 
doküman hakkında bilgisinin bulunmadığını, kendisine bu konuda herhangi bir görev verilmediğini, 
İstanbul Jandarma Bölge Komutanı olan Tümgeneral Abdulkadir Eryılmaz ile arasında herhangi bir 
konuşma  geçmediğini,  listede  adı  geçen  şahıslarla  herhangi  bir  emir  komuta  zinciri  içerisinde 
bulunmadığını,  anılan  belgede  ismini  karşısında  atanacağı  görev  başlığı  altında  operasyon 
komutanı, İstanbul ilinde operasyon timleri tarafından icra edilecek faaliyetlere emir komuta etmek 
üzere İstanbul ilinde bulunacak şeklindeki görevden bilgisinin olmadığını, çalışmış olduğu illerde 
çalışmalarından  dolayı  takdir  edilen  bir  personel  olduğunu,  sakal,  tırpan,  orak,  yumruk,  kürek, 
testere  gibi  operasyonlar  hakkında  bilgisinin  olmadığını,  11  nolu  CD  içerisinde  bulunan 
görevlendirilecek  personel  listesi  isimli  belgeyi  ilk  defa  duyduğunu,  kimseye  bu  hususta  emir 
vermediğini, görevlendirme yapmadığını, atılı suçlamayı kabul etmediğini, balyoz planını basından 
duyduğunu,  isminin  ne  suretle  söz  konusu listelere  konulduğunu bilmediğini,  görevini  yasalara 
uygun şekilde yaptığını  ve yasaların emrettiği  çizginin dışına çıkmadığını,  dijital  verilerle  ilgili 
olarak  kendisine  herhangi  bir  görevlendirme  yapılmadığını,  bu  kapsamda  kimseyi 
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görevlendirmediğini, listelerde Tekirdağ ilinde ismi geçen kişilerle ilgili bilgisinin bulunmadığını, 
herhangi bir fişleme yapmadığını, fişleme ile ilgili emir vermediğini beyan etmiştir.

b-) Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki Savunmaları: 
ba) 26.08.2011 Tarihli 52 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:
Cumhuriyet Savcılığmdaki beyanlarını tekrar eden sanık atılı suçlamayı kabul etmediğini, 

bilirkişi raporlarından polis, TÜBİTAK ve Ahmet Erdoğan raporu haricindeki raporlara katıldığını, 
11 nolu CD de Jandarma Bölge Komutanlığı kilit görevlere atanacak personel listesinde operasyon 
komutanı olarak görevlendirildiğini, burada her iki ilde aynı anda görevlendirildiğini, hem İstanbul 
hem  Tekirdağ  da  sözde  balyoz  planı  ile  ilgili  görevli  olduğunu,  operasyon  komuta  olarak 
belilenmesinin  nedenini  anlamadığını,  İstanbul  da  hiç  görev  yapmadığını,  Tekirdağ  da  sözde 
listelere  göre  onlarca  tutuklanması  gereken  varken  Tekirdağ  merkezdeki  tugaya  bu  görevin 
verildiğini, çizelgedeki bilgilerin uzun zamanda gerçekleştirilebilecek faaliyetler olmasına karşı söz 
konusu  9  çizelgenin  Kasım-Aralık  2002  ayında  hazırlandığının  görüldüğünü,  yani  görev 
başlamasından  3  ay  gibi  kısa  bir  süre  içerisinde  yapmasının  mümkün  olmadığını,  söz  konusu 
çizelgelerde  mantıksal  hataların  bulunduğunu,  iddianamedeki  görevi  kendisine  kimin  tebliğ 
ettiğinin  belli  olmadığını,  seminere  katılmadığı  halde  Tekirdağ  İl  Jandarma  Komutanı  olarak 
kendisine  böyle  bir  görevlendirmeyi  kimin  yaptığının  açıklanmadığını,  suga,  oraj  planlarının 
oramiral  rütbesinde  komutanlara  hazırlattırılırken  jandarma  planlarının  yüzbaşı,  binbaşıya 
hazırlattırılmasmm gerçekçi olmadığını, eylem planlarının, eylem tarihlerinin darbe planından önce 
olduğunu, görevli timler özel talimatı şeklindeki talimatın genel bir talimat olduğunu, personelin 
gördüğü  kursların  mesleki  sefahatla  ilgili  olduğunu,  görülen  kurslarla  suçlanmanın  okurken 
mümkün olmadığını, dijital verilerde maddi hataların bulunduğunu, sözde görevlendirmelerin hangi 
kıstaslara  göre  olduğunun  anlaşılamadığını,  İstanbul  İl  Jandarma  Komutanı  varken  akademide 
öğrenci  olan  yüzbaşı  rütbesindeki  subayların  aramayla  görevlendirilmesinin  mantıkla  izahının 
bulunmadığını,  bir  kısım  subayların  aynı  listelerde  isimleri  geçmesine  karşın  haklarında  dava 
açılmadığını, listelerde imza bloklarının bulunmadığını, ancak Gölcük Donanma Komutanlığında 
ele geçen 1 nolu CD de bu sefer imza bloğu açılarak iftira belgelerinin oluşturulduğunu, imza bloğu 
ile ilgili olarak Gölcük'ten ele geçen CD'ler ve daha önce tespit edilen CD'ler arasıdna çelişkilerin 
bulunduğunu, ele geçen dijital verilerle ilgili  olarak Cumhuriyet Savcıları tarafından TEM Şube 
Polislerine  bilirkişilik  yaptırıldığını,  çünkü  tespit  tutanağında  sadece  görülen  hususların  yazılıp 
tespit edileceğinin yorum ve değerlendirmede bulunularak kanaat belirtilemeyeceğini, ancak tespit 
tutanağım düzenleyenlerin dijital verilerle ilgili olarak değerlendirme ve yorumda bulunduklarını ve 
bu hali ile de suçlandıklarını, Donanma Komutanlığında bulunan 1 nolu CD de adına imza bloğu 
açıldığını, sözde yaptıkları iddia edilen listelerden Tekirdağ ilinde bulunan irticai örgüt mensupları 
hakkında  örgütü  diye  bir  hanenin  açıldığını,  karşısında  Nakş-i  Bendi  Tarikatı,  Nurculuk, 
Süleymancılık  diye  180 kişinin  sözde  örgütünün  belirtildiği  listedeki  bilgiler  ile  şahısların  kim 
olduğunu, gerçek olup olmadıklarına ulaşılamayacağını, gözaltına alınacak siyasi parti üyeleri isimli 
listede 11 nolu CD de 75 kişi yer alırken listenin 1 nolu CD de 108'e çıkarıldığını, burada 15 kişinin  
kayıt  tarihinden  önce  ya  görevli  partiden  ayrıldıkları  ya  da  göreve  henüz  başlamadıklarının 
görüldüğünü, göreve başlamayanlarla ilgili partiden ayrılanlarla ilgili bir hususta bir İl Jandarma 
Komutanının  böyle  bir  liste  yapamayacağını,  söz  konusu  listelerde  mantıksal  hataların 
bulunduğunu, sözde dijital  verilerde geçen Tekirdağ ilinde tutuklanacak AKP üyeleri arasında il 
başkanının  listede  yer  almamasının  mümkün  olmamasına  karşın  belirtilen  şahsın  listede  yer 
almadığını, 16 kişilik AKP'den tutuklanacaklar listesinde sadece 7'sinin partide görevli olduğunu, 
bu hali ile AKP'ye yönelik bir darbenin nasıl yapıldığının izah edilemeyeceğini, arama yapılacak 
yerlerle  ilgili  olarak  suç  tarihi  itibariyle  hiç  kurulmayan  bir  derneğin,  yurdun  listelerde 
gösterildiğini, söz konusu listelerde 3 tane Sed Dershanesi görülmesine karşın Malkara da 2 tane bu 
alta  dershanenin  bulunduğunu,  listelerin  kes-kopyala-yapıştır  mantığı  ile  düzenlendiğini,  söz 
konusu listelerde rütbe yanlışlıklarının yapıldığını, yapılan görevlendirmelerin hiçbir askeri kurala, 
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hayatın  olağan  akışına  uygun  olmadığını,  Tekirdağ  ilinde  yapıan  fişlemelerle  ilgili  olarak  bazı 
ilçelerde çalışan kamu personelinin adlandığını, şahıslar hakkında değerlendirme yapılmadığını, söz 
konusu  listelerin  İl  Jandarma  Komutanlığı  düzeyine  gelen  bir  şahsın  yapması  halinde  maddi 
hataların bulunamayacağını, listelerin içeriğinin yanlış ve yanıltıcı eksik bilgilerle dolu olduğunu, 
yapılan listelerin balyoz darbe planından önce yapıldığını, yani balyoz planı ile kendisine görev 
verilmeden liste yapmış olarak gösterildiğini, bu çelişkinin bile planın sahteliği yeteri kadar izah 
ettiğini,  Cumhuriyet  Savcılığı  tarafından  eksik  soruşturma  söz  konusu  listelerin  kimin 
bilgisayarında hazırladığının tespit edilemediğini, listelerin hazırlandığı kullanıcı adı İl J, şirket adı 
Terkidağ  İl  Jandarma  Komutanlığı  olan  bilgisayarların  tespit  edilmediğini,  listelerin  hiçbirinde 
imzasının bulunmadığını, listelerdeki bilgilerin büyük bölümünün yanlış ve yanıltıcı bulunduğunu, 
Cumhuriyet  Savcılarının  gerçeğe  ulaşmak  istememeleri  nedeniyle  bazı  belgelerin  saklandığını, 
bazılarının  görmezden  gelindiğini,  sanıkların  lehine  olan  delillerin  toplanmadığını,  CD'lerin 
Cumhuriyet  Savcılığına  tesliminden  soma  bilirkişi  incelemesinde  dijital  dosyalarda  yapılan 
değişikliklerin ciddi bir sahtekarlığı gösterdiğini, gerçeği tespit edilemeyecek ve gerçek olmayan 
kişiler adına, çoğunluğu olmayan önceden faaliyetleri sonlandırılmış dernek ve yurtlar üzerinden 
başka ilin ilçesindekileri de dahil ederek görevlendirme ve listelerde ilin 2 ilçesini unutarak partide 
görevli  olmayanları  parti  yönetiminde  göstererek  şahsı  adına  gerçekçi  olmayan  listeler 
hazırlattırıldığını,  üstelik  sözde  darbe  planından  önceki  tarihlerde  kurulan  tezgahın  bir  izi 
niteliğinde olan tespit tutanaklarını kabul etmediğini, söz konusu listelerdeki yanlışlıkların bir İl 
jandarma komutanı tarafından yapılabilecek, kabul edilebilecek düzeyde olmadığım, teknik bilirkişi 
incelemesinin  yapılması  gerektiğini,  görev  yaptığı  2002-2005  yılları  arasında  ne  Tekirdağ 
merkezdeki tugayda ne de Çorlu'daki Kolorduda herhangi bir toplantı ve seminere katılmadığını 
beyan ederek özgürlüğünün geri verilmesini talep etmiştir.

bb) 15.02.2012 Tarihli 86 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:
Kemalettin Yakar'ın 6 Kasım 2010 günü denize açıldığını, e-maile gelen ihbarın 6 Aralık'ta 

işleme konulduğunu, Donanma Komutanlığında ele geçen 3 nolu hard diskte bilirkişi incelemesinde 
10 Kasım 2010 günü Temps File dosyasının bulunduğunu, yani Kemalettin Yakar'm 6 Kasım günü 
ayrılmasından  sonra  10  Kasım  gününde  önce  veya  bu  ikisinin  arasındaki  bir  sürede  döşeme 
altındaki  hard  disklere  nüfuz  edildiğini,  tanık  ifadelerinden  de  söz  konusu  döşemelerin  kablo 
sıkışması olayı nedeniyle açıldığının ortaya çıktığını ve bu hususun önemli olduğunu, arızası tespit 
edilmeyen  bir  yere  arıza  maksadı  ile  gelindiğini,  Kemalettin  Yakar'm  6  Kasım günü  ayrıldığı 
dikkate  alındığında  yapılan  faaliyetin  keşif  maksatlı  olup  olmadığının  ortaya  çıkarılmasının 
gerektiğini beyan etmiştir.

bc)09.03.2012 Tarihli 94 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Beyanlarında Özetle:
Donanma  Komutanlığından  çıkan  belgelerle  ilgili  olarak  belgeleri  oraya  kimin 

koyduğunun ortaya çıkarılmasının gerektiğini, tanık ve sanık ifadelerinde bu hususta çelişkilerin 
bulunduğunu, ele geçen dokümanlarla ilgili parmak izi incelemesi ile ilgili olan ekspertiz raporunun 
okunduğunu,  söz  konusu  yerde  çalışan  şahısların  parmak  izlerinin  alınarak  incelenmesinin 
gerektiğini,  yine  Kasım  ve  10  Aralık'a  kadar  söz  konusu  yerde  çalışan  personelin  telefon 
detaylarının ve HTS raporlarının dökümünün alınmasının gerektiğini, maddi gerçeğe ulaşmak için 
bu taleplerin karışlanmasınm gerektiğini beyan etmiştir.

bd) 27.08.2012 Tarihli 112 Nolu Celsede Yapmış Olduğu ve 113. nolu Celsede Yapmış 
Olduğu 28.08.2012 Tarihli Beyanlarında Özetle: Adil yargılanmaya olan inancım kaybettiğini, 
usul  hükümleri  atlanarak  savunma  yapmaya  zorlanmalarının  AİHS'nin  5  ve  6.  maddeleri 
hükümlerine  aykırı  olduğunu,  bu  yüzden  savunma  yapmayacağını,  yapılanın  Türk  Silahlı 
Kuvvetlerinde  tasfiyeye  yönelik  bir  operasyon  olduğunu,  Türk  Silahlı  Kuvvetlerinin  kurumsal 
olarak çökertilmeye çalışıldığını, bu amaçla sahte dijital verilerin üretildiğini, yapılan sahteciliklerin 
ortaya  çıkartılması  için  gerekli  çabanın  gösterilmediğini,  delillerin  karartıldığmı,  TÜBİTAK 
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tarafından  düzenlenmiş  bilirkişi  raporunun  usul  ve  yasaya  aykırı  olarak  yetkisiz  kişilerce 
hazırlandığını,  şahısların  görevlendirilmesi  ve  yeminlerinin  yaptırılması  mahkeme  tarafından 
sonradan tamamlattırıldığını, Mahkreme huzuruna gelen uzman bilirkişileri şaibeli CD'lerin zaman, 
kişi ve mekan belirlemede suç ispatı için kullanılamayacağını, doğrulama kriterleri açısından delil 
sayılamayacaklarını, detaylı incelemelerde CD'lerin ciddi tutarsızlıklar içerdiğini ve 5 Mart 2003'te 
bir defaya mahsus yazıldıklarına göre diğer bulgularla birlikte ele alındığında manipüle edildiklerin 
ortaya  koyduklarını,  TÜBİTAK  raporları  ve  yazarlarının  usul  ve  esas  yönünden  inceleme  ve 
soruşturmaya muhtaç olduğunu, atılan suçla ilgili olarak somut gerekçelere dayandırılarak sanıklar 
tarafından sunulan 1957 adet  delilin  etkisine karşılık  kuvvetli  suç  şüphesinin varlığını  gösteren 
olguların  bulunduğunun  iddia  edilerek  tutukluluk  hallerinin  devamına  karar  verildiğini, 
mahkemenin hukuk adına yaptığı hukuksuzlukların ortada olduğunu, bu komploya sebep olanlar, 
katkısı  olanlar,  dilsiz  şeytan  rolünü  oynayanlar  ile  yayınlarıyla  dezenformasyon  yapanları  da 
kapsayan balyoz davasının dünya klasikleri arasında yerini alacağını ve tüm dünyanın bu davayı 
tanıyacağını, kendilerinin de takipçisi olacaklarını beyan etmiştir.

87-)SANIK BULUT ÖMER MİMİROĞLU:

a-)  Klasör  154  Dizi  48-77'de  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
05.05.2010 Tarihli  Beyanlarında Özetle:  25 Eylül 2001 tarihi ile 01.03.2003 tarihleri arasında 
Edirne  İl  Jandarma  Komutanı  olarak  görev  yaptığını,  03.03.2003  tarihinde  Ankara  Jandarma 
Komando Özel Asayiş Komutanlığına alay komutanı olarak atandığını,  1. Ordu Komutanlığında 
düzenlenen  plan  seminerine  katılmadığını,  balyoz,  oraj,  suga,  sakal,  çarşaf  eylem planlarından 
haberinin olmadığını, Edirne ilinde veya görev alanı içerisinde herhangi bir kamu görevlisi ile ilgili 
istihbarat  çalışması  yapmadığını,  kimseye  böyle  bir  talimat  vermediğini,  mahiyetinde  çalışan 
herhangi  bir  görevlinin  bilgisi  olmadan böyle  bir  çalışma yapabileceğini,  Edirne ilindeki  vakıf, 
dershane, öğrenci yurdu ve kolejlerle ilgili çalışma yaptırmadığını, Hanifı Yıldırım ya da Kubilay 
Aktaş'a  bilgi  göndermediğini,  aralarında  kuryelik  yapan bir  kimsenin  bulunmadığını,  adı  geçen 
kişilerin bulundukları yerden her türlü bilgiyi elde etmesinin mümkün olduğunu, kendisi dışında 
görevli olmayan sivil veya asker kişilerden irtibata geçilerek sözde veriler  çerçevesinde çalışma 
yapılmış  olabileceğini,  ancak  kendisinin  kesinlikle  bilgisinin  olmadığını,  Hanifı  Yıldırım'ı 
tanımadığını, birlikte görev yapmadıklarını, 01.03.2003 tarihine kadar Edirne İl Jandarma komutanı 
olarak görev yaptığını, kilit görevlere atanacak personel listesi isimli Word belgesinde isminin yer 
alması ile ilgili olarak böyle bir yapılanma içerisinde yer almadığını, listeden haberinin olmadığını, 
kendisine böyle bir görev tebliğ edilmediğini, bu kapsamda herhangi bir çalışma yapmadığını, halka 
yönelik yapılacak eylemlerden kesinlikle haberini olmadığını, kimlerin bu eylemleri planladığını 
bilmediğini, söz konusu eylemlerle ilgisinin bulunmadığını, bu kapsamda kimseye emir ve talimat 
vermediğini, İstanbul ilinde yer alan kiliseler ve adresleri başlığı ile düzenlenmiş listenin ne amaçla 
yapıldığını bilmediğini, Edirne'deki kiliselere ait adresleri Kubilay Aktaş'a vermediğini, bu bilgileri 
Kubilay Aktaş'm herhangi  bir  yerden  temin  edebileceğini,  Edirne  ilinde  ilişiği  kesilecek  irticai 
görüşlü üniversite öğrencileri başlıklı çalışmanın ne maksatla yapıldığını bilmediğini, bu yönde bir 
görevlendirmesinin bulunmadığını, bu kapsamda istihbari çalışma yaptırmadığını, Hanifı Yıldırım 
ya da Kubilay Aktaş'a bilgi göndermediğini, bu kişilerin Edirne'deki şahıslara ait bu bilgileri elde 
etmelerinin mümkün olduğunu, herhangi bir oluşum içerisinde yer almadığını, cezaevleri ile ilgili 
bir  çalışma  yaptırmadığını,  Edirne  ilinde  güvenilir  emniyet  personeli  başlıklı  yazı  kapsamında 
herhangi bir çalışma yaptırmadığını, bu çalışmayı kimlerin yaptırdığını, çalışmada hangi kriterlerin 
belirlendiğini, emniyet mensupları ile görüşülüp görüşülmediğini, görüşülmüş ise kimlerin güvenil 
emniyet personeli olduğu şeklinde bir kriter belirlemesinin söz konusu olamayacağım, listede adı 
yazan  şahıslarla  irtibatının  bulunmadığını,  infaz  ekibinde  yer  alacak  emniyet  personeli  isimli 
çalışmaya yaptırmadığını, listedeki isimleri tanımadığını, oraj, suga, sakal ve çarşaf harekat planları 
ile ilgili bilgisinin bulunmadığını, operasyon adı altında tırpan, orak ve testere gibi planlarla ilgili 
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bilgisinin bulunmadığını, atılı suçlamayı kabul etmediğini, evraklarının tümü dikkate alındığında 
ilgili tarihte belli bir zamanda Edirne de görev yapması, belli bir zaman diliminde ise Ankara da 
bulunması nedeniyle haberi olmadan isminin belli bir yakıştırma ile herhangi bir tebliğ olmaksızın 
bir  görevlendirme  almasının  mümkün  olmadığını,  darbeye  yönelik  bir  çalışma  yapmadığını, 
yaptırmadığını, illegal herhangi bir oluşum içerisinde yer almadığını beyan etmiştir.

b-) Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki Savunmaları: 
ba) 25.08.2011 Tarihli 51 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:
Cumhuriyet Savcılığımdaki beyanlarını tekrar eden sanık atılı suçlamayı kabul etmediğini, 

atılı suçlamaların CD'lerden elde edilen listelere dayandığını, bu listelerle ilgili hiçbir bilgi, görgü 
ve iradesinin bulunmadığını, bu hususta herhangi bir hukuki ya da somut bir delilin bulunmadığını, 
11 nolu CD içerisindeki İstanbul Jandarma Bölge Komutanlığı kilit görevlere atanacak personel 
listesinde isminni bulunması ile ilgisinin bulunmadığını, bu kapsamda faaliyette bulunmadığını, bu 
görevi kendisine verildiğini kabul ettiğine dair herhangi bir delilin bulunmadığını, 11 nolu CD de 
hakkında  18  adet  çizelge  ile  ilgili  suçlamanın  bulunduğunu,  bu  çizelgelerin  bir  kısmının  imza 
bölümünde Hanifı Yıldırım'm, bir kışımın imza bölümünde ise Kubilay Aktaş'ın isminin mevcut 
olduğunu,  ancak imza ve el  yazılarının bulunmadığını,  bu çizelgelerden 9 adedinin içeriğindeki 
toplam 74 bilginin 2002-2003 yılları ile uyumlu olmadığını, Gölcük aramasında ise 12 adet çizelge 
bilgisinden  8  adedinin  içeriğindeki  toplam  63  gerçek  bilginin  2002-2003  yılları  ile  uyumlu 
olmadığını tespit ettiğini, söz konusu listelerde Edirne valisinin desteğinin tam olarak belirtilmiş 
olmasına karşın görevde kalması sakıncalı kamu personeli listesinde de isminin yazılı bulunduğunu, 
bunun çelişki doğurduğunu, listelerde maddi hataların bulunduğunu, yer, zaman ve mekan itibari ile 
tutarsızlıkların  söz  konusu  olduğunu,  Edirne  ilinde  ilişiği  kesilecek  sol  görüşlü  üniversite 
öğrencileri çizelgesinin tarafından 16 Aralık 2002 tarihinde oluşturulduğu, 25 Aralık 2002 tarihinde 
kaydedildiğinin  iddia  edildiğini,  ancak  listenin  14.  sırasındaki  öğrencisin  28  Eylül  2009  da 
üniversiteye  kaydolduğunu,  bu  şekilde  listelerde  yer  alan  bilgiler  ile  adli  emanet  verilerinin 
çeliştiğini, söz konusu çizelge ve listelerde bulunan bilgilerin gerçek bilgileri içermediğini, Edirne 
ilinde  arama  yapılacak  yerler  başlıklı  çizelgenin  1.  sırasında  yer  alan  A.  K.  E.  vakfının 
bulunduğunu, bu vakfın Vakıflar Bölge Müdürlüğünün yazısına göre 1996 yılında Edirne ilinde 
faaliyetinin  durdurulduğunu  ve  kapandığını,  Edirne  ilinde  2002-2003  yıllarında  faaliyetinin 
olmadığını, bunun gibi söz konusu listede belirtilen 12 adet yerin 9 adedinin suç tarihinde Edirne de 
faaliyetinin bulunmadığını, öğrenci listeleri ile ilgili olarakta çelişkilerin bulunduğunu, 2002-2003 
yıllarında  üniversite  okumayan  çocukların  listeye  adlarının  yazıldığını,  söz  konusu  liste  ve 
çizelgelerin  28  Eylül  2009  tarihinden  soma  hazırlanmış  olması  gerektiğini,  görev  bölgesinin 
dışındaki bir üniversiteye 2005 yılında kayıt  yaptırmış bir öğrencinin 2002-2003 yılları arasında 
listeye kaydedildiğinin iddia edildiğini, bunun hayatın olağan akışına uygun olmadığını, bu çizelge 
ve  listeleri  hazırlayanlar  tarafından üzerine  iftira  atıldığını,  organik  bağının  bulunduğu İstanbul 
Jandarma  Bölge  Komutanlığının  kendisinden  bu  listeleri  hazırlayarak  göndermesini  istese  bile 
hukuka  aykırı  olan  bu  işlemi  yapmayacağını,  buna almış  olduğu eğitimin  engel  olduğunu,  söz 
konusu suç kapsamındaki işlerin emir ile yapılacak işlemlerden olmadığını, atılı suçu işlemesi için 
herhangi bir  gerekçe olmadığını,  hiçbir  zaman hukukun dışına çıkmadığını,  söz konusu listeleri 
hazırlamadığını,  hazırlatmadığını,  jandarma  teşkilatına  bilgisayarın  ilk  girdiği  tarihten  itibaren 
odasında  bilgisayarın  olduğunu,  kullanıcı  adının  "kmt"  şeklinde  kısaltılmış  bulunduğunu,  hiçbir 
zaman birliğin ismi ile ilgili kısaltmanın bulunmadığını, odasındaki bilgisayarın kullabı adının da 
yanlış hatırlamıyorsam "kmtOl" olduğunu beyan ederek beraatına karar verilmesini talep etmiştir.

bb) 07.10.2011 Tarihli 54 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:
Suçlandığı çizelgelerin hiçbir tanesinin MGK kararları çerçevesinde hazırlanmış çizelgeler 

olmadığını, üzerine atılı olan suçlama ile ilgili çizelgelerin hepsinin suç teşkil ettiğini, bu şekildeki 
bir çizelgeyi Edirne İl Jandarma Komutanı olarak İstanbul Bölge Komutanlığına veya il Jandarma 
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Genel Komutanlığına hiçbir MGK Kararı çerçevesinde göndermediğini, çizelgelerin hepsinin suç 
teşkil ettiğini, hiçbir yere de gönderilmesinin mümkün olmadığını beyan etmiştir.

bc) 08.05.2012 Tarihli 105 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:
İddianame  ve  esas  hakkında  mütalaada  darbe  suçlaması  ile  suçlandığını,  atılı  suç 

kapsamında hazırladığı iddia edilen çizelgelerin hiçbirinde el yazısı ve imzasının bulunmadığını, 
tüm  çizelgelerin  dijital  olduğunu,  çizelgelerin  iradesi  ile  hazırlandığını  ortaya  koyan  bir  delil 
bulunmadığını, çizelgelerin içinde 1971, 1975, 1996, 2000, 2003, 2004, 2009 yıllarına ait bilgilerin 
bir arada bulunduğunu, çizelgelerde zaman ve mekana uygun olmayan bilgilerin olduğunu, imza 
bloğunda  adı  ve  soyadının  imzasız  olarak  bulunduğu  dijital  çizelgelerin  6  nolu  delil  torbası 
içerisindeki  TDK  marka  CD'den  elde  edildiğini,  ancak  bu  CD  ile  ilgili  imaj  alma  işlemi 
yapılmadığını,  bunun  CMK  ve  Adli  ve  Önleme  Aramaları  Yönetmeliği  Hükümlerine  aykırı 
olduğunu,  hukuka  aykırı  olarak  elde  edilmiş  delillerin  kabul  edilemeyeceğini,  atılı  iddiayı 
doğrulayacak  kesin  delillerin  mevcut  bulunmadığını,  dijital  verilerin  hazırlanmasında  görev 
almadığını, kendisine böyle bir görev verilmediğini,  kimseye bu hususta talimat vermediğini,  1. 
Ordu  Komutanlığmdaki  plan  seminerine  katılmadığını,  dijital  çizelgelerle  arasındaki  iddiayı 
doğrulayacak herhangi bir illiyet bağının bulunmadığını, hiçbir şekilde illegal bir oluşum içerisinde 
yer almadığını, suçsuz olduğunu beyan ederek beraatına karar verilmesini talep etmiştir.

88-) SANIK HAKAN SARGIN:

a-)  Klasör  72  Dizi  217-232'de  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
25.05.2010  Tarihli  Beyanlarında  Özetle: 2003  yıllında  Harp  Akademilerinde  1.  sınıf  öğrenci 
subayı olduğunu, Balyoz Harekat Planını basından duyduğunu bilgisinin bulunmadığını, İstanbul 
Jandarma  Bölge  Komutanlığının  kilit  görevlere  atanacak  personel  listesi  başlıklı  listede  adının 
karşısında  operasyon  K.  Yardımcısı  (çürütülen  operasyonlar  sonuçlanıncaya  kadar  Anadolu 
Yakasında görev yapacak) şeklinde yazının bulunması hakkında herhangi bir fikrinin olmadığını, bu 
kapsam bir  çalışma yapmadığını,  kendisine böyle bir  görev verilmediğini,  isminin listede niçin 
geçtiğini bilmediğini, sakal eylem planından haberinin olmadığını, sakal eylem planı ile ilgili listede 
ismi geçen Yusuf Kelleli ile 2003-2004 yıllarında Harp Akademilerinde beraber okuduklarını, emir 
komuta hiyerarşisinde çalışmadıklarını, Hüseyin Özçoban'ın kendi devre arkadaşı olduğunu, diğer 
şahısları tanımadığını, çarşaf eylem planı hakkında bilgisinin bulunmadığını, operasyon timleri ile 
ilgili herhangi bir sözlü tebliğin yapılmadığını, döküm, sakal, orak, yumruk, kürek, testere, urgan, 
tırpan isimli planlardan haberinin olmadığını,  bu kapsamda çalışmada bulunmadığını,  oraj,  suga 
harekat  planları  hakkında  bilgisinin  bulunmadığını,  1.  Ordu da gerçekleştirilen  plan  seminerine 
katılmadığını,  bu kapsamda kendisine  sözlü  ya  da  yazılı  herhangi  bir  görev  tevdi  edilmediğini 
beyan etmiştir.

b-)  Kapatılan İstanbul  10.  Ağır Ceza Mahkemesindeki  25.08.2011 Tarihli  51  Nolu 
Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:  Cumhuriyet Savcılığındaki beyanlarını tekrar 
eden  sanık  atılı  suçlamayı  kabul  etmediğini,  2002 Ekim de  Hakkari'den  ilişiğini  keserek  Harp 
Akademisinde  eğitime  başladığını,  daha  önce  İstanbul  ve  çevresinde  hiç  görev  yapmadığını, 
İstanbul  da hangi  semt hangi  yakadadır  onu bilmediğini,  bunu belirtmek istemesindeki,  amacın 
Anadolu  Yakasından  sorumlu  bir  komutan  yardımcılığı  görevinin  kendisine  öngörülmesinin 
mümkün olmadığını, 7 il Jandarma Komutanlığı bulunan İstanbul Jandarma Bölge Komutanlığında 
yıllarca bu bölgede görev yapmış yüzlerce subay varken bu göreve uygun adam bulunamayıp kendi 
emrinde olmayan ve haklarında bir  tasarrufta bulunmaya yetkili olmadığı akademi öğrencilerine 
görev verilmesinin büyük bir ironi olduğunu, iddianame ve eklerinde sadece 2 adet dijital çizelgede 
adını geçtiğini, bu suçlamalara ilişkin hiçbir emir, görevlendirme ve tebligata muhatap olmadığını, 
bu  kapsamda kimeyse  emir  vermediğini,  başkasının  hazırladığı  iddia  edilen  bir  çizelgede  adıın 
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yazılmasının  aleyhine  delil  olarak  değerlendirilmesini  kabul  etmediğini,  akademide  birlikte 
okuduğu arkadaşları dışında sözde operasyon komutanı dahil çizelgelerde adı geçen hiçbir şahsı 
tanımadığını, seminer ve bu kapsamda icra edilen hiçbir faaliyete katılmadığını, meslek hayatında 
hiçbir dönemde İstanbul Bölge Komutanlığı veya 1. Ordu Komutanlığı emrinde görev yapmadığını, 
herhangi  bir  belge  oluşturduğuna,  bir  belgenin  altında  imza  bloğunun  olduğuna,  bir  bilgisayar 
yolunun bulunduğuna, herhangi bir yerin keşfini yaptığına, keşif gözlem raporu hazırladığına dair 
iddia  bulunmadığını,  atılı  suçlamanın  hiçbirini  kabul  etmediğini  beyan  ederek  beraatına  karar 
verilmesini talep etmiştir.

89-)SANIK HÜSEYİN ÖZÇOBAN:

a-)  Klasör  151  Dizi  96-103'de  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
28.02.2010 Tarihli Beyanlarında Özetle: Atılı suçu işlemediğini, 1999 yılında Jandarma Okullar 
Komutanlığında  görev  yaptığını,  2001  de  akademiyi  kazandığını,  2003  yılma  kadar  İstanbul 
Levent'te okuduğunu, 2003 yılı aynı Jandarma Komutanlığı Kurmay Başkanlığına atandığını, 2005 
yılında  ise  Jandarma  Genel  Komutanlığı  Lojistik  Başkanlığı  Plan  Koordinasyon  Şube  Müdürü 
olarak göreve başladığını, görev yaptığı dönem içerisinde istihbarat ile ilgili herhangi bir görevinin 
olmadığını,  keşif  emniyet  görevi  yapmadığını,  Balyoz  Harekat  Planı  ile  sakal  eylem  planını 
basından duyduğunu, 11 nolu CD içerisinde sakal eylem planı isimli klasördeki sakal eylem planı 
harekat emri.doc isimli Word belgesinin altında adının yazılması ile ilgili olarak böyle bir çalışma 
yapmadığını, kimseden talimat almadığını, bu çalışmayı kimseye sunmadığını, söz konusu çalışma 
ile  zerre  kadar  alakasının  bulunmadığını,  sakal  eylem  planı  eylem  analizi  adlı  belgeleri 
hazırlamadığını, bu belgeleri hiç görmediğini, belgelerde geçen'bilgilerin rütbe ve sicil itibari ile 
doğru olduğunu, o dönemde İstanbul da olduğunu, ancak Harp Akademileri öğrencisi olduğunu, 
sakal  eylem planını  hedef  analizi.doc  isimli  belge,  görevlendirme  çizelgesi,  sakal  eylem planı 
harekat  emri.doc  isimli  belge,  EK-B  tertiplenme  planı.ppt  isimli  belge,  EK-D  hedef  bölge 
krokisi.ppt isimli belge ve çarşaf eylem planı harekat emri ile ilgisinin bulunmadığını, suçlamayı 
kabul  etmediğini,  bilgisayarında  böyle  bir  plan  mevcut  olmadığını,  kesinlikle  ne  böyle  bir 
görevlendirme  ne  de  böyle  bir  planlama yapmadığını,  Hanifr  Yıldırım'ı  tanıdığını,  ancak  iddia 
edildiği şekilde kendisi ile ilişkisinin olmadığını, atılı suç kapsamında kendisine bir görevlendirme 
yaptığında haberinin olmadığını, operasyon timleri ve görevleri adlı bir belgeyi hazırlamadığını, söz 
konusu belgeden haberinin  olmadığını,  sakal,  tırpan,  orak,  yumruk,  kürek,  testere,  urgan isimli 
operasyon planları hakkında bilgisinin bulunmadığını, suçsuz olduğunu beyan etmiştir.

b-)  Klasör  151  Dizi  119-120'de  Bulunan,  Sorgu  Hakimliğinde  Yapmış  Olduğu 
28.02.2010 Tarihli Savunmalarında Özetle:  Cumhuriyet Savcılığmdaki beyanlarını tekrar eden 
sanık  atılı  suçlamayı  reddettiğini,  akademide  öğrenci  olduğu  dönemde  şahsına  zimmetli  ya  da 
kullanmakta olduğu herhangi bir bilgisayar olmadığını beyan etmiştir.

c-) Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki Savunmaları: 
ca) 25.08.2011 Tarihli 51 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:
Aşama  beyanlı  tekrar  eden  sanık  atılı  suçlamayı  kabul  etmediğini,  2001-2003  yılları 

arasında Kara Harp Akademisinde jandarma öğrenci subayı olarak öğrenim gördüğünü, akademi 
öğrenimi  esnasında  öğrenci  subayın  emir  komuta  ettiği  birlik,  veya  herhangi  bir  personelin 
olmadığın, 1. Ordu da icra edilen plan seminerine katılmadığını, Balyoz Harekat Planı ile Sakal ve 
Çarşaf Eylem Planlarını basından duyduğunu, sakal eylem planı ve eklerine yönelik herhangi bir 
çalışma  yapmadığını,  kimseden  emir  almayıp  kimseye  emir  vermediğini,  öğrencilik  ve  meslek 
hayatı  boyunca hiç  aksatmadan orucunu tutan  yeri  geldiğinde  görev yaptığı  yerlerdeki  erler  ve 
vatandaşlarla  Cuma  Namazı  ve  Cenaze  Namazı  kılan  Allah  korkusu  bulunan  bir  şahıs  olarak 
Beyazıt Camii'nin Cuma Namazı esnasında bombalanması gibi aşağılık bir eylemin planını yapması 
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konusunda kimsenin kendisine emir veremeyeceğini, suç tarihi itibariyle kendi adına tahsis edilmiş 
bir  bilgisayarın  bulunmadığını,  sözde  sakal  eylem  planının  imza  bloğunda  Hüseyin  Özçoban 
Jandarma Binbaşı İstanbul Jandarma Bölge Komutanlığı yazdığını, sahte dijital veriyi hazırlayan 
sahtekarların  kendisini  İstanbul  Jandarma  Bölge  Komutanlığı  personeli  olarak  gösterdiklerini, 
İstanbul Jandarma Bölge Komutanlığı ile maaş işlemlerinin burada yürütülmesi haricinde herhangi 
bir emir- komuta ilişkisinin olmadığını, sözde sakal eylem planı görevlendirme çizelgesinde yer 
alan şahıslardan Yusuf Kelleli  haricinde hiçbirini  tanımadığını, sözde listedeki şahısların hepsini 
farklı  yerlerde  birbirleri  ile  ilgisiz  görev  yerlerinde  oldukları  ve  kendisi  ile  herhangi  bir  emir- 
komuta bağlantılarının olmadığının görüleceğini, Beyazıt Camii'nin nerede olduğunu bilmediğini, 
söz konusu sahte belgelerin 2005 yılında somaki bir tarihte hazırlandığını, söz konusu belgelerin 
hazırlandığı  iddia  edilen  2003  yılı  Şubat  ayında  Türkiye  de  emniyetli  cep  telefonunun 
bulunmadığını,  emniyetli  cep  telefonlarının  ilk  kez  ASELSAN ve TÜBİTAK'ın  ortak  çalışması 
sonucu 2008 yılında üretildiğini, bu durum tarafından hazırlandığı iddia edilen söz konusu planların 
2008  yılında  soma hazırlandığının  ciddi  bir  göstergesi  olduğunu,  söz  konusu  belgelerde  askeri 
litarütür içerisinde kullanılmayan tabirlerin kullanıldığını, planın akla ve mantığa uygun olmayan 
hususlar  içerdiğini,  1.  Orduda gerçekleştirilen  seminerde  yapılan  konuşmalarda  sakal  ve  çarşaf 
eylem  planlarının  adlarının  hiç  geçmediğini  veya  buna  benzer  bir  konuşma,  ses  kaydının 
bulunmadığını,  bilirkişi  raporunda  da  belirtildiği  üzere  eylem  tarihinin  28  Şubat  2003  olarak 
belirlendiği  bir  eylemin hedef  analizinin  Mart  2003 olmasının  belgelerin  gerçekliği  hakkındaki 
şüpheleri arttırdığını, sözde hedef analizi adlı belgeyi 11 nolu CD de Mart 2003 tarihi ile hazırlayan 
sahtekarların bu çelişkinin ortaya çıkmasından soma Gölcük hazinesinde bulunan aynı adlı sözde 
belgeyi  bu kez  tarihsiz  olarak  hazırlayıp  sahtekarlığı  örtmeye  çalıştıklarını,  sözde  oraj  ve suga 
eylem planlarında  orgeneral  rütbesinde  kişilerin  imza  hanesi  bulunurken  sözde  sakal  ve  çarşaf 
eylem planlarında binbaşı ve yüzbaşı rütbesindeki kişilerin imza hanesinin bulunduğunu, bunun da 
şüpheleri  arttırdığını,  TÜBİTAK  Raporlarında  da  belirtildiği  üzere  dokümanlar  CD  ortamına 
aktarılmadan önce tarih, saat bilgisi gibi üst verilerde değişiklik yapılmasının mümkün olduğunu, 
sahte üst verilere dayanılarak söz konusu dijital verilerin tarafından hazırlanmış olduğunun iddia 
edilemeyeceğini, hakkındaki suçlamalara dayanak olabilecek hukuki geçerliliği olan hiçbir delilin 
olmadığını,  iddia  edilen  dijital  verilerin  sahte  olduğunu,  Kara  Harp  Akademisinde  bir  öğretim 
elemanının derse yönelik hazırlık haricinde hiçbir öğrenciye hiçbir konuda emir veremeyeceğini, 
kesinlikle Erhan Kubat isimli şahıstan atılı suç kapsamında bir emir almadığını, kimseye herhangi 
bir  hazırlık için emir vermediğini ve suçsuz olduğunu beyan ederek beraatına karar verilmesini 
talep etmiştir.

cb) 28.08.2012 Tarihli 113 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:
Resmi  kurumlardan  aldığı  belgelerle  suçsuzluğunu  ispatlayacak  birçok  somut  delili 

Mahkemeye  sunduğunu,  tanık  dinleme  ve  diğer  taleplerinin  Mahkemece  reddedildiğini, 
suçsuzluğunu  ispatlayacak  her  şeyin  görmezden  gelindiğini,  Avrupa  İnsan  Hakları  Sözleşmesi 
kapsamında  adil  yargılanma  hakkının  ihlal  edildiğine  inandığını,  avukatı  olmadan  kendisinin 
savunma yapmak zorunda bırakıldığını beyan etmiştir. 

90-) SANIK MUSTAFA KOÇ:

a-)  Klasör  90  Dizi  192-202'de  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
08.06.2010  Tarihli  Beyanlarında  Özetle:  2002-2003  yıllarında  hiçbir  plan  çalışmasına 
katılmadığını, belirtilen tarihlerde İstanbul da Harp Akademileri Komutanlığına bağlı Kara Harp 
Akademisi  Komutanlığında  öğrenci  subayı  olarak  görevli  olduğunu,  maaşının  jandarma  olması 
nedeniyle  İstanbul  Jandarma Bölge Komutanlığınca hazırlandığını,  darbenin kanunlara göre suç 
olduğunu, suç teşkil eden bir emri kimsenin veremeyeceğini, verse de yaptıramayacağını, balyoz 
güvenlik harekat planını ilk defa duyduğunu, İstanbul Jandarma Bölge Komutanlığı kilit görevlere 
atanacak personel listesi başlıklı belgede isminin karşısında J. Bnb. Mustafa Koç-toplama timleri 
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koordinatörü  (toplama  timleri  tarafından  yakalanan  kişilerin  hangilerinin  sorgu  timlerine 
ulaştırılacağını  planlayacak)  şeklinde not bulunduğu ile  ilgili  olarak söz konusu listeyi  ilk  defa 
gördüğünü, böyle bir görev almadığını, kimsenin kendisine yazılı veya sözlü böyle bir görev tebliğ 
yapmadığını, toplama timleri koordinatörü tabirinin askeri bir tabir olmadığını, oraj, suga, sakal, 
çarşaf  eylem  planları  ile  planda  geçen  operasyonlar  hakkında  bilgisinin  bulunmadığını  beyan 
etmiştir.

b-) Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki Savunmaları: 
ba) 25.08.2011 Tarihli 51 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:
Cumhuriyet Savcılığındaki beyanlarını tekrar eden sanık atılı suçlamayı kabul etmediğini, 

2001-2003 yılları arasında Kara Harp Akademisinde öğrenci subayı olarak bulunduğunu, 2003 yılı 
genel  atamaları  ile  Ankara'ya  Jandarma Genel  Komutanlığı  Karargahına  atandığını,  adının  kilit 
görevlere  atanacak  personel  listesi  başlıklı  dokümanda  tek  satır  halinde  geçmesi  nedeniyle 
yargılandığını,  suça  konu  dokümanın  bilgisayar  yoluna  bakıldığında  Hanifı  Yıldırım  adlı 
bilgisayarda 27 Aralık 2010 saat 17:42 de oluşturulduğu, aynı tarihte org adlı bilgisayarda son defa 
kaydedildiğini, hiç yazdırılmamış olduğunun görüldüğünü, söz konusu tarihte mahkeme salonunda 
bulunduğunu, işin garibi bu belgeyi hazırladığı iddia edilen Hanifı Yıldırım'ın da 27 Aralık 2010 
tarihinde  duruşma  salonunda  bulunduğunu,  yani  yazan  tarihin  birşeyin  delili  olamayacağını 
gösterdiğini, belgenin çıktısının alınmadığını, oluşturan ve son kaydedenin de kendisi olmadığını 
göre bu durumda kendisinin buna muttali olduğunun düşünülemeyeceğini, meslek hayatının hiçbir 
döneminde  belgede  yazılı  olduğunun  aksine  İstanbul  Jandarma  Bölge  Komutanlığı  emrinde 
çalışmadığını, İstanbul Jandarma Bölge Komutanlığının Kara Harp Akademisinde öğrenim gören 
subaylara emir verme, görevlendirme yetkisinin bulunmadığını, kilit görevlere atanacak personel 
listesinde  atanacak  personel  dendiğini,  gerçekleşmiş  bir  atamanın  olmadığını,  hiçbir  zamanda 
gerçekleşmediğini, Jandarma subaylarının nokta tayın ile atandığını ve atama yetkisinin mevzuata 
göre Jandarma Genel Komutanında bulunduğunu, aynı çizelgede bulunan başka kişilerin ifadesi bile 
alınmazken kendisinin tutuklu yargılandığını, buna bir izah getiremediğini, dokümanı hazırladığı 
iddia  edilen  Erhan  Kubat'm  akademide  öğretim  elemanı  olduğunu,  öğretim  elemanı-öğrenci 
ilişkisinin  herhangi  bir  eğitim-öğretim  kurumundaki  hoca-öğrenci  ilişkisinin  askeri  şekilde 
olanından başka birşey olmadığını, Erhan Kubat'ın böyle bir görevlendirme yapmasının mümkün 
olmadığını,  çizelgelerin  mantıksal  çelişkiler  içerdiğini,  örneğin  kendisinin  7  yıl  kıdemli  olduğu 
şahsın emrine verildiğini, bunun askeri hiyerarşi kurallarına aykırı bulunduğunu, aynı rütbede ve 
aynı kıdemde bile olunsa personel arasında kıdem sırasının dikkate alınma zorunda olduğunu, suça 
konu dijital verinin suçun sanık tarafından işlendiğinin kuşkuya yer bırakmadan gösteren bir delil 
olarak  kabul  edilmeyeceğini,  hiçbir  araştırma  ve  soruşturmaya  gerek  duymadan  herhangi  bir 
bilgisayarda  herhangi  bir  kişinir  yapabileceği  akıl  dışı  dijital  dokümanlara  itibar  edilmemesi 
gerektiğini, üzerine atılanın bir iftira olduğunu, söz konusu olan plan seminerine katılmadığını, bu 
kapsamda hiçbir  çalışma ekibinde yer almadığını,  1. Ordu Komutanlığı veya İstanbul Jandarma 
Bölge Komutanlığı emrinde çalışmadığını beyan ederek beraatına karar verilmesini talep etmiştir.

 
bb) 28.08.2012 Tarihli 113 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:
Atılı suçu kabul etmediğini, dijital verilerin sahte olduğunun kanıtlandığım, mahkemenin 

bunu görmezden geldiğini, masum olduğunu beyan etmiştir.

91-)SANIK ALİ DEMİR:

a-)  Klasör  90  Dizi  170-186'da  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
28.05.2010  Tarihli  Beyanlarında Özetle:  2001-2003  yılları  arasında  Kara  Harp  Akademisinde 
öğrenci subayı olarak, 2003-2006 yılları arasında ise Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığında 
görev yaptığını,  Hanifı  Yıldırımla ast-üst münasebeti bulunmaksızın Diyarbakır  Jandarma Bölge 
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Komutanlığında  birlikte  çalıştıklarını,  Kara  Harp  Akademisinde  kendisi  1.  sınıfta  iken  Hanifı 
Yıldırım'm da 2. sınıfta öğrenim gördüğünü, 1. Ordu Komutanlığında düzenlenen plan seminerine 
katılmadığını, balyoz, oraj, suga, sakal ve çarşaf eylem planlarından haberinin olmadığını, 11 nolu 
CD içerisinde yer alan kilit görevlere atanacak personel isimli listede adının J. İst. Kd. Yzb. Ali 
Demir 1990-1 İstanbul J. K'lığı (atanacağı görev: hassas tesisleri ve buralarda görevlendirilmesi 
gereken personelin nitelik ve miktarını belirleyecek) şeklinde bir notun yazılı olması ile ilgili olarak 
söz konusu belgeyi ilk defa gördüğünü, kendisine resmi veya şifahi böyle bir  görevlendirmenin 
tebliğ edilmediğini, kimseyi bu kapsamda görevlendirmediğini, söz konusu listede isimleri geçen 
şahısları  tanıdığını,  ancak bu şahısların hiçbirisi  ile ast  veya üst  olarak hiyerarşik bir  ilişkisinin 
bulunmadığını, İzzet Ocak'ı tanımadığını, hassas tesislerde görevlendirilecek personel listesini ve 
hassas tesisleri ilk defa gördüğünü, operasyon timleri isimli belgede geçen tırpan, orak, testere gibi 
operasyon isimleri hakkında bilgisinin bulunmadığını beyan etmiştir.

b-) Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki Savunmaları: 
ba) 26.08.2011 Tarihli 52 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:
Cumhuriyet Savcılığmdaki beyanlarını tekrar eden sanık atılı suçlamayı kabul etmediğini, 

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 4 yıllık lisans eğitimini tamamladığını, atılı  suçla ilgili  
delil olarak gösterilen 11 nolu CD'deki verilerin sahteliğinin ispatlandığını, suça konu dijital veride 
görev  yerinin  İstanbul  Jandarma  Bölge  Komutanlığı  olarak  göründüğünü,  adının  geçtiği  dijtila 
verideki görevlendirmenin şahsına tebliği edildiğine dair herhangi bir imza, tebellüğ bilgisi veya 
delil bulunmadığını, isminin söz konusu dijital veride bilerek ve isteyerek bulunduğuna dair mevcut 
delil  de  bulunmadığını,  söz  konusu  dijital  verideki  görevlendirmenin  İstanbul  İl  Jandarma 
Komutanlığında görev yapmaması nedeniyle maddi gerçeğe aykırı olarak yazıldığını, İstanbul İl 
Jandarma  Komutanlığında  görevli  olmadığı  halde  komutanlıktaki  36  personelin  ismini  hassas 
tesisler  için  belirlemiş  olması  iddiasının  tamamen  hayal  ürünü  olduğunu,  suç  tarihi  itibari  ile 
İstanbul  Jandarma Bölge Komutanlığı  ve 1.  Ordu Komutanlığına bağlı  birliklerde atamalı  veya 
geçici olarak hiçbir şekilde görev yapmadığını, 1. Ordu Komutanlığında icra edilen plan seminerine 
katılmadığını,  İstanbul  Jandarma  Bölge  Komutanlığı  kilit  görevlere  atanacak  personel  sözde 
listesinden haberdar olduğunu ve sözde bu görevi kabul ettiğini dair delil bulunmadığını, yine başka 
bir dijital veride isminin karşısında İsmailağa Camii ile ilgili olarak görevlendirildiğini, keşif sonuç 
raporu isimli Word dosyasının imza bloklarında isminin yazıldığını, bunlarla bağlantılı olarak karar 
maddesi adı verilen bir çizelgenin en alt bölümündeki İsmailağa karar maddesi sütunlarının adının 
yazılı  olduğu  iddia  edilen  keşif  formu  ve  keşif  sonuç  raporundan  da  istifade  edilerek  tanzim 
edildiği,  bu  Hali  ile  sakal  ve  çarşaf  eylem  planları  içerisinde  yer  alarak  İsmailağa  Camii'nin 
faaliyetlere  uygun  olup  olmadığı  konusunda  Ahmet  Hacıoğlu'na  bağlı  olarak  faaliyette 
bulunduğunun iddia edildiğini, söz konusu Word dosyalarının üst verilerinin teknik incelemesinde 
Ali  Demir  isimli  bir  bilgisayar  kullanıcısı  tarafından oluşturulan ve son kez herhangi  bir  Word 
dosyasına rastlanılmamasınarağmen iradesi dışında dijital ortamda sahte olarak yaratılmış 2 Word 
dosyasının imza bloğunda adının geçmesi nedeniyle sakal ve çarşaf eylem planları içerisinde yer 
aldığı  iddiası  tahmin,  değerlendirme  ve  ihtimal  hesabına  göre  yapıldığını,  söz  konusu  dijital 
verilerin kullanıcı isminde ilk ve son kaydeden olarak görülmediğini, bilgisayarda görümnediğini, 
kendi  imza bloğu açıldıysa doğla olarak kendi  bilgisayar  kullanıcı  isminin yazması  gerektiğini, 
keşif  formu  adlı  belgenin  22.12.2002  tarihinde  ilk  kez,  son  kez  ise  28.12.2002  tarihinde 
kaydedildiğini, ancak dosyanın kayıt numarasına bakıldığında kayıt sayısının 1 olmasının mümkün 
olmadığını, aynı hususun keşif sonuç raporunda da görüldüğünü, yazıların çıktılarının alınmadığını, 
üst veri yollarına bakıldığında söz konusu 2 Word dosyasının Microsoft Office programının normal 
bir  bilgisayarda  çalışması  suretiyle  oluşturulmadığını,  gerçeğe  aykırı  olarak  dışarıdan 
müdahalelerde bulunulduğunun ortaya çıktığını, yani sanal suç dönemi ile ilgili hukuka aykırı delil 
yaratıldığını,  vize  kartının  Aralık  2002-0cak  2003  dönemine  ait  hesap  bildirim  cetveli 
incelendiğinde keşif formunun hazırladığı 22.12.2002 tarihinde Maslak'ta alışverişte bulunduğunu, 
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keşif sonuç raporu ile ilgili olarak 02.01.2003 tarihinde ilk kaydın görüldüğünü, o günde l'den fazla 
alışverişinin olduğunu, keşif sonuç raporu ile keşif formunun düzenlendiği tarihlerde Büyükşehir 
Belediyesinden alınan bilgiye göre dijital veride belirtilen Ismailağa Sokağı, Manyaszade Caddesi 
ve Darülşafaka Caddelerine 15.06.2006 tarihinde isimlerinin verildiğinin belirtilmesi karşısında suç 
tarihi itibari ile bu sokak cadde isimlerinin kullanılmadığının ispatlandığını, Aralık 2002-0cak 2003 
tarihlerinde Eminöne-Vezneciler arasında çalışan raylı tramvay hattının bulunmadığını, yine ilgili 
kurumdan alman bilgi doğrultusunda ortaya çıktığını, bu şekilde sahteciliğin ortada olduğunu, imza 
bloklarında adının yazdığı iddia edilen veya suç delili olarak ileri sürülen sözde keşif formu ve keşif 
sonuç  raporu  isimli  Word  dosyalarının  metin  kısımlarında  sözde  keşfin  hangi  tarihte 
gerçekleştirildiğinin belirtilmediğini, jandarmanın mevzuat haricinde hiçbir işlem yapamayacağını, 
mevzuat  haricinde  hiçbir  üst'ün  ast'ına  emir  veremeyeceğini,  2.  TÜBİTAK  Raporunda 
dokümanların CD'ye aktarılmadan önce üst verilerinde bilgisayar kullanıcı yolları oluşturulurken 
değişiklik  yapılmasının  mümkün  olduğunun  belirtildiğini,  hiçbir  şüphelinin  bilgisayarın 
alınmadığını  ve  kendisi  ile  illiyet  bağının  kurulamadığını,  dolayısı  ile  bu  bilgisayar  kullanıcı 
yollarında isimleri yazan şahıslarla o dosyaların içerisinde imza bloğu yazdığı iddia edilenlerin bu 
belgeleri  iradeleri  dahilinde  oluşturulduklarına  kanaat  getirilemeyeceğini,  bunun bilimsel  olarak 
mümkün olmadığını, akademide okurken 2002- 2003 yıllarında öğrenci subaylara bilgisayar tahsis 
edilmediğini,  söz  konusu  dijital  verilerde  askeri  hiyerarşi  kurallarının  yok  sayıldığını, 
görevlendirme çizelgeleri  ile  ilgili  olarak yazıcıdan çıktı  alınmadığını,  elektronik veri  yazıcıdan 
çıktı alınmamışsa tebliğinin mümkün olmadığını ve bunun belge olmadığını, kendisine hiçbir görev 
verilmediğini,  dijital  verideki  görevlendirmenin  hayali  olduğunu,  hakkında  cezalandırılmasını 
gerektirir  delil  ve  fiil  bulunmadığını,  atılı  suçun  neticesinin  harekete  bitişik  olduğunu,  neticesi 
harekete bitişik suçlarda ise teşebbüsün mümkün olamayacağını, 61. maddeyi incelediğinde TCK 
147. madde anlamında suçun olmadığını, zaten sadece suçun bulunmadığını, suçu işlediğine dair bir 
delil  bulunmadığını,  yargılaması yapılan sözde darbeye eksik teşebbüs suçunun kanuni  unsurlar 
bakımından da meydana gelmediğini, TCK ve CMK'nın lafzi ve ruhi yorumları hilafına tahmin ve 
ihtimal  hesabına  göre  yapıldığını  değerlendirdiği  suçlama  ile  tutuklu  olarak  yargılandığını, 
tutukluluğun  devamına  ilişkin  yasalara  uygun  şekilde  gerekçe  gösterilmediğini,  atılı  suçlamaya 
ilişkin  fiili  hiçbir  hareketinin  olmadığının  sabit  olması  nedeniyle  itibarının  iadesine  karar 
verilmesini talep etmiştir. 

bb) 28.08.2012 Tarihli 113 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savulmalarında Özetle:
1.  Ve  2.  TÜBİTAK  Raporunu  hazırlayan  bilirkişilerin  Mahkemeye  çağrılması,  kamu 

tanıklarının  maddi  gerçeğin  ortaya  çıkarılması  maksadı  ile  Mahkemeye  çağrılarak  beyanlarının 
alınması  hususlarında  talepte  bulunduğunu,  şahsına  yapılan  isnadın  hiçbir  somut  delilinin 
bulunmadığını,  CD'ler  içerisindeki  çizelge  ve  yazılı  metinlerden  ibaret  tamamı  imzasız,iradesi 
dışında sahte olarak üretilmiş dijital verileri kabul etmediğini, sözde görevlendirildiği iddia edilen 
dijital verilerin bilirkişiler tarafından en erken 2006 yılın ortalarında maddi gerçeğe aykırı olarak 
üretildiğinin ortaya konduğunu, dijital verilerin üst bilgilerinde tarih manipülasyonu yapılarak delil 
bütünlüğünün  bozulmuş  olduğunu,  anılan  dijital  verilerin  tek  başlarına  delil  olarak 
değerlendirilmelerinin mümkün olmadığını, dijital verilerle arasında illiyet bağının bulunmadığının 
bilirkişi raporları ile bilimsel olarak ispatlandığını, delil olduğu iddia edilen dijital verilerin gerçek 
anlamda  yaratıldıkları  kaynakların  açık  ve  net  bir  şekilde  tespit  edilemediğini,  Kara  Harp 
Akademisi Komutanlığında öğrenim gören öğrenci subaylara 12 Ağustos 2004 tarihinden itibaren 
bilgisayar  tahsis  edildiğini,  suç  tarihi  itibari  ile  adına  tahsisli  bilgisayarın  bulunmadığını,  keşif 
formu  ve  keşif  sonuç  raporu  isimli  dijital  verilerin  kaydedildikleri  iddia  edilen  22.12.2002  ve 
01.02.2003  tarihlerinde  şahsının  herhangi  bir  bilgisayar  başında  olmadığını  ve  gün  boyunca 
alışverişte olduğunu ispatladığını, İstanbul Jandarma Bölge Komutanlığı ve İstanbul İl Jandarma 
Komutanlığında  suç  tarihi  itibari  ile  görevli  olmadığını,  sözde  dijital  verilerde  geçen  sokak 
isimlerinin dijital verilerin hazırlandığı tarihte bulunmadığını, yine dijital veride faaliyette olduğu 
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belirtilen Eminönü-Vezneciler tramvay hattının suç tarihi itibariyle çalışmadığını, suç konu dijital 
verilerin 15.06.2006 tarihinde sonraki bir zamanda maddi gerçeğe aykırı olarak üretildiklerinin sabit 
olduğunu, atılı suçun kanunda tarif edilen unsurlarının oluşmadığını, dosyadaki dijital veri delilleri 
ile şahsı arasında illiyet bağının bulunmadığını, atılı suça ilişkin fiili hiçbir hareketinin olmadığını, 
mahkemenin kararının maddi gerçeğe uygun olarak verilmesini istediğini beyan etmiştir.

92-) SANIK KAHRAMAN DİKMEN:

a-)  Klasör  73  Dizi  204-224'de  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
28.05.2010 Tarihli Beyanlarında Özetle: 2002-2003 yıllarında Kara Harp Akademisinde 2. sınıfta 
öğrenci  olduğunu,  1.  Ordu  Komutanlığında  gerçekleştirilen  plan  seminerinden  haberinin 
olmadığını, balyoz, oraj, suga,sakal, çarşaf isimli eylem planları hakkında bilgisinin bulunmadığını, 
kilit  görevlere  atanacak  personel  listesi.doc  isimli  belgede  adının  karşısında  sakmcalı-şüpheli 
durumda olan personeli belirleyecek şeklinde notun yazılı olduğu hususu ile ilgili olarak verilen 
görev  ve  isminin  bulunduğu  listeleri  ilk  kez  gördüğünü,  kendisine  herhangi  bir  tebligat 
yapılmadığını, Oğuz Türksoyu'nun devre arkadaşı olduğunu, listede isimleri geçen Hakan Sargın, 
Hanifı Yıldırım, Mustafa Koç, Ali Demir, Oğuz Türsoyu ve Yusuf Kelleli'yi tanıdığını, diğerlerini 
tanımadığını, 11 nolu CD içerisinde yer alan ve sonunda Hanifı Yıldırım'm isminin yer aldığı 12 
sayfadan oluşan görevlendirilecek personel listesi isimli listenin İstanbul ilinde görevlendirilecek 
personel listesi başlığı altında 51. sırada adının geçmesi ile ilgili olarak Hanifı Yıldırım'm kendisine 
böyle bir görev vermediğini, böyle bir tebligat yapılmadığını beyan etmiştir.

b-)  Kapatılan  İstanbul  10.  Ağır  Ceza  Mahkemesindeki26.08.2011  Tarihli  52  Nolu 
Celsede  Yapmış  Olduğu  Savunmasında Özetle:  Cumhuriyet  Savcılığmdaki  beyanlarını  tekrar 
eden sanık atılı suçlamayı kabul etmediğini, Balyoz Harekat Planını ilk defa basından duyduğunu, 
söz konusu seminere katılmadığını, atılı suçla ilgili olarak kendisen sözlü ya da yazılı hiçbir görev 
verilmediğini,  iddia  edilen  görevlerle  ilgili  hiçbir  faaliyette  bulunmadığını,  delil  olarak  sunulan 
dijital  verilerin  oluşturulmasından  da  hiçbir  ilgisinin  olmadığını,  söz  konusu  suçla  ilgili  suçu 
işlediğine  dair  maddi  bir  delilin  bulunmadığını,  suça  konu  dijital  verilerin  üst  yollarında 
isminingeçmediğini,  dijital  verilerde  ıslak  imzasının  bulunmadığını,  öğrenci  olduğu  dönemde 
Jandarma Bölge  Komutanlığında  görevli  olmadığını,  1.  Ordu Komutanlığında  meslek  hayatının 
hiçbir  döneminde  çalışmadığını,  akademide  okuyan  bir  öğrenci  olarak  araç  imkan  kabiliyet 
açısından  atılı  suça  konu  dijital  verideki  görevleri  yapmasının  mümkün  olmadığını,  meslek 
hayatında  istihbaratla  ilgili  hiçbir  görevde  çalışmadığını,  iddia  edilen  emekliye  sevk  edilecek 
personelin hiçbirisinin emrinde veya etrafında çalışan insanlar olmadığını, sözde dijital verilerde 
belirtilen  görevlerin  kendisine  tebliğ  edilmediğini,  hassas  tesislerde  görevlendirilecek  personel 
listesinin 51. sırasında isminin geçtiğini, 139 kişide oluşan listede 5 kişi hariç 134 kişinin ifadesinin 
dahi  alınmadığını,  herhangi  bir  çizelgenin  imza bloğunda veya  bilgisayar  üst  verisinde  isminin 
olmadığını,  söz  konusu  dijital  verilerde  askeri  yazışma  kurallarına  aykırı  olarak  yazışmaların 
yapıldığının  görüldüğünü,  25.12.2002  saat  21:30  da  oluşturulduğu  iddia  edilen  dijital  verinin 
düzenlendiği  tarihte  Ankara  da  bulunduğunu,  bununla  ilgili  kredi  kartı  bilgisinin  dosyaya 
sunduğunu, maddi gerçeğe ulaşılması açısından cep telefonunun 25.06.2002 tarihinde, öncesinde ve 
somasında İsmailağa Camii bölgesinde sinyal verip vermediğinin tespit edilmesi gerektiğini, çünkü 
o tarihte Ankara da olduğunun açık olduğunu, İsmailağa Camii'ne hayatında hiç gitmediğini, yerini 
bilmediğini, iddia olunan görevlerle ilgili hiçbir faaliyette bulunmadığını beyan ederek beraatına 
karar verilmesini talep etmiştir.

93-)SAN1K YUSUF KELLELİ:

a-)  Klasör  145  Dizi  43-44'de  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
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28.02.2010 Tarihli Beyanlarında Özetle:  Sakal eylem planının uygulanması ile ilgili  kendisine 
görev  verilmediğini,  planı  basından  duyduğunu,  adı  geçen  planda  isminin,  sicil  ve  rütbesinin 
geçmesi ile ilgili olarak sicil,  rütbe ve sınıfının doğru olduğunu, ancak böyle bir görev almayıp 
herhangi bir oluşum içerisinde yer almadığını, listedeki astsubay olan kişileri tanımadığını, Hanifı 
Yıldırım  tarafından  hazırlanan  İstanbul  Jandarma  Bölge  Komutanlığı  kilit  görevlere  atanacak 
personel listesi isimli belgede isminin karşısında emrine verilecek ekipler ile icra edilen faaliyetlerin 
sahadaki  denetimini  komutan  adına  yürütecek  şeklindeki  notla  ilgili  olarak  Hanifı  Yıldırım'ı 
tanıdığını, hafta sonları ailecek görüştüklerini, görevlendirme hususunda irtibatlarının olmadığını, 
kendisine  böyle  bir  görev  tebliğ  edilmediğini,  komando  ağırlıklı  iç  güvenlik  kursu  gördüğünü, 
döküm, sakal,  tırpan,  orak,  yumruk,  kürek,  testere  ve urgan isimli  operasyon planlarında adları 
geçen şahısları tanımadığını beyan etmiştir.

b-)  Klasör  5  Dizi  138-139'da  Bulunan,  Sorgu  Hakimliğinde  Yapmış  Olduğu 
28.02.2010 Tarihli Savunmalarında Özetle:  Cumhuriyet Savcılığındaki beyanlarını tekrar eden 
sanık atılı suçlamayı reddetmiştir.

c-)  Kapatılan  İstanbul  10.  Ağır  Ceza  Mahkemesindeki26.08.2011  Tarihli  52  Nolu 
Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle: Aşama beyanlarını tekrar eden sanık atılı suça 
ilişkin planın bilgisi dahilinde hazırlandığını veya tarafına tebliğ edildiğini tamamen reddettiğini, 
isminin  yazılı  olduğu  görevlendirmelere  ilişkin  mantık  hatalarının  bulunduğunu,  söz  konusu 
seminere katılmadığı gibi hazırlık veya icra safhasında yer almadığını,  suç tarihinde akademide 
eğitim gören hiçbir  öğrencinin şahsına ait  veya zimmetli  bir  bilgisayarının olmadığını,  akademi 
öğrencilerinin kafalarını bile kaldıramayacak kadar yoğun çalıştıkları bir ortamda bahse konu gizli 
faaliyetleri  yürütmelerinin ve bu faaliyetlerin  açığa çıkmamasının mümkün olmadığını,  İstanbul 
Jandarma Bölge Komutanlığı ve 1.  Ordu Komutanlığı  bünyesinde hiç  görev yapmadığını,  Kara 
Harp Akademisinde öğrenim gören jandarma subaylarının sicil amirlerinin öğretim başkanı ve Kara 
Harp  Akademisi  komutanı  olduğunu,  sözde  planların  hiçbirinde  imza  veya  elektronik  imza  ve 
benzeri  işaretin  bulunmadığını,  hazırlandığı  iddia  edilen  planların  içinde  adının  geçmesinin 
tamamen iradesi ve bilgisi dışında olduğunu, bu planların tarafına tebliğ edildiğine dair yazılı veya 
sözlü  bir  belgenin  bulunmadığını,  sözde  planda  yer  aldığı  iddia  edilen  personelden  Hüseyin 
Özçoban hariç hiçbirini tanımadığını, planda geçen bazı kişilerin İstanbul'a hayatlarında ilk kez bu 
soruşturma nedeni ile geldiklerini bununda planların ne kadar mantıksız ve temelsiz hazırladığının 
göstergesi olduğunu, birbirini hiç tanımayan bu konularda eğitim almamış kişilerin bu tür görevleri 
yapabilmesi veya ast'lık üst'lük ilişkisi gereği emir verilmesinin ne askeri mantığa ne de hayatın 
olağan akışına uygun olduğunu, 1994 yılında çatışma sırasında yaralandığını, vatan için döktüğü 
kanı  komployu  hazırlayanlara  helal  etmediğini  beyan  ederek  beraatına  karar  verilmesini  talep 
etmiştir.

94-)SANIK HÜSEYİN TOPUZ: 

Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki 26.08.2011 Tarihli 52 Nolu Celsede 
Yapmış  Olduğu  Savunmasında  Özetle:  Yurtdışında  görevde  bulunması  sebebiyle  savcılık  ve 
sorgu  hakimliğinde  ifadesi  alınamayan  sanık  ne  sözde  çarşaf  planı  ve  eklerini  ne  sakal  eylep 
planının  eklerini,  ne  de  arama  yapılacak  yerler  çizelgesi  adında  bir  çizelge  hazırladığını, 
hazırlanması  için  herhangi  bir  kimseden talimat  almadığını,  kimseye talimat  vermediğini,  sahte 
planların  hazırlandığı  iddia  edilen  Şubat  2003  ayında  Kara  Harp  Akademisinde  öğrenci  subay 
olduğunu, burada kendisine tahsis edilmiş bir bilgisayarın olmadığını, 1. Ordu Komutanlığında icra 
edilen plan seminerinden haberinin olmadığını, sözde dijital görevlendirme çizelgelerinde İstanbul 
Jandarma Bölge Komutanlığının personeli  olarak gösterildiği,  Kara Harp Akademisinde öğrenci 
olması nedeniyle İstanbul Jandarma Bölge Komutanlığı ile maaş işlemlerinin buradan yürütülmesi 
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haricinde  herhangi  bir  emir  komuta  bağlantısının  olmadığını,  komuta  kademesindeki  ve 
karargahtaki  şahısları  tanımayan söz konusu tarihlerde  İstanbul  Jandarma Bölge  Komutanlığına 
bağlı  olan  7  İl  Jandarma  Komutanlığı  karargah  ve  bağlı  birliklerindeki  görevli  şahısları  hiç 
tanımayan biri olarak böyle bir çalışma yapıp çizelge hazırlamasının mümkün olmadığını, sözde 
listede bulunan 60 vakıf, dernek, yurt, kursun 2002-2003 yıllarında faaliyet göstermediği, 28'inin 
ise hiç mevcut olmadığını tespit edildiğini, sahteciliğin bu şekilde ortaya çıktığını, hayatı boyunca 
Fatih Camii'nin bulunduğu semte bile gitmediğini, insanın hayatı boyunca hiç gitmediği, bilmediği 
bir  yerle  ilgili  olarak  bir  plan  hazırlamasının mümkün olmadığını,  tarafından hazırlandığı  iddia 
edilen görevlendirme çizelgesinde ismi geçen personelden hiçbirini tanımadığını, sözde çizelgede 
İstanbul ili ile ilgisi olmayan 5 değişik ilde görev yapan personelin isimlerinin yer aldığını, atılı  
suçun iftiradan ibaret olduğunu, bilirkişi raporunda çarşaf, sakal eylem planları ve ekleri ile ilgili 
olarak her 2 planda da eylem tarihinin 28 Şubat 2003 olarak somutlaştırıldığını, ancak her 2 planın 
EK-A'sı  olan hedef  analizinde ise keşif  faaliyet  tarihi  olarak Mart  2003 tarihinin göründüğünü, 
bunun önce eylemin 28 Şubat 2003'te gerçekleştirilmesi sonra Mart 2003 'te de eylem yapılacak 
yerin keşfinin yapılması anlamına geldiğini, bu durumun mantıkla izah edilemeyeceğini, seminer 
kapsamında  ki  dokümanlar  ve  ses  kayıtların  incelemesinde  bahse  konu  eylem  planlarına  atıf 
yapılmadığını,  isimlerinin herhangi  bir  şekilde dokümanlar  arasında yer  almadığını,  sözde sahte 
planlara göre Fatih ve Beyazıt Cami'lerine yönelik eylemin gerçekleştirileceği iddia edilen tarihin 
28 Şubat 2003 olduğunu, seminerin 5-7 Mart 2003'te icra edildiğini, söz konusu seminerden 1 hafta 
önce icra edileceği iddia edilen bu eylemlerin seminerde ele alınmasının mümkün olmadığını, 28 
Şubat 2003 tarihinde anılan yerlerde herhangi bir olay, vuku bulunmadığı dikkate alındığında ortada 
icra edilecek ne bir planın ne de bir olayın olduğunu, hiçbir maddi ve hukuki delile dayanmayan bir  
varsayıma ulaşılmasının akla ve mantığa uygun olmadığını, Fatih ve Beyazıt Camileri çevrelerinde 
kamera sistemlerinin 2005 yılından soma kurulduğunu, tarafından hazırlandığı iddia edilen sahte 
çarşaf  eylem planında  operasyon  esnasında  muhabere,  emniyetli  cep  telefonları  ile  sağlanacak 
ibaresinin  yer  aldığını,  emniyetli  cep  telefonu  uygulamasına  ilk  kez  2  Aralık  2008  tarihinde 
başlandığını,  Kara  Harp  Akademisinde  öğrenci  olması  nedeniyle  İstanbul  Jandarma  Bölge 
Komutanlığının  kendisine  emir  veremeyeceğinin  diğer  sanıklar  tarafından  ifade  edildiğini,  bu 
ifadeleri inceleyen dijital veri üretim merkezindeki şahısların büyük bir hata yaptıklarını anlayarak 
yeni  sahte  bir  dijital  veri  üretme  ihtiyacı  duyduklarını  ve  söz  konusu  dönemde  Kara  Harp 
Akademisinde  görevli  bir  öğretim  elemanı  olan  Erhan  Kubat'ın  ismini  kullanarak  yeni  bir 
görevlendirme çizelgesi oluşturduklarını, söz konusu listelerde kıdemli olanın kıdemsizin emrine 
verildiğini,  Fatih  Camii'ne  yönelik  gözlem  ve  keşif  formlarının  Aralık  2002  veya  Ocak  2003 
tarihlerinde hazırlandığını, bu tarihlerde sahte dijital verilere göre belgede mevcut sokak ve cadde 
isimlerinden  10  tanesinin  isimlerinin  verilme  tarihinin  2006  ve  2007  olduğunu,  2006  ve  2007 
yıllarında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin sokak ve caddelerinin isimlerini belirlemeye yönelik 
meclis  kararını  2003  yılında  bilemeyeceğini,  Fatih  Camii  civarına  2005  yılı  ve  somasında 
kurdurulan kamera sistemini 2003 yılında bilmesinin imkansız olduğunu, TÜBİTAK'ın 2008 yılında 
üreteceği  emniyetli  cep telefonunu 2003 yılında kullanamayacağını,  bütün bunların sahte dijital 
verilerin 2003 yılında değil en erken 2008 yılı ve sonrasında hazırlandığınıgösterdiğini, atılı suça 
konu sahte  dijital  verilerin  kendisi  tarafından hazırlandığına  yönelik  herhangi  bir  somut  delilin 
olmadığını, olmasının da mümkün bulunmadığını ve suçsuz olduğunu beyan ederek beraatine karar 
verilmesini talep etmiştir. 

95-)SANIK MURAT ÖZÇELİK:

a-)  Klasör  106  Dizi  71-77'de  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
24.02.2010  Tarihli  Beyanlarında  Özetle: 2002-2005  ydları  arasında  Bursa  Jandarma  Bölge 
Komutanlığında  harekât  asayiş  şube  müdürü  olarak  görev  yaptığını,  Bursa  ili  kritik  tesis  ve 
kurumlarda  görevlendirilecek  askeri  personel  listesi  gösterildiğinde  kısmen doğru  olduğunu,  bu 
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şekilde  kritik  tesis  ve  kurumların  listesinin  olduğunu,  ancak kendisinin  bu  tesis  ve  kurumlarda 
görevlendirilecek  jandarma  görevlilerini  belirtmesinin  söz  konusu  olmadığını,  gösterilen  belge 
altındaki ünvanın o dönemki unvanı olduğunu, Bursa, Yalova, Balıkesir illerindeki görevli kolluk 
kuvvetleri hakkında ne kadarının irticacı olduğuna dair değerlendirme raporlarının bulunduğu evrak 
gösterildiğinde bunlardan adı geçen illerin ilçelerinde görev yapan polis, jandarma, özel güvenlik 
teşkilatı, Sivil Savunma Müdürlüğü personel listesini gösteren kısımların genel çerçeve itibari ile 
doğru olduğunu,  bu şekilde listeler  tuttuklarını ancak yanında yer  aldığı şekilde kaçının irticacı 
olduğunu, hangi şirketlerin kapatılmasının uygun olacağı şekilde değerlendirmeler yapmadıklarını, 
EMASYA planlamasının toplumsal olaylara karşı valinin emri ile görev alınmasını düzenlediğini, 
bu durumlarda yapılacak işler açısından önceden kendileri tarafından bazı hazırlıkların yapıldığını, 
Bursa,  Yalova,  Balıkesir  illerindeki  kamu  kurum  ve  kuruluşlarındaki  araç,  teçhizat  ve  iş 
makinelerini gösterir listelerin önceden hazırlandığını, Bursa, Yalova, Balıkesir illerindeki 105 adet 
yerel  basın  yayın  organına  ilişkin  isimlerinin  yayın  türünün  sahiplerinin  hangi  siyasi  görüşü 
desteklediğinin ve düşünceler bölümünde görüşülecek desteği alınabilir, gözaltına alınacak tarzında 
değerlendirmelerin bulunduğu bölümle ilgili olarak bunlardan düşünceler ve hangi siyasi görüşü 
desteklediği bölümlerinin olmayacağına, diğer bilgilerin doğru olduğunu, arama yapılacak yerlerle 
ilgili  bir  liste  hazırlamadığını,  Bursa  da  göreve  çağırılacak  emekli  jandarma  personeli  listesini 
hazırlamadığını, 1. Ordu Komutanlığında düzenlenen plan seminerine katıldığını, ancak seminerin 
konusu  ve  gündemini  hatırlamadığını,  bilerek  ya  da  bilmeyerek  devletin  yasal  organlarını 
engellemeye yönelik bir davranış içerisine girmediğini beyan etmiştir.

b-) Klasör 106 Dizi 84-85'de Bulunan, Sorgu Hakimliğinde Yapmış Olduğu 25.02.2010 
Tarihli  Savunmalarında Özetle:  Cumhuriyet  Savcılığındaki  beyanlarını  tekrar  eden sanık  atılı 
suçlamayı reddetmiştir.

c-) Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki Savunmaları: 
ca) 26.08.2011 Tarihli 52 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:
Gerek 1. Ordu Komutanlığında çıkan gerekse Donanma Komutanlığında yapılan aramada 

ele  geçirildiği  iddia  edilen  CD,  DVD  ve  her  türlü  belge  içerisinde  yer  alan  ve  kendisi  ile 
ilişkilendirilmeye  çalışılan  dijital  verilerin  kendisi  tarafından  oluşturulduğu  veya  ilgili  olduğu 
iddialarının  gerçeği  yansıtmadığını,  iddiaları  kabul  etmediğini,  atılı  suça  konu dijital  belgelerin 
hiçbirisinin son kaydedicisinin kendisi olmadığını, EK-A kritik tesis ve kurumlar çizelgesinin 1. 
Ordu Komutanlığında ele geçirilen örneğinde suça konu veriler mevcutken Gölcük'ten çıktığı iddia 
edilen aynı örnek belgelerde hiçbir suç unsurunun bulunmadığını, EK-B kolluk kuvvetleri ve özel 
güvenlik teşkilatları personel durumu adlı çizelgenin Gölcük'te ele geçirilen nüshası ile 11 numaralı 
CD de olan örneğinin farklılıklar içerdiğini, söz konusu dijital verilerde sahteciliğin izlerinin açıkça 
görüldüğünü,  söz  konusu  dijital  verilerde  sadece  içerik  olarak  değil  üst  veri  bakımından  da 
tutarsızlıkların  bulunduğunu,  üretimin  kopya  olduğunun  belli  olduğunu,dijital  verilerin  aslında 
Gölcük'ün tarihi yeni olmasına rağmen Gölcük'te üretildiğini, bundan istifade ile 11 nolu CD'deki 
belgelerle suç unsurunun katıldığını belgelerin isimlerinin aynı olmasına rağmen içeriklerinin farklı 
olduğunu,  Gölcük'te  oluşturulmuş  belgelerin  öbür  tarafa  aktarıldığını,  ya  Windows  tabanının 
yetersizliği ya da Office programlarının yetersizliği nedeni ile tutarsızlıkların oluştuğunu, seminere 
emirler gereği katıldığını, seminer esnasında öncesinde sonrasında balyoz, darbe ve benzeri bir şey 
duymadığını, seminerden önce veya soma 1. Ordu Komutanlığında yapılan herhangi bir toplantıya 
katılmadığını, seminerde herhangi bir takdim görevinin olmadığını, söz almadığını, ortaya çıkan 
sahtekarlıkların resmi yazılarla cevaplardan ortaya çıkan sahtekarlıklar olduğunu, tek istediği şeyin 
haksız ve hukuksuz suçlamalardan yüzünün akı ile çıkmak olduğunu, bu zulmü kendilerine reva 
görenlerinde yargılandıklarını ve tutuklandıklarını görmeyi istediğini, lehinde onca delile rağmen 
hala tutuklu yargılanmasını anlamadığını beyan etmiştir.
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cb) 28.08.2012 Tarihli 113 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:
Delil  inceleme  safhasının  atlandığını,  maddi  gerçeği  araştırmak,  bulmak  ve  sanıkların 

lehine olan delilleri toplamakla yükümlü Cumhuriyet Savcılığının dijital verilere iddianamelerinde 
tek tek yer verirken içeriğinin doğru olmadığını gösteren ıslak imzalı ve mühürlü resmi belgelerden 
hiç  söz  etmediklerini,  üstüne  üstelik  bunları  savunmanın  görüpte  uyanmaması  için  adli  emanet 
deposuna  aldıklarını,  Mahkemenin  de  gerçek  belgeleri  yok  saydığını,  50  sayfalık  delil  listesi 
okunurken dijital verilerin tek tek sayıldığını ancak ıslak imzalı ve mühürlü gerçek belgelerin bir 
tanesine dahi değinilmediğini, İddia Makamının kendi araştırma sonuçlarını ortaya koyan yüzlerce 
resmi belgenin onlarca bilirkişi raporlarının ve kamu tanıklarının ifadelerinin açık seçik olduğu ama 
mahkeme  tarafından  ısrarla  görmezden  gelindiği  bir  ortamda  kendisinin  son  savunma  yapması 
konusunda  zorlandığını,  soruşturma  safhasının  başında  beri  yapılanların  Avrupa  İnsan  Hakları 
Sözleşmesinin 5. ve 6. maddelerine açıkça aykırı olduğunu, adil yargılanmadığını düşündüğünü, 
dosyadaki resmi belgelere itibar edildiği, bilirkişi raporlarının aldırıldığı ve talep ettiği tanıkların 
dinlenmesi halinde avukatı ile birlikte savunma yapacağını ifade etmiştir.

96-)SANIK MUSTAFA ÖNSEL:

a-)  Klasör  115  Dizi  85-90'da  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
24.02.2010 Tarihli Beyanlarında Özetle: Atılı suçlamayı kabul etmediğini, kurmay subay olarak 
Kara  Harp  Akademisinden  mezun  olduktan  soma  2002  yılında  Bursa  Jandarma  Bölge 
Komutanlığına Kurmay Başkanı olarak atandığını, atandığında bölge jandarma komutanının o yıl 
atanan Levent Ersöz olduğunu, Balyoz Harekat Planı ile ilgisinin bulunmadığını, suça konu plan 
seminerine  katılmadığını,  2002-2003/jandarma/bursa  bölge/  gözaltına alınacaklar  isimli  klasörde 
bulunan tutuklanacak irticai örgüt liderleri isimli dosyada Bursa, Balıkesir, Bilecik ve Çanakkale de 
mukavemetlerinin kırılması için harekatın başlangıcında tutuklanacak irticai örgüt liderleri isimli 
belgenin imza bölümünde isminin yazması ile ilgili olarak böyle bir belge hazırlamadığını, belgeyi 
ilk defa gördüğünü, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale illerinde ilişiği kesilecek sağ görüşlü öğrenci 
listesinde  adının  bulunması  ile  ilgili  olarak  belgeyi  hazırlamadığını,  bilgisinin  bulunmadığını, 
Balıkesir, Bursa ve Çanakkale illerinde ilişiği kesilecek sol görüşlü üniversite öğrencileri ile ilgili 
belgeyi  hazırlamadığını,  kadife  eldiven  adlı  faaliyet  kapsamında  herhangi  bir  belge 
düzenlemediğini,  görevi  itibari  ile  atılı  suç  şeklinde  ayrıntıya  girecek  bir  çalışma  yapmasının 
mümkün  olmadığını,  listeleri  kendisinin  hazırlamadığını,  söz  konusu  belgeler  doğru  ise  kendi 
bilgisi dışında birileri tarafından bu belgelerin hazırlanmış olabileceğini, teknik itibari ile bir başka 
bilgisayardanbu tür yazıların yazılabileceğini, önemli olanın bir IP numarasının bulunması ve kendi 
adına  kayıtlı  olmama  gerektiğini,  ayrıca  bağlı  bulunduğu  komutanlık  envanterinde  adına  IP 
numarası  ile  tanımlı  olmasının  gerektiğini,  bu  anlamda  TÜBİTAK bilirkişi  raporunun  geçersiz 
olduğunu, oraj,suga, çarşaf, sakal eylem planlarının daha önce duymadığını ve atılı suçlamayı kabul 
etmediğini beyan etmiştir.

b-)  Klasör  115  Dizi  99-100'de  Bulunan,  Sorgu  Hakimliğinde  Yapmış  Olduğu 
25.02.2010 Tarihli Savunmalarında Özetle:  Cumhuriyet Savcılığındaki beyanlarını tekrar eden 
sanık atılı suçlamayı reddettiğini beyan etmiştir.

c-) Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki Savunmaları: 
ca) 06.10.2011 Tarihli 53 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:
Aşamalardaki beyanlarını tekrar eden sanık hakkında tek kanıt olarak gösterilen CD'nin 

sahteliğinin yeterince ortaya  konulduğunu,  atılı  suçlamayı  reddettiğini,  kamu oyunda linç'e  tabi 
tutulduklarını,  aşağılandıklarını,  bu  davanın  psikolojik  yanını  oluşturan  ve  2003  Ocak  ayında 
yapıldığı ifade edilen planda geçen sokak ve cadde isimlerinin 10 tanesinin 2006 ve 2007 yılında 
verildiğinin  ispatlandığım,  planda  tespiti  istenilen  kamera  sisteminin  2005  yılından  sonra 
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kurulduğunu,  kullanılması  istenilen  emniyetli  cep  telefonunun  kullanımına  2  Aralık  2008  de 
başlandığını, bu sözde planın 2003 Ocak ayından 5 yıl soma hazırlandığının göstergesi olduğunu, 
planda yer alan Eminönü- Vezneciler tramvay hattı, otobüs hattının o yıllarda olmadığını, basının bu 
delillere yer vermesi gerektiğini, basın eğer gerçekten samimi ve özgür ise bu söylediklerine aynı 
büyüklükte  yer  verilmesi  gerektiğini,  hazırladığı  iddia  edilen  listelerin  bir  tanesinin  kendisi 
tarafından hazırlandığının ispati halinde kendisini burada yakacağını, tarafından hazırlandığı iddia 
edilen  manüple  edilmiş  üst  veri  yollarında  kendisinin  gözüktüğü 62 kişilik  listede  suç  vasfının 
olmadığını,  bu  62  kişiden  2  kişinin  AKP'li  olduğunu,  21  kişinin  ANAP'lı  bulunduğunu,  diğer 
partilerden  de  kişilerin  bulunduğunu,  sözde  AKP'ye  karşı  darbe  yapılacaksa  listedeki  2  kişinin 
bulunmasının bir çelişki olduğunu, listede SP'li İnegöl Belediyesi AKP'li olduğu için araları iyidir 
notu konmuş 16. sıradaki kişi için hiçbir olumsuz ibarenin bulunmadığını, 18. sırada bulunan Bekir 
Kahyaoğlu  için  hizmet  götürmek  için  gayretlidir  dendiğini,  yani  şahsın  övüldüğünü,  üst  veri 
yollarına  göre  hazırladığı  ileri  sürülen  kaymakamlarla  ilgili  düşünceleri  gösteren  listelerde 
çelişkilerin  bulunduğunu,  bu  kadar  hatayı  2  listede  yapacak  kadar  zeka  özürlü  olmadığını,  söz 
konusu  darbe  AKP  hükümetine  karşı  gözükmesine  rağmen  listede  diğer  partilerden  üyelerin 
gözaltına alındığının açık olduğunu, 12 Eylül 80 darbesinin esas alındığı iddiasına rağmen listede 
CHP'nin  olmadığını,  Çanakkale  kendi  bölgesine  bağlı  bulunmasına  karşın  Çanakkale  ile  ilgili 
çalışmaların  unutulduğunu,  böyle  bir  çalışmayı  kendilerinin  yapması  halinde  Çanakkale'nin 
unutulmasının mümkün olmadığını, listelerdeki birçok tutarsızlığın akıl ve mantıkla hayatın olağan 
akışı ile izah edilemeyeceğini, Balıkesir ile ilgili yapılan sözde çalışmada AKP il başkanının isminin 
geçmemesinin şaşırtıcı  olduğunu, sözde çalışma yaptığı illerde 50 ilçenin bulunduğunu, AKP'ye 
karşı  darbe  yapılacağı  iddia  edilen  bir  il  başkanı,  50  ilçeden  sadece  6  ilçe  başkanı,  binlerce 
üyesinden sadece 103 tanesinin gözaltına alınmış gözüktüğünü, böyle bir darbenin olmayacağını, bu 
ülkenin  çocukları  olarak  halkın  değerlerine  saldırıda  bulunamayacaklarını,  dost  bildiklerinin 
kendilerini  pusuya  düşürdüklerini,  arkadan  hançerlediklerini,  bu  dava  ile  canevlerinden 
vurulduklarını,  silah  arkadaşlarına  siteminin  bulunduğunu,  silah  arkadaşlarının  öldüğünü, 
yönetiyorum zannettikleri ordunun sahte CD'ler ile belinin kırıldığını, emniyet içerisinde ABD'li 
servis elemanlarından eğitim adı altında destek alan bir gurubun kendilerine kurulan tezgahın en 
önemli yanını teşkil ettiğini, sahte belge üreten usulsüz ortam ve telefon dinlemesi yapan, şantaj 
kasetleri  çeken  merkezlerin  varlığından herkesin  haberdar  olduğunu,  yapılan  her  şeyde  parmak 
izlerinin  bulunduğunu,  çakalın  arkadaşlığının  leşin  başına  kadar  olduğunu,  Beşiktaş'ta  düşman 
askerini  esir  almış  muzaffer  bir  ordunun askeri  gibi  olduklarını,  kimliğini,  kişiliğini  kaybetmiş 
mankurtlaşmış bu çeteyi suçladığını, kurgunun bir başka anlamı ise siyaset gurubu yönetim erki 
olduğunu,  Yasemin Çongar'ın ABD de yayın  yapan ulusal  radyonun 30 Haziran 2010 tarihinde 
konuğu olduğunu veBaşbakanın balyoz planı ile ilgili belgelerin gazetelerinde yayınlanması için 
ricacı  olduğunu  ifade  ettiğini,  TBMM eski  başkanının  balyozun,  balyoz  planını  hazırlayanların 
kafasına indiğini söylediğini, burada hukukun üstünlüğünden değil aksine üstünlerin hukukundan 
söz edilebileceğini, sözde darbe ile uğraşılacağına post model darbe diye nitelendirilen 28 Şubat 
süreci  ile  ilgili  davanın  açılmasının  gerektiğini,  dönemin  en  namlı  generalini  yandaş  ticari 
kuruluşlarda  danışman olarak  çalıştırıp  onunla  ABD'ler  de  CINSA denilen  Yahudi  kuruluşunda 
sarmaş  dolaş  olup  kendisinin  ise  darbeci  olarak  yargılandığını,  bu  durumu  şiddetle  kınadığını, 
insanların  hakkında  imzasız  bir  evrakta  ismi  geçmesi  nedeniyle  dava  açılmasına  rağmen 
danışmanlık yaptığı iddia edilen emekli  bir generali Güneydoğu da bazı savcı ve hakimler yola 
gelsin diye sağlarına sollarına bomba atıyorduk şeklindeki açıkça suç içeren zihni sinir açıklamasına 
dava açılmamasının nedenini anlamadığını, bu davanın uluslararası güçlerin ve siyasilerin çılgın 
projelerinden biri olduğunu ve projenin isminin cambaza bak projesi olduğunu, bu nedenle siyasi 
erki  kınadığını,  gelecek  basın  mensuplarının  çok  büyük  baskı  ve  tehdit  altında  olduklarının 
bildiğini, yandaş basın mensuplarına diyecek hiçbir şeyinin olmadığını, yalanın ,iftiranın, çirkefm 
bataklığında  yüzdüklerini,  onlara  tükürmeye  bile  tenezzül  etmediğini,  sahteliği  yüzlerce  kez 
ispatlanmış  bir  CD üzerinden tutuklu olarak yargılandıklarını,  soruşturma savcılarının lehe olan 
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delilleri  adli  emanete  kaldırarak  açıkça  suç  işlediklerini,  duruşmaya  2  gün  kala  Mahkeme 
Başkanının değiştirildiğini, daha önce kendilerini tahliye eden 2 hakim ile yakalama emrini kaldıran 
2  hakimin  yetkilerinin  kaldırılıp  başka  yere  atandıklarını,  hiçbir  zulmün  ebedi  olmadığını, 
kendisinin bir  ihtilal  mahkemesinde yargılandığını düşündüğünü, 60 ihtilali  12 Eylül  darbesinin 
hıncının  kendilerinden  çıkartıldığını  hissettiğini,  12  Eylül  ve  28  Şubat'm  arkasında  kim  varsa 
bugünkünün  arkasında  da  aynı  gücün  olduğunu,  düşünülmemiş  bir  planın,  teşebbüs  edilmemiş 
darbenin,  bombalanmamış  camiinin,  düşürülmemiş  uçağın,  katılınmamış  seminerin  faili  olarak 
yargılandığını beyan etmiştir.

cb) 04.09.2012 Tarihli 116 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:
Kenan Kalay isimli şahsın malum söz konusu seminere katılan bir binbaşı olduğunu, bu 

şahsın aynı zamanda ilişiği kesilmesi teklif edilen personel listesinde 1. sırada bulunduğunu, Kenan 
Kalay'm kendisinin akrabası olduğunu, üniversitede ilişiği kesilecek öğrenciler listesinde bir ismin 
dikkatini  çektiğini,  memleketinin  Trabzon  Beşikdüzü  olduğunu,  soruşturma  savcılığının  sorusu 
üzerine üniversiteden gönderilen bir belgede dayısının adını gördüğünü, Beşikdüzü Eczanesi sahibi 
Hayrettin Kalay'm dayısı olduğunu, ilişiğini keseceklerini iddia edilen öğrencinin sözde dayısının 
adresini  vermiş  olabileceğini  düşündüğünü,  öğrencinin babasının  ismine  baktığında  çok samimi 
arkadaşı olan Hüseyin Avni Oğuzhan'm kızı olduğunu anladığını, dayısı Hayrettin Kalay'ın tutuklu 
hükümlülerin ziyaretçi defterinden anlaşılacağı üzere kendi ziyaretine geldiği gibi aynı ziyaretçi 
listesinde Hüseyin Avni Oğuzhan'm da isminin bulunduğunu, bu dava nedeniyle nerdeyse akraba ve 
dostları  ile  arasının  açılacağını,  görülen  davada  da  anlaşılacağı  üzere  CD  ve  flash  belleklerin 
günümüzde  kitle  imha  silahlarının  en  gelişmiş  modeli  olduklarını,  bu  silahla  bir  kurumu,  bir 
toplumu istenilen hale getirilebileceğini,  gelmezse imha edebileceğini, bu kitle imha silahlarının 
kendilerine karşı da kullanıldığını, ancak savunmalarının güçlü çıktığını, silahın defosunu ortaya 
koyduklarını, tarafsız olması gereken gözlemcilerin bunu ısrarla kabul etmediklerini, çünkü mevcut 
oyunda  kendilerinin  imha  edilmelerinin  gerektiğinin  düşünüldüğünü,  oyunun  bunun  üzerine 
kurgulandığını,  mahkemenin  bilirkişi  ve  tanık  dinletme  taleplerini  kabul  etmediğini,  delilleri 
değerlendirme safhasının mahkemece oldu bittiye getirildiğini, bunu ihsas-ı rey olarak nitelendiren 
avukatların  bu  şekli  yargılamanın  bir  parçası  olmak  istememeleri  nedeniyle  duruşmaya 
girmediklerini, çünkü bir yerde eğer bilim reddediliyorsa hukuken yapılacak birşeyin kalmadığını, 
gerçek avukatların olduğu yerde olduklarını ve yargının 3 ayağından biri ve belkide en önemlisi 
olan  savunma ayağını  oluşturduklarını,  şu anda bu ayağın  olmadığını,  mahkemece yüzlerce  yıl 
sonra bile konuşulabilecek bir karara imza atılarak savunmalara avukatsız olarak devam etme kararı 
alındığını  yaşananların  hukuken  en  küçük  bir  izahının  olmadığını,  özgürlüğünün  alenen  gasp 
edildiğini,  birgün  komplocuların  bunun  hesabını  gerçekten  bağımsız  Türk  Yargıçları  önünde 
vereceklerini, komplocuların insafa gelip bunları biz yaptık deseler dahi sahte CD ben sahteyim 
diye dile gelsede Mahkemenin kendileri ile ilgili kararında bir değişiklik olmayacağını bildiğini, 
savunmalarında usulen alındığını, şu anda kendilerine verilecek ceza miktarının belli olduğunu, pek 
çok  sanık  gibi  kendisinin  de  inandığını,  burada  adalet  aramanın  beyhude  bir  çaba  olduğunu 
gördüğünü,  onu  aramak  yerine  ruhuna  Fatiha  okumanın  daha  akıllıca  olduğunu,  çünkü  onun 
öldüğünü,  yargılamanın  şeklen  yapıldığına  inancının  katmerlendiği  bu  aşamada  yapılan  bunca 
hukuk dışı uygulamanın devamında avukatsız olarak savunma yapmaya zorlandığını, bu nedenle 
savunma yapamayacağını, mütalaa denilen metne cevap vermediğini beyan etmiştir.

97-)SANIK KUBİLAY AKTAŞ:

a-)  Klasör 183 Dizi  151-155'de  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında Vermiş  Olduğu 
24,02.2010  Tarihli  Beyanlarında  Özetle:  Balyoz  Harekat  Planından  haberdar  olmadığını,  bu 
kapsamda  görev  almadığını,  2002-2003  yıllarında  İstanbul  Jandarma  Bölge  Komutanlığında 
İstihbarat Şube Müdürlüğü görevini yürüttüğünü, 2003 Ağustosunda kadrosuzluk nedeniyle emekli 
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edildiğini, suça konu plan seminerine katılmadığını, 1. Ordu plan çalışması yerleşme planı isimli 
dosyada söz konusu yerleşim planında katılımcıların resimlerinin altında isim ve rütbelerinin yer 
aldığı bölümde " Org. bb ve ist. Bursa jblg. K. lıkları" ilgili bölümde resminin bulunduğu altında 
Kubilay Aktaş j. alb nin yazıldığının hatırlatılması üzerine resmin kendisine ait olduğunu, ancak bu 
yerleşme planında  geçtiği  şekilde  anılan  toplantıya  katılmadığını,  resminin  birliğinden  istenmiş 
olabileceğini,  klasör  32  de  bulunan  CD  11  içeriğine  ait  İstanbul,  Edirne,  Kırklareli,  Kocaeli, 
Tekirdağ,  Düzce,  Sakarya  illerinde  arama  yapılacak  yerler  listesi,  el  konulacak  ve  kapatılacak 
dernekler listesi, plana destek verecek dernekler listesi ile İstanbul, Kocaeli ve Sakarya da gözaltına 
alınacak kişilerin  isimlerinin bulunduğu listenin altında Kubilay Aktaş  J.  Kd.  Alb.  İsth.  Ş.  Md. 
İbaresinin  bulunduğunun  hatırlatılması  üzerine  söz  konusu  konuların  istihbarat  değerlendirme 
raporları olduğunu, bu raporların o ilin İl Jandarma Alay Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü 
tarafından  hazırlandığını  ve  kendilerine  gönderildiğini,  herhangi  bir  şekilde  fişleme  açısından 
kimseye bir emir vermediğini, böyle bir belge hazırlamadığını, bu konularda komutanlıktan emrin 
gelmiş  olabileceğini,  İl  Jandarma  Komutanlıklarından  bunların  isteneceğini  ve  kendilerinin  de 
birleştirip  göndermiş  olabileceklerini,  ancak  neden  istendiğini  bilmediğini,  Balyoz  Harekat 
Planından  haberinin  bulunmadığını,  kendisine  bilgi  olarak  istihbarat  müdürü  olması  nedeniyle 
istihbarat bilgilerinin verilmiş olabileceğini, eğer kendisine belirtilen şekilde listeler hazırlanması 
hususunda  üstü  olan  dönemin  İstanbul  Bölge  Jandarma  Komutanı  tarafından  (tümgeneral 
Abdulkadir Eryılmaz) emir verilmişse kendisinin de gereği için illere göndermiş olabileceğini, bu 
hali ile listelerin hazırlanmasından haberdar olmadığını, yapılan faaliyetin tamamen resmi olarak 
yapıldığını, emir komuta zinciri dışında herhangi bir faaliyet yürütmediğini, suç tarihi itibari ile 
bilgisayar kullanmadığını, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini beyan etmiştir.

b-)  Klasör  183  Dizi  165-166'de  Bulunan,  Sorgu  Hakimliğinde  Yapmış  Olduğu 
25.02.2010 Tarihli Savunmalarında Özetle:  Cumhuriyet Savcılığındaki beyanlarını tekrar eden 
sanık atılı suçlamayı reddettiğini, adli kontrol hükümleri ile salıverilmesini talep etmiştir.

c-) Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki Savunmaları: 
ca) 06.10.2011 Tarihli 53 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:
Aşama  beyanlarını  tekrar  eden  sanık  atılı  suçlamayı  reddettiğini,  jandarma  bölge 

komutanlığı  karargahında  görevli  hiçbir  adli  ve  mülki  görevi  ve  yetkisi  olmayan  bir  jandarma 
personelininİl Jandarma Komutanlığının bile sorumluluk alanına girmeyen polis bolgesinde 2, 2.5 
ay gibi bir  sürede şahsına yöneltilen bu kadar kapsamlı bir  faaliyeti  yürüterek bilgi  toplamasını 
iddia  etmekten  daha  abest  bir  durumun  olamayacağını,  İçişleri  Bakanlığının  1999/21  sayılı 
genelgesi  çerçevesinde  406  sayılı  Milli  Güvenlik  Kurulu  Kararları  gereğince  güvenlik  kurulu, 
Başbakanlıktauygulamayı  takip  ve  koordinasyon  merkezi  illerde  ise  uygulamaları  takip 
merkezlerinin mevcut olduğunu, Başbakanlığın talimatı çerçevesinde İçişleri Bakanlığınca illerde 
bu bakanlığa doğru bir rapor sisteminin oluşturulduğunu, bu çerçevede ay içinde irticai faaliyetlere 
yönelik tedbirler ve yapılan tespitlerin çizelgelere işlenerek İçişleri Bakanlığına gönderildiğini, bu 
çizelgelerin  kurul  üyesi  olan  jandarma  personelince  de  alınarak  Bölge  Komutanlıklarına  da 
gönderildiğini, yani bir üst komutanlığa, Jandarma Genel Komutanlığına gönderildiğini, genelgenin 
irticai,  yıkıcı  ve  bölücü  faaliyetlerde  bulunanlar  hakkında  tereddütsüz  gerekli  yasal  işlemlerin 
yapılmasını emrettiğini, aynı özen ve dikkati tüm kamu kurum personelinin göstermesi gerektiğini, 
bu  genelgenin  2010  Aralıkta  yürürlükten  kaldırıldığını,  Mahkemenin  jandarmaları  görevleri 
nedeniyle yargıladığını, jandarma bu görevlerini 2003 sayılı Jandarma Görev Kuruluş Yetki Kanun 
ve Yönetmeliği ile 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, 2937 sayılı MİT Yasası ve diğer 
bir  çok yasalara dayanarak yerine getirdiğini,  sorumluluk alanının ise polis  sorumluluk alanının 
dışında  olduğunu,  bütün  bu  faaliyetlerin  2003  tarihinde  suç  kapsamına  girdiğini,  ancak  ondan 
somaki  tarihlerde  yapılınca  suç  kapsamına  girmediğini,  söz  konusu  faaliyetleri  jandarmanın 
yapması halinde suç,  polis  yaparsa suç olmadığını,  kendisinin 1. Ordu Komutanlığı ile emir ve 
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komuta ilişkisinin bulunmadığını, 1. Ordu Karargahında nelerin planlandığını, nelerin yapıldığını 
bilmesinin mümkün olmadığını, kendisine yalnızca İstanbul Jandarma Bölge Komutanı Abdulkadir 
Eryılmaz  ve  onun  Kurmay  Başkanının  emir  verebileceğini,  seminerle  ilgili  herhangi  bir 
görevlendirilmesinin söz konusu olmadığını, EK-A da isminin bulunmadığını, seminere katılacak 
personelin oturma çizelgesinde fotoğrafının olmasının suçu işlediği anlamına gelemeyeceği, 2002 
yılı  Temmuz veya Haziran ayında İstihbarat Şube Müdürü olarak göreve başladığını, hükümetin 
Kasım ayında kurulduğunu, yaptığı iddia edilen çalışmaların en geç ikinci ayın ortalarında bittiğini, 
son kayıt  gününün 13 Şubat 2003 olduğunu, yani 2. 2,5 aylık bir sürede iddianamede belirtilen 
nitelikli işlerin tespitinin mümkün olmadığını, söz konusu hazırladığı iddia edilen listelerde maddi 
hataların bulunduğu, bu hataların akıl ve mantıkla izah edilemeyeceğini, bunca uzun bir çalışmanın 
2,  2.5 aylık bir  zaman dilimi içerisinde tamamlanmasının mümkün olmadığını,  kendisi  ile ilgili 
olduğu  iddia  edilen  bilgi  ve  belgelerin  hiçbirini  kabul  etmediğini,  kendisinin  bu  belgeleri 
hazırlamadığını,  hazırlatılması  konusunda  bir  emrinin  bulunmadığını,  hiçbirinde  imzasının 
olmadığını, söz konusu belgelerin birebir aynısının Donanma Komutanlığında yapılan armada ele 
geçmiş  olmasının  daha  önce  elde  edilen  bilgi  ve  belgeleri  doğrulayıcı,  destekleyici  anlamına 
gelmediğini, bir evrakın kopyasının yeni bir çalışmayı göstermediğini, Gölcük Donanmasında çıkan 
konularla  ilgili  olarak  kendisini  ilgilendiren  bölümde,  tespit  tutanağında  söz  konusu  belgelerin 
İstanbul  Jandarma  Bölge  Komutanlığına  bağlı  Edirne,  Kocaeli  ve  Tekirdağ  İl  Jandarma 
Komutanlığı  görevlilerince  hazırlanarak  İstanbul  Jandarma  Bölge  Komutanlığına  gönderildiği, 
burada ise gelen listelerin birleştirilerek tek bir liste haline geldiğini, bunun da kendisi tarafından 
herhangi  bir  çalışma  yapılmadı  anlamında  olduğunu,  söz  konusu  çalışma  ile  ilgili  emrin  kim 
tarafından verildiğinin belli olmadığını, böyle bir çalışmanın İstanbul, Kırklareli, Sakarya ve Düzce 
de  yapılmayıp  diğer  illerde  yapılmasının  da  mümkün  olmadığını,  böyle  bir  çalışmanın  Bölge 
Komutanlığı  içindeki  tüm  birimler  tarafından  yapılması  gerektiğini,  2003  yılında  kadrosuzluk 
nedeniyle  emekliye  ayrılmasına  karşın  2004  yılında  çekilen  mesajlardan  sorumlu  tutulmasının 
mümkün olmadığını, Gölcük'te kendisini ilgilendirdiği iddia edilen belgelerin hepsinin Jandarma 
Bölge  Komutanlığına  bilgi  için  geldiğini,  yani  jandarmayı  doğrudan  ilgilendirmediğini,  bu 
belgelerin  kendisi  ile  ilgili  olmadığını,  bütün  yetkilerin  İstanbul  İl  Jandarma  Komutanlığında 
bulunduğunu, atılı suçlamayı .kabul etmediğini beyan etmiştir.

cb) 04.09.2012 Tarihli 116 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:
İsnat edilen suçu işlediğine dair dosyada herhangi bir kanıt bulunmadığını,adil ve makul 

sürede  yarılanmadığını,  savunma  hakkını  kısıtladığını,  müdafiisiz  olarak  savunma  yapmaya 
zorlandığını,  tanık ve bilirkişi  taleplerinin reddedildiğini,  maddi  gerçek araştırılmadan hakkında 
hüküm  verilecek  lehine  delil  araştırılmadığını,  bütün  bunlardan  soma  Mahkemenin  karşısında 
beraatımı istiyorum demenin ağırına gittiğini beyan etmiştir.

98-)SANIK MEHMET ULUTAŞ :

a-)  Klasör  157  Dizi  31-53'de  Bulunan,  İstanbul  Emniyet  Müdürlüğünde  Vermiş 
Olduğu 06.04.2010 Tarihli  Beyanlarında Özetle:  2001-2002 yılları  arasında  Van İl  Jandarma 
Komutanlığı İstihbarat Şube de 2002-2003 yılları arasında Kocaeli İl Jandarma İstihbarat Şube de 
2003-2006 yılları arasında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube bölümünde çalıştığını, 
2008 yılında da emekliye ayrıldığını, 1. Ordu Komutanlığında düzenlenen seminere katılmadığını, 
balyoz, oraj, suga, sakal, çarşaf isimli eylem planlarından haberinin olmadığını, balyoz komutanlığı 
ile ilgili hiçbir bilgisinin bulunmadığını, Hanifı Yıldırım ismine açılmış görevlendirilecek personel 
listesi isimli 12 sayfalık belgenin Kocaeli İlinde görevlendirilecek personel listesinde isminin yazılı 
olduğunun sorulması üzerine söz konusu çalışmadan hiçbir şekilde bilgisinin bulunmadığını, bu tür 
bir  çalışma içerisinde de  kendi  ismini  kullananları  lanetlediğini,  hasar  tespit  timinin  ne anlama 
geldiğini  bilmediğini,  bu kapsamda kendisine  bir  görev tebliğ  edilmediğini,  ikametinde  yapılan 
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aramada 1 adet üzerinde BİLTEK LTD ibaresi bulunan ajanda üzerinde yapılan incelemede 6 Nisan 
Çarşamba tarihli sayfasında el yazısı ile " şb. md. Emri; 1- oturduğu yer, 2- gittiği yerler, 3- görünen 
mal varlıkları, 4- günlük yaşantısı, 5- harcamaları, tel, kredi kartı vs., 6- arkadaş çevresi, 7- eşinin 
yaşantısı  "  şeklinde notların yer  aldığının sorulması  üzerine söz konusu ajandanın kendisine ait 
olduğunu,  İstanbul  İl  Jandarma Komutanlığında görevli  olduğu dönemdeki ajanda olduğunu, şu 
anda kullanmadığını, söz konusu notların görevi sırasında almış olduğu notlar olduğunu, başka bir 
amaçla kullanmış olmasının mümkün olmadığını, söz konusu çalışmanın o dönemki Şube Müdürü 
Jandarma Binbaşı Mefhar Özavcı tarafından verilen talimat doğrultusunda hazırlandığını, çalıştığı 
dönemde aşırı sol terör örgütlerine baktığını, yazılan notun bu örgütler kapsamında olabileceğini, 
yasal çerçevede yapılan işler olduğu ve bu soruların darbe suçu ile ilgisinin bulunmadığını, Sakal, 
Çarşaf,  Oraj,  Suga  Eylem Planları  ile  ilgili  bilgisinin  bulunmadığını,  tırpan,  orak,  testere  gibi 
operasyonlar  hakkında  bilgisinin  olmadığını,  bilgisi  dışında  kendi  amaçları  doğrultusunda  adını 
kullanarak hukuk dışı faaliyetler içerisinde gösterenlerden şikayetçi olduğunu,

b-)  Klasör  157  Dizi  62-63'de  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
06.04.2010 Tarihli Beyanlarında Özetle: Emniyet Müdürlüğündeki beyanlarını tekrar eden sanık 
atılı suçlamayı reddetmiştir.

c-) Klasör 157 Dizi 72-73'de Bulunan, Sorgu Hakimliğinde Yapmış Olduğu 06.04.2010 
Tarihli  Savunmalarında Özetle:  Cumhuriyet  Savcılığmdaki  beyanlarını  tekrar  eden sanık  atılı 
suçlamayı reddetmiştir.

d-) Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki Savunmaları: 
da) 07.10.2011 Tarihli 54 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:
Aşama  beyanlarını  tekrar  eden  sanık  atılı  suçlamayı  kabul  etmediğini,  1.  TÜBİTAK 

veBinbaşı Ahmet Erdoğan'ın bilirkişi raporları ile polis tespit tutanaklarını kabul etmediğini, balyoz 
darbe planını ilk kez 2010 yılında duyduğunu, farklı şehirlerde ve birliklerde görevli aralarında emir 
komuta,  benzer  ilişkiler  olmayan  birbirini  tanımayan ve  hayatında  bir  araya  gelmeyen Kubilay 
Aktaş ve Hanifi Yıldırım'la irtibatlandırılmasının inandırıcı olmadığını, 11 nolu CD içerisinde yer 
alan ve 01.01.2003 tarihinde h.yıldırım isimli bilgisayarda oluşturulan 2002-2003 jandarma İstanbul 
Bölge görevlendirmeler isimli klasör içerisinde görevlendirilecek personel listesinde adının geçmesi 
ile ilgili  olarak söz konusu listede kendisi dışında 6 subayın bulunduğunu, söz konusu listedeki 
kişilerle hiçbir emir ve komuta bağlantısının bulunmadığını, Gölcük'te ele geçen dijital verilerde 
hiçbir çizelgenin oluşturulma aşamasında yazan, en son kaydeden ve adının mevcut olmadığını, ya 
da  elektronik  imzasımn  bulunmadığını,  dijital  veri  çizelgelerinin  hiçbirini  hazırlamadığını, 
bunlardan  bilgisinin  bulunmadığını,  söz  konusu  dijital  verilerin  çıktısının  bulunmadığını,  söz 
konusu dijital  verilerde  zaman,  şahıs  ve  mekan  çelişkilerinin  bulunduğunu,  Üsteğmen  Mehmet 
Ulutaş olarak dijital verilerle ilgili herhangi bir çalışma yapmadığını, Türk Silahlı Kuvvetlerinde 
kısım amiri gibi sistemin en altında bulunan üsteğmenin kadro ve makamı itibari ile kendisine üst 
rütbede  ve  kıdemli  personel  ile  ilçe  jandarma  komutanı  ve  şube  müdürleri  gibi  görevlerdeki 
personele  emir  veremeyeceğini,  bunun  hiyerarşi  dışı  bir  örgütlenme  ile  açıklanamayacağını, 
Gölcük'ten  sadece  Tekirdağ,  Edirne  ve  Kocaeli  illerine  ait  dijital  verilerin  çıkması  diğer  4  il 
Jandarma Komutanlığına ait verilerin Gölcük'ten çıkmamasının buradaki sanıklarla özel bir illiyet 
bağının kurulmaya çalışıldığının göstergesi olduğunu, diğer il jandarma komutanlarının isimlerinin 
listelerde bulunmamasının inandırıcı  olmadığını,  Gölcük'te ele geçirilen dijital  verilerle şahsının 
irtibatlandırılarak  suç  üretilmeye  çalışıldığını,  ordu  plan  semineri  ve  benzeri  toplantılara 
katılmadığını, hiçbir belge düzenlemediğini, sicil amirleri dışında kimseden emir almadığını, iddia 
edilen darbe planının Kocaeli ili gibi büyük bir yerleşim yerinde bir üsteğmen tarafından yerine 
getirilemeyeceğini beyan ederek suçsuzluğunun ortaya çıkarılmasını talep etmiştir.
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db) 28.08.2012 Tarihli 113 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:
Suç tarihi itibariyle fazla bilgisayar bilgisinin olmadığını, suç isnadı yapılan dijital verilerin 

2002-2003 yıllarında üretildiği  iddia  edilmiş  ise  de dosyaya sunulan bilirkişi  raporları  ve sanık 
anlatımlarından  içerisinde  suçlandığı  12  adet  dijital  veri  dosyasının  microsoft  Office  2007 
programlarında kullanılan ve 2006 yılından soma kullanılmaya başlanan yazı karakterlerinin izlerini 
taşıdığını, yine dosyanın sistem tarafından otomatik olarak atanan şirket bilgilerinin el ile silinmiş 
olduğunun  tespit  edildiğini,  yine  tarih  ve  saat  manipülasyonu  yapıldığından  bu  dijital  veri 
dosyaların  2002-2003  yıllarında  üretilmediği  ve  delil  bütünlüğünün  bozulduğuna  dair  bilimsel 
tespitlerin  yapıldığını,  esas  hakkında mütalaada  bu bilimsel  tespitlerin  dikkate alınmadığını,  bir 
darbe  yapılanması  içerisinde  bulunsa  20  Mayıs  2006  günü  İstanbul  Ümraniye  ilçesi  Sarıgazi 
beldesinde dönemin İçişleri  Bakanı  Abdulkadir  Aksu'nun taşlı  sopalı  protestosu sırasında aldığı 
darbeler  sonucu yaralanmayacağını,  bileğinin 2.5 ay alçıda kalmayacağını,  buna karşın hayatını 
tehlikeye atarak dönemin İçişleri Bakanını korumaya çalıştığını, bir iftira ile karşı karşıya kaldığını, 
bunu kendine anlatamadığını beyan etmiştir.

99-)SANIK MEMİŞ YÜKSEL YALÇIN:

a-)  Klasör  97  Dizi  304-320'de  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
03.06.2010 Tarihli Beyanlarında Özetle: 1. Ordu Komutanlığında gerçekleştirilen plan seminerine 
katıldığını ve sunum yaptığını, sunumunun konusunun 15. Kolordu seminer gurubu planı olduğunu, 
hayali bir plan olduğunu, o tarihte 15. Kolordu Harekat ve Eğitim Şube Müdürü Kurmay Albay 
olarak  görevli  olduğunu,  hatırladığı  kadarıyla  seminerdeki  konunun  Trakya'dan  mütecaviz  bir 
ülkenin  taarruzu  buna  karşı  alınacak  tedbirler  ve  ordu  geri  bölgesi  olan  illerin  emniyetinin 
sağlanması  olduğunu,  sunumundan  başka  bir  görev  verilmediğini,  daha  doğrusu  kendi  yaptığı 
sunumu 15. Kolordu Komutanı Korgeneral Ayhan Taş, sunumu kendisinin de yapabileceğini ifade 
ettiğini,  arz  sırası  15.  Kolorduya  geldiğinde  Ayhan  Taş'ın  sunumu  kendisinin  yapacağını  ifade 
ederek  sözü  kendisine  verdiğini,yaptığını,  olasılığı  en  yüksek  tehlikeli  senaryonun  hayali  bir 
senaryo olduğunu, personelin eğitimine yönelik ve gerçekleşme ihtimalini ordunun bilebileceğini, 
gerçek  kişi  ve  kurumlar  üzerine  planlar  yapılmadığını,  darbe  ile  örtüşecek  söylemlerde 
bulunulmadığını,  seminerde  yıkıcı,  bölücü  tüm  örgütler  özellikle  PKK  tehdidi  üzerinde 
durulduğunu hatırladığını, 14 nolu CD içerisinde yer alan K.K.K'lığma teklifler el kartı.doc isimli 
belgenin  teknik  özellikleri  incelendiğinde  kendisi  tarafından  hazırlandığının  sorulması  üzerine 
belgeyi  ilk  kez  gördüğünü,  hazırlamadığını,  böyle  bir  talimat  almadığını,  plan  seminerinin 
konusunu belirleme yetkisi  ve  görevinin  olmadığını,  "fserbest"  ismini  ilk  defa  gördüğünü,  kim 
olduğunu bilmediğini, seminerde sarf edilen cümleleri bugüne kadar hiç görmediğini, duymadığını, 
Balyoz Harekat Planı ile ilgisinin olmadığını, yaptığı sunumda savaş, seferberlik ve sıkıyönetim 
halinde birliklerin mütecaviz ülkenin hava taarruzlarına özel timlerin baskı ve sabotajlarına karşı 
birliklerin kışlaları terk etmekte ve dağılmakta olduğunu, bu yerlerin alt tali bölge komutanlıkları 
tarafından belirleneceğini, Balyoz Harekat Planını ilk defa gördüğünü, her planın bir geri  bölge 
hasar planı ekinin yapıldığını, bu ek ile düşman Hava Kuvvetlerinin baskın ve sabote biçimlerinin, 
düşmana  müzahir  unsurlarının  ikmal  yollarına  geri  bölgedeki  tesislere  yapabileceği  baskı  ve 
sabotajlara  karşı  olabilecek  tedbirlerin  sıralandığını,  tamamen  dış  tehdit  ile  beraber  iç  tehdit 
unsurlarının yapacağı sabotajlara karşı alınabilecek tedbirlerin sıralandığını ve bu tedbirler alınırken 
de kamu kurum ve kuruluşlarının imkanlarından istifade edildiğini, görevlendirmenin de yapıldığını 
ama  bunun  hayali  olduğunu,  15.  Kolorduda  kaç  personelin  görevlendirildiğini  hatırlamadığını, 
böyle  bir  görevlendirmenin  istihkam Şube  Müdürü  tarafından  yapılabileceğini,  Balyoz  Harekat 
Planını  ilk  defa  gördüğünü,  savunmasında  hassas  tesisleri  belirtmedeki  amacının  bu  tesislere 
düşmanın, mütecaviz ülkenin, Hava Kuvvetlerinin ve özel timlerinin ve düşmanla beraber hareket 
eden diğer unsurların eylem yapabileceğinin İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından bildirildiğini, 
görevlendirme  yaptığını  hatırlamadığını,  tesislere  gerekli  tedbirlerin  alınması  için  alt  tali 
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komutanlıklara görevler verildiğini, plan seminerinde sıkıyönetim çerçevesinde bir çalışma ile ilgili 
sunumunun  olduğunu,  balyoz  ile  ilgisinin  olmadığını,  sunumda  hayali  dernek,  şahıs  ismi 
yazıldığını,  her  planın  hemen  hemen  20  tane  ekinin  bulunduğunu,  planın  istihbarat  ekinin  de 
mevcut  olduğunu,  bu  ekin  İstihbarat  ve  İstihbarata  Karşı  Koyma  Şube  Müdürlüğünün 
sorumluluğunda bulunduğunu, " planın istihbarat ekinde yer alan görevde kalmasında sakıncalı olan 
kamu kurum ve kuruluşları yöneticileri, bunların yerine atanacak sivil ve asker şahıslar ile kamu 
kurum ve kuruluşlarının imkan ve kabiliyetlerini  içeren bilgileri  güncelleştirilecektir."  ifadesinin 
sıkıyönetim kanununun sıkıyönetim komutanına verdiği yetkinin ifadesi olduğunu, Harekat Eğitim 
Şube  Müdürü  olarak  görev  yapan  kendisinin  böyle  bir  çalışma  yapmasının  görevleri  arasında 
olmadığını,  kesinlikle  böyle  bir  çalışmayı  yapmadığını,  talimatta  vermediğini,  vali  ve 
kaymakamlarla ilgili  çalışma yapma talimatı da almadığını,  bu hususta çalışma da yapmadığını, 
savaş, seferberlik, sıkıyönetim halinde üst birliğin alt birlikleri istediği birliklere bağlayabileceğini. 
Bursa  bölge  ve  il  jandarmanın  da  bu  kapsamda  15.  Kolorduya  bağlanabileceğini,  bu 
bağlanabilirliğin 1.  Ordunun görevlendirmesinden kaynaklanacağını,  sıkıyönetim komutanlığının 
emrinde  hareket  edileceğini,  üst  birliğin  kendilerine  yazmış  olduğu  hususların  alt  birliklere 
yayınlandığını,  içeriğini  hatırlamadığını,  kritik  tesis  ve kurumlar,  basın yayın  organları,  kuruluş 
amacı dışında çalışan vakıf ve dernekler, planın uygulanması durumunda görevden alınacaklara dair 
hususların İstihbarat ve İstihbarata Karşı Koyma Müdürlüğünün; kolluk kuvvetleri ve özel güvenlik, 
göreve  çağırılacak  emekli  personelin,  Personel  Şube  Müdürlüğünün;  kamu kurumu araç  tesisat 
durumlarının, lojistik şube müdürlüğünün görevleri olabileceğini, saydığı hususların Harekat Eğitim 
Şube  Müdürünün  konularına  girmediğini,  bu  konularla  ilgili  çalışmayapmadığını,  sıkıyönetim 
kanunu  gereğince  Sıkıyönetim  Komutanlığı  bölgesindeki  emniyet  mensupları  ve  özel  güvenlik 
elamanları  dahil  tüm güvenlik görevlilerinin sıkıyönetim komutanının emrine girmesi  nedeniyle 
bilgilerin Tali Bölge Komutanlıkları tarafından 15. Kolorduya gönderildiğini, bu bilgilerin balyoz 
da kullanılıp kullanılmadığını  bilmediğini,  1.  Piyade Tugay Komutanlığında görev yapmadığını, 
istihbarat  konusunun  İstihbarat  ve  İstihbarata  Karşı  Koyma  Şube  Müdürünün  sorumluluğunda 
olduğunu, Kolordunun Kurmay Başkanına bağlı bulunduğunu, kendilerine verilen hayali senaryoda 
savaş, sıkıyönetim ve seferberlik ilan edildiğinden sıkıyönetim kanununda verilen yetkilerin hayali 
olarak sınırlandığını, Murat Özçelik ve Mustafa Önsel'i  tanımadığını, seminerdeki konuşmalarını 
savaş, sıkıyönetim durumunda hayali senaryoda belirtilen hususlara göre yaptığını, Hanifı Yıldırım'ı 
tanımadığını,  olasılığı  en  yüksek  tehlikeli  senaryonun  Kara  Kuvvetleri  Komutanlığınca  plan 
seminerinde oynanıp oynanmaması hususunda bir emir verildiğini bilmediğini, ilk defa duyduğunu, 
1. Ordu Komutanlığı ile yayınlanan hayali senaryoya görev 15. Kolordu Komutanlığına bir seminer 
gurubu oluşturma ve hayali senaryoya göre hayali bir plan hazırlama görevi verildiğinden belirtilen 
tarihlerde, belirtilen yerde plan çalışmasının icra edildiğini, bu plan çalışmasının 1. Ordunun emri 
olması nedeniyle yapıldığını, Kara Kuvvetlerinden izin alınıp alınmadığını bilemediğini, Mehmet 
Yoleri  tarafından  imzalanmış  bulunan  Lahika-2  (amaçları  dışında  faaliyet  gösteren 
sendika/vakıf/dernek durumu) Lahika-3 (yerel basın yayın organları), Lahika-4 (planın uygulanması 
durumunda görevde kalması sakıncalı olduğu değerlendirilen kamu personeli  ve bunların yerine 
atanması planlanan şahıslar çizelgesi)  isimli  belgeler üzerinde güvenlik numarası olarak 021006 
numarasının olduğu, sanık tarafından imzalanan plan semineri çalışması programına dair yazının 
üzerinde de 021006 sayısının olduğunun tespit edildiği, anılan numaranın ne anlama geldiği ve bu 
numaranın kim tarafından ne amaçla verildiğinin sorulması üzerine her gizli gizlilik derecesi evraka 
proje subayı tarafından bir numara verildiğini, 2 numaranın da aynı olmasının tesadüf olduğunu, 
seminerde yapmış olduğu sunumun darbe planıyla irtibatlı olduğunu bilmediğini, kendisine verilen 
emir ve görevler doğrultusunda çalışmalar yaptığını, kendi bilgisi dışında yapmış olduğu çalışmaları 
iddia edilen darbe planında kullanılmış ise bundan haberinin ve bilgisinin bulunmadığını, savcılıkta 
suçlu olarak görülecekse etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini beyan etmiştir.

b-) Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki Savunmaları: 
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ba) 07.10.2011 Tarihli 54 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:
Cumhuriyet Savcılığındaki beyanlarını tekrar eden sanık atılı suçlamayı kabul etmediğini, 

suçlamaların asılsız ve düzmece dijital verilere dayandığını ve bunların delil niteliği taşımadığını, 
birçok tutarsızlık ve yanlışlıklar içerdiğini, plan seminerine katılma hususunda isme göre özel bir 
görevlendirme olmadığını, katılımcıların makama ve görev göre belirlendiğini, plan seminerine 15. 
Kolordu Harekat ve Eğitiş Şube Müdürü olması nedeniyle katıldığını, 2001, 2005 yıllarında 1. Ordu 
Karargahında icra edilen seminere katılım listeler incelendiğinde sadece 2003 yılında düzenlenen 
seminer  değil  diğer  yıllarda  icra  edilen  seminerlere  de  görev  gereği  katıldığını,  iddianamede 
belirtilenin  aksine  görevlendirmeye  yetkili  personel  listesinde  isminin  olmadığını,  sözde  EK-A 
görevlendirme listesinde isminin bulunmamasına göre sözde balyoz planından haberinin olması ve 
bununla  ilgili  çalışmalarda  bulunmasının  mümkün  olmadığını,  Balyoz  Harekat  Planını  ilk  defa 
basından  duyduğunu,  böyle  bir  plan  çalışmasına  katılmadığını,  kendisine  sözlü  veya  yazılı  bir 
tebligatta bulunulmadığını, herhangi bir görev verilmediğini, sözde planın EK-A'sındaki kategori ve 
çizelge formatlarından da haberinin olmadığını, bu formatlarla ilglii hiçbir faaliyete katılmadığını, 
iddianamede ve eklerine  yer  alan söz konusu kategoriler  ve  çizelgelerin  hiçbirinde  isminin yer 
almadığını,  iddianamede Kolordu Komutanlığından 36 kişinin isminin 15.  Kolordu Bölgesinden 
ilişiği kesilmesi gereken personel listesinde bulunduğunun iddia edildiğini, kendi emrinde çalışan 6 
kişiden hiçbirinin isminin söz konusu listede yer almadığını,bu listeyi görmediğini, bununla ilgili 
çalışma  yapmadığını,  görevi  kapsamında  da  bulunmadığını,  11  nolu  CD'deki  15.  Kolordu 
Karargahından  12  kişinin  hassas  tesislerde  görevlendirilmesi  hususu  ile  ilgili  olarak  bu  listeyi 
görmediğini, böyle bir çalışmaya katılmadığını, Kolordu Komutanı Ayhan Taş'ın seminerde takdim 
ettiği  iddia  edilen Türkiye  genelinde durum değerlendirmesi  ve Kara Kuvvetleri  Komutanlığına 
yapılacak teklifler belgesini hazırlamadığını, 2003 yılında bilgisayar kullanmayı bilmediğini, söz 
konusu sunuma da hatırlamadığını, ayrıca bu sunumda suç unsurunu bulamadığını, 15. Kolordu 
Komutanlığı tarafından yapılacak plan çalışmasına dair 1. Ordu Komutanlığına hitaben yazılmış üst 
yazının Kolordu Komutanı tarafından imzalı olduğu, eklerinin ise kendisi tarafından imzalanmış 
bulunmasının yaptığı görev itibari ile askeri çalışma usullerine uygun olduğunu, ancak hiçbir suç 
unsuru  içermeyen  plan  çalışması  emri  eklerinin  kendisi  tarafından  imzalanmış  olmasının 
iddianamede suç delili  olarak gösterilmesini  anlamadığını,  seminere katılımlarının Genelkurmay 
Başkanlığı  Kara  Kuvvetleri  Komutanlığı  ve  Jandarma  Genel  Komutanlığının  bilgisi  dahilinde 
olduğunu, 15. Kolordu plan çalışmasına dair üst yazı ve eklerinde güvenlik numarası olan 021006 
numarasının Mehmet Yoleri'nin imzasının olduğu bir kısım belgeler üzerinde de aynı numaranın 
bulunmasının kendi iradesi dışında olduğunu, Mehmet Yoleri tarafından imzalı olduğu iddia edilen 
belgenin  sahte  olduğunun  ortaya  çıktığını,  her  iki  dokümanda  yer  alan  numaraların  kendisi 
tarafından  verilmediğini,  yine  her  iki  evrak  üzerinde  aynı  numara  olmakla  beraber  aynı 
numaratörden  basılmadığı,  numaratörlerin  farklı  olduğunun  çıplak  gözle  dahi  anlaşılabildiğini, 
birinin rakam karakterinin büyük iken diğerinin küçük ve farklı olduğunu, yine de Mehmet Yoleri 
tarafından hazırladığı iddia edilen belgeyi daha önce görmediğini, adı geçen şahıs ile herhangi bir 
emir  komuta  bağlantısının  olmadığını,  seminerlerde  sunum  görevlerinin  Harekat  Eğitim  Şube 
Müdürlerine veya terfi sırasındaki bir albay veya generale verildiğini, sunumun bir bütün halinde 
bir  kişi  tarafından takdim edildiğini,  seminerde  metnin  tamamının  kendisi  tarafından okunması 
nedeniyle kendi görev ve sorumluluk alanına girmeyen hususlarla ilgili suçlandığını, şayet Kolordu 
Komutanının hiçbir suç unsuru içermeyen 15. Kolordu seminer gurubu hal tarzını okuma görevini 
başkasına  verseydi  isminin  iddianamede  geçmeyeceğini,  plan  semineri  ile  ilgili  emrin  1.  Ordu 
Komutanlığından 15. Kolordu Komutanlığına yapıldığını, okuduğu metnin başlangıcındaki durum 
değerlendirmesi başlığında belirttiği hususların 1. Ordu Komutanlığının 31 Ocak 2003 tarihli emri 
ile Kolordu İstihbarat ve İstihbarata Karşı Koyma Şube Müdürlüğünce hazırlandığını ve takdim 
metnine dahil edildiğini, bu hususların şahsi değerlendirme ile çalışması olmadığını, görev alanını 
bilmediğini, seminer cereyan tarzı planında sorulan planın uygulanmasında mevcut kuvvetlerimiz 
yeterli midir sorusunun karşılığının okuduğu metinde Kolordu Komutanlığına bölge hasar planının 
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arz edilmesinin emredilmesi nedeniyle yer aldığını, bölge hasar kontrolünün geri bölge emniyeti 
kapsamında bir  faaliyet  olduğunu, okuduğu metinde geçen timlerin olasılığı  en yüksek tehlikeli 
senaryoda belirtilen iç ve dış tehditten kaynaklı olaylara yönelik geri bölge emniyetinde kullanılmak 
üzere teşkil edilmesi istenilen timler olduğunu, okuduğu metinde yer alan hasar kontrol birliklerinin 
teşkilinde planın ekinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarına ait iş makinelerinden azami istifade 
edilecektir den kastının olasılığı en yüksek tehlikeli senaryoda Bakanlar Kurulunca 2 Şubat 2003 
tarihinden itibaren seferberlik ilan edildiğinin belirtildiğini,  seferberlik ilanı  ile birlikte 2941 ve 
3634  sayılı  kanunlarda  belirtilen  esaslar  doğrultusunda  TSK'nın  ihtiyacı  olan  herşeyin  ihtiyaç 
bildiren birliklerin kullanımına verileceğini ve devletin bedelini ödeyeceğini, tüm komutanlıklarda 
kaynak sayım cetvellerinin güncel olarak bulunmasına karşın okuduğu metinde kast edilenin bu 
listeler olmadığını, sadece sıkıyönetim kanununun 3-m maddesinin bilindiğinin göstergesi olarak 
tasavvur  edilen  planın  olmayan  bir  ekine  atıfta  bulunulduğunu,  okuduğun  metinde  cezaevleri 
kapasitesi ve doluluk oranları ile ilgili çalışmalarının 1. Ordu Komutanlığının 28 Şubat 2003 tarihli 
emri  uyarınca  yapıldığını,  senaryoda  belirtilen  olayların  bastırılabilmesi  için  suç  işleyenlerin 
yargılanması  ve  kanunun  öngördüğücezayı  alarak  hapsedilmesinin  gerekli  olduğunu,  hapse 
girenlerin  mağduriyetlerinin  önlenmesine  yönelik  bir  çalışma  olduğunu,  Hasdal  ve  Maltepe 
kışlalarında kadroları  kurulu  ceza  tutuk evleri  varken buralarda  ceza  ve tutuk  evi  açılmasından 
bahsedilmesinin  okuduğu metnin  eğitim maksatlı  bir  çalışma  olmasından  kaynaklandığını,  yine 
okuduğu metinde planın istihbarat ekinde yer alan görevde kalmasında sakınca olan kamu kurum ve 
kuruluşlar  yöneticileri,  bunların  yerine  atanacak  sivil  ve  askeri  şahıslar  ile  kamu  kurum  ve 
kuruluşlarının imkan ve kabiliyetlerini içeren bilgilerin güncelleştirileceği şeklinde ifadenin mevcut 
olduğunu, bu ifadenin senaryoda yer alan olayların bastırılmasına yönelik alınabilecek tedbirlerin 
1402 sayılı kanunun verdiği yasal yetkilere istinaden tasavvur edilmesiyle ilgili olduğunu, cümlenin 
güncelleştirilecektir  ifadesi  ile  bitirilmesinden  bu  tür  bilgilerin  15.  Kolordu  Komutanlığında 
olduğunun anlaşılmaması gerektiğini, okuduğu metnin ilk versiyonunda bu ifadenin hazırlanacaktır 
ifadesi  ile  bitirildiğini,  yapılan  değerlendirme  sonucunda  hazırlanacaktır  kelimesi  yerine 
güncellenecektir  kelimesinin  yazıldığını,  okuduğu  metinde  sıkıyönetim  ilanını  müteakip  15. 
Kolordu Komutanlığının emrine girecek kamu kurum ve kuruluşlarına sıkıyönetim ilanından sonra 
planlama  maksatlı  olarak  görev  verilmesi  için  sıkıyönetim  kanunun  verdiği  yetkilerin  ifade 
edildiğini, yine okuduğu metinde irticai, yıkıcı, bölücü faaliyetleri desteklediği bilinen sıkıyönetim 
bildirilerine uymayan... kamu personel yerine güvenilir... sivil veya emekli olmuş asker personelin 
görevlendirileceği  hususunun  yer  aldığını,  bu  ifadenin  de  1402  sayılı  kanunun  Sıkıyönetim 
Komutanlığına verdiği yetkiye dayanarak tasavvur edilen planın görev yerlerine intikal ve harekatın 
icrası  safhasına  yazıldığını,  okuduğu  metinde  geçen  husuları  görmediği,  varlığından  haberdar 
olmadığı  sözde  Balyoz  Harekat  Planı  ile  irtibatlandırılamayacağmı,  sözde  EK-A görevlendirme 
listesinde  isminin  bulunmamasına  göre  bu  plan  ile  onun sözde istihbarat  ekinden de  haberinin 
olmasının mümkün olmadığını, Murat Özçelik ve Mustafa Önsel'i mahkeme salonunda tanıdığını, 
bu şahıslarla ilgili herhangi bir çalışmada bulunmadığını, 1. Ordu Komutanlığınca yapılan seminere 
162  personelin  katıldığını,  katılnan  personelden  sadece  48'i  hakkında  kamu  davası  açıldığını, 
Gölcük'te ele geçen dokümanlarda isminin yer almadığını, 15. Kolordu Komutanlığının karargah 
yapısı  ve  çalışma  usullerini  bilmeyen  şahıslar  tarafından  yapılan  tespit  ve  değerlendirmeleri 
reddettiğini,  CD,  doküman,  video kaset  incelemeleri  ve  tespit  tutanağından  yer  alan  hususların 
askeri konularda ehil ve tecrübeli bilirkişi heyetine incelettirilmesini talep ettiğini, katıldığı seminer 
ve  seminer  hazırlıklarının  emir,  talimatlara  uygun  olarak  icra  edildiğini,  kanunsuz  bir  emir 
almadığını, hiçbir suç unsuru içermeyen 15. Kolordu seminer gurubu hal tarzım yasal bir seminerde 
okunması nedeniyle tutuklandığını beyan ederek beraatına karar verilmesini talep etmiştir.

bb) 28.08.2012 Tarihli 113 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:
Atılı  suçlamayı  kabul  etmediğini,  savunma  hakkı  kısıtlanan  tüm  talepleri  reddedilmiş 

avukatsız  olarak  açıklamalarda  bulunduğunu,  aleyhine  farklı  bir  delil  bulunmamasına  rağmen 
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hakkında dava açılırken, Kurmay Albay Beşler Güzel hakkıda aynı delillerle doğru olan yapılarak 
takipsizlik kararı verildiğini, bunun gibi başka örneklerin de mevcut olduğunu, kanunsuz bir emir 
almayıp bu emir  kapsamında çalışmadığını,  tanıkların dinlenmesi  ve bilirkişi  raporu alınmasına 
yönelik talepleri kabul edildiğinde savunma yapacağını beyan etmiştir.

100-)SANIK SUAT AYTIN:

a-)  Klasör  144  Dizi  36-113'de  Bulunan,  İstanbul  Emniyet  Müdürlüğünde  Vermiş 
Olduğu  23.02.2010  Talihli  Beyanlarında  Özetle:  2003-2004  yıllarında  3.  Kolordu  komutan 
yardımcılığı ve 52. Zırhlı Tümen Kurmay Başkanlığında görev yaptığını, 1. Ordu Komutanlığının 4 
Ocak  2003  tarihli  1.  Ordu  plan  semineri-2003  konulu  mesaj  emrinde  3.  ve  15.  Kolordu 
Komutanlıklarmca ordu geri bölgesi, GBE komutanı ve sıkıyönetim k. Yrdc. olarak hazırlayacakları 
planların 52. Zırhlı Tümen Komutanlığınca İstanbul bölgesine yönelik durum değerlendirmesi ve 
alınacak tedbirler ve planın arz edileceği... hususlarının dikkate alınacağının belirtildiği emirle ilgili 
olarak 52.  Zırhlı  Tümen Komutanlığının sefer  görevinin karargahı  İstanbul  da olduğundan geri 
bölge  emniyet  komutanlığı  görevini  yürüteceğini,  bahse  konu  emrin  ordu  komutanı  tarafından 
verildiğini,  sefer  döneminde  sıkıyönetim  ilan  edilmesi  genellikle  uygulandığında  52.  Zırhlı 
Tümen'in  aynı  zamanda  sıkıyönetim  komutan  yardımcılığı  görevini  de  yürüteceğini,  egemen 
harekat  planını  Yunanistan'a  karşı  icra  edilecek  bir  plan  olduğunu,  plan  seminerine  katıldığını, 
seminere katılacakların 1. Ordu Komutanlığı tarafından emredildiğini, seminerin amacının egemen 
harekat planını irdelemek olduğunu, seminere katılacak personelin 1 adet resminin seminer yerleşim 
planı  yapılmak  üzere  gönderildiğini,  resminin  bulunmasının  nedeninin  bu  olduğunu,  seminerde 
yaptığı  konuşmayı  hatırlamadığını,  ancak  plan  semineri  uygulama tarzı  planında  terfi  sırasında 
olması nedeniyle kendisine takdim görevinin verilmiş olabileceğini, herhangi bir sıkıyönetim plan 
ve bildirisi hazırlamadığını, incelemediğini, seminerde Çetin Doğan ile arasında geçen konuşmayı 
tam olarak hatırlamadığını, İstanbul'a el koyma gibi bir planın olmadığını, bununla ilgili herhangi 
bir  çalışma yapmadığını,  Çetin Doğan ile  arasında geçen söylemlerin  Balyoz  Harekat  Planı  ile 
aynen ölçüştüğü, sıkıyönetim karargahı olarak afet merkezlerini kullanma fikrinin Balyoz Harekat 
Planından mı ortaya çıktığı, konuşmada Balyoz Harekat Planından mı faydalandığı, bu planı kimin 
yazdığı  sorusuna  yönelik  olarak  balyoz  harekat  planı  isimli  planı  görmediğini,  içeriğinden  de 
bilgisinin bulunmadığını, bahse konu konuşmamn içeriğini tam olarak hatırlamadığını, seminerde 
yapmış  olduğu takdimde doğal  afet  plan hazırlıkları  çerçevesinde bir  örnek olması  bakımından 
Büyük Şehir Belediyesi Doğal Afet Koordinasyon merkezini gezdiğini, bu merkezin imkanlarından 
istifade edilmesinin faydalı olabileceğini düşündüğünü, daha soma yapılan doğal afet planında da 
muhtemel bir depremde anılan bir merkezde faaliyetin sürdürülmesini planladıklarını, geri bölge 
emniyet planı çerçevesinde ve harp döneminde sıkıyönetim ilan edilmesi halinde bu merkezin hem 
doğal  afet  hem  de  sıkıyönetim  karargahı  olarak  da  kullanılabileceğinin  sunum  esnasında 
belirtildiğini,  seminerdeki  konuşmasının  sadece  kendisine  verilen  takdim  görevini  araştırma 
inceleme ve sunumu ile ilgili olduğunu, öncesinde ve somasında herhangi bir çalışmaya katılmadığı 
ve katkıda bulunmadığını, oraj, suga, çarşaf, sakal eylem planları ile ilgili bilgisinin bulunmadığını 
beyan etmiştir.

b-)  Klasör 144 Dizi  146-148'de Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında Vermiş  Olduğu 
24.02.2010  Tarihli  Beyanlarında  Özetle:  2003-2004  yıllarında  53.  Zırhlı  Tümeninde  Kurmay 
Başkanlığı  görevini  yaptığını,  suça  konu  planlarda  gelenek  olduğu  üzere  terfi  sırasında  olan 
albaylara  takdim  yaptırıldığını,  bu  doğrultuda  plan  çalışması  içerisinde  bulunduğunu,  ordu 
komutanlığı  tarafından  kimin  hangi  konuda  takdim  yapacağının  emredildiğini,  bu  doğrultuda 
hazırlığını yaptığını, görev ilişkin olarak tümenin geri bölge emniyet planı konusunun ve karargah 
yapısının nasıl olacağını incelediğini, bu çalışmanın egemen harekat planı olduğunu, tümenin bu 
plandaki görevinin İstanbul'a konuşlu olmasından dolayı İstanbul ilinin EMASYA ve geri emniyet 
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planını icra etmek olduğunu, EMASYA planı ve doğal afet yardım planında bu görevinin olduğunu, 
sıkıyönetim ilan edilmediği takdirde valiliğin talebi üzerine böyle bir görevlerinin bulunduğunu, 
halen de bu görevine devam ettiğini, plan çalışmasının ordunun sorumluluğunda yürütüldüğünü, 
kendisi  haricinde  ordu  karargahında  bulunan  diğer  görevli  personelin  takdimlerini  yaptıklarını, 
çeşitli  konularda tartışmalar  olduğunu,  tatbikatın  sona erdiğini,  sonuç raporunun ordu komutanı 
tarafından  Kara  Kuvvetleri  Komutanlığına  gönderilmiş  olduğunu  düşündüğünü,  yapılan 
çalışmaların  İstanbul  iline  yönelik  olduğunu,  bir  senaryo  çerçevesinde  gerçekleştirildiğini, 
yaptıkları  çalışmalarda  bir  savaş  halinde  genellikle  hükümetin  talebi  üzerine  sıkıyönetim  ilan 
edildiğini, konuşmasında geçen sıkıyönetim karargahının buna ilişkin olduğunu, bunun herhangi bir 
hükümete  yönelik  eylemle  ilgisinin  bulunmadığını,  afet  yönetim  merkezi  ile  ilgili  emniyetteki 
ifadelerini tekrar ettiğini ve atılı suçlamayı kabul etmediğini beyan etmiştir.

 
c-)  Klasör  144  Dizi  158-159'da  Bulunan,  Sorgu  Hakimliğinde  Yapmış  Olduğu 

24.02.2010 Tarihli Savunmalarında Özetle: Aşama beyanlarını tekrar eden sanık atılı suçlamayı 
reddettiğini beyan ederek, adli kontrol hükümleri ile salıverilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

d-) Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki Savunmaları: 
da) 10.10.2011 Tarihli 55 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:
Emniyet ifadesini reddeden, savcılık ve mahkeme beyanlarını kabul eden sanık 2001-2004 

yılları  arasında  Hasdal  da  konuşlu  3.  Kolordu  komutan  yardımcılığı  ve  52.  Tümen  Kurmay 
Başkanlığı görevinde bulunduğunu, 2004 yılında ise kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayrıldığını, 
plan  seminerinde  tartışılan  egemen  ve  harekat  planında  tümeninin  görevinin  İstanbul  ilinde 
güvenlik ve emniyeti sağlam olduğunu, bahse konu seminerde tamamen plan görevlerine yönelik 
geri bölge emniyet planı çerçevesinde çalışmalar yapıldığını ve seminerde takdim edildiğini, suça 
konu 11, 16, 17 nolu CD'lerin içeriğindeki 2003 yılı sonrası olaylar ve tespitlerin bu CD'lerin sahte 
olduklarını  ortaya  koyduklarını,  söz  konusu  Balyoz  Harekat  Planını  EK-A'sın  da  isminin  yer 
almadığını, kendisine böyle bir görevin tevdi edilmediğini, İddia Makamına göre seminere plandan 
haberdar yani sözde EK-A da isimleri yazılı personelden bir kısmının katılacağının belirtildiğini, 
ancak kendisinin sözde EK-A listesinde isminin bulunmadığını, ama buna karşın planı bildiğinin 
ifade edilmesinin mantıklı olmadığını, seminere katılmasına müsaade edildiği halde isminin EK-A 
da bulunmamasının nedeninin tartışılmasa gerektiğini, herhangi bir görev verildiğine dair belgenin 
mevcut  olmadığını,  planın  ehil  kişiler  tarafından  hazırlanmadığını  gösteren  maddi  hataların 
bulunduğunu, askeri teamüllere aykırı yazışmaların bulunduğunu, sözde balyoz planı ve eklerinde 
tespit  edilen  yüzlerce  çelişkinin  planın  gerçek  olmadığını  ve  somadan  üretilen  sahte  bir  belge 
olduğunu ortaya çıkardığını, 2003 yılında oluşturulduğu iddia edilen 11 nolu CD içerisinde bulunan 
sözde balyoz planının eklerinde İstanbul ilinde bulunan özel hastaneler belgesinde bulunan Avrupa 
Şafak Hastanesi'nin 2003 yılında Şafak Hastanesi adını taşıdığını, 15 Aralık 2004 yılında Avrupa 
Şafak Hastanesi ismini aldığını, yine el konulacak ve kapatılacak dernekler belgesinin 27. sırasında 
liberal  Avrupa  Derneğinin  isminin  yazılı  olduğunu,  2003  yılında  böyle  bir  derneğin  faaliyette 
olmadığını,  bunun  gibi  CD  içeriklerinde  zaman  ve  mekan  çelişkilerinin  bulunduğunu,  plan 
seminerine  emir  komuta  zinciri  içerisinde  katıldığını,  gerek  tugay,  gerek  tümen  ve  kolordu 
seviyesinde yapılan plan çalışmalarında gerekse ordu plan seminerinde balyoz, sakal, çarşaf, oraj ve 
suga eylem plan isimlerinin telaffuz edilmediğini, yine seminerde Milli Mutabakat Hükümeti olarak 
adlandırılan belgenin adının bile geçmediğini, iddianamede yazılı hususların ve tespitlerin hangi 
maddi delillere dayanılarak yazıldığının anlaşılamadığını, kendisine emredilen takdim görevini 1. 
Ordu  Komutanlığınca  hazırlanan  olasılığı  en  yüksek  tehlikeli  senaryonun  oluşturduğu  koşullar 
içerisinde kısmı seferberlik ve sıkıyönetim ilan edildiği esas alınarak ilgili kanunlar çerçevesinde 
hazırladığını,  çalışmanın  yasal  olduğunu,  sunumunda  3.  Kolordu  Karargahının  Nato  Karargahı 
olması  nedeniyle  3.  Kolordu  Karargahında  sıkıyönetim  faaliyetleri  ile  ilgili  gerekli  bilgilerin 
bulunmaması  nedeniyle  oluşturacağın  sıkıyönetim  karargahının  Hasdal  da  bulunan  52.  Zırhlı 
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Tümen ile Tümen Karargahına 2 kilometre yakınında bulunan helikopter pistlerini ihtiva etmesi 
yollara  yakınlığı  nedeniyle  52.  Zırhlı  Tümen Sıkıyönetim Karargahımm Basın  Yayın  Şubesinin 
AKOM'da faaliyette bulunmasının uygun olacağını belirttiğini, burasının imkan ve kabiliyetlerinin 
daha önce doğal  afet  yardım tatbikatları  yaptığından gördüğünü, l.  Ordu Komutanı  ile arasında 
geçen konuşmanın da bu hususları içerdiğini, balyoz planı İle ilgisinin bulunmadığını, bunu yazanın 
askeri bilgiden uzak olduğunu ortaya koyduğunu, Selimiye Kışlası dururken AKOM gibi küçük bir 
konutun merkez seçilmesinin anlamsız olduğunu, polis tespit tutanaklarının taraflı ve sorumsuzca 
Hazırlanması nedeniyle reddettiğini, poliste verdiği ifadeyi kabul etmediğini beyan etmiştir.

db) 28.08.2012 Tarihli 113 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:
Bir  kısım  medya  tarafından  haklarında  linç  kampanyası  düzenlendiğini,  avukatlarının 

savunma hakkının dosyada gizlilik kararı var denilerek kısıtlandığını, delillerin değerlendirilmesinin 
yapılmadığını,  bilirkişi  ve tanık dinletme taleplerinin reddedildiğini,  haksız  tutukluluğunun eğer 
ülkenin demokrasisine ve hukuk sisteminin çağdaş hale gelmesine katkı sağlayacaksa hakkını helal 
ettiğini beyan etmiştir.

101-)SANIK YÜKSEL GÜRCAN:

a-)  Klasör  148  Dizi  17-18'de  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
24.02.2010 Tarihli Beyanlarında Özetle: 2002-2003 yıllarında Bursa İl Jandarma Komutanlığında 
istihbarat  şube müdürü olarak görev yaptığını,  Balyoz Harekat Planı  hakkında bir  bilgiye sahip 
olmadığını, plan seminerine katılmadığını, bu tarihte yüzbaşı olarak görev yaptığını, herhangi bir 
fişleme  çalışmasına  katılmadığını,  görevlendirilecek  personel  listesi  isimli  belgedeki 
görevlendirmeden bilgisinin olmadığını, böyle bir görevlendirmenin kendisine tebliğ edilmediğini, 
kendisi tarafından hazırlandığı iddia edilen ve Bursa ili ve ilçelerinde görev yapan mülki amir ve 
belediye başkanlarının siyasi görüşlerine göre fişleme çalışmasına yönelik olarak bu tip belgeleri 
hazırlamalarını o tarihte bölge komutanı olan Levent Ersöz'ün istediğini, bu tip çalışmaları yapıp 
kendili  döndüklerini,  kendisiningenelde  fişlemelerle  ilgili  belgeler  hazırladığını,  bunların  alay 
komutanına  verdiğini,  zaten  bu  belgenin  de  astsubaylar  ve  uzman  çavuşların  hazırladığını,  bu 
belgenin gerçek bir  belge olduğunu, belgeyi hazırladığını hatırladığını, belgenin hazırlanmasının 
suç olduğunu bilmediğini,  bunu görevinin bir  parçası  olarak yaptığını,  Mustafa Önsel  ile  belge 
paylaşımında bulunmadığını, sorgulama timi ile ilgili olarak görevlendirildiğine dair kendisine bir 
yazının gelmediğini ve atılı suçlamaları kabul etmediğini beyan etmiştir.

b-) Klasör 148 Dizi 23'de Bulunan, Sorgu Hakimliğinde Yapmış Olduğu 24.02.2010 
Tarihli  Savunmalarında Özetle:  Cumhuriyet  Savcılığmdaki  beyanlarını  tekrar  eden sanık  atılı 
suçlamayı reddetmiştir.

c-) Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki Savunmaları: 
ca)06.10.2011 Tarihli 53 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:
Aşama beyanlarını  tekrar  eden sanık atılı  suçlamayı  reddettiğini,  1999 yılında Bursa İl 

Jandarma Komutanlığı emrine atandığını, 2003 yılma kadar jandarma yüzbaşı rütbesi ile İstihbarat 
Şube Müdürlüğüne vekalet ettiğini, İstihbarat Şube Müdürlüğünün emir komuta ilişkisi bakımından 
doğrudan İl Jandarma Komutanlığına bağlı olduğunu, hiyerarşik yapı içerisinde kendisinin bağımsız 
hareket etmesinin ve illegal bir oluşum içerisinde bulunmasının mümkün olmadığını, 11 nolu CD 
içerisinde  yer  alan  Bursa  ilinde  görevlendirilecek  personel  listesi  isimli  belgede  isminin  yazılı 
olması ile ilgili olarak böyle bir görevlendirmeden bilgisinin olmadığını, bu hususta bir tebligatın 
kendisine yapılmadığını, seminere katılmadığını, yine 11 nolu CD içerisinde Bursa ili ve ilçelerinde 
görevli  mülki  amir  ve  belediye  başkanları  ile  ilgili  olarak  yapılan  fişlemelerin  kendisine  ait  
olduğunun iddia edildiğini, savcılıktaki beyanının ifade tutanağına yanlış geçirildiğini, Cumhuriyet 
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Savcılığmdaki  gösterilen  bu  husustaki  5  dijital  belgenin  kendisi  tarafından  hazırlanmadığını, 
kendisine gösterilen dijital  belgeyi  asıl  belge zannettiğini,  ancak daha soma bunun sahte olarak 
hazırlandığını  anladığını,  Gölcük  Donanma  Komutanlığından  çıkan  imzası  olan  belgeyi 
hazırladığını,  Milli  Güvenlik  Kurulu  Kararları  doğrultusunda  yapılan  çalışmaları  anlattığını, 
Cumhuriyet Savcısına kendilerinin fişleme yaptıkları ve bu emri Levent Ersöz'ün verdiğine dair bir 
beyanda bulunmadığını, hazırladığını kabul ettiği Gölcük'te yapılan aramada imzalı nüshası çıkan 
belgenin  hazırlanış  gayesinin  İl  Jandarma  Komutanının  2002  Eylül  ayı  başlarında  atanması 
nedeniyle komutanın ili tanıması yönünden bilgi notu hazırladığını, bunu İl Jandarma Komutanının 
talebi  doğrultusunda yaptığını,  ancak komutanın bunun kapsamı hakkında birşey söylemediğini, 
kendisinin  de  aldığı  bu  emir  üzerine  Gölcük'ten  çıktığı  iddia  edilen  belgeyi  hazırladığını  ve 
komutana sunduğunu, aralarında başka bir konunun geçmediğini, söz konusu belgede darbe ile ilgili 
en ufak bir kelimenin geçmediğini, söz konusu belgenin hazırlanış tarihinin 12 Eylül 2002 olduğu 
dikkate alındığında darbe ile ilgisinin bulunmadığının ortada olduğunu, ancak dijital belge ile hiçbir 
bilgisinin bulunmadığını, görevini yasal sınarlar içerisinde kalarak yaptığını beyan etmiştir.

cb) 28.08.2012 Tarihli 113 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle: Adil 
yargılama yapılmadığını düşündüğünü beyan etmiştir.

102-)SANIK TANER GÜL :

a-)  Klasör  78  Dizi  331-314'de  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
21.06.2010 Tarihli  Beyanlarında Özetle:  2003 yılında Refakat ve Karakol  Filosu Komutanlığı 
emrinde görevli olduğunu, suç tarihi itibari ile Balyoz Harekat Planındanhaberinin olmadığını, Suga 
Harekat Planı ile ilgili bilgisinin bulunmadığını, Suga Harekat Planına EK-A görev bölümü isimli 
çıktıda  adının  İzmir  bölgesi  koordinatörleri  olarak  geçmesi  ile  ilgili  bir  bilgisinin  olmadığını, 
kendisine bu hususta  yazılı  veya  sözlü emir  verilmediğini,  öncelikli  ve özellikle  görevlendirme 
listesinden de haberinin bulunmadığını beyan etmiştir.

 
b-) Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki Savunmaları: 
ba) 23.08.2011 Tarihli 50 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:
Cumhuriyet  Savcılığındaki  beyanlarını  tekrar  eden  sanık  masum  olduğunu,  atılı 

suçlamanın bir iftira olduğunu, maddi gerçeği ortaya çıkarmanın mahkemenin işi olduğunu, adının 
geçtiği  2  liste  ile  arasında  hiçbir  illiyet  bağının  tespit  edilmediğini,  atılı  suçu  kesinlikle  kabul 
etmediğini, gerek 11 nolu CD gerekse Gölcük'ten çıkan manipülatif dijital veriler içerisinde adının 
yer alması ve listede yer almasını gerektirecek hiçbir görev almadığını beyan etmiştir.

bb) 28.08.2012 Tarihli 113 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:
Bilirkişi atanması talebinin sürekli reddedilmesinin mahkemenin hukuku re'sen gözeteceği 

düşüncesini  ortadan  kaldırdığını,  bilirkişi  talep  etmenin  hakkın  kötüye  kullanımı  olarak 
değerlendirmediğini, bilirkişi atanması talebini yinelediğini, talep karşılandığında dava konusu fiil 
ile bir bağının olmadığı ve delillerin sahte olduğunun bir kez dahi ispat edilmiş olacağını, dosyanın 
usul hükemlerine göre son söz aşamasında olmadığını değerlendirdiğini, talep etmiş olduğu bilirkişi 
atama hususu reddedildiği sürece savunma yapabilme hakkının elinden alınmış olduğunu, bunun 
açıkça hukuka aykırı bulunduğunu, bu nedenle savunma yapamadığını beyan etmiştir.

103-)SANIK AHMET ERDEM:

a-)  Klasör 12,  Dizi  295-296'da  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
06.06.2011  Tarihli  Beyanında  Özetle:  Mahkeme olarak  çok  gizli  dereceli  bir  yazı  düzenleme 
durumlarının bulunmadığını, ömründe çok gizli belge düzenlemediğini, 2002- 2006 Temmuz yılları 
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arasında  Eskişehir'de  1.  Taktik  Hava  Komutanlığı  Askeri  Mahkemesinde  hakim  olarak  görev 
yaptığını, 2002-2003 tarihlerinde Bilgin Balanlı'nm Eskişehir'de görevli olmadığını, Bilgin Balanlı 
ile 1998-1999 yıllarında Diyarbakır 2. Taktik Kuvvet Komutanlığında çalıştıklarını, kendisinin o 
dönemde askeri savcı olduğunu, Bilgin Balanlı'nm da komutan yardımcısı olduğunu, amir memur 
ilişkilerinin  bulunmadığını,  belgenin  yazıldığı  iddia  edilen  tarihte  Bilgin  Balanlı'nm Ankara'da 
görev yaptığını hatırlamadığını, iddia edilen yazıyı kendisinin yazmadığını, hukuk dışı böyle bir 
oluşumun içinde yazı yazmış olsaydı kanun dışı harekat planı olan oraj harekat planının ismini açık 
olarak yazmaması gerektiğini, istenen hususlar ekte gönderilmiştir şeklinde üstü örtülü olarak yazı 
yazması  gerektiğini,  plan  seminerine  katılmadığını,  balyoz  harekat  planından  haberinin 
bulunmadığını, iddia edilen yazı yazılmış ise de kendi adına başkalarının yazdığım, o tarihlerde 
çalıştığı  yerde  2  tane  bilgisayar  bulunduğunu,  kendisinin  kullanıcı  adının  "Ahmet  yarbay" 
olduğunu, bazen de "kıdemli hakim" olduğunu, kesinlikle A. Erdem ya da Ahmet Erdem olarak 
kullanıcı  adının olmadığını,  ayrıca o tarihlerde Hava Kuvvetlerinin networkuna bağlı  bilgisayar 
sisteminin de bulunduğunu, bu sistemde de yazı yazıldığını, oradaki adının da "aerdem2" olduğunu, 
Hakan Büyük'ü tanıdığını, hatırladığı kadarı ile Hakan Büyük'ün, kendisinden somaki tayin dönemi 
olan  2002  ya  da  2003  yılında  geldiğini,  Hava  Harp  Okulunda  Hakan  Büyük'ün  de  takım 
komutanlığını yaptığını, kendisini oradan tanıdığını, mahkemenin karargahtan uzakta olması nedeni 
ile karargahtakileri  çok sık görmediklerini,  dolayısı  ile sıkı  bir  diyaloglarının da bulunmadığını, 
Bilgin Balanlı'nm sözlü emirlerinden de haberinin olmadığını,2002 tarihinde Eskişehir'de 4 hakim 
bulunduğunu,  bunlardan  2  tanesinin  savcı  olarak  görev  yaptığını,  kendisinin  kıdem ve  tecrübe 
olarak  üçüncü  sırada  bulunduğunu,  bu  işi  yapacak  olanların  kendisine  sormalarının  mantığının 
olmadığını, adının bu işe niçin karıştırıldığını bilmediğini beyan etmiştir.

b-)  Klasör  12,  Dizi  304-305'de  Bulunan,  Sorgu  Hakimliğinde  Yapmış  Olduğu 
06.06.2011 Tarihli Savunmasında Özetle: Savcılıktaki beyanlarının doğru olduğunu, aynen tekrar 
ettiğini, isnat edilen iddia konusu herhangi bir belgeyi düzenleyip imzalamadığını, iddia konusu 
tarihte  Eskişehir  1.  Taktik  Hava  Kuvvet  Komutanlığı  Askeri  Mahkemesinin  kıdemli  hakimi 
olduğunu, iddia konusu belgenin düzenlendiği tarihte vermiş olduğu kararlarındaki yazı karakterleri 
ve üslubu ile söz konusu belgedeki yazı karakterleri üslubunun tamamen farklı olduğunu, askeri 
mahkemelerin çok gizli ya da gizli yazılarla işinin bulunmadığını, kendisinin kullanıcı adının iddia 
edildiği gibi "A. Erdem" olmadığını, "Ahmet yarbay" olarak kullanıcı adı kullandığını, bu nedenle 
de iddia konusu belge ile bir ilgisinin bulunmadığını, iddia konusu belgenin ikinci belgesinde bir 
ekten  bahsedildiğini,  oysa  böyle  bir  ekin  bulunmadığını,  bu  belgenin  gerçek  olmadığını 
düşündüğünü, eğer gerçekten böyle bir belge var ise de başka birisinin kendisini saklamak üzere 
kendi  adını  kullandığını  düşündüğünü;  kendisinin  aslında  bu  olayın  mağduru  olduğunu,  Bilgin 
Balanlı'nın  Eskişehir'e  atandığı  tarihten  bugüne  doğrudan  bir  tanışıklığının,  yazışmasının  ve 
görüşmesinin  olmadığım,  belgeyi  ilk  defa  basından  duyduğunu,  belge  ile  kesinlikle  ilgi  ve 
alakasının bulunmadığını, ayrıca baktığı ve tamamladığı önemli davaların bulunduğunu, baktığı bu 
davalar nedeni ile birilerinin kendisi ile uğraştığını ve kendisine komplo kurduklarını düşündüğünü 
beyan etmiştir.

c-)  Kapatılan  İstanbul  10.  Ağır Ceza  Mahkemesindeki  24.11.2011  Tarihli  59  Nolu 
Celsede Yapmış Olduğu Savunmasında Özetle: Hakkında tek bir dijital veriye dayanılarak dava 
açıldığını, isnat edilen suçun tamamen dijital sahte bir Word dosyasına ve kanaate dayandırıldığını, 
atılı  suçla  ilgili  somut  bir  maddi  delilin  dava  dosyasında  bulunmadığını,  söz  konusu  iddianın 
tamamen bir iftira niteliğinde ve asılsız olduğunu, hakkındaki suçlamaları reddettiğini, avukatlar ve 
diğer  sanıklar  tarafından o  güne kadar  yapılan  detaylı  ve kapsamlı  savunmalarda  ortaya  konan 
birçok zaman, mekan, şahıs, kavram ve usul hataları ile sahte dijital verilere dayalı bu davanın daha 
sorgular tamamlanmadan sona erdiğini, 37 yıllık asker ve son 14 yılında Askeri Mahkeme Başkanı 
görevinde bulunmuş 1. sınıf hakim olarak o güne kadar her askerin ve her hakimin yaşadığı gibi 
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şerefi  ile  yaşadığını,  ancak sahte  olarak  üretilen,  hiçbir  maddi  delil  içermeyen,  tamamen sahte 
verilere  dayanılarak  hakkında  dava  açıldığını  ve  tutuklandığını,  16.06.2011  tarihinde  Anayasa 
Mahkemesinin askeri hakimler hakkında soruşturma yapılmasını düzenleyen 357 sayılı kanunun 25. 
maddesinin 2. fıkrasının iptal edilmesi üzerine dosyanın hakimler ile ilgili soruşturma izni için Milli 
Savunma  Bakanlığına  gönderilmesi  gerekirken,  aynı  gün  başkaca  bir  araştırma  yapılmaksızın 
kendisi  ve diğer 27 sanık hakkında dava açıldığını, yazdığı iddia olunan ve eki de bulunmayan 
dijital veriden başka dosyada delil bulunmadığını, emekli Albay Hakan Büyük hakkında 19.02.2011 
tarihinde  saat  16:31'de  isimsiz  ihbar  maili  gönderilmesi  somasında  toplam  24  saatte  yüzlerce 
dosyanın, CD, DVD ve hard disklerin incelenerek Hakan Büyük'ün evinde arama yapılmasına karar 
verildiğini,  tüm bu işlemlerin baş  döndürücü bir  hızla  gerçekleştirildiğini,  ancak ihbar  mailinin 
geldiği  adresin  bu  kadar  kısa  süre  zarfında  araştırılmadığını,  ancak  25.02.2011  tarihinde 
araştırılmaya  başlandığını,  ihbar  maili  gönderen  kişiye  ait  görüntü  kayıtlarının  silindiğini,  bu 
nedenle  de  tespit  edilemediğini,  28  Şubat  2011  tarihine  kadar  ihbarı  yapanın  görüntüsünün ve 
dolayısı ile kimliğinin ortaya çıkacağı bilindiğinden savcının geciken talimatının gereğinin birkaç 
gün daha geciktirildiğini, sanıklar lehine olan delillerin toplanmadığını, bir belgenin delil olarak 
kullanılabilmesi için onun gerçek olması gerektiğini, flash disk gibi dijitaller materyallerde yer alan 
Word dosyalarının yazılı belge, senet olmadığını, bunların ancak delillerin değerlendirilmesinde bir 
vasıta  olabileceğini,  doğrudan  ispat  konusu  vaka  hakkında  hakime  kanaat  verebilen  deliller 
olmadığını, dijital verilerin içeriğinin değiştirilebilmesi, kaydedicinin yerine bir başkasının adının 
yazılabilmesi  ihtimalinin  söz konusu verinin tek  başına delil  olma gücünü ortadan kaldırdığını, 
meslek hayatında çok gizli  yazı hiç yazmadığını ve hazırlamadığını,  yazığı iddia edilen yazının 
askeri yazım kurallarına uygun olmadığını, yazıda birçok hataların bulunduğunu, yazıyı düzenleyen 
iftira  çetesinin  bu  hataların  şifre  olduğuna  ilişkin  bir  başka  belge  düzenlediğini,  iddianamede 
hakkında delil olarak kabul edilen dijital verinin teknik bilgilerini inceleyen bilirkişi raporlarında 
çelişkiler  bulunduğunu,  İstanbul  Emniyet  Müdürlüğünün  Bilişim  Suçları  ve  Sistemleri  Şube 
Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğünde hazırlanan 07.06.2011 tarihli inceleme 
raporunda  ve  Terörle  Mücadele  Şube  Müdürlüğü  tarafından  düzenlenen  28.02.2011  tarihli 
raporunda aynı sayısal verilerin oluşturma tarihleri ve son kaydetme tarihlerinin farklı olduğunu, 
kendisinin hangi tarihteki eylemden sorumlu olduğunun açıkça belirtilmesi gerektiğini, iddia edilen 
belge  tarihinde  "Ahmet  Erdem  ya  da  A.  Erdem  "  şeklinde  herhangi  birkullanıcı  adının 
bulunmadığını, o tarihteki kullanıcı adının "Ahmet yarbay" olduğunu, evde bulunan bilgisayarda 
bile "Ahmet Erdem ya da A. Erdem" isimlerinin bulunmadığını, hakkındaki dijital verinin tamamen 
şahsını tasfiyeye yönelik bir iftira ve atfı cürüm niteliğinde olduğunu değerlendirdiğini, dijital Word 
dosyasının kendisine ait ve kendisi tarafından kullanılan bir bilgisayarda bulunmadığını, yazıcıdan 
çıktılarının alınmadığını, üzerinde ıslak, elektronik imzalarının ve parafının bulunmadığını, kendisi 
tarafından hazırlandığını gösteren maddi bir delilin olmadığını, herhangi bir dijital Word dosyasının 
meta data bilgilerinin ve içeriklerinin flash belleğe yüklenmeden önce değiştirilmeleri teknik olarak 
mümkün olduğuna göre bu yazının iftira çetesinin eseri olduğunu, polis tespit tutanağından alman 
meta  data  bilgilerine  göre  bu  dijital  dosya  üzerinde  toplam  16  kez  güncelleme  işleminin 
yapıldığının görüldüğünü, Microsoft Office programının bir özelliği olarak son 10 işlemin dosya 
yollarında  görülmesi  gerekirken  sadece  2  yolun  bulunmasının  meta  data  bilgilerinin  manipüle 
edildiğini gösterdiğini, bu dijital Word dosyasının Bilgin Balanlı'ya hitaben oluşturduğu iddiasının 
gerçek dışı olduğunu, böyle bir dosya oluşturmadığını, Bilgin Balanlı'dan ihtimalat planı çalışmaları 
için yazılı veya sözlü herhangi bir direktif almadığını, Bilgin Balanlı'yı 1999-2006 yılları arasında 
hiç  görmediğini  ve  Bilgin  Balanlı  ile  bu  tarihler  arasında  hiç  haberleşmediğini,  ihtimalat 
klasöründeki birçok dijital Word dosyalarının aksine oluşturulduğu iddia edilen bu yazıda Bilgin 
Balanlı'nın sözde sözlü direktifinin ilgi tutulmamış olmasının da bunu doğrular nitelikte olduğunu, 
sözde Balyoz ve Oraj Planının eklerinde ve görevlendirme listelerinde isminin bulunmadığını, plan 
seminerine katılmadığını, ele geçen USB belleğin suç tarihinden soma hazırlandığını, buna ilişin 
birçok somut bulgunun ortaya konulduğunu, isminin yer aldığı dijital veriden haberi olduğuna, bu 
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konuda herhangi bir beyanda bulunduğuna veya işlemde bulunduğuna dair kendisi ile en ufak bir 
bağlantısı  olan  herhangi  bir  somut  delilin  bulunmadığını,  böyle  bir  çalışma  içinde  olmadığını, 
hakkındaki dijital verinin sahte olduğunu, tarafına isnat edilen ve kesinlikle reddettiği suçun görevi 
sırasında ve görevi ile ilgili işlenmiş suç mahiyetinde olduğunu, 1. sınıf askeri hakim ve savcıların 
görevden doğan ve görev sırasında işledikleri suçlar nedeni ile yargılanmalarının Yargıtay'da ya da 
Askeri Yargıtay'da yapılması gerektiğini, mahkemeden görevsizlik talebinde bulunarak dosyasının 
yetkili  ve  görevli  Yargıtay  Başkanlığı'nm ilgili  ceza  dairesine  gönderilmesini  talep  ettiğini,  bu 
talebinin  gerekçesiz  bir  şekilde  reddedildiğini,  14  yıllık  1.  sınıf  hakim olarak  bu  mahkemede 
yargılanmasının  hukuken  mümkün  olmadığını,  hazırlık  aşamasında  verdiği  ifadelerin  doğru 
olduğunu,  sadece bir  iki  yanlış  anlaşılma olduğunu, 98-99 yılında 1 yıl  Diyarbakır  2.  Kuvvette 
başsavcı olarak görev yaptığını, Bilgin Balanlı'nın da o dönemde komutan yardımcısı olarak görev 
yaptığını, ancak aralarında herhangi bir idari bağlantının bulunmadığını, kendisini orada bir ya da 
iki  kere  gördüğünü,  2006 yılında  da Eskişehir'den  ayrılırken  geç  ilişik  kestiğini,  ilişiğini  Ekim 
ayında kestiğini, bu nedenle Bilgin Balanlı ile 1-1,5 ay görev yaptığını, o sürede de bir hoş geldiniz 
bir  de  Allahaısmarladık  dediğini,  Bilgin  Balanlı'nın,  kendisine  şilt  verdiğini,  Bilgin  Balanlı  ile 
bağlantısının bu kadar olduğunu, bir diğer konunun da hakmsavdur isimli belge ile ilgili olduğunu, 
bu  belgeyi  görünce  bunu  herkesin  yapmış  olabileceğini  söylediğini,  Hakan  Büyük  de  yapmış 
olabilir,  Ahmet  de  yapmış  olabilir,  Mehmet  de  yapmış  olabilir,  herkes  benim  için  bu  konuda 
şüphelidir  dediğini,  hazırlık  ifadesinde  sanki  Hakan Büyük yapmıştır  gibi  ifade  geçtiğini,  onun 
düzeltilmesini  istediğini,  bunun  dışında  savcılık  ve  hakimlik  savunmalarının  içeriğinin  doğru 
olduğunu, O tarihte bilgisayarının bulunduğunu, ancak bu bilgisayarın şahsi bilgisayarı olmadığını, 
mahkemenin bilgisayarı olduğunu, evde de bir tane kızlarının kullandığı bilgisayarın bulunduğunu, 
şahsi  laptopunun  bulunmadığını,  şahsi  laptopunun  2006-2007  yıllarından  soma  olduğunu, 
mahkemeye  de  hatırladığı  kadarı  ile  laptopun  2005  yılında  geldiğini,  2003  yılında  evlerinde 
masaüstü bilgisayarı bulunduğunu, bu bilgisayarın kullanıcı adını hatırlayamadığını, bu bilgisayarı 
Diyarbakır'da kendisinin satın aldığını, görev yaptığı dönemde 2010 yılı Ekim ayında internete ses 
kaydının düştüğünü,  bu nedenle odasında jammer cihazı  kullanmaya başladığını,  jammer cihazı 
kullanımının  diğer  askeri  hakim  ve  savcılar  tarafından  yaygın  olarak  kullanılmadığını,  heyet 
tarafından sorulan bu soruların saçma olduğunu beyan etmiştir.

104-) SANIK AHMET DİKMEN:

a-)  Klasör  10,  Dizi  386-388'de  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
06.06.2011  Tarihli  Beyanında  Özetle:  Suçlamayı  kabul  etmediğini,  balyoz  harekat  planından 
haberi olmadığını, daha önceden de hiç duymadığını, Gölcük Bölgesi müzahir subay ve astsubay 
başlıklı belgedeki kendisi ile ilgili bilgilerin doğru olduğunu, ancak bu belgeyi ilk kez gördüğünü, 
belgeyi yazan olarak gözüken Ümit Özcan'ı tanıdığını, 1999-2002 yılları arasında hatırladığı kadarı 
ile TCG Oruç Reis isimli geminin gemi ikinci komutanı olduğunu, kendisinin de o gemide seyir 
subayı ve harekat subayı olarak görev yaptığını, bu listenin Ümit Özcan tarafından oluşturulduğunu 
tahmin etmediğini,2002-2005 yılları arası Donanma Komutanlığında Milli Tatbikat Proje Subayı 
olarak görev yaptığını, Gölcük Donanma Komutanlığında yapılan aramada ele geçirilen müzahir 
subay  ve  astsubay  listesi  hakkında  bir  fikrinin  bulunmadığını,  Gölcük'te  görev  yaptığı  süre 
içerisinde  çalışma  odalarının  zeminlerinin  altında  bir  şey  saklandığına  veya  konulduğuna  şahit 
olmadığını, ele geçirilen bilgilerin istihbarat şubeye nasıl konulduğunu bilmediğini, Ali Türkşen'in 
talep  ettiği  17  adet  Glock  marka  tabanca  ve  buna  dair  yazışma  ile  ilgili  hiçbir  bilgisinin 
olmadığını,Eskişehir'de  Hakan  Büyük'ten  ele  geçen  belgelerde  kendisinin  yazan  olarak 
gözüktüğünü, tarihin de 04.04.2003 olduğunu, oysa kendisinin o tarihte Azerbaycan Deniz Harp 
Okulunda öğretim görevlisi olarak görevli olduğunu, Hakan Büyük'ü de kesinlikle hiç tanımadığını, 
güvenlik tedbirleri emri, güvenlik brifingi, güvenlik tedbirleri takdim isimli belgelerden haberinin 
olmadığını,  Albay  Nejat  Akgüner'i  istihbarat  şube  müdürü  olması  ve  aynı  karargahta  olmaları 
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nedeni ile tanıdığını, şahsen tanışıklığının bulunmadığını,Ocak 2003 tarihli Özden Örnek ismine 
açılmış  bilgi  notu  başlıklı  plan  çalışmaları,  personel  görevlendirmesi  konulu  yazı  ve  ekindeki 
personel  kimlik  ve  görevleri  yazısından  haberinin  olmadığını,  özel  kurye  olarak  kendisine  hiç 
kimsenin  görev  vermediğini,  böyle  bir  görevlendirmeden  haberinin  olmadığını,  Rafet  Oktar'ı 
tanıdığını,  kendisinin  okuldan  sınıf  arkadaşı  olduğunu,  meslek  hayatı  boyunca  birlikte 
çalışmadıklarını, Sinan Ertuğrul'u ve Cem Gürdeniz'i amiralleri olduğu için tanıdığını, ancak hiç 
birlikte çalışmadıklarını,Cem Gürdeniz ismine açılmış Şubat 2003 tarihli bilgi notu başlıklı Oraj 
Hava Harekat Planı konulu yazıdan haberinin olmadığını, Cem Gürdeniz ile astlık üstük ilişkisinin 
hiç  olmadığını,  bu  belgenin  yazıldığı  tarih  olarak  gözüken  24.02.2003  tarihinde  Azerbaycan'da 
Deniz  Harp  Okulunda  görevli  olduğunu,  böyle  bir  belgeyi  yazıp  hazırlamasının  mümkün 
olmadığını,  suçlamayı  kabul  etmediğini,  bu  belgelerde  isminin  geçmesi  ile  ilgili  herhangi  bir 
yorumunun bulunmadığını, niçin isminin geçmiş olduğunu bilmediğini, Özden Örnek'i 2003 yılında 
şahsen  tanımadığını,  Özden  Örnek'in  o  tarihte  Donanma  Komutanları  olduğunu,  kendisinin  o 
tarihlerde düşük rütbeli subay olması nedeni ile Özden Örnek ile çalışma şansının olmadığını beyan 
etmiştir.

b-) Klasör 12, Dizi 303'de Bulunan, Sorgu Hakimliğinde Yapmış Olduğu 06.06.2011 
Tarihli  Savunmasında  Özetle: Üzerine  atılı  suçlamayı  kabul  etmediğini,  savcılıkta  kendisine 
gösterilen belgeler ile ilk defa karşılaştığını, bu belgelerle ilgili olarak savcılıkta ayrıntılı beyanlarda 
bulunduğunu, bu beyanlarının doğru olduğunu beyan etmiştir.

c-)  Kapatılan  İstanbul  10.  Ağır  Ceza  Mahkemesindeki11.10.2011  Tarihli  56  Nolu 
Celsede Yapmış Olduğu Savunmasında Özetle: Hiçbir maddi delile dayanmayan hakkındaki tüm 
suçlamaları reddettiğini, söz konusu dijital verileri hazırlamadığını, bu dijital verilerin çirkin bir 
iftira  için  oluşturulmuş  imzasız  sahte  veriler  olduğunu,  seminere  katılmadığını,dijital  verilerin 
oluşturulduğu  iddia  edildiği  tarihte  Azerbaycan  Deniz  Harp  Okulunda  öğretim görevlisi  olarak 
Azerbaycan'da bulunduğunu, bu süreçte Türkiye'ye hiç giriş çıkış yapmadığını, İddia edildiği gibi 
söz konusu 2 adet dijital verinin hem yaratıcısı olabilmesi hem de bu dijital verilerin şirket isminin 
DZKK  olabilmesi  için  verilerin  oluşturulma  tarihlerinde  Deniz  Kuvvetlerinin  herhangi  bir 
karargahında  bulunması  ve  kurumsal  bir  bilgisayarı  kullanması  gerektiğini,  oysa  o  tarihlerde 
Azerbaycan'da  bulunduğunu,  kısıtlı  imkanlar  nedeni  ile  Azerbaycan'da  kendisine  bir  bilgisayar 
tahsis edilmediğini, Türkiye-Azerbaycan arasında bir bilgisayar ağı da bulunmadığını, söz konusu 
belgeleri hazırlamasının mümkün olmadığını, söz konusu belgenin üst veri ve meta data bilgilerinin 
el ile yazılarak sahte olarak üretilmiş olduğunu, Türkiye'de yüzlerce subay bulunurken iddia edilen 
belgeleri  hazırlamak  üzere  yurtdışında  bulunan  bir  personelin  görevlendirilmesinin  mantıklı 
olmadığını, 2003 yılına ait söz konusu sahte dijital verilerin bilgi notu formatında hazırlandığını, 
bilgi notu formatmm 2008 yılından soma kullanılmaya başlandığını, suçsuz olduğunu, Sanıklardan 
Cengiz Şirin'i Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı iken aynı karargahta olması dolayısı ile kendisini 
arza geldiğinde orada görüp tanıdığını, mevzuat çalışma grubunda yer alan diğer kişileri duruşma 
salonunda gördüğünü, Azerbaycan'da kendilerine bir ofis tahsis edildiğini, orada ortak kullandıkları 
bir tane bilgisayar kurulduğunu, bu bilgisayarda zaman zaman Azerbaycanlı öğrencilere verecekleri 
derslerin hazırlıklarını yaptıklarını, ancak o bilgisayarların teknik imkansızlıklar nedeni ile internete 
bağlı  olmadığını,  kendilerine  tahsis  edilen  bilgisayarı  kimin  tahsis  ettiğini  bilmediğini, 
kendilerinden önceki subayların da o bilgisayarı kullandıklarım, hatırladığı kadarı ile bu bilgisayara 
şifresiz giriş yaptıklarını beyan etmiştir.

105-)SANIK AHMET SİNAN ERTUĞRUL:

a-)  Klasör  9,  Dizi  94-97'de  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
27.05.2011 Tarihli  Beyanında Özetle:  Üzerine atılı  suçlamayı  reddettiğini,  illegal  herhangi  bir 
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faaliyetle işinin olmadığını, böyle bir şeyden bilgisi olsaydı sıralı üstlerine konuyu ifade edeceğini, 
2010 yılı Mayıs ayında balyoz diye nitelenen soruşturma kapsamında ifadesinin alındığını, ancak 
hakkında takipsizlik kararı  verildiğini,2002-2004 yılları  arasında Ankara'da Deniz Kuvvetlerinde 
Tatbikat Şube Müdürü olarak görev yaptığını, öncelikli ve özellikli görevlendirme listesi ile amiral 
listesinin birbirleri ile çeliştiğini, çünkü bir listede öncelikli ve özellikli görevlendirme listesinde yer 
alırken bir diğer liste olan amiral listesinde ise kırmızı ile çizilmesi gerekirken siyah ile çizilmiş 
olarak  gösterildiğini,  uzatılma  dahi  öngörülmeden  emekliye  sevk  ediliyor  olarak  gözüktüğünü, 
kendisinin  o  kadar  önemli  birisi  olması  halinde  bu  şekilde  emekliye  sevk edilmesinin  çelişkili 
olduğunu,  Hakan Büyük'ü tanımadığını,  Eskişehir'de ele  geçen bilgi  notu başlıklı  Özden Örnek 
adına imzaya açılmış, Ocak 2003 tarihli belge ve eklerinden haberinin olmadığını, kendisinin bilgisi 
ve  rızası  dışında  hazırlandığını,  belge  ile  herhangi  bir  ilgisinin  bulunmadığım,  belgenin  imza 
kısmında ismi olan Özden Örnek'i Donanma Komutanı olarak tanıdığını, bu listeyi hazırladığı iddia 
edilen Sinan Topuz'un o tarihte yurtdışında Girit'te görev yaptığını, Cem Gürdeniz, Rafet Oktar ve 
Ahmet Dikmen'i tanıdığını, Cem Gürdeniz ile herhangi bir görev ilişkisinin bulunmadığını, ülkesine 
iyi  hizmet  ettiği  ve  başarılı  olduğu  için  hedef  alındığını  düşündüğünü,  belgelerin  somadan 
düzenlenmiş,  tarafına  iftira  içeren  belgeler  olduğunu,  EK-D  ve  EK-E  isimli  listelerde  kendisi 
dışında birçok kişinin bulunmasına rağmen özellikle kendisi hakkında suç isnadında bulunulmasının 
kendisinin hedef  alındığını  gösterdiğini,  kendisinin koordinatör  olarak gösterildiği  listenin Ocak 
ayında düzenlenmiş olduğunu, daha soma Şubat ayında düzenlenen Suga Harekat Planına ait görev 
bölümünde ve Şubat 2003 tarihli  yeniden yapılandırma listesinde isminin bulunmadığını,  ayrıca 
2003  tarihinde  ekte  sunduğubelgelerden  de  anlaşılacağı  üzere  dış  görevlerde  ve  tatbikatlarda 
bulunduğu, dolayısı ile böyle bir oluşumun içinde fiziken bu işlere zaman ayırmasının mümkün 
olmadığını, Mehmet Örgen adına imzaya açılmış "sayın komutanım" ile başlayan ve 17 adet Glock 
marka  tabancanın  temini  ile  ilgili  belgeyi  kesinlikle  kabul  etmediğini,  bu  yazının  mantığını 
anlamadığını, 11 nolu CD içinde yer alan öncelikli ve özellikli görevlendirme listesi ile aynı CD'de 
yer  alan  amiral  listesi  isimli  belgelerin  Gölcük  Donanma  Komutanlığında  da  aynı  şekilde  ele 
geçirilmesi ile ilgili olarak belgeleri Donanma Komutanlığına kimin koyduğunu bilmediğini, EK-D 
listesinde çelişkiler bulunduğunu, birilerinin bu belgeleri Gölcük'e koyduğunun kesin olduğunu ve 
bu  kişilerin  iyi  niyetli  olmadığını,  bu  belgeleri  niçin  istihbarat  şubedekilerin  imha  etmediğini 
bilmediğini, Gölcük Donanma Komutanlığında ele geçen, 5 nolu hard diskte bulunan, Ocak 2003 
tarihli  Suga Hareket Planı icrası konulu, Özden Örnek isimli belgeden haberinin olmadığını, bu 
belge ile irtibatlı hassas personel listesi ve Feyyaz Öğütcü'nün 21 Ocak 2003 tarihli Suga Harekat 
Planının icrası konulu bilgi notunu kesinlikle reddettiğini, böyle bir şeyden haberinin olmadığını, 
Suga Harekat Planı kapsamında bir kısım plana karşı olan amirallerin tevkifi ile ilgili herhangi bir 
şekilde  görev  almadığını,  liste  hazırlamadığını,  kendisinden  bu  yönde  talepte  bulunulmadığını, 
Harman Şayan isimli kişinin 2003 yılında Deniz Kuvvetlerinde proje subayı olduğunu ve bu kişiyi  
tanıdığını, o dönemde üzerine kayıtlı herhangi bir bilgisayar bulunmadığını, dolayısı ile kısa yolda 
kendi  isminin  geçmesinin  mümkün  olmadığını,  hassas  kontrol  isimli  dokümanı  kendisinin 
hazırlamadığını, ayrıca sunacağı belgeden de görüleceği üzere 20-24 Ocak 2003 tarihleri arasında 
Cem Gürdeniz'in denizde taktik eğitiminde olduğunu, Feyyaz Öğütcü'nün 2003 yılında Ankara'da 
Deniz Kuvvetlerinde harekat başkanı olarak görevli olduğunu, Hannan Şayan'ın ve kendisinin de o 
tarihte Ankara'da görevli olduklarını, Gölcük'te ele geçen 5 nolu hard diskte bulunan EK-5'te yer 
alan  EK-A  listesinin  kendisi  tarafından  hazırlanmadığını  ve  imzalanmadığını,  kendisinin 
bilgisayarının  da  bulunmadığını,  belgenin  kullanıcı  yollarında  isminin  yer  almadığını,  amiral 
olmadan önce yalnızca Sinan Ertuğrul, amiral olduktan soma ise A. Sinan Ertuğrul olarak isminin 
geçtiğini,EGAYDAAKLAR  ile  ilgili  resmi  ya  da  gayri  resmi  bir  çalışmasının  olmadığını, 
EGAYDAAKLARA istinaden  yürütülecek  çalışma  grupları  olarak  isimlendirilen  EK-A yazılı 
belgede ismi yer almakta ise de bu çalışmadan haberinin olmadığını, böyle bir çalışma yapmadığını, 
toplantı  listesinde imzası gösterilen Barbaros  Büyüksağnak'm o tarihlerde yurtdışında olduğunu, 
böyle  bir  toplantıya  kendisinin  de katılmadığını,  kullanıcı  yollarında kendi  ismi  yazılı  ise  de  o 
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tarihlerde  bilgisayarının  bulunmadığını,  yine  toplantılara  katılan  Yasin  Türker'in  o  tarihlerde 
istirahatlı olduğunu, EK- 9'da bulunan mesaj emrinin doğru olmadığını, böyle bir mesaj emrinin 
altına imza atmadığını, Yassıada ve İmralı Adalarına tevkif edileceklerin gönderileceğine dair ön 
keşif yapmadığını, bunun emrini vermediğini, mesaj emrinin askeri yazışma kurallarına uymadığını, 
bu  belgeyi  hazırladığı  iddia  edilen  Barbaros  Büyüksağnak'm o  tarihlerde  yurtdışında  olduğunu, 
Sıkıyönetim ilanı konulu bilgi notunun kullanıcı yollarında ismi geçtiğini, bunu kabul etmediğini ve 
bu  belgeyi  hazırlamadığını,İstanbul  Emniyet  Müdürlüğüne  gönderilen  24.05.2009  tarihli  ihbar 
mektubundaki sertugrul ile başlayan mail adresinin kesinlikle kendisine ait olmadığını, TC kimlik 
numarası ve telefon numaralarının kendisine ait olduğunu, Levent Bektaş isimli kişiyi tanımadığını, 
Ali Semih Çetin, Abdullah Gavremoğlu ve Tayfun Duman'ı tanıdığını, Tayfun Duman'm kendisini 
bayramdan bayrama aramış olabileceğini, ancak sık görüşmediklerini, Levent Görgeç'i tanıdığını, 
görev icabı görüşmüş olabileceğini, ancak 96 kez kendisi ile görüşmesinin mümkün olmadığını, 
Dursun  Çiçek'in  sınıf  arkadaşı  olduğunu,  arada  sırada  kendisi  ile  görüştüğünü,hedef  haline 
getirildiğine  inandığını,  bilgisayarlardaki  tarih  ve  saatler  ile  oynamanın  her  zaman  mümkün 
olduğunu, kullanıcı adlarının açık olarak yazıldığını, darbe planı yapan insanların kullanıcı adlarını 
bu kadar açık yazmamaları gerektiğini beyan etmiştir. 

b-) Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki Savunmaları: 
ba-) 01.12.2011 Tarihli 63 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmasında Özetle:
Daha önceden hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiğini, bu kararı takiben 

2010 Ağustos ayında tümamiralliğe terfi ettiğini, Donanma Komutanlığında yapılan aramada 5 nolu 
hard  diskiçerisinde  bazı  manipülatif  veri  dosyalarında  bir  şekilde  adının  yer  aldığını,  hakkında 
kamu davası açıldığını, kendisine atfedilen hayal ürünü dijital veri dosyalarının tümünün sadece 5 
nolu hard diskte ve onun bir bölümünde yer aldığını, bu hard disk içerisine 28 Temmuz 2009'dan 
soma kaydedildiği tespit edilen 114 adet manipülatif veri dosyasının Donanma Askeri Savcılığınca 
talep  edilen  14  Ocak  2011  tarihli  bilirkişi  raporunda  belirtilmiş  olduğunu,  veri  dosyalarının 
tümünün  imzasız  dijital  veriler  olduğunu,  bu  dijital  verilerin  hiçbirisinin  kendisinden  ele 
geçirilmediğini,dijital verilen hazırlandığı bilgisayarların ortada olmadığını,  suçlandığı belgelerin 
Word  belgesi  olduğunu,  bu  Word  belgelerinin  üst  verilerinin  herhangi  bir  program  dahi 
kullanmadan  ve  ileri  seviyede  bilgisayar  eğitimi  gerekmeden  değiştirilebilmesinin  mümkün 
olduğunu,2002-2003  döneminde  gerçek  hayatta  yaşananlardan  da  bilindiği  üzere  bu  tarz  bir 
teşebbüsü makul olarak düşündürecek nedenlerin ortada olmadığını, çünkü kendisine atfedilen diğer 
veri dosyaları daha hazırlanırken devrilmesine teşebbüs edildiği iddia edilen hükümetin o dönemde 
henüz kurulma aşamasında olduğunu, güvenoyu bile almadığını,05-07 Mart tarihlerinde 1. Ordu 
Komutanlığında gerçekleştirildiği bildirilen plan seminerine ve daha önceden yapıldığı iddia edilen 
20  Aralık  2002  tarihindeki  karargah  koordinasyon  toplantısına  katılmadığını,  kendisinin  iddia 
edildiği gibi Oraj Planı ve yeniden yapılandırma kapsamında koordinatör olduğu takdirde mantıken 
bu  plan  seminerine  ve  karargah  koordinasyon  toplantısına  da  katılması  gerektiğini,Müzahir 
listelerde yer almadığını, amiral listesi.xml'de belirtilenin aksine 2010 yılında tümamiralliğe terfi 
ettirildiğini,  Oramiral Uğur Yiğit'in  sözde tutuklanacaklar listesinde yer  aldığını,  Oramiral  Uğur 
Yiğit'in  balyoz  davası  kapsamında  onu  ilgilendiren  bu  davayı  bile  bile  kendisini  terfi 
ettirdiğini,Deniz Kuvvetlerinde kendisine verilmiş hiçbir kurumsal bilgisayar bulunmadığını, şahsi 
bilgisayarının  da  bulunmadığını,  iddianameye  göre  kendilerine  her  şeyin  kodlanmasmm 
emredildiğini,  ancak  kullanıcı  isimlerinin  açık  olarak  nüfus  kağıdındaki  gibi  yazdığını,  imza 
bloklarının kodlanmadığını, hata tablosunun onları içermediğini, şayet bunlarda da kodlama yapılsa 
idi kendilerini mahkeme huzuruna çıkarmalarının mümkün olmadığını, kendilerini suçlamak için bu 
yönteme başvurulduğunu,2006 yılından önce ilk adını hiç kullanmadığını, ancak dijital hayal ürünü 
verilere ilk adının kötü niyetli kişilerce yerleştirildiğini, Türk Silahlı Kuvvetlerinde akıllı kart diye 
bilinen  kimlik  kartı  uygulamasına  2006  yılından  soma  geçildiğini,  bu  şekilde  ilk  adını  da 
kullanmaya başladığını, adı geçen liste, veri dosyası, bilgi notu, plan, görevlendirme dokümanlarını 
        E-İmzalıdır           E-İmzalıdır            E-İmzalıdır               E-İmzalıdır 



T.C. İSTANBUL ANADOLU 4. AĞIR CEZA MAHKEMESİ Dosya-Karar No: 2014/188 Esas - 
2015/143
önceden  hiç  görmediğini,  hazırlamadığını,  bu  iftiraları  yapanlar  hakkında  şikayetçi  olduğunu, 
Türkiye  Cumhuriyeti  Yürütme  Organını  cebren  ıskat  veya  vazife  görmekten  men  etmek  için 
oluşturulduğu iddia  edilen  oluşumlar  içinde  ve dışında  hiçbir  şekilde  yer  almadığını,  böyle  bir 
oluşumun olduğunu da duymadığını, atılı tüm suçlamaları reddettiğini, beraatine karar verilmesini 
talep etmiştir.

bb) 02.12.2011 Tarihli 64 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmasında Özetle:
Kendisine komplo kurulduğunu, komplocuların daha önceden Savcılık makamı tarafından 

verilen  takipsizlik  kararının  aslında  yanlış  olduğuna  dair  yönlendirmeyi  amaçladıklarını 
düşündüğünü, hiçbir üst verinin kendisine ait olmadığını, bilgisayarında bulunmadığını, 144 adet 
veri dosyasının toplam 67 Deniz Kuvvetleri ile 27 Hava Kuvvetleri mensubu tarafından ülkenin çok 
farklı yerlerinde ancak nedense aynı Windows Word versiyonu kullanılarak tek elden çıkmış ve 
hazırlanmış  gibi  göründüğünü,  ayrıca  1999  yılında  kullanılmaya  başlayan  bu  Windows 
versiyonunun  her  nedense  2003'e  kadar  hiç  güncelleme  görmemiş  olarak  gözüktüğünü,  hiçbir 
kurumsalda  bunun  güncellemesinin  yapılmadığını,  bu  olasılığın  çok  düşük,  ilginç  bir  tesadüf 
olduğunu, lehlerine olan delillerin iddianameye aktarılmadığını, iddianamede çelişkilerin ve ciddi 
tutarsızlıkların  bulunduğunu,  03  Kasım  2002  tarihinde  seçim  yapıldığını,  hükümetin  24  Mart 
2003'te güven oylaması ile kurulduğunu, kendisine atfedilen belge tarihlerinde ortada henüz bir 
hükümetin  bulunmadığını,  iddianamenin  mağduru yönünden inandırıcı  ve açıklayıcı  olmadığını, 
gerek Gölcük gerekse Eskişehir'den çıkan adının karıştırıldığı tüm hayal ürünü verilerin Suga Planı 
ve bilgi notundan önce hazırlandığının iddia edildiğine göre burada ya bu planın ya da hazırlanan 
belgelerin  gerçekdışı  olduğunu,  hepsinin  birden  doğru  olmasını  mantığın  kabul  edemeyeceğini, 
burada apaçık ciddi bir çelişki söz konusu olduğunu,Gölcük'ten çıkan kendisine atılı suçlamalara 
yönelik hiçbir dijital verinin aynısının Eskişehir'den tekrar çıkmadığını, Eskişehir'de ele geçirilen 
verilerin  kendisi  açısından  Gölcük'teki  verileri  teyit  etmediğini,o  dönemde  kendisine  tahsisli 
kurumsal  bilgisayarının  bulunmadığını,  ayrıca  şahsi  bilgisayarının  da  bulunmadığını,  birinci 
iddianameye  ilişkin  savunmalar  ve  çelişkiler  değişik  basın  kuruluşlarında  dile  getirildikçe  bu 
çelişkileri  çürütecek  bir  takım kurguların  tekrar  ortaya  çıktığını  düşündüğünü,  kendisine  atılan 
suçlamaların  tümünü  reddettiğini,  verilerin  tartışmalı,  birbirleri  ile  çelişkili  veriler  olduğunu, 
doğruluğu ve bilimsel gerçekliğinin ortaya konamadığmı, beraatine karar verilmesini talep ettiğini 
beyan etmiştir.

106-)SANIK AHMET ZEKİ ÜÇOK :

a-)  Klasör  12  Dizi  145-147'de  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
01.06.2011  Tarihli  Beyanında  Özetle:  765  sayılı  TCK'nın  147.  maddesindeki  suçun  askeri 
mahkemelerin  görev  alanında  olmayan  bir  suç  olduğunu,  dolayısı  ile  askeri  yargının  görevine 
girmeyen  konuda  bir  yazı  yazmasının  mümkün  olmadığını,  Çetin  Doğan  liderliğinde  darbeye 
teşebbüs edildiği yönündeki iddiaya katılmadığını, böyle bir oluşuma da kendisinin katılmasının 
mümkün  olmadığını,  2003  tarihinde  1.  Ordu'da  yapılan  plan  seminerine  katılmadığını  ve 
seminerden  haberinin  olmadığını,  seminer  doğrultusunda  kendisine  herhangi  bir  görev 
verilmediğini, zaten bu tür plan seminerlerine ya da plan harekatı tatbikatlarına askeri hakimlerin 
katılmadığını,2002  yılı  Ağustos  ayında  Diyarbakır'a  tayin  olduğunu,  2005  Ağustos'una  kadar 
Diyarbakır 2. Hava Kuvvet Komutanlığının adli müşavirliğini yaptığını, 11 nolu CD içerisinde yer 
alan sıkıyönetim görevlerinde kullanılacak personel isimli listenin sahte olduğunu, aynı belgenin 
Gölcük  Donanma  Komutanlığında  İstihbarat  Şube  Müdürlüğü  zemininde  zulalanmış  olarak  ele 
geçirilen  CD içerisinde  ele  geçirilmesi  ile  ilgili  olarak  herhangi  bir  subay/astsubay ya  da  sivil 
memurun bu belgeyi koymuş olabileceğini, Eskişehir'de Hakan Büyük'ün evinde ele geçen flash 
bellek içindeki kendi ismine açılmış hukuki önlemler konulu Turgut Atman'a hitaben yazılan yazıyı 
yazmadığını, bu yazının içerik ve şekil olarak tamamı ile sahte olduğunu, böyle bir soruşturmada 
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zaten askeri savcılık ve mahkemelerin yetkili olmadığını, A.Zeki Uçok şeklinde bir kullanıcı adının 
bulunmadığını,  AZU isimli  herhangi  bir  bilgi  ve belgede kullanmadığını,  kendisine isnat edilen 
belgenin  yazışma  kurallarına  uygun  olamadığını,  dijital  belgede  sayı  bulunmadığını,  resmi 
yazışmaların hepsinde sayı olması gerektiğini, belgede isim, soy isim ve rütbenin açık yazılması 
gerektiğini,  dijital  belgede  ise  kendi  isminin  A.  Zeki  Üçok  şeklinde  yazıldığını,  bunun  doğru 
olmadığını,  belgede  imza bulunmadığını,  e-onay ile  de  onaylanmadığını,  hakkında  iddia  edilen 
belgelerin 2003 yılında hazırlandığının iddia edildiğini, ancak 2003 yılında hazırlandığı iddia edilen 
kanun teklifinde 2005 yılında yapılmış olan değişikliğin bulunduğunu, bunun da bu belgenin 2005 
yılından soma hazırlandığını ve sahte olduğunu gösterdiğini,Turgut Atman'ı tanıdığını, kendisinin 
Diyarbakır'da adli müşavir olarak görev yaptığı sırada Turgut Atman'ın Diyarbakır 2. Hava Taktik 
Komutanlığında  Kurmay  Başkanı  olarak  görev  yaptığını,  askeri  uygulamalarda  sözlü  emrin 
bulunmadığını,  uygulamada  ispat  anlamında  sıkıntı  doğuracağı  için  sözlü  emir  verilmediğini, 
emirlerin yazılı verildiğini, Cengiz Köylü'yü 2009 yılında ifadesini alınca tanıdığını, Cengiz Köylü 
ile ilgili karargah evleri soruşturmasını yürüttüğünü, ancak soruşturma sonucunda Cengiz Köylü 
hakkında takipsizlik kararı verildiğini, Hakan Büyük'ü hiç tanımadığını, Balyoz Harekat Planı, Oraj, 
Suga isimliplanları tutuklandıktan sonra 2011 yılında öğrendiğini, askeri yerlerde veya birliklerde 
belgelerin yer darlığı nedeni ile zemin altına konulabileceğini, iddia edilen suçlama ile ilgili sözlü 
herhangi  bir  emir  almadığını,  Bilgin  Balanlı'yı  tanıdığını,  kendisinin  Diyarbakırda  adli  müşavir 
olarak  çalıştığı  dönemde  Bilgin  Balanlı'nın  2.Hava  Kuvvet  Komutanı  olarak  görev  yaptığını, 
Diyarbakır'a gittiğinde kendisi ile tanıştığını, Bilgin Balanlı'dan sözlü herhangi bir emir almadığını, 
ihtimalat planını ilk kez cezaevinde duyduğunu, kendisine isnat edilen belgelerin hepsinin sahte 
olduğunu, bunların hepsinin belirli merkezde üretildiğini beyan etmiştir.

b-)  Klasör  12  Dizi  149-151'de  Bulunan,  Sorgu  Hakimliğinde  Yapmış  Olduğu 
01.06.2011 Tarihli Savunmasında Özetle: Savcılık aşamasında ayrıntılı beyanlarda bulunduğunu, 
o beyanlarının doğru olduğunu, aynen tekrar ettiğini, aleyhine delil olarak ileri sürülen belgenin 
kendisi tarafından yazılmadığını, kendisine isnat edilen suçun askeri yargılama alanına girmediğini, 
bu nedenle böyle bir yazı yazmasının elverişlilik bakımından da bir anlam ifade etmediğini beyan 
ederek savcılık beyanlarına benzer beyanlarda bulunduğu görülmüştür.

c-) Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki Savunmaları: 
ca)  11.10.2011  ve  13.10.2011  Tarihli  56  ve  57  Nolu  Celselerde  Yapmış  Olduğu 

Savunmalarında Özetle: Beşiktaş'ta görev yapan Savcılık ve Özel Yetkili Mahkemelerin yetkili 
olmadıkları soruşturma ve davalara baktıklarını, kendilerini Türk Yargısının üzerinde gören hukuk 
anlayışlarının  olduğunu,  dünyanın  hiçbir  ülkesinde  kendi  ordusunun  askerleri  hakkındaki  sahte 
belgelere  dayanan  asılsız  suçlamalara  itibar  edip  onların  özgürlüklerini,  haklarını,  böylesine 
acımasızca gasp eden başka bir  mahkemenin bulunmadığını,  Beşiktaş Adliyesi'nde görev yapan 
hakim ve  savcılar  için  kanunlardaki  göreve  ilişkin  hükümlerin  hiçbir  öneminin  bulunmadığını, 
onların kendilerini  Türkiye'deki  bütün mahkemelerin hatta  Yargıtay'ın  bile  üstünde gördüklerini, 
Beşiktaş Adliyesi'nde görev yapan savcıların  göreve ilişkin hükümleri  de dikkate almadıklarını, 
görevli  olmadıkları  konularda  soruşturma  yaptıklarını,  Beşiktaş  Adliyesi'nde  görevli  hakim  ve 
savcılar  tarafından  askeri  mahkemelerin  görevlerini  düzenleyen  hüküm  ve  kavramların  yok 
sayıldığını,  kendinin  ve  diğer  sanıkların  üzerlerine  atılı  eylemin  iddianamede  belirtilen  suçu 
oluşturmayacağını, bu eylemin Askeri Ceza Kanununun 100. maddesinde belirtilen emre itaatsizlik 
ve  isyan  suçunu  oluşturabileceğini,  açılan  davaya  bakmaya  mahkememizin  görevli  olmadığını, 
askeri mahkemelerin görevli olduğunu, Uyuşmazlık Mahkemesi Kanununun 10. maddesi gereğince 
askeri  mahkemeler  ile  mahkememiz  arasında  olumlu görev uyuşmazlığının çıkması  için talepte 
bulunduğunu, buna ilişkin koşulların oluştuğunu, dilekçesinin uyuşmazlık çıkarmaya yetkili makam 
olan  Askeri  Yargıtay  Başsavcılığına  gönderilmesini  talep  ettiğini,üzerine  atılı  suçlama  ile  ilgili 
iddianamede yer alan iddiaların hiçbirisinin doğru olmadığını, suçlamaları kabul etmediğini, iddia 
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edildiği gibi bir belgeyi yazmadığını, iddia edilen hukuki önlemler belgesinde yer alan emrin tarih 
ve sayısının bulunmadığını, çok gizli gizlilik dereceli evrak olmasına rağmen sayfa üzerinde seri 
numarasının verilmemiş olduğunu, imza bloğunda yer alan isim, rütbe ve görevlerin tam olarak açık 
bir  şekilde  yazılmadığını,  kısaltmalar  kullanıldığını,  Balyoz  güvenlik  harekat  planı  kapsamında 
Hava  Kuvvetleri  unsurlarmca  hazırlanan  sıkıyönetim,  oraj  harekatı  hava  harekat  planında, 
sıkıyönetim görevlerinde kullanılacak personel olarak vazifelendirildiğinin iddia edildiğini, burada 
başkaları  tarafından  görevlendirildiğinin  belirtildiğini,  iddianamede  bu  vazifelendirmenin  kendi 
onayı ve bilgisi dahilinde yapıldığına ilişkin herhangi bir iddianın da bulunmadığını, iddianamenin 
48 sayfasında bu yönde hiçbir somut delilin bulunmadığının belirtilmiş olduğunu,tarafınca işlendiği 
ve  suç  teşkil  ettiği  iddia  edilen  ikinci  eylemin  ise  oraj  harekat  planı  hakkında  olası  yapılacak 
soruşturmada soruşturmanın her  aşamasını kontrol altında tutmak ve yönlendirmek amacı  ile 2. 
Taktik Hava Kuvveti Komutanı Askeri Mahkemesi ve Askeri Savcılığınca gerekli tedbirleri aldığına 
ilişkin olduğunu, iddia edilen bu eylemin suçun teşebbüs aşaması ile ilgili olmadığını, tam aksine 
işlenmeye  çalışılan  suçun  başarılamaması  halinde  alınacak  hukuki  önlemleri  yani  eylemin 
bitiminden sonrasına dair  bir suçlama olduğunu, ortada teşebbüs oluşturan herhangi bir eylemin 
bulunmadığını,  dolayısı  ile  üzerine  atılı  suçun  da  mevcut  olmadığını,  765  sayılı  Türk  Ceza 
Kanununun  147.  maddesinde  yer  alan  suçla  ilgili  yargılanma  görevinin  askeri  yargıya  ait 
olmadığını, adli yargıya ait olduğunu, üzerine atılı eylemin işlemeye elverişli bir eylem olmadığını, 
aksi  takdirde  davanın  2.  Taktik  Hava  Kuvvetleri  Komutanlığında  görülmesi 
gerektiğini,İddianamede işlendiği iddia edilen fiillerin kendi görüşüne göre Askeri Ceza Kanununda 
tanımlanan askeri isyan suçunu oluşturduğunu ve böyle bir eylemin kabulü halinde kendisi ve bu 
suçu işlediği iddia edilen Turgut Atman hakkında soruşturmanın Turgut Atman'm general olması 
nedeni ile 2. Taktik Hava Kuvveti Komutanlığı Askeri Savcılığınca yürütülemeyeceğini, 353 sayılı 
yasanın  15.  maddesi  gereğince  haklarındaki  yargılamanın  Genelkurmay  Başkanlığı  nezdinde 
kurulan  askeri  mahkemede yapılacağını,  dolayısı  ile  soruşturmanın  da  Genelkurmay Başkanlığı 
Askeri Savcılığınca yapılacağını, bu nedenle görevsiz olan 2. Taktik Hava Kuvvetleri Komutanlığı 
askeri  savcı  ve  hakimlerini  ayarlamasının  hiçbir  anlamının  bulunmadığını,  üzerine  atılı  suçun 
unsurlarının oluşmadığını, müsnet suçtan hakkında beraat kararı verilmesini talep ettiğini, Turgut 
Atman ile çalışma odalarının birbirlerine çok yakın olduğunu, arada sadece bir duvar bulunduğunu, 
Turgut Atman ile çok görüşmediğini, Turgut Atman'a hukuki konularda görüş bildirdiklerini,Askeri 
birliklerde zeminin altına evrak ve malzeme konduğuna şahit olmadığını, daha önceki bu yöndeki 
beyanlarını kendisinin 2 yıldır cezaevinde tutuklu bulunması nedeni ile oraya gelen ve bu dava ile 
tutuklu olan arkadaşlarının beyanları olarak söylediğini beyan etmiştir.

cb) 04.09.2012 Tarihli 116 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmasında Özetle:
Türkiye'de erkin değişmesi nedeni ile haksız yere 7,5 yıl hapis cezası aldığını, ileride tekrar 

erkin değişmesi halinde Mahkeme Heyetinin de abuk subuk, dandik bir şeyden ceza alabileceğini, 
adil  yargılanma  haklarının  ihlal  edildiğini,  soruşturma  aşamasında  İl  Adli  Komisyonu  bilirkişi 
listelerinde  olmayan  bilirkişilerin  Cumhuriyet  Savcılığınca  bizzat  görevlendirildiğini,  2  tane 
bilirkişinin  yeminlerinin  daha  sonradan  yargılama  aşamasında  tamamlattırıldığını,  Savcılık 
Makamının  sanık  lehine  olan  delilleri  dosyaya  koymadığını,Bilirkişi  Binbaşı  Ahmet  Erdoğan 
tarafından düzenlenen 22.02.2010 tarihli bilirkişi raporunun belgelerin tamamının gerçek olduğu 
faraziyesine dayanılarak düzenlendiğini, faraziyeye dayalı olarak rapor hazırlandığını, 189 sanığın 
tespit  edilen  iletişim dökümlerinin  Cumhuriyet  Savcılığı  tarafından  dosyaya  konmadığını,  HTS 
denen  iletişim  dokümanlarına  göre  sanıklar  arasında  suç  olayını  destekleyecek  iletişimin 
olmadığının  tespit  edilmiş  olduğunu,  ancak  bu  dokümanların  dosyaya  konmadığını,  yasak 
yöntemler ile üretilmiş ve elde edilmiş gayri yasal delillerin dosyaya konmuş olduğunu,Mahkeme 
Başkanının  ilk  duruşmanın  yapıldığı  16.12.2010 tarihinden sadece  2  gün önce  görevden alınan 
başkanın  yerine  atanmasının,  yine  soruşturma  aşamasında  görev  alan  hakimlerin  Mahkeme 
Heyetinde  yer  almasının  adil  yargılanma  hakkının  ihlali  niteliğinde  olduğunu,  mahkemenin 
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savunma hakkını yok sayarak tutuklama kararı verdiğini, adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini, 
hukuki ve fiili hiçbir neden ve gerekçe gösterilmeden tutuklama, tutukluluğun devamına ve tahliye 
taleplerinin reddine karar verildiğini, dosyanın uyuşmazlık mahkemesine gönderilmesi taleplerinin 
kanuna aykırı  olarak  reddedildiğini,  mahkeme tarafından delillerin  ikamesi  aşamasında  davanın 
esasına ilişkin savunmanın taleplerinin hukuka aykırı olarak reddedildiğini, delillerin tartışılması 
evresinin atlandığını beyan etmiştir.

cc)  20.09.  2012  Tarihli  117  Nolu  Celsede  Yapmış  Olduğu  Son  Sözlerini  Söylediği 
Beyanında Özetle:  Mahkemenin Yassıada'daki,  12 Mart'taki  ve 12 Eylükdeki  mahkemeler  gibi 
duruşma  salonunda  bulunan  vatan  evlatlarına  haksız,  hukuksuz  ve  adil  olmayan  cezalar 
vereceğini,mahkemenin  ne  ceza  vermek  istiyorsa  vermesini,  bunun  kendi  umurunda  bile 
olmadığını, ileride beraat edip aklanacaklarını beyan etmiştir.

107-)SANIK ALİ CENGİZ ŞİRİN:

a-)  Klasör  9  Dizi  255-257'de  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
02.06.2011 Tarihli Beyanında Özetle:  Suçlamaların hiçbirisini kesinlikle kabul etmediğini, 1998 
yılından 2003 yılı Ağustos ayma kadar Deniz Kuvvetleri Komutanlığında adli müşavir olarak görev 
yaptığını,  Özden Örnek'in  Deniz  Kuvvetleri  Komutanı  olması  ile  karargahtan  uzaklaştırıldığını, 
2001 yılında Deniz Kuvvetlerinin ihalelerinde usulsüzlük yapan Halil Cemil Telli hakkında adli 
soruşturma açtırdığını, bu kişinin sahibi olduğu iş yerinde yapılan aramada ele geçen defterlerde 
Özden  Örnek'e  yapılmış  bazı  ödemelerin  bulunduğunu,  bunların  adli  müşavirliğin  yazısı  ile 
Genelkurmay  Başkanlığına  gönderildiğini,  Cemil  Telli  hakkında  ihaleye  fesat  karıştırmaktan 
davalar açıldığını, bu yüzden o zamanki Donanma Komutanı olan Özden Örnek ile karşı karşıya 
kaldıklarını, aralarında husumet oluştuğunu, daha sonra özden Örnek'in kuvvet komutanı olduğunu 
ve kendisini adli müşavirlikten savcılığa gönderdiğini, ayrıca 2003 tarihinde de Özden Örnek'in aile 
fertlerinin üzerinde ticari şirketler olduğu hususu ile ilgili ihbarlar geldiğini, bu ihbarlar üzerine de 
kendisi tarafından soruşturma yapıldığını ve neticesinin Genelkurmay Başkanlığına bildirildiğini, 
bu nedenle Özden Örnek ile bu oluşum içinde yer almasının mümkün olmadığını, Özden Örnek'in 
kendisine  güvenmediğini,Balyoz  darbe  planından  haberinin  olmadığını,  bu  tertibi  başına 
saranlardan şikayetçi olduğunu, Ankara Bölgesi müzahir subay ve astsubay listesinden haberinin 
bulunmadığını, kimin yazdığını da bilmediğini, bu listede adı geçen İhsan Özcan'ın başka bir listede 
atılacaklar listesinde yer aldığını, bu nedenle listelerin tutarsız olduğunu, Deniz Kuvvetlerinde 5000 
subay bulunduğunu, bunun 1820 tanesinin bu listeye yazıldığını, nerede ise subayların üçte birinin 
listede  yer  aldığını,  bunun  da  normal  olmadığını,Gölcük  Donanma  Komutanlığında  yapılan 
aramada ele geçen listeleri kabul etmediğini, Donanma Komutanlığındaki İstihbarat Başkanlığına 
sınırlı sayıda kişinin girebileceğini tahmin ettiğini, bu belgelerin oraya nasıl konulduğunu ve nasıl 
muhafaza  edildiğini  bilmediğini,  Deniz  Kuvvetlerinde  belgelerin  fazla  olması  nedeni  ile  zemin 
altına saklanmasını hiç görmediğini, belgelerin mutlaka dolaplarda tasnif edildiğini, Özden Örnek'in 
kendisine herhangi bir talimat vermediğini, Gölcük'te ele geçirilen Ocak 2003 tarihli, sıkıyönetim 
ilanı konulu bilgi notu başlıklı belgeyi kabul etmediğini, belge altında isminin altına hakim albay 
yazılmış olduğunu, oysa 2003 yılı Ocak ayında yarbay olduğunu, 2005 yılı Ağustos ayında albay 
olduğunu,  yine  isminin  altına  As.Hak.Ald.yazılmış  olduğunu,  hayatında  hiçbir  zaman  bu  sıfatı 
kullanmadığını,  belgelerin  altına  Dz.  Hakim olarak  rütbesini  yazdığını,  bu  nedenle  bu  belgeyi 
kendisinin yazmadığını, dijital yollardaki C.Şirin kullanıcı adının hiç olmadığını, Cem Gürdeniz'in, 
kendisi İlhami Erdil ile çalışırken İlhami Erdil'in özel sekreteri olarak görev yaptığını, bu nedenle 
Cem Gürdeniz'i  tanıdığını,  ancak Cem Gürdeniz ile  emir komuta ilişkisinin olmadığını,  Feyyaz 
Öğütçü ile de emir komuta ilişkisinin olmadığını, Feyyaz Öğütçü'nün Ankara'da Deniz Kuvvetlerine 
Harekat  Başkanı  olduğunu,2002  yılında  Nuri  Alacalı'yı  tanımadığını,  2009  yılında  Deniz 
Kuvvetlerine genel olarak atanınca tanıdığını, Eskişehir'de ele geçen Özden Örnek'in isminin yazılı 
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olduğu mevzuat çalışma gurubu içerikli dijital veri ile ilgili olarak böyle bir görev üstlenmediğini, 
bu  yazının  yazışma kurallarına  aykırı  olduğunu,  kendisinin  mevzuat  çalışma gurubu içinde  yer 
almadığını, mevzuat çalışma gurubunda ismi geçen diğer kişileri tanıdığını, Mart 2003'te aynı yerde 
çalışmadıklarını, ancak Ankara'nındeğişik yerlerinde çalıştıklarını, 926 TSK Personel Kanunu ilgili, 
Nisan 23 tarihli bilgi notu şeklindeki yazıyı kendisinin hazırlamadığını, dijital yollarında isminin 
neden geçtiğini bilmediğini,bu yazıya 2005 yılında yer alan değişikliğin konulduğunu, oysa belge 
tarihinin 2003 Ocak tarihli olduğunu, bunun da bu belgenin doğru olmadığını gösterdiğini, ayrıca 
personel ile ilgili bir kanunun adli müşavirlikten çıkmasının mümkün olmadığını, bu tür belgelerin 
personel  başkanlığından  geçtiğini,  bu  tasarının  hazırlanmasından  haberinin  ve  bilgisinin 
bulunmadığını,  bu  kurgunun  içerisine  neden  çekildiğini  bilmediğini,  bu  kurguyu  yapanlardan 
şikayetçi olduğunu beyan etmiştir.

b-) Klasör 10 Dizi 243'de Bulunan, Sorgu Hakimliğinde Yapmış Olduğu 03.06.2011 
Tarihli  Savunmasında Özetle:  Cumhuriyet  Savcılığında  çok ayrıntılı  beyanlarda bulunduğunu, 
isnat edilen suçlamalarla ilgisinin olmadığını, atılı suçlamaları reddettiğini beyan ederek savcılık 
beyanlarına benzer beyanlarda bulunduğu görülmüştür.

c-) Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki Savunmaları: 
ca) 05.12.2011 Tarihli 65 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmasında Özetle: 28 yıllık 

meslek hayatında hiçbir zaman doğruluktan ayrılmadığını, yasal veya yasadışı oluşum içinde yer 
almadığını,  duruşma  salonunda  bulunan  Kara  Kuvvetleri  Komutanlığına  ve  Jandarma  Genel 
Komutanlığına mensup hiçbir  personeli  tanımadığını,  bu kişiler  ile  hiçbir  ilişkisinin olmadığını, 
ancak  Deniz  Kuvvetleri  Komutanlığına  bağlı  personelin  yüzde  70'ine  bağlı  bölümünü  Deniz 
Kuvvetleri  Komutanlığı  Karargahında  çalışmış  olması  nedeni  ile  tanıdığını,  Hava  Kuvvetleri 
Komutanlığına bağlı  personelden ise  sadece Hava Hakim Kıdemli  Albay Bülent  Günçal'ı  Hava 
Kuvvetleri Komutanlığı adli müşaviri olması nedeni ile tanıdığını, diğer personelin de hiçbirisini 
tanımadığını,Müzahir subay ve astsubay listesinde yer alan bazı subayların aynı zamanda başka bir 
listede ilişiği kesilecek personel listesinde yer aldıklarını, bu durumun da bu listelerin herhangi bir 
inandırıcılığının bulunmadığını açıkça gösterdiğini, 196 kişi hakkında düzenlenen ve soruşturmanın 
iskeletini  oluşturan  iddianamede  belirtilen  deliller  ve  yazılar  arasında  hiçbir  yerde  isminin 
geçmediğini,  plan  seminerine  katılmadığını,  12  Ekim 1998-27  Ağustos  2003  tarihleri  arasında 
Ankara'da  Deniz  Kuvvetleri  Komutanlığında  adli  müşavir  olarak  görev  yaptığını,  196  sanık 
hakkında kamu davası açıldıktan soma birden bire, art arda yapılan iki aramada isminin geçtiği üç 
dijital  yazının  kurgulanmış  olmasının,  Deniz  Kuvvetleri  camiasında  başarılı,  takdir  edilen  bir 
hukukçu  olarak  tanınmasından  dolayı  yazıları  kurgulayanların  kurguladıkları  yazılara  daha  bir 
ciddiyet  kazandırmak  için  veya  bilinçli  olarak  kendi  isimlerini  gizleyerek  kendi  ismini  yazmış 
olduklarını  değerlendirdiğini,  ancak  kurgulayıcıların  birçok  hatalar  yaptıklarını,  şahsına  iftirada 
bulunduklarını,Emekli  Hava  İstihbarat  Albay  Hakan  Büyük'ü  tanımadığını,  flash  bellek  içinde 
olduğu  iddia  edilen  kendisi  hakkındaki  delilleri  kabul  etmediğini,  dijital  verilerde  imzasının 
bulunmadığını,  rütbesinin  yazılış  şeklinin  doğru  olmadığını,  Deniz  Kuvvetleri  Komutanlığınca 
adına tahsis  edilmiş herhangi bir  bilgisayar bulunmadığını,  kendisi  hakkında iddia edilen kanun 
tasarı  taslağının  kendisi  tarafından  hazırlanmadığını,  Milli  Savunma  Bakanlığının  bu  tasarının 
kendilerine ait olduğunu kabul ettiğini, ayrıca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı adli müşaviri olarak 
kanun teklifi hazırlama ve sunma görev ve yetkisinin bulunmadığını,Emekli Albay Hakan Büyük'ün 
evinde yapılan aramada ele geçen flash bellek içindeki bilgilerin 1 hafta önce yazılmış olduğunu, 
Avukat  Nevzat  Güleşen'in  bilimsel  ve  teknik  olarak  açıklamaları  ile  ortaya  çıktığını,  Gölcük 
Donanma  Komutanlığında  yapılan  aramadan  somaki  düzenlenen  bilirkişi  raporları  arasında 
çelişkiler  bulunduğunu,  ele  geçirilen  verilerin  manipüle  edilmiş  veriler  olduğunu,iddianamede 
Ergenekon  terör  örgütü  soruşturmaları  kapsamında  Şener  Eruygur'un  iş  yeri  olan  Atatürkçü 
Düşünce Derneğinde çalışma ofisinde elde edilen ve özden Örnek'e ait olduğu anlaşılan günlüklerde 
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05 Eylül  2003 tarihli  bölümde Cengiz  Şirin'in,  Özden Örnek'in  yanma geldiğini  ve  kendisi  ile 
çalışmak istediğini, fakat bunun engellendiğinin belirtildiğini, iddianamede belirtilen 05 Eylül 2003 
tarihli  notların  doğru  olup  olmadığını  bilmediğini,  ancak  belirtildiği  şekilde  Özden  Örnek'in 
makamına gitmiş  olabileceğini,  nitekim hatırladığı  kadarı  ile  o  yıl  İstanbul  Teknik  Üniversitesi 
Maden  Mühendisliğini  kazanan  oğlunun  kayıt  tarihlerinin  09-11  Eylül  2003  olması  nedeni  ile 
belirtilen tarihlerde komutanın makamına izin almaya gitmiş olabileceğini, günlükte belirtilennottan 
da anlaşılacağı üzere kendisinin Özden Örnek ile arasının iyi olmadığını,mevzuat çalışma gurubu 
içinde ismi yazılı olan hakim subaylardan Deniz Hakim Binbaşı Tanju Ünal ile ilişkilerinin hiçbir 
zaman iyi olmadığını, Tanju Ünal'ın, kendisini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı adli müşavirliğinden 
uzaklaştırıp  bu  göreve  kendisinin  atanması  konusunda  komuta  katı  nezdinde  birçok  girişimde 
bulunduğunu, bu nedenle Tanju Ünal ile birlikte çalışmasının mümkün olmadığını,kendisinin yazıyı 
yazdığı iddia edilen 2003 yılı Ocak ayında kendisinden daha kıdemli Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 
adli  müşavirinin bulunduğunu,  kendisinden daha kıdemli  adli  müşavir  varken yazıyı  kendisinin 
yazmasının mümkün olmadığını,  kendisinin yazdığı  iddia  edilen yazıların  gerek format  gerekse 
içerik olarak kendisinin yazışma usullerine uygun olmadığını, yazıların imla hataları ve birbirinden 
kopuk  paragraflar  içerdiğini,dijital  verilerin  çok  kolay  bir  şekilde  değiştirilebildiğini,  birebir 
aynısının  başkaları  tarafından  oluşturulabildiğini,hakkında  soruşturma  yapılabilmesi  için  Milli 
Savunma  Bakanlığından  soruşturma  izni  alınması  ve  yargılamanın  da  Yargıtay'da  yapılması 
gerektiğini, 16 Temmuz 2004 tarihinde tekrar Deniz Kuvvetleri adli müşavirliğine döndüğünü, 16 
Temmuz 2004-28 Ağustos  2009 tarihleri  arasında  Özden Örnek'in  yanında  adli  müşavir  olarak 
görev yaptığını, Özden Örnek'in kendisini adli müşavir olarak çalıştırmak istememesi halinde tekrar 
Özden Örnek ile çalışmasının mümkün olmadığını beyan etmiştir.

cb-) 16.08.2012 Tarihli 108 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmasında Özetle:
Yargılama sırasında dinlenen uzman kişi mütalaalarına göre dijital  verilerin manipülatif 

olduğunu,  güvenilir  olmadıklarını,  sistem tarih  ve  saatlerinin  değiştirilmiş  olduğunu,  dosyaların 
2003  yılından  soma  oluşturulduğunu,  düzenlendiği  iddia  edilen  belgelerin  dijital  yollarında  ve 
içeriklerinde  tutarsızlıkların  bulunduğunu  beyan  ederek  önceki  beyanlarına  benzer  beyanlarda 
bulunduğu görülmüştür.

108-)SANIK AYHAN ÜSTBAŞ:

a-)  Klasör  10  Dizi  234-235'de  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
02.06.2011  Tarihli  Beyanında  Özetle:  Suçlamayı  kabul  etmediğini,  böyle  bir  olaya  iştirak 
etmediğini,  2002-2003  tarihlerinde  Balyoz  Harekat  Planı,  Suga  ve  Oraj  Harekat  Planlarını 
duymadığını, 2002-2006 yılları arasında Donanma Komutanlığında görev yaptığını, 2002 yılında 
göreve başladığında Özden Örnek'in, Donanma Komutanı olduğunu, müzahir subay ve astsubay 
listesinden haberinin bulunmadığını, bu listeye isminin nasıl girmiş olduğunu bilmediğini, kendi 
bilgisi haricinde isminin listeye yazıldığını, Gölcük Donanma Komutanlığında yapılan aramada ele 
geçirilen  aynı  nitelikteki  listelerden  haberinin  olmadığını,  iddia  edildiği  gibi  güvenlik  brifingi 
hazırlamadığını, güvenlik tedbirleri başlıklı sunumu hiç görmediğini ve hazırlamadığını, AYHAN 
ÜSTBAŞ şeklinde kullanıcı adının olmadığını, kendisinin istihbaratçı olduğunu, görevi kapsamında 
birliğin fiziki güvenliği ve emniyetinin bulunduğunu, hata kod tablosu diye hiçbir şey duymadığını 
beyan etmiştir.

b-) Klasör 10 Dizi 242'de Bulunan, Sorgu Hakimliğinde Yapmış Olduğu 03.06.2011 
Tarihli  Savunmasında  Özetle:  Savcılık  aşamasında  ayrıntılı  beyanlarda  bulunduğunu,  bu 
beyanlarının doğru olduğunu, hazırladığı iddia olunan belgeleri hazırlamadığını beyan etmiştir.

c-) Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki Savunmaları: 
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ca) 24.11.2011 Tarihli 59 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmasında Özetle:
İddia edildiği  şeklide  herhangi  bir  brifing  hazırlamadığını,  suçlamayı  kabul  etmediğini, 

müzahir personel listesinden haberinin olmadığını, buraya isminin kendi iradesi dışında yazıldığını, 
henüz  seçim  bile  yapılmadan  sözde  planların  hazırlandığının  iddia  edildiğini,  sözde  güvenlik 
brifingi  vetakdim  metnini  hazırlandığı  iddia  edilen  23  Ekim  2002  tarihinde  Donanma 
Komutanlığına yeni  tayin  olduğunu,  göreve başlayalı  henüz 2 ay olduğunu,  daha öncesinde  de 
sadece gemilerde çalıştığını,  hiçbir  karargah tecrübesinin bulunmadığını ve üsteğmen rütbesinde 
olduğunu,  iddia  edildiği  şekilde  bir  brifing  hazırlamak  için  gereken  bilgi  birikimine  sahip 
olmadığını,başka  herhangi  bir  listede  isminin  geçmediğini  ve  kendisine  görev  verilmediğini, 
belgenin hazırlandığı iddia edilen yıllarda her bilgisayarın kendisine ait bir numarası ve şifresinin 
bulunduğunu, bilgisayarların kişilere tanımlı olmadığını, Donanma Komutanlığında kendisi adına 
açılmış  herhangi  bir  bilgisayar  hesabının bulunmadığını,  iddia  edilen belgelerin yazan kısmında 
adının  çıkmasının  sahtecilerin  bu  verileri  somadan  hazırladıklarının  en  açık  delili  olduğunu, 
Donanma  Komutanlığı  İstihbarat-İKK  ve  Güvenlik  Şube  Müdürlüğüne  ait  toplam  1773  dijital 
evrakın  kullanıcı  yollarında  belgeyi  yaratan  olarak  istihbarat,  istihbarat  şube,  İKK  isimlerinin 
gözüktüğünü,  Ayhan  Üstbaş  isminin  Gölcük'teki  evrakların  yaratıcı  adlarının  hiçbirisinde 
bulunmadığını,  kendisinin  hedef  gösterilmesi  için  isminin  dijital  belge  kullanıcı  yoluna  açıkça 
yazıldığını,  hazırladığı  iddia  edilen  belgenin  dijital  kullanıcı  yollarında  şirket  isminin  Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığı olarak yazıldığını, oysa o tarihlerde kendisinin Donanma Komutanlığında 
görevli olduğunu, şirket isminin Deniz kuvvetleri Komutanlığı olmasının da imkansız olduğunu, 
şirket isminin Donanma Komutanlığı olması gerektiğini, suçsuz olduğu, beraatine karar verilmesini 
talep ettiğini beyan etmiştir.

cb) 03.09.2012 Tarihli 115 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmasında Özetle:
Güvenlik brifingi isimli dijital verinin üst verisinde isminin geçmesi ve müzahir personel 

listesinde yer alması nedeni ile suçlandığını, brifingin 23 Ekim 2002 tarihinde müzahir personel 
listesinin ise 07 Ocak 2003 tarihinde brifingden 2,5 ay soma hazırlandığının iddia edildiğini, buna 
göre  brifingin  hazırlandığı  tarihte  kendinin  müzahir  personel  olmadığını,  brifingin  öncelikli  ve 
özellikli, görevlendirilen personele verilmek üzere hazırlandığının iddia edildiğini, bunun yanında 
öncelikli  ve özellikli  görevlendirilecek  personel  listelerinin  de  brifingin  hazırlanmasından soma 
hazırlandığının  iddia  edildiği,  zaman  çelişkilerinin  bulunduğunu,  o  dönemde  şahsına  tahsisli 
bilgisayarının bulunmadığını, görevinin personel, muhabere ve bilgi sistemleri güvenliği ile ilgili 
olmadığını,  sadece  fiziki  güvenliğin  görevi  kapsamında  olduğunu,  flash  belleğe 
güvenilemeyeceğine  dair  bilirkişi  raporlarının  bulunduğunu,  bu  raporlarda  flash  belleğin 
manipülatif, sahte ve güvenilmez olduğunun belirtilmiş olduğunu beyan ederek önceki beyanlarına 
benzer beyanlarda bulunduğu görülmüştür.

109-)SANIK BEYAZIT KARATAŞ:

a-)  Klasör  12,  Dizi  107-110'da  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
27.05.2011  Tarihli  Beyanında  Özetle:  2001-2003  yılları  arasında  Bandırama  6.  Ana  Jet  Üs 
Komutanlığında harekat komutanı olarak görev yaptığını, 2003-2005 yılları arasında Amerika'da 
ateşe  olarak  görev  yaptığını,  suçlamaları  kabul  etmediğini,  05-07  Mart  2003  tarihli  seminere 
katılmadığını,  seminerden de haberinin olmadığını,  2003 yıllarında bilgisayarda kullanıcı  adının 
olmadığını, o tarihlerde bir bilgisayarının bulunduğunu, ancak üs seviyesindeki otomasyona bağlı 
olarak  bu  bilgisayarların  kullanıldığını,EK-1  Lahika-4'te  belirtildiği  şekilde  tali  bölge  komutan 
yardımcısı  olarak kendisine görevlendirme yapılmadığını,  böyle bir  görevlendirmeden haberinin 
olmadığını, Hava Kuvvetlerinde tali bölge şeklinde bir görev bulunmadığını, belgedeki kişilerden 
bir kısmının otarihte orada görevli olduklarını, kendi tahminine göre görev yapan kişilerin listesi 
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alınarak bu listenin oluşturulmuşolduğunu, isim listelerine ulaşılmasının mümkün olduğunu, EK-
l'de yazıldığı gibi jandarmaya herhangi bir şekilde hava irtibat subayı verilemeyeceğini, belgeyi 
oluşturduğu gözüken Cengiz Köylü'yü tanımadığını, 2003 yılı birinci ayında Bandırma'da kurmay 
albay  olarak  görevli  olduğunu,aynı  belgenin  Gölcük  Donama  Komutanlığında  İstihbarat  Şube 
Müdürlüğünde yapılan aramada ele geçirilmesinin ilginç olduğunu, askeriyede zemin altında belge 
saklanmadığını, Mart 2003 tarihli plan hazırlığı konulu EK-2'de yer alan Hava Pilot Tuğgeneral 
Turgut  Atman'a  yazılan  belgeyi  kabul  etmediğini,  kendisinin  o tarihte  Bandırma 6.  Ana Jet  Üs 
Harekat Komutanı olduğunu, Turgut Atman'ın ise o tarihlerde 2. Hava Kuvvet Komutanı Kurmay 
Başkanı olarak Diyarbakır'da görevli olduğunu, Turgut Atman ile görev yerlerinin farklı olduğunu, 
böyle bir yazı yazmadığını, ayrıca bu belgenin askeri kurallara uygun olarak yazılmadığını, maddi 
hatalar  bulunduğunu,  yazının oluşturulma tarihi  ile ilgili  çelişkilerin  bulunduğunu,  belgenin son 
kaydedilme tarihleri bakımından da çelişkinin bulunduğunu,Hava Kuvvetlerinde harekat ihtimalat 
plamnın  bulunduğunu,  ancak kendisinin  hiç  hazırlamadığını,  tek  başına ihtimalat  planı  diye  bir 
planın bulunmadığını, Güngör Kurubaş'ın 2001-2003 yıllarında askeri ataşe olarak görev yaptığını, 
Güngör Kurubaş ile yüz yüze hiç  gelmediğini,  yüz yüze devir  teslim yapmadığını,  kendisinden 
sonra harekat komutanlığına Güngör Kurubaş'ın geldiğini, ihtimalat planı konulu EK-3'te yer alan 
belgeyi  kesinlikle  kabul  etmediğini,  böyle  bir  belgeyi  teslim  etmediğini,  Amerika'ya  tayininin 
çıkması nedeni ile ilişiğini kestiğini ve vekalet bırakarak 15 Ağustos 2003'te Bandırma'dan ayrılıp 
Ankara'ya gittiğini,  25 Ağustos 2003 tarihinde Amerika'ya gittiğini, 25 Ağustos 2003 tarihinden 
döndüğü 04 Eylül 2005 tarihine kadar Türkiye'ye hiç giriş çıkış yapmadığını, dolayısı ile EK-3'te 
belirtilen devir teslim ile ilgili belgeyi teslim etmediğini, belgeyi son kez kaydeden olarak gözüken 
Mehmet  Eldem'in  de  o  sıralarda  yurtdışında  İngiltere'de  bulunduğunu,  4  sene  kadar  Güngör 
Kurubaş ile hiç görüşmediğini,  maddi  olarak da devir  teslimin mümkün olmadığını,  Oraj  Hava 
Harekat Planının kesinlikle Hava Kuvvetlerinde uygulanamayacağını, böyle bir planı duymadığını 
ve  görmediğini,İhtimalat  planı  olarak  adlandırılan  plan  doğrultusunda  Bilgin  Balanlı'nın 
gerçekleştirdiği  herhangi  bir  harekat  ve  talimat  olmadığını,  ihtimalat  planı  kapsamında  Bilgin 
Balanlı'nın askeri  savcılık  ve mahkemelere yazdığı  talimatlardan haberlerinin olmadığını,  2001-
2003  tarihleri  arasında  Eskişehir  1.  Hava  Kuvvetinde  yer  alan  askeri  hakim  ve  savcıları 
tanımadığını, Oraj Hava Harekat planı çerçevesinde herhangi bir müşterek eğitim yapıldığına dair 
bilgisinin  bulunmadığını,  kendisi  ile  ilgili  olan  belgelerin  düzmece  ve  sahte  olduğunu  beyan 
etmiştir.

b-) Mahkememizdeki Savunmaları:
24.11.2011 Tarihli 59 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmasında Özetle:
Kendisine komplo kurulduğunu, hakkındaki dijital  verilerin  sahte olduğunu,  hakkındaki 

iddiaların  hiçbirisini  kabul  etmediğini,  11  numaralı  CD'nin  ve  içindeki  dijital  verilerin  sahte 
olduğunu,  tali  bölge  komutanlığının  asayiş  görevlerinde  uygulanan  bir  teşkilatlanma  biçimi 
olduğunu,  kendisinin  Bandırma  ilçesinde  konuşlu  6.  Ana  Jet  Üs  Komutanlığının  Tali  Bölge 
Komutan  Yardımcısı  olarak  görevlendirildiğini,  bu  görevlendirmenin  yanlış  olduğunu,  bu 
görevlendirmeyi  yapan  sahtecilerin  mevcut  sıkıyönetim  planını  bilmediklerinin  anlaşıldığını,  1. 
Ordu Komutanlığı ordu geri bölge sıkıyönetim planına göre kendisine tali bölge komutanlığı görevi 
verilen birliklerin belli  olduğunu, Bandırma ilçesinde konuşlu 6. Ana Jet  Üs Komutanlığına tali 
bölge  komutanlığı  olarak  bir  görev  verilmediğinin  açık  bir  şekilde  görüldüğünü,  1.  Ordu 
Komutanlığı  plan  seminerinde  Hava  Kuvvetleri  Komutanlığı  birliklerine  asayiş  görevi 
verilmediğine ilişkin sunumlar yapıldığını, bu nedenle bu listedeki bilgilerin sahteciler tarafından 
üretildiğinin kesin olduğunu,hakkındaki ihtimalat planı ile ilgili belgenin de sahte olduğunu, Turgut 
Atman  tarafından  yazıldığı  iddia  edilen  imzasız,  dijital  sahte  yazının  05  Mart  2003  tarihinde 
oluşturulduğunu,  07  Mart  2003tarihinde  tamamlandığını,  kendisinin  ise  yazı  henüz  kendisine 
gönderilmeden 06 Mart 2003 tarihinde yazıya cevap vermeye başladığının iddia edildiğini, sözde 
iki ayrıntılı eki olan bu yazıyı süratli bir şekilde, 07 Mart 2003'te tamamlayarak aynı gün Turgut  
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Atman'a gönderdiğinin iddia edildiğini, yazının içerik açısından da maddi önemli hatalar içerdiğini, 
her ili yazının konu başlıklarının farklı olduğunu, Turgut Atman tarafından yazıldığı iddia edilen 
yazının konuları ile tarafından yazıldığı iddia edilen cevabi yazının konularının farklı olduğunu, 
yazışma kurallarına uygun olmadığını,devir teslim isimli belgenin de sahte olduğunu, Kasım 2003 
tarihinde kendisinin Amerika'da, Güngör Kurubaş'm ise Bandırma'da görevli olduğunu, bu tarihte 
Güngör  Kurubaş  ile  bir  araya  gelmelerinin,  birbirleri  ile  dosya  alışverişi  yapmalarının  fizik 
kurallarına göre mümkün olmadığını, bu belgenin de askeri yazım kurallarına uygun olmadığını, 
içerik bakımından da sahte olduğunu, bu yazının imza bloğunda N. Güngör Kurubaş yazılmış ise de 
o tarihlerde Nedim Kurubaş'm hiçbir resmi yazısında Nedim'in N harfini kullanmadığını, Ağustos 
2004 tarihinden itibaren kullanmaya başladığını,  Kasım 2003 tarihi  itibari  ile  Bilgin Balanlı'nın 
rütbesinin korgeneral olmasına rağmen tümgeneral olarak yazıldığını, 15 Ağustos 2003 tarihinde 
Bandırma'daki  görevinden ilişiğini  kestiğini,  17  Ağustos  2003 tarihinde  Bandırma'dan ayrılarak 
Ankara'ya gittiğini,  25 Ağustos 2003 tarihinde Amerika Birleşik Devletlerine gittiğini,  04 Eylül 
2005 tarihine kadar Türkiye'ye hiç gelmediğini, bu tarihte Türkiye'ye giriş yaptığını beyan etmiştir.

110-)SANIK BİLGİN BALANLI:

a-)  Klasör  12  Dizi  264-267'de  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
30.05.2011  Tarihli  Beyanında  Özetle:  Hakkındaki  suçlamaları  kabul  etmediğini,  iddia  edilen 
balyoz  harekat  planı  ismini  1  yıl  önce basından duyduğunu,  balyoz komutanlığı  adı  altında bir 
komutanlık  duymadığını,  Oraj  Hava  Harekat  Planı  isimli  planı  da  duymadığını  ve  içinde 
olmadığını, iddia edilen plan kapsamında bir görevlendirme yapmadığını, 11 nolu CD içerisinde 
bulunan  kendi  isminin  de  geçtiği  EK-1 Lahika-5  başlıklı  sıkıyönetim görevlerinde  kullanılacak 
personel isimli listeden haberinin olmadığını, liste içeriğinde ismi yazılı olan kişilerin birçoğunu 
tanıdığını,  ancak listeden kesinlikle  haberinin  olmadığını,  listenin  askeri  yazım tekniğine  aykırı 
olduğunu,  sıkıyönetim  görevlerinde  kullanılacak  personel  isimli  listeden  haberinin  olmadığını, 
Gölcük'te çıkan belgeler ile balyoz soruşturması kapsamında ele geçen belgelerin aynı mahiyette 
olması hususunda bir bilgisinin olmadığını, Donanma Komutanlığında ele geçen 5 nolu hard disk 
içinde  ele  geçirilen  Şubat  2003  tarihli  harp  Akademileri  Komutanı  Hava  Orgeneral  İbrahim 
Fırtma'nm 10 Şubat  2003 tarihli  sözlü  emri  ilgili  belgeyi  kabul  etmediğini,  Şubat  2003'te  plan 
prensipler  başkanı  olduğunu,  plan  prensipler  başkanının  harekat  planı  yapma  görevinin 
bulunmadığını,  askeri  literatürde  harekat  ihtimalat  planı  olduğunu,  belgede  dosya  numarasının 
bulunmadığını,  dosya  numarasının kağıdın kimliği  olduğunu,  dosya  numarası  olmadığı  takdirde 
belgenin hiçbir anlam ifade etmeyeceği, sözlü emrin bu tür belgelerde ilgi olarak verilemeyeceğini, 
o tarihlerde İbrahim Fırtına'nın Harp Akademileri Komutanı olduğunu, ancak kendisine sözlü bir 
emir vermediğini,  İbrahim Fırtına'nın,  kendisine böyle bir  emir vermesi halinde bu emri  yerine 
getirmeyeceğini,  zira  emrin  hem hukuka aykırı  olduğunu  hem de  emir  komuta  bakımından  da 
uygun  olmadığını,  Harp  Akademileri  Komutanının,  karargahtaki  bir  tümgenerale  emir 
veremeyeceğini, belgede bariz hataların bulunduğunu, isim kısmında Hava Pilot Tümgeneral olarak 
rütbesinin yazıldığını, halbuki o tarihlerde Hava Tümgeneral ibaresini kullandığını, 23 Ağustos'tan 
soma  Korgeneral  olduktan  soma  Hava  Pilot  Tümgeneral  unvanını  kullanmaya  başladığını,  bu 
konuda kesin bir kaide bulunmadığını,dijital verinin altında eki ibaresinin geçtiğini, bunun doğru 
olmadığını, çünkü o tarihlerdeki karargah hizmetleri yönergesine göreekler ibaresinin kullanılması 
gerektiğini,  2008  tarihinden  sonra  çıkan  yönergeye  göre  ekler  tabiri  kaldırılarak  eki  tabirinin 
yazılmasının  kural  haline  getirildiğini,  bu  nedenle  bu  dijitalverinin  de  sonradan  oluşturulduğu 
kanaatinde olduğunu, ayrıca dijital veride HarpAkademileri Komutanlığına yazılan yazıda dağıtım 
yeri açıldığının görüldüğü, yazışma kurallarına göre sadece bir makama yazılan yazılarda dağıtım 
hanesinin  bulunmadığını,  yineisme  yazılan  yazılarda  kişinin  açık  ismi,  görev  yeri,  rütbesi  ve 
adresinin.yazılmasının zorunlu olduğunu, iddia edilen belgenin bu unsurları  içermediğini,  askeri 
yazım  kurallarına  göre  çok  gizli  yazılarda  çıkış  kontrol  numarası,  sayfanın  sayfası,  kopyanın 
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kopyası  gibi  özel  kayıtların  olması  gerektiğini,  oysa  bu  dijital  belgede  böyle  bir  şeye 
rastlanılmadığını,dijital  verinin  meta datasında  somadan oynamalar  olduğunu,  12 kez revizyona 
uğradığının  görüldüğünü,  bir  dijital  veride  müdahale  olduğunda  yapılan  müdahale  kadar  satır 
değişikliğinin kaydedilmesi gerektiğini, kendisine gösterilen dijital veride değişikliğin 1 satır olarak 
görüldüğünü, bunun da dijital verinin tek bir defa da oluşturulduğu anlamına geldiğini, o tarihlerde 
şahsi  bilgisayarının  bulunmadığını,  Bilgin-İffet  Balanlı  şeklinde  şirket  ismini  kullanmadığını, 
BİLGİN  isimli  kullanıcı  adının  da  olmadığını,  halen  e-mail  adresinin  ve  kullanıcı  adının 
olmadığını,dijital veriler ve yazılardaki ayar ve hataların birbirleri ile örtüştüğünü, dolayısı ile tek 
bir  metin  bulunduğunu,  bu  metin  üzerinden  düzelteme yapılarak  diğer  metinlerin  oluşturulmuş 
olduğunu,Hakan Büyük'ün evinde ele geçen flash bellekte bulunan alınacak tedbirler isimli belge ile 
ilgili  olarak;  2003  tarihinde  Bülent  Kocababuç'u  tanımadığını,  sadece  ismen  bildiğini,  ancak 
beyanda  bulunduğu  tarih  itibari  ile  kendi  emrinde  Hava  Harp  Akademisi  Komutanı  olarak 
çalıştığını,  Bülent Kocababuç'un, kendisine herhangi bir  yazı yazmadığını,  kendisinin de Bülent 
Kocababuç'a  03 Mart  2003 tarihli  sözlü bir  direktif  vermediğini,  bu dijital  verinin de somadan 
oluşturulduğunu,HkmSavdur isimli belge ile ilgili olarak; 2003 yılında Ahmet Erdem'i tanımadığını, 
2006 Ağustos'unda Eskişehir'e atandıktan soma tanıdığını,  bu dijital  veriyi  de kabul etmediğini, 
dijital verinin doğru olmadığını, 1. Plan Hazirliklari isimli belge ile ilgili olarak; Turgut Atman'a 
iddia  edildiği  gibi  sözlü  bir  emir  vermediğini,  Turgut  Atman'dan kendisine  bu şekilde  bir  yazı 
gelmediğini,  Turgut  Atman'ı  Malatya'dan tanıdığını,  Turgut  Atman'ın,  kendi  filosunda üsteğmen 
olarak  çalıştığını,Hukuki  prosedür  isimli  belge  ile  ilgili  olarak;  2003  tarihinde  kendisine  yazı 
yazdığı iddia edilen Bülent Günçal'ı tanımadığını, 2005 yılında Hava Kuvvetleri Komutanlığında 
kurmay başkanı iken tanıdığını, Bülent Günçal'ın o sıralarda Hava Kuvvetleri adli müşaviri olarak 
görev yaptığını, Bülent Günçal'a sözlü bir emir vermediğini ve iddia edildiği gibi kendisine yazılı 
bir  cevap da gelmediğini,05-07 Mart 2003 tarihinde 1. Ordu'da gerçekleştirilen plan seminerine 
katılmadığını, bu plan seminerinin varlığından haberinin olmadığını, 1. Ordu Komutanlığı ile kendi 
komutanlıkları arasında irtibat bulunmadığını, bu nedenle irtibat görevlilerinin tayini ve kuryelerin 
görevlendirilmesi ile ilgili yazışmalardan haberi ve bilgisi olmadığını,Teklif isimli belge ile ilgili 
olarak; İsmail Taş tarafından kendisine böyle bir belge gönderilmediğini, Hava Kuvvetlerinde özel 
filo şeklinde bir tabirin bulunmadığım, 2003tarihinde İsmail Taş'ı tanıdığını, İsmail Taş ile daha 
önce Malatya'da birlikte  çalıştıklarını,devir  teslim isimli  belgeyi  kabul  etmediğini,  2003 yılında 
Güngör  Kurubaş  ve  Beyazıt  Karataş'ı  ismen  tanıdığını,  şahsen  tanımadığını,  birlikte 
çalışmadıklarını, yaptıkları devir teslimden haberinin olmadığını,Hukonlem, ihtimal, plan, Ek E 1, 
hk-4,  özel  plan,  ofk  isimli  kendi  isminin  geçmediği  dijital  verilerle  ilgisinin  olmadığını,  kabul 
etmediğini,Hakan Büyük'ten elde edilen flash belleğin içinde tespit edilen, Özden Örnek tarafından 
kendisine  gönderilen  bilgi  notu  başlıklı,  Deniz  Kuvvetleri  Komutanlığı  yeniden  yapılandırma 
çalışmaları  konulu  veri  ile  ilgili  olarak;  bu  şekilde  bir  yazışmayı  Özden  Örnek  ile  kesinlikle 
yapmadığını,  belgenin  teknik  özelliklerinde  ismi  geçen  Cem  Gürdeniz'i  tanımadığını,  Sinan 
Ertuğrul isimli kişiyi de tanımadığını, dijital belgenin 2003 yılında hazırlandığının iddia edildiği, 
ancak 2005 yılındaki  yasa  değişikliğinin  bu dijital  veri  içerisinde  yer  aldığını,  bunun da  dijital 
verinin somadan oluşturulduğunu gösterdiğini, kendisine Donanma Komutanlığından İKK güvenlik 
brifingi adı altında bir yazı, belge ve dijital veri gelmediğini, Ergenekon soruşturması kapsamında 
Oda  TV'de  ele  geçirilen  org  mu isimli  belgenin  içeriğini  kabul  etmediğini,  bu  belgenin  doğru 
olmadığını,  Yalçın  Küçük'ü  tanımadığını,  Soner  Yalçın  ye  Oda  TV ile  herhangi  bir  irtibatının 
bulunmadığını, ÇYDD isimli derneğin Kadıköy Şubesinde yapılan aramada ele geçen belgeler ve 
nottan  haberinin  olmadığını,  Ayşe  Balanlı'nın  kendi  kardeşi  olduğunu  ve  profesör  olduğunu, 
hakkındaki iddiaların tümünün yalan olduğunu, darbe ile ilgisinin olmadığını,  Eskişehir'de 2006 
Ağustos ayında göreve başladığını, Bilvanis Çiftliği ile ilgili olarak gazete haberleri çıktıktan soma 
2003  yılında  Milli  Güvenlik  Kurulunda  bulunan  emekli  Hava  Kuvvetleri  Komutanı  ile 
konuştuğunu,  kendisine  görev  yaptığı  süre  içinde  MGK'da  Bilvanis  Çiftliği  ile  ilgili  görüşme 
yapıldığını,  bu  görüşme  soması  Hava  Kuvvetlerine  talimat  verildiğini  ve  Hava  Kuvvetleri 
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Komutanlığından  istihbarat  çalışmalarına  yardımcı  olmasının  istendiğini  ifade  ettiğini,  Hava 
Kuvvetleri Komutanlığı tarafından havadan keşif yapılarak fotoğraflarının çekilmesinin istendiğini 
ve 2003 yılından soma bu çiftliğin Hava Kuvvetlerinin Eskişehir'deki  ilgili  birimleri  tarafından 
keşif amaçlı uçuşlar yapılmış olduğunu ve bununla ilgili Hava Kuvvetlerine rapor verildiğini, 2008 
veya 2009 yılında önüne gelen bilgi notu içeren rapordan öğrendiğini, ancak görev yaptığı süre 
içinde bu çiftlikle  ilgili  herhangi  bir  yazışma ve keşif  faaliyeti  yapılmadığını,  Hava Kuvvetleri 
Komutanlığının vermiş olduğu emri ast birliklerin tartışamayacağını, iddia edildiği gibi 24 Ekim 
2003 tarihli yazıyı ilgi tutarak Hava Kuvvetlerine söz konusu çiftlikle ilgili bir yazı yazmadığını,  
kendi  döneminde çiftlikle  ilgili  herhangi  bir  faaliyette  bulunulmadığını,  2007 yılı  Şubat  ayında 
tarafından  oluşturulduğu  iddia  edilen  yazının  gerçek  olmadığını,  hakkındaki  iddiaların  Hava 
Kuvvetleri  Komutanı  olmasını  engellemek isteyen kişi  veya  kişilerce ortaya  atıldığını  ve dijital 
verilerin düzenlendiğini beyan etmiştir.

b-)  Klasör  12  Dizi  271-273'de  Bulunan,  Sorgu  Hakimliğinde  Yapmış  Olduğu 
30.05.2011  Tarihli  Savunmasında  Özetle:  Cumhuriyet  Savcılığında  vermiş  olduğu  ifadelerin 
doğru olduğunu, tekrar ettiğini, hakkındaki suçlamaların hiçbirisini kabul etmediğini, hakkındaki 
suçlamalarla  ilgili  dijital  kayıtların  imzasız  ve  askeri  literatüre  uymayan  kayıtlar  olduğunu,  bu 
kayıtların üst verileri incelendiğinde belirtilen tarihlerde oluşturulmadıklarının anlaşıldığını, ayrıca 
Donanma  Komutanlığı  ve  Hava  Kuvvetleri  Komutanlığının  bilirkişi  raporlarına  göre  bu  sözde 
belgelerin manipülatif amaçla hazırlanmış olduğunun tespit edildiğini,Balyoz diye bilinen plandan 
2010  yılının  Ocak  veya  Şubat  aylarında  basından  haberdar  olduğunu,  böyle  bir  plandan  daha 
önceden haberdar olmadığını, bu plan dahilinde iddia edilen hiçbir faaliyetin ve etkinliğin içerisinde 
olmadığını, kimsenin kendisine bu konuda emir ve talimat vermediğini, kendisinin de kimseye bu 
konuda herhangi bir emir ve talimat vermediğini, isminin geçtiği tüm belgelerin gerçekdışı belgeler 
olduğunu, iddia edilen belgelerden bir tanesinin kendi adına kayıtlı bilgisayarında hazırlandığı iddia 
edilmekte ise de kendisinin hiçbir zaman böyle bir bilgisayarının olmadığını, kendisi hakkında suç 
delili olarak gösterilen tüm verilerin birileri tarafından kurgulanmış ve kendi adının da bir şekilde 
monta edilmiş olduğunu beyan etmiştir.

c-)  Kapatılan  İstanbul  10.  Ağır Ceza  Mahkemesindeki  25.11.2011  Tarihli  60  Nolu 
Celsede Yapmış Olduğu Savunmasında Özetle:  Türk Silahlı  Kuvvetleri  mensupları  olarak bu 
davada  sahte  dijital  veriler  ile  suçlanarak  yargılandıklarını,  iddianamenin  sahte  dijital  kayıtlara 
dayanılarak düzenlendiğini, dosyada delil olarak yalnızca sahte kayıtların bulunduğunu, başkaca da 
hiçbir  delilin  olmadığını,  bu  hukuk  dışı  davanın  kendisi  gibi  iddianamesinin  de  dünya  hukuk 
tarihine  geçeceğini,  ancak  bir  hukuk  metni  olarak  değil  içi  boş,  delilsiz,  hezeyan  içindeki  bir 
düşüncenin  ürünü  olarak  geçeceğini,Komutanlıklarca  yaptırılmış  bilirkişi  incelemeleri  sonucu 
alınmış raporların, üniversitelerce hazırlanan bilirkişi raporlarının ve özellikle adli bilişim alanında 
saygınlığı  ile  bilinen ve uluslararası  kabul gören bilirkişi  uzmanları  tarafından hazırlanan kendi 
lehlerine  olan  raporların  mahkeme  önüne  getirilmediğini,  iddianamede  hiç  bu  delillerden  söz 
edilmediğini,  hukuk  garabeti  iddianame  ile  kendi  ülkelerinde  aylardırözgürlüklerinden  yoksun 
bırakıldıklarını,  suçlamaların  tümünü  reddettiğini,  bu  dava  ile  TürkiyeCumhuriyeti  Ordusunun 
mevcut ve gelecekte oluşması muhtemel komuta kademesinin tasfiye edildiğini, komplo mağduru 
olduğunu, Türk Silahlı Kuvvetlerini kötülemek ve mensuplarını küçük düşürmek, onu bir terör ve 
suç  örgütü  gibi  göstermek,  personelini  tasfiye  etme  gayretleri  ile  yapılan  bu  haksızlık  ve 
hukuksuzluğun vebalini taşıyanların mutlaka yargılanacaklarını ve Türk Ulusu tarafından lanetle 
anılacaklarını,davada adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini,Balyoz davasının devamı süresince 
mahkemeye sunulmuş olan ve sanıklar lehine hususlar içeren 10 rapor bulunduğunu, bu raporlardan 
hiç  bahsedilmediğini,  1.  Ordu  Komutanlığından  Muhabere  Albay  Yavuz  Fildişi  tarafından 
hazırlanan  26.03.2010  tarihli  rapora  göre  bilgisayar  ortamında  oluşturulan  her  belgenin  öz 
niteliklerindeki  bilgilerin  kötü  niyetli  olarak  değiştirilmesinin  mümkün  olduğunu,  Jandarma 
        E-İmzalıdır           E-İmzalıdır            E-İmzalıdır               E-İmzalıdır 



T.C. İSTANBUL ANADOLU 4. AĞIR CEZA MAHKEMESİ Dosya-Karar No: 2014/188 Esas - 
2015/143
Muhabere  Yüzbaşı  Hakan  Erdoğan  tarafından  hazırlanmış  olan  19  Şubat  2010  tarihli  bilirkişi 
raporunda  2  nolu  DVD  içerisinde  oluşturulma  tarihi  2009  yılı  olan  belgelerin  bulunduğunun, 
DVD'lerin veya dokümanların pdf formatma dönüştürüldüğü bilgisayarların tarih bilgisinin yanlış 
olduğunun, 2 nolu DVD'deki ses kayıtlarının 2008 yılında oluşturulmasından dolayı dokümanlara 
erişim yapılan bilgisayarların tarih bilgisinin yanlış olduğunun belirtilmiş olduğunu, yine bu rapora 
göre  1.  Ordu  Komutanlığında  bulunan  bilgisayarlar  üzerinde  yapılan  incelemelerde  soruşturma 
konusu  ile  ilgili  dokümanların  tespit  edilemediğini,Kara  Kuvvetleri  Komutanlığınca  aldırılan 
Tümgeneral Mehmet Daysal başkanlığında hazırlanan bilirkişi raporuna göre eylem planı ve ekleri 
olarak  adlandırılan  dokümanların  resmi  askeri  belgelere  uyum arz  edecek  şekilde  sahte  olarak 
üretilmiş  olabilecekleri  yönünde  kuvvetli  bulguların  mevcut  olduğunun  belirtilmiş  olduğunu, 
Donanma Komutanlığının bilirkişi raporuna göre 5 nolu hard disk içerisinde yer alan toplam 144 
adet dosyanın 28 Temmuz 2009 somasında kaydedildiğinin, bu dosyaların manipülatif ve içerikleri 
itibari ile gerçek olmadığının tespit edilmiş olduğunu,Hava Kuvvetleri Komutanlığının Şubat 2011 
tarihli inceleme raporuna göre de Gölcük'te ele geçirildiği öne sürülen sözde Oraj Planı ve bu planla 
bağlantılı olduğu iddia edilen sahte dijital verilerin sahteliklerinin tespit edildiğini, aldırılan diğer 
bir kısım bilirkişi ve uzman raporlarına göre de sahteliklerinin tespit edildiğini,Hakan Büyük'ün 
evinde ele geçirildiği iddia edilen flash belleğin içerisinde evde yapılan arama tarihinden önce 14 
Şubat  tarihli  bir  bilginin  bulunduğunu,  bu  flash  belleğin  delil  olarak  kabul 
edilemeyeceğini,Eskişehir'de Bilvanis Çiftliğinde yürütülen faaliyetlerin Devletin Milli  Güvenlik 
Politikaları doğrultusunda yine devletin resmi merci ve kurumlarınca yürütüldüğünü, kendi görev 
yaptığı dönemde Bilvanis Çiftliği ile ilgili hiçbir faaliyet icra edilmediğini, kendisi dışında kurmay 
başkanı seviyesinde yazışma yapılmış olduğunu somadan öğrendiğini, bu yazışmanın da tamamen 
rutin bir işlem olduğunu,Oraj Planının ve eklerinin hiçbir sayfasında ıslak imza bulunmadığını, ıslak 
imzası  bulunmayan,  elektronik  ortamda  hazırlanmış,  hangi  şartlı  ortamda,  kimin  tarafından 
hazırlandığı bilinmeyen verilerin hukuki delil niteliği taşımayacağını, incelenen dokümanlarda en 
basit bir askeri yazıda bile yapılamayacak kural ve yazışma hataları bulunduğunu, planda yer alan 
harflerin kullanım usullerine bakıldığında 2008 yılında yenilenen Tük Silahlı Kuvvetleri Karargah 
Hizmetleri  Yönergesine  uygun  olduğunun  görüldüğünü,  gerçek  bir  planda  mutlaka  yer  alması 
gereken  hususların  sözde  Oraj  Planında  bulunmadığını,  dosyada  mevcut  ihtimalat  planı  isimli, 
Şubat  2003 tarihli  Hava Orgeneral  İbrahim Fırtına'nm dikkatine olmak üzere Harp Akademileri 
Komutanlığına hitaben yazılmış belgenin kendisine ait olmadığını, sahte dijital bir kayıt olduğunu, 
hakkındaki dijital belgelerin askeri yazışma kuralları, içerik, tarih bakımından hatalı ve uyumsuz 
olduklarını,2003 yılında kendisine ve eşine ait bilgisayar bulunmadığını, dijital verilerin meta data 
bilgilerinin  rahatlıkla  değiştirilebildiğini,  dijital  verilerin  meta data  bilgilerinde uyumsuzlukların 
olduğunu, 5 nolu hard diskte bulunan farklı bilgisayarlarda, farklı kişiler tarafından oluşturuldukları 
görüntüsü  verilen  bu  manipülatif  dosyaların  tamamının  benzer  şekilde  Microsoftun  Word 
programına ait 9.2812 versiyonu ile yazılmış olduklarının tespit edildiğini, gerçekte bu ihtimalin 
yok denecek kadar zayıf bir ihtimal olduğunu, dijital kayıtların tek seferde oluşturulmuş olduğunu, 
komplocuların  bu  üst  verileri  değiştirdiklerini,söz  konusu  sahte  dijital  verilerin  içerik  olarak 
incelendiğinde  1  Ordu  Komutanlığı  plan  semineri  arasında  bağ  kurulma  gayretiiçerisinde 
olduğunun  görüldüğünü,  Deniz  Kuvvetleri  personeli  ile  hiçbir  temasının  ve  yazışmasının 
olmadığını,  bu  konularda  kimseden  direktif,  yazı,  herhangi  bir  evrak  veya  elektronik  ileti 
almadığını,  kimseye  de  direktif  vermediğini,  söz  konusu  dijital  kayıtların  tamamının  sahte  ve 
manipülatif  olduğunu,Oraj  hava harekat  planı  kapsamında sıkıyönetim görevlerinde kullanılacak 
personel  olarak  görevlendirilmediğini,  bu  görevlendirmeden  bilgisinin  olmadığını,  oraj  harekat 
planının muhtemel başarısızlığına yönelik ihtimalat planı hazırlıklarının genel koordinatörü olarak 
görevlendirilmediğini,  planın başarısız  olması  durumunda ortaya  çıkacak hususların belirlenerek 
Bülent Kocababuç tarafından hazırlanan "almacaktedbirler" isimli belgenin gerçekdışı olduğunu, 
alınacak tedbirler  konusunda kimseye emir vermediğini,  bu yönde kendisine herhangi bir  belge 
teslim  edilmediğini,Türk  ve  dünya  kamuoyuna  yargılama  yapılıyormuş  görüntüsü  altında  Türk 
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Silahlı  Kuvvetleri  aleyhine  bir  oyun  sergilendiğini,  Türk  Silahlı  Kuvvetlerinin  hedef  alınarak 
üretilmiş, sahte dijital iftiralara dayalı, ileride Türk Adaletinin utanç duyacağı, bu mahkemelerde 
görev  alan  yargı  mensuplarının  vicdanlarında  kapanmaz  bir  yara  açacağını,  bu  sözde  davanın 
kişilerin  onurlarının,  hak  ve  özgürlüklerinin  telafisi  mümkün  olmayacak  şekilde  gasp  edildiği, 
savcılık beyanlarının doğru olduğunu,Ahmet Erdem'i 98-99 yıllarında tanıdığını, Bülent Günçal'ı 
Mart 2003 tarihi itibari ile tanımadığını beyan etmiştir.

111-)SANIK BÜLENT GÜNÇAL:

a-)  Klasör  12  Dizi  333-335'de  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
20.05.2011 Tarihli Beyannda Özetle: 32 yıldır sivil ve askeri hakim olarak görev yaptığını, 2000-
2005 yıllarında Milli Savunma Bakanlığında askeri adalet müfettişi olarak görev yaptığını, son bir 
haftaya  kadar  kendine  isnat  edilen  suçlamalarla  ilgili  hiçbir  bilgisinin  olmadığını,  bu  sözde 
belgelerin tamamen düzmece olduğunu, hakkındaki belgelerden birisi ile ilgili olarak 03 Mart 2003 
tarihinde sözlü emir  aldığını ve 14 Mart 2003 tarihinde belgeyi  Ankara'da düzenlediğinin iddia 
edildiğini,  bunun doğru olmadığını,  17 Şubat 2003-21 Mart  2003 tarihlerinde Diyarbakır  askeri 
mahkemelerinde  teftişte  olduğunu,  Ankara'da  olmadığını,  o  tarihte  Ankara  Milli  Savunma 
Bakanlığında askeri müfettiş olarak görevli olduğu için belgeyi düzenleyenlerin belgeyi Ankara'da 
hazırlanmış gibi gösterdiklerini, kendilerini askeri adalet müfettişi olarak belirtip tanımladıklarını, 
ancak hakkında hazırlanan belgede askeri adalet işleri müfettişi olarak yazılı olduğunu, bunun da 
belgenin somadan kasıtlı olarak hazırlandığını gösterdiğini, kendisine yazı gönderdiği iddia edilen 
Emin Hakan Özbek'i belge tarihi itibari ile tanımadığını, Hakan Özbek ile 2007 yılında tanıştığını,  
iddia edildiği gibi Emin Hakan Özbek tarafından kendisinse 2003 yılında Oraj İhtimalat Planı ile 
ilgili yazı yazılmadığını, Mart 2003 tarihli belgede belirtildiği şekilde oraj hava harekat planı ile 
ilgili  Bilgin  Balanlı'ya  yazı  yazmadığını,  Bilgin  Balanlı'yı  2005  yılında  tanıdığını,  sıkıyönetim 
görevlerinde kullanılacak personel olarak görevlendirilmesinden haberinin olmadığını, bu listede 
yer alanların bir kısmını mesleğinden dolayı ismen duyduğunu, birilerinin, bu listeye kendi ismini 
yazmış olduğunu, Oraj Hava Harekat Planı ile ilgili herhangi bir bilgisinin olmadığını, Eskişehir'de 
14 yıl  görev yaptığını,  bu süre içinde İbrahim Fırtına'nın da orada l.Hava Kuvvet  Komutanlığı 
yaptığını, bu nedenle kendisini oradan tanıdığını, Güncal diye bir kullanıcı adının bulunmadığını, B. 
Güncal şeklinde de kullanıcı adının olmadığını, Mart 2003 tarihli kendisine yazıldığı iddia edilen 
Oraj İhtimalat Planı tedbirleri  konulu yazıdan da haberinin olmadığını,  o tarih itibari  ile Hakan 
Özbek'i  tanımadığını,  Hakan  Özbek  ile  2007  yılındatanıştığını,  İbrahim Fırtına  tarafından  Oraj 
Harekat Planı ile ilgili kendisine herhangi bir yazı ulaştırılmadığını, komutanlarından hiçbir zaman 
yasadışı bir teklif gelmediğini, ihtimalat planı ismini hiç duymadığını, akamete uğramak kelimesini 
hiç kullanmadığını, 1. Ordu Komutanlığındagerçekleştirilen 05-07 Mart tarihli plan seminerinden 
de haberinin olmadığını, bu seminere katılmadığını, Hakan Büyük'ü tanımadığını, Hakan Büyük'ün 
ismini 1 hafta kadar önce gazetelerden duyduğunu, kendisine sözlü herhangi bir emir verilmediğini, 
Cem Gürdeniz, Sinan Ertuğrul, Rafet Oktay ve Ahmet Dikmen isimlerini ilk defa duyduğunu, daha 
önceden  tanımadığını,  kendi  ismini  bu  işlere  karıştıran  ve  belgelere  yazan  kişilerden  şikayetçi 
olduğunu beyan etmiştir.

b-)  Klasör  12  Dizi  320-321'de  Bulunan,  Sorgu  Hakimliğinde  Yapmış  Olduğu 
20.05.2011 Tarihli Savunmasında Özetle:  Üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini, düzenlediği 
iddia  edilen dokümanı kendisinin düzenlemediğini,  sıkıyönetim görevlerine kullanılacak başlıklı 
belgeyi kimin hazırladığını da bilmediğini, o tarihte 7. Kolordu'da müfettiş olarak teftişte olduğunu, 
Güncal  isimli  kullanıcı  isminin  bulunmadığını,  plan  seminerinden  haberinin  olmadığını  beyan 
etmiştir.

c-)  Kapatılan  İstanbul  10.  Ağır Ceza  Mahkemesindeki  28.11.2011  Tarihli  61  Nolu 
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Celsede  Yapmış  Olduğu  Savunmasında  Özetle:  Hakkında  açılmış  olan  davanın  sahte  dijital 
yazılara dayanılarak oluşturulmuş, zorla birbirlerine montaj lanmış, hayali senaryolar içeren, hukuki 
kılıf uydurulmaya çalışılan siyasi bir dava olduğunu, sıkıyönetimde görevlendirilecekler listesinin 
sahte olduğunu, bu listeden haberinin olmadığını, hukuki prosedür konulu, imzasız dijital yazıyı 
hazırlamadığını, Hakim Binbaşı Hakan Özbek'e herhangi bir talimat vermediğini, Bilgin Balanlı'ya 
herhangi bir belge göndermediğini, bu konularda herhangi bir emir ve talimat almadığını, dijital 
verilerin  sahte  olduğunu,  askeri  yazışma  kurallarına  uygun olmadığını,  kendisinin  yapmayacağı 
basit ve fahiş hataların yapıldığını beyan etmiştir.

112-SANIK BÜLENT KOCABABUÇ:
 

a-)  Klasör  12,  Dizi  118-119'da  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  VermişOlduğu 
28.05.2011  Tarihli  Beyanında  Özetle:  Suçlamayı  kabul  etmediğini,  balyoz  harekat  planı  ile 
ilgisinin olmadığını, bu plan kapsamında herhangi bir görev almadığını ve plan yapmadığını, 1996-
2006  yılları  arasında  Eskişehir'de  çeşitli  görevlerde  bulunduğunu,  2002-2003  yılları  arasında 
birleştirilmiş hava harekat merkezinde görev yaptığını,  Bilgin Balanlı'yı  2006 yılında tanıdığını, 
kendisini daha önceden tanımadığını,  Bilgin Balanlı'dan sözlü ya da yazılı  herhangi bir  direktif 
almadığını, Bilgin Balanlı'ya hitaben Mart 2003 tarihli yazıldığı iddia edilen belgeyi yazmadığını, 
belgenin sadece ad, soyadı ve rütbe kısmının doğru olduğunu, BHHM olarak geçen kısmın eksik 
olduğunu,  1.  BHMM olması  gerektiğini,  çünkü  ikincisinin  Diyarbakır'da  olduğunu,  Mart  2003 
döneminde çalıştığı yerdeki bilgisayarların kuruma ait olduğunu, kişilere ait olmadığını, kullanıcı 
adlarının  1  BHHM  olduğunu,  kendisinin  o  tarihte  b.kocababuç  isimli  kullanıcı  adının 
olmadığım,Balyoz  ve  Gölcük  belgelerinde  isminin  geçmesinin  nedenini  bilmediğini,  aynı 
dönemlerde Hakan Büyük ile çalışmış olmalarına rağmen farklı birimlerde çalıştıkları için Hakan 
Büyük'ü  tanımadığını,  kendi  uçaklarını  düşürmeyi  öngören  bir  planı  bir  havacının  yapmasının 
öngörülemeyeceğini, 1996 yılında Eskişehir'e ilk atandığında İbrahim Fırtına'nm da 1 yıl komutan 
yardımcısı  olarak görev yaptığını,  daha soma yine aynı  yerde 1.  Hava Kuvvet  Komutanlığında 
komutan olarak çalıştığını, Halil İbrahim Fırtına'ya bağlı olarak çalışmadığını, İbrahim Fırtına'nm 
böyle bir plan hazırlayacağını tahmin etmediğini beyan etmiştir.

b-)  Kapatılan  İstanbul  10.  Ağır Ceza  Mahkemesindeki  28.11.2011 Tarihli  61  Nolu 
Celsede Yapmış Olduğu Savunmasında Özetle: Adının sadece sözde bir dijital kayıtta geçtiğini, 
bu  dijital  kayıt  ve  sözde  darbe  planları  ile  hiçbir  ilişkisinin  olmadığını,  hakkında  düzenlenen 
iddianamenin üçüncü kişilerden elde edilen dijital kayıtlar esas alınarak içeriksel nitelikleri belli 
olmayan, asılsız, tamamen sanal dijital bilgisayar kayıtlarına dayanılarak hazırlandığını, hakkında 
somut hiçbir delilin bulunmadığını, hakkındaki iddialar ve suçlamaların asılsız ve komplo ürünü 
olduğunu, flash bellek içerisinde yer alan tüm imzasız dijital verilerin sahte olduklarının yargılama 
aşamasında ispatlandığını, "alinacaktedbirler" isimli herhangi bir belge düzenlemediğini, böyle bir 
belge  hazırlaması  konusunda  kimseden  sözlü  direktif  almadığını,  şirket  adı  Bülent  olan  bir 
bilgisayarının bulunmadığını, bkocababuç şeklinde kullanıcı adının da olmadığını, dijital kayıtlar 
hakkında  emniyet  tarafından  iki  farklı  teknik  tespit  raporu  düzenlenmiş  olduğunu,  bu  nedenle 
bunlara itibar edilemeyeceğini ve suçsuz olduğunu, savcılık beyanlarının doğru olduğunu beyan 
etmiştir.

113-)SANIK EMİN HAKAN ÖZBEK:

a-)  Klasör  12,  Dizi  5-6'da  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
20.05.2011 Tarihli Beyanında Özetle: Suçlamayı kabul etmediğini, EK-l'de yer alan Hava Hakim 
Bülent  Günçal'a  hitaben yazılan  Oraj  ihtimalat  tedbirleri  konulu  yazıyı  kendisinin  yazmadığını, 
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Bülent Günçal'ı 2007 yılında tanıdığını, bu nedenle Bülent Günçal'a 2003 yılında yazı yazmasının 
mümkün  olmadığını,  bu  belgenin  daha  somadan  tanzim  edilmiş  olduğunu,Hakan  Büyük'ü 
tanımadığını,  2000-2003 yılları  arasında  Ankara'da  Hava Kuvvetleri  Askeri  Mahkemesinde  üye 
hakim  olarak  görev  yaptığını,  2003  yılı  Haziran  ayından  itibaren  ise  Askeri  Yüksek  İdare 
Mahkemesinde kanun sözcüsü olarak 5,5 yıl  görev yaptığını, belgelerde ismi geçen hiç kimseyi 
tanımadığını,  İbrahim  Fırtına'yı  tanımadığını,  İbrahim  Fırtına  ile  hiç  çalışmadığını,  ihtimalat 
planının ne olduğunu bilmediğini, Oraj Harekat Planından haberinin olmadığını, Mart 2003 tarihli 
belgeyi kesinlikle hazırlamadığını,Ergenekon yargı sürecinde kendisinden önce Hava Kuvvetlerinde 
görev  yapan  Ahmet  Zeki  Üçok'un  göndermediği  birçok  belgeyi  tanzim  edip  ilgili  savcılara 
gönderdiğini, her ortamda millet iradesine saygı gösterilmesi gerektiğini söylediğini, Hozbek ismini 
hiçbir  şekilde  kullanmadığını,  Bilgin  Balanlı'yı  2009  yılında  Eskişehir'e  görevi  icabı  gittiğinde 
tanıdığını,Mart 2003 tarihli kendi imzasına açılan belgeyi kendisinin hazırlamadığını, Ahmet Zeki 
Üçok'un bu belgeyi hazırlamış olabileceğinden şüphelendiğini, Ahmet Zeki Üçok zamanında Hava 
Kuvvetlerinde karargah evleri soruşturması olduğunu, bu soruşturma ile ilgili olarak İşçi Partisinin 
avukatları ve üyelerinin ziyarete geldiklerini, yürüttükleri bu dosya ile ilgili konuşmak istediklerini, 
kendisinin  buna  müdahale  ettiğini,  kendilerine  herhangi  bir  talepleri  bulunduğu  takdirde  yazılı 
olarak başvurmalarını söylediğini, Ahmet Zeki Üçok ile devir teslim nedeni ile tanıştığını, olayla 
herhangi bir ilgisinin olmadığını beyan etmiştir.

b-)  Kapatılan İstanbul  10.  Ağır Ceza Mahkemesindeki  05.12.2011 Tarihli  65  Nolu 
Celsede  Yapmış  Olduğu  Savunmasında  Özetle: Hukuk  devletini  yürekten  savunan  her  türlü 
darbeyi, müdahaleyi veya buna benzer yasadışı girişimleri lanetleyen ve bu tür hareketleri millet 
iradesine açık bir saldırı olarak gören bir kişi olarak hayatı boyunca hiçbir suç işlemediğini, yasadışı 
herhangi  bir  oluşum  içinde  bulunmadığını,  suçlamaları  kabul  etmediğini,  suçsuz 
olduğunu,hakkındaki  dava  konusu  olaya  ilişkin  haberi  bir  gazetede  okuduktan  soma  derhal, 
tereddütsüz bir şekilde olay hakkında suç duyurusunda bulunduğunu, Eskişehir'de ele geçirildiği 
iddia edilen hakkındaki dijital verinin sahte olduğunu, söz konusu veride askeri savcı olduğunun 
yazıl olduğunu, 2003 yılında Hava Kuvvetleri Mahkemesinde en kıdemsiz üye olduğunu, 6 ay bu 
görevde çalıştıktan soma 2003 yılı Temmuz ayında bu görevden AYİM'e atandığını, 2003- 2009 
yılları  arasında hiçbir  şekilde askeri  savcılık  görevini  yerine getirmediğini,  2009 yılında emekli 
olduğu  2011  yılma  kadar  askeri  savcı  olarak  görev  yaptığını,  bu  süre  zarfında  yaptığı 
soruşturmalarla  bağlantılı  olarak soruşturma yürüten Sivil  Cumhuriyet  Savcılıklarına tüm belge, 
bilgi  ve  delillerin  birer  suretini  gönderdiğini,  dava  açılması  gereken  subaylar  hakkında  dava 
açtığını,2007 yılına kadar Hava Hakim Albay Bülent Günçal ile hiçbir yerde görüşmediğini, yüzünü 
dahi  görmediğini,  tüm  darbelere,  hukuk  dışı  müdahalelere  ve  oluşumlara  karşı  olduğunu, 
Eskişehir'de  ele  geçirilen  dijital  verinin  sahte  olduğunu,  içeriğinin  doğru  olmadığını,  suçsuz 
olduğunu, beraatine karar verilmesini talep ettiğini beyan etmiştir.

Çapraz sorgusunda; Hava Hakim Albay Bülent Günçal ile 2007 yılına kadar hiçbir şekilde 
tanışmadığını, 2000 yılında da bir nezaket ziyareti çerçevesinde kısa bir görüşmelerinin olduğunu, 
ondan soma hiç görüşmediklerini, 2009 yılında Hava Kuvvetleri Askeri Savcılığına atanmasından 
soma  görev  çerçevesinde  tanışıklıklarının  olduğunu,  2003  yılında  evlerinde  ailesinin  ve 
çocuklarının  kullandığı  bir  masaüstü  bilgisayarının  bulunduğunu,  kendisinin  bizzat  bilgisayarda 
çalışma yapmadığını, kararlarını kalemde yazdırdığını, evdeki bilgisayarı kendisinin satın aldığını, 
bilgisayarın kullanıcı adı ve şirket ismini hatırlamadığını beyan etmiştir.

114-)SANIK HAKAN BÜYÜK:

a-)  Klasör  2  Dizi  108-123'de  Bulunan,  Emniyet  Müdürlüğünde  Vermiş  Olduğu 
29.04.2011 Tarihli Beyanlarında Özetle:  1996-2003 yılları arasında Ankara'da Hava Kuvvetleri 
Komutanlığı İstihbarat Başkanlığında çalıştığını, 2003 yılı Eylül ayından itibaren Eskişehir'de eski 
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ismi ile 1. Taktik, yeni ismi ile 1. Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığında çalışmaya başladığını, 
Suga ve Oraj Planlarından haberinin olmadığını, Oraj Harekat Planında geçen görev dağılımından 
bilgisinin  olmadığını,  Ankara'da çalıştığı  dönemlerde Halil  İbrahim Fırtına'nm, Harp Akademisi 
Komutanı olduğunu, kendisini sadece törenlerde gördüğünü, kişisel tanışıklığının bulunmadığını, 
Yusuf Ziya Toker'i tanımadığını, ismini ilk defa duyduğunu, Cengiz Köylü'yü tanıdığını, kendisinin 
devre  arkadaşı  olduğunu,  Ankara'da  Hava  Kuvvetleri  Komutanlığı  İstihbarat  Başkanlığında 
çalışırken Cengiz Köylü'nün personel başkanlığında çalıştığını, Cengiz Köylü'nün ailecek görüştüğü 
arkadaşı olduğunu, Kemalettin Yakar ve Erdinç Yıldız isimli kişileri tanımadığını,  genel meslek 
prensipleri içerisinde yazılı bir izin olmadan kimseye taratıp belge verilemeyeceğini, kendisinin bu 
şekilde  hiç  kimseye  belge  vermediğini,  kendisine  ait  olduğu  belirtilen  belgelerin  Donanma 
Komutanlığında  bulunma  sebebini  bilmediğini,  1999  Ağustos-2004  Ağustos  tarihleri  arasında 
binbaşı rütbesi ile çalıştığını Ankara'da ve Eskişehir'de Milli Güvenlik Derslerine girdiğini, Milli 
Güvenlik Derslerine girdiği dönemlerde genel teamüller ve şifahi emirler doğrultusunda gördüğü 
aksaklıklarla ilgili raporlar düzenlediğini, bu tür raporların yazılması ile ilgili herhangi bir tamim, 
yönetmelik  bulunmadığını,  Noyan'ın  oğlunun  ismi  olduğunu  ve  oğlunun  doğum tarihinin  1990 
olduğunu,  Balyoz  Darbe  Planından  haberinin  olmadığını,  hiçbir  kuvvette  bizzat  istihbarat  elde 
etmek  gibi  görev  tanımı  bulunmadığını,  Bilvanis  Çiftliği  ile  ilgili  hiçbir  zaman,  hiçbir  şekilde 
çalışma yapmadığını,  askeri  personeli  gizli  kamera ile tespit  etme gibi herhangi  bir  faaliyetinin 
olmadığını, kendi görevleri çerçevesinde lojman bölgesinde zaman zaman kılık kıyafet ve hız yapan 
araçlarla ilgili olumsuzluklara karşı rasgele zamanlarda denetlemelerinin bulunduğunu, Eskişehir'de 
TSK  personelinden  darbeye  destek  veren,  vermeyen  şeklinde  herhangi  bir  fişleme  çalışması 
yapmadıklarım, Aramada elde edildiği belirtilen Sandisk marka flash belleğin kendisine,  oğluna 
veya tanıdığı herhangi birisine ait olmadığını, içindeki belgelerden haberinin olmadığını, mesleki 
ananelerine göre şifre  olarak isim ve doğum tarihinin kullanılmadığını,  çalışma hayatı  boyunca 
hiçbir dosyayı ş şifrelemediğini, ihtimalat çalışmaları hakkında herhangi bir çalışma ve bilgisinin 
olmadığını, Turgut Atman'ı general olarak bildiğini, birlikte çalışmadıklarını, Ahmet Zeki Üçok'u 
hukukçu olarak ismen bildiğini, kişisel tanışıklığının bulunmadığını, Beyazıt Karataş ve N. Güngör 
Kurubaş'ı general olarak bildiğini, birlikte hiçbir zaman çalışmadıklarını, Mehmet Eldem'in devre 
arkadaşı  olduğunu,  aynı  birlikte  hiç  çalışmadıklarını,  Ahmet  Erdem'in  Hava  Harp  Okulunda 
kendisinin takım komutanı olduğunu, Mehmet Erhan Pamuk'un kendisinin bir üst devresi olduğunu, 
Diyarbakır 8. Ana Jet Üssünde bir müddet beraber çalıştıklarını, aynı filoda olmalarından dolayı 
sosyal  faaliyetlerde  bulunduklarını,  başka  bir  irtibatının  bulunmadığını,  Mehmet  Erkorkmaz'm 
kendisinin bir alt devresi olduğunu, birlikte çalışmadıklarını, herhangi bir irtibatının olmadığını, E. 
Hakan Özbek'in kendisine yabancı gelmediğini, ancak tanımadığını, Bilgin Balanlı'nın, Eskişehir'de 
göreve  başladığında  ilk  kurmay  başkanı  olduğunu,  yaklaşık  1  yıl  çalıştıklarını,  başkaca  bir 
irtibatının olmadığını,  Bülent Günçal  ve İsmail  Taş'ı  tanımadığını,  Suga Planından haberinin ve 
bilgisinin olmadığını, bu konuda herhangi bir çalışmasının da bulunmadığını, hata kod tablosunu ilk 
defa  duyduğunu,  İKK'cı  olması  nedeni  ile  doküman  güvenliği  ile  ilgili  tedbirlerin  yıllardır 
kullanıldığını,  bu konuda belirli  tedbirlerin  bulunduğunu, ancak kendisine sorulduğu şekilde bir 
uygulamaya  rastlamadığını,  Ali  Türkşen ismini  ilk  defa  duyduğunu,  seçim ile  ilgili  çalışmaları 
hatırladığını,  2004  mahalli  seçimlerinden  soma  sandıkların  olduğu  bölgelerde  kapılara  asılan 
verilerden topladıkları  istatistiki  amaçlı  çalışmalar  olduğunu,  özel  bir  anlamının  bulunmadığını, 
hiçbir denizciye yazılı,  fotokopi veya taranmış bir belge vermediğini, vermelerinin de zaten suç 
olduğunu,  2003  yılı  Eylül  ayında  Eskişehir'de  göreve  başladığında  Bilvanis  Çiftliği  ile  ilgili 
birimlerinde  resmi  bir  yazı  okuduğunu,  bu  nedenle  bu  konuda  bilgi  sahibi  olduğunu,  ancak 
kendisinin  Bilvanis  Çiftliği  ile  ilgili  hiçbir  zaman  çalışma  ve  faaliyetinin  olmadığını  beyan 
etmiştir. 

b-)  Klasör  2  Dizi  130-134'de  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
29.04.2011 Tarihli Beyanlarında Özetle: Olayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğünde 29.04.2011 
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tarihinde  vermiş  olduğu  ifadesinin  doğru  olduğunu,  e-posta  ihbar  formundaki  bilgiler  ve  ihbar 
içeriğinin  şahsi  ve  mesleki  durumu ile  ilgili  olan  kısmı  dışındakilerin  doğru  olmadığını,  görev 
yaptığı yerle ilgili bilgilerin doğru olduğunu, niçin bu şekilde bir ihbar yapıldığı konusunda bir 
yorum yapmasının zor olduğunu, görev yaptığı sırada da hakkında üstlerine birkaç ihbar yapılmış 
olduğunu,  Eskişehir'e  2003  yılında  geldiğini,  1996-2003  yılları  arasında  Hava  Kuvvetleri 
Komutanlığı  İstihbarat  Dairesi  Başkanlığında  çalıştığını,  buradaki  görevinden  ayrıldığında 
İstihbarat Dairesi Başkanının Tümgeneral Ziya Güler olduğunu, 26 Eylül 2006 tarihinde İKK Şube 
Müdürlüğü görevinden ayrıldığını, Eskişehir Hava Kuvvetleri Bölge Harekat Merkezine ek görevle 
görevlendirildiğini, 8 ay kadar burada çalıştığını, somasında aynı harekat merkezinin altında yer 
alan NATO'ya ait bölge harekat merkezine atamasının yapıldığını, 2 ay kadar sonra da Eskişehir 1. 
Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığına atamasının yapıldığını, burada 2 yıl görev yaptığını, 
2009  yılı  Eylül  ayında  emekli  olduğunu,  Gölcük  Donanma  Komutanlığında  İstihbarat  Dairesi 
Başkanlığının zemininde ele geçirilen belgelerle ilgisinin olmadığını, bu belgelerden bilgisinin de 
olmadığını,  "Hakan  Büyük'ten  aldıklarım"  başlıklı  klasör  içindeki  fişlemelerden  herhangi  bir 
bilgisinin  olmadığını,  denizcilere  böyle  bir  bilgi  ve  belge  göndermediğini,  Genelkurmay 
Başkanlığının talebi üzerine re'sen emekli edilenlere ilişkin listenin Genelkurmaya gönderildiğini, 
ancak bu listenin denizcilere veya başka bir kişiye kendisi tarafından verilmediğini, 03 Aralık 2003 
tarihli  ihbar  mektubu  başlıklı  belgedeki  H.  Büyük  isminin  yanındaki  parafın  kendi  parafına 
benzediğini, 2/12'nin ay ve günü temsil ettiğini, görev tanımlarının içinde aktif olarak istihbarat elde 
etme,  ses  kaydı  alma,  görüntü  alma  gibi  görevlerinin  olmadığını,  kendisi  ve  Eylem Koçarslan 
tarafından birlikte tanzim etmiş oldukları raporun Milli Güvenlik Dersi öğretmeni olduğu okulla 
ilgili duymuş ve görmüş olduğu bilgileri içerdiğini, bu bilgilerin özel bir çaba sarf etmeden elde 
edilmiş  bilgiler  olduğunu,  kendi  şubelerinin  görevinin  personel,  bilgi,  tesis  ve  malzemenin 
korunmasına  yönelik  tedbirler  oluşturma  ve  bunları  geliştirme  kapsamında  olduğunu,  Kadir 
Pazarlıklı  isimli  kişi  ile  ilgili  olduğu anlaşılan  1.  Hava Kuvvetleri  Komutanlığı  özet  formunun 
tarafından hazırlandığını,bu kişi ile ilgili jandarmadan gelen istihbari  bilgileri  özetlediklerini,  bu 
belgeyi hiçbir şahsa veya denizcilere vermediğini, 21.02.2011 tarihinde evinde arama yapıldığını, 
arama esnasında  evde olduğunu,  arama sonucu ele  geçen verilere  ilişkin  tutanağı  imzaladığını, 
oğlunun yattığı odanın içinde bulunan şifoniyerin alttan ikinci çekmecesinde Cruzer marka flash 
belleğin bulunduğunu, flash belleği bulan görevlinin bulmadan önce terlediğini, ancak flash belleği 
bu  görevlinin  koyup  koymadığını  bilmediğini,  başka  birisinin  başka  bir  zamanda  koymuş 
olabileceğini,  flash  belleğin  kendisine  ait  olmadığını,  flash  belleği  saklamak  isteseydi  evde 
saklayabileceği başka çok yerin bulunduğunu, birliğinden dışarıya hiçbir şekilde herhangi bir bilgi 
çıkarmadığını,  yanında  avukatı  olmadığı  için  ayrıca  flash  belleğin  oğluna  ait  olabileceğini 
düşündüğünden itiraz etmeden imzaladığını, aramadan birkaç gün önce oğlu evdeyken bir ara evin 
elektriklerinin kesilmiş olduğunu, ancak civardaki evlerin elektriklerinin kesilmediğini, bu esnada 
oğlunun  aşağıya  inerek  sigortayı  tamir  ettiğini,  bu  esnada  flash  belleğin  konmuş  olabileceğini, 
ayrıca  tutanağın  tutulması  esnasında  muhtarın  da  devamlı  olay  yerinde  olmadığını,  daha  sonra 
geldiğini, tutanakta flash belleğin aynı çanta içerisinde ele geçirildiğinin yazılmış olduğunu, bunun 
doğru olmadığını, Eskişehir'de veya daha somaki görev yaptığı yerlerde Oraj ve Suga isimli harekat 
planları ile ilgili herhangi bir hareketinin ve faaliyetinin olmadığını, Suga ismini ilk kez duyduğunu, 
çalıştığı hiçbir dönemde evrakına kendi ismini, doğum tarihini, çocuğunun ismini ve doğum tarihini 
şifre  olarak  belirlemediğini,  ayrıca  kendi  teamüllerinde  bilgisayarlara  bu  şekilde  şifre 
konulmayacağının belirtildiğini, flash belleğin ve flash bellekteki şifrenin kendisine ait olmadığını, 
iş  yerindeki herkesin oğlunun ismini ve doğum tarihini bildiklerini,  ancak kimin böyle bir  şeyi 
yaptığını bilmediğini, Eskişehir'de görev yaptığı süre içinde Bilvanis Çiftliği ile ilgili herhangi bir 
çalışma yapmadığını, jandarmanın bu yerle ilgili istihbari bilgi toplamış olabileceğini, söz konusu 
çiftlik  kendi  garnizon komutanlıkları  sorumluluk sahası  içerisinde olduğundan eğitim sortisinde 
çiftliğin hava fotoğraflarının çekilmesi ile ilgili başkanlıklarının bir talebinin olmuş olabileceğini, 
İstihbarat  başkanlıklarınca  kendi  lojmanlarındaki  seçim  sandıklarının  açıklanan  sonuçlarını  üst 
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birliklere bildirdiklerini, balyoz harekat planı çerçevesinde herhangi bir bilgisinin ve çalışmasının 
olmadığını, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini beyan etmiştir.

c-) Klasör 2 Dizi 137-138'de Bulunan, Sorgu Hakimliğinde Yapmış Olduğu 29.04.2011 
Tarihli Savunmalarında Özetle: Suçlama konusu olay hakkında bilgi sahibi olmadığını, ele geçen 
flash  belleğin  kendisine  ait  olmadığını,  evine  nasıl  geldiğini,  kim  tarafından  konulduğunu 
bilmediğini, evde oğlu Bahadır Noyan Büyük ile birlikte yaşadıklarını, başka kimsenin kalmadığını, 
flash belleğin içeriğinden ifade verirken haberdar olduğunu, balyoz davası olarak bilinen seminer 
ile ilgili herhangi bir faaliyetinin bulunmadığını, toplantıya katılmadığını, oraj ve suga planlarında 
adı geçen personelden hiçbirisi  ile birlikte çalışmadığını,  bir araya gelmediğini,  haberleşmesinin 
bulunmadığını,  Cengiz  Köylü'nün devre  arkadaşı  olduğunu,  iyi  bir  arkadaşı  olduğu için  zaman 
zaman görüştüklerini,  ancak bu görüşmelerinin  arkadaşlık  çerçevesinde  olduğunu  beyan ederek 
savcılık beyanlarına benzer beyanlarda bulunduğu görülmüştür.

d-) Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki Savunmaları: 
da)  28.11.2011-29.11.2011  Tarihli  61  ve  62  Nolu  Celselerde  Yapmış  Olduğu 

Savunmalarında  Özetle:  18  Şubat  2011  tarihinde  Cuma  günü  Akyaka'dan  tatilden  dönerken 
Afyon'a yaklaşık 1 saatlik mesafenin bulunduğu dinlenme tesisinde oğlu ve bir arkadaşı ile cep 
telefonu ile görüştüğünü, bu görüşme sırasında Cumartesi günü öğleden soma Ankara üzerinden 
Eskişehir'e  döneceğini  bildirdiğini,  bu  görüşmeyi  yaptıktan  birkaç  saat  sonra  saat  20:00-20.30 
sularında  Eskişehir'deki  ikametinde  oğlunun,  bir  arkadaşı  ile  evde  oturduğu sırada  elektriklerin 
kesilmiş olduğunu, diğer apartmanlarda elektriğin olduğunu, genel bir kesinti olmadığını anlayan 
oğlu  ve  arkadaşının  daire  kapısını  açarak  apartman  aydınlatma  düğmesine  bastıklarında 
aydınlatmanın  yanmadığını,  ancak  misafir  uğurlayan  karşı  komşunun  daire  kapısını  açtığında 
onlarda elektrik olduğunu fark ettiklerini, evde sigortayı attıracak hiçbir alet çalışmadığından bir 
arkadaşlarının kendilerine şaka yaptığını düşündüklerini, oğlunun, dairenin kapısını açık bırakarak 
arkadaşı  ile  birlikte  2  kat  altta  apartman girişinde  bulunan  elektrik  panosunun bulunduğu  yere 
indiklerini,  sigorta  panosunu  kontrol  ettiklerinde  kendi  dairelerinin  ve  apartman  aydınlatma 
sigortalarının indirilmiş olduğunu gördüklerini ve bu sigortaları  düzelttiklerini,  ortada bir  şakacı 
arkadaşları da olmadığı için bu duruma bir anlam veremediklerini, ikametinde yapılan aramanın 
ertesi günü kendisine ait olmayan flash belleğin içerisinde ne olduğuna bakmak istediğinde iftira 
çetesi  tarafından  tuzağa  düşürüldüğünü  anladığını,  bunun  üzerine  oğlunun  kendisine  elektrik 
kesilmesi  olayından  bahsettiğini,  Arama  yapılan  konutun  45  metrekare,  1+1  küçük  bir  konut 
olduğunu, yaklaşık 20 civarındaki görevli polisin aramaya iştirak ettiklerini, aramaya başlandıktan 
somaki ilk yarım saatlik süre zarfında kimin nerede olduğunu ve ne yaptığını takip edemediğini, 
dairenin girişinin tam karşısında oğlunun kaldığı odanın ve yine daire girişine göre solda bulunan 
banyo ile antrenin kendi kontrolü dışında kaldığını, salonun araması bittikten soma oğlunun kaldığı 
odaya geçildiğini, aynı anda iki görevlinin farklı yerleri aramaya başladıklarını, oda kapısına 20 
santimetre  uzaklıkta  duran  5  çekmeceli  şifoniyerin  alttan  ikinci  çekmecesinden  kendisine  ait 
olmayan  bir  flash  bellek  bulunduğunu,  ilk  başta  flash  belleğin,  oğluna  ait  olabileceğini 
düşündüğünü, ilerleyen saatlerde eve gelen oğluna sorduğunda oğlunun da çok flash bellek aldığını 
ve kaybettiğini, hatırlamadığını, kendisine ait olmayabileceğini söylediğini, bunun üzerine durumu 
görevlilere  anlattığını,  hiçbir  görevlinin  kendisine,  tutanağa  bu  konuda  şerh  koyabileceğini 
söylemediğini,  arama  öncesi  ve  somasında  yasal  hakları  konusunda  kendisine  bilgilendirme 
yapılmadığını, aramaya nezaret eden muhtarın bir süre sonra evden gittiğini, akşamüzeri telefonla 
çağrı üzerine gelerek arama zaptını imzaladığını, aramanın eldiven ile yapılmasına rağmen flash 
bellek bulunduğunda üzerinde parmak izi ve DNA örneği araştırması yapılmadığını, flash belleği 
bulan görevlinin flash belleği bulmadan kısa bir süre önce dikkat çekici ölçüde aşırı bir şekilde 
terlediğini,  arama  sırasında  flash  bellek  saklamaya  müsait  onlarca  yerin  aranmadığını,  oralara 
bakılmadığını, 22 Şubat 2011 günü flash belleğin içerisinde ne olduğunu anlamak için dosyaları 
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açmaya  çalıştığında  dosyaların  şifreli  olması  nedeni  ile  açamadığını,  ancak  klasör  ve  dosya 
adlarından  askeri  yazışmalar  olabileceğini  ve  iftira  çetesi  tarafından  tuzağa  düşürüldüğünü 
anladığını, flash belleğin kendisine ait olmadığını, flash belleğin evinde ele geçirilen bilgisayarlarda 
kullanıldığına  ilişkin  hiçbir  tespitin  bulunmadığını,  flash bellek içerisindeki  davaya konu dijital 
dokümanlar da adı geçen havacı subayların büyük çoğunluğunu ismen bile tanımadığını, hiçbiri ile 
irtibatının olmadığını, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Yıldız Üniversitesi bilirkişi raporlarına göre 
dosyaların zaman, yazar, son kaydeden bilgilerinin değiştirilmesinin mümkün olduğunu, bu nedenle 
adli delil olarak kullanılamayacağını, bu raporları destekleyen aynı mahiyette başka raporların da 
bulunduğunu, Gölcük Donanma Komutanlığında ele geçirildiği belirtilen 13 Mayıs 2005 tarihli bir 
dijital kayıtta rütbesinin binbaşı olarak belirtildiğini, oysa o tarihten 8,5 ay önce yarbaylığa terfi 
ettiğini,  emsallerine  göre  1  yıl  erken  terfi  ettiğini,  belgeyi  oluşturanların  bu  durumu  gözden 
kaçırdıklarını, bu durumun belgenin sahte olarak oluşturulduğunu gösterdiğini, ayrıca 28 adet dijital 
dokümanın oluşturma, değiştirme ve erişim tarihlerinin 2009 yılı olarak gözüktüğünü, adının geçtiği 
başka  bir  dijital  veride  üsteğmen  ve  yüzbaşı  rütbelerinin  kısaltmalarının  yanlış  yazıldığını, 
bahsedilen hiçbir dijital dokümanın kendisi  tarafından verilmediğini,  kendisinden sonra çalınmış 
olabileceğini veya başkaları tarafından verilmiş olabileceğini, Dijital dökümanların güncelleştirme 
amacına  yönelik  olarak  muhafaza  edildiği  iddiasının  doğru  olmadığını,  mevcutdava  ve 
soruşturmalar nedeni ile sık sık arama ve tutuklamaların yaşandığı bir dönemde dijital verilerin elde 
bulundurulmasının  akla,  mantığa  ve  hayatın  olağan  akışma  aykırı  olduğunu,  flash  bellek 
içerisindeki  67  MS  Word  dosyasından  35'inin,  3  PowerPoint  dosyasından,  1  adedinin  sahte 
olduğunu,  dijital  verilerin  manipüle  edildiğini,  delil  bütünlüklerinin  bozulduğunu,  2002  yılında 
hazırlandığı imajı yaratılan sözde balyoz harekat planı dijital dokümanlarının bazı tarihlerinde ve 
içerik  bilgilerinde  tutarsızlıkların  bulunduğunu,  Savcılık  ifadesinde  geçen  evimde  kelimesinin 
oğlunun  kiraladığı  ev  olarak  değerlendirilmesini,  arama  yapıldığı  gün  zil  çaldığında  dairenin 
kapısının  açık  olduğunu  ve  sivil  kıyafetli  3  polisin  içeride  olduğunu  gördüğünü,  Savcılık 
beyanlarının  bu  şekilde  anlaşılması  gerektiğini,  yine  Savcılık  beyanlarında  İstihbarat  Dairesi 
Başkanlığı yazılmış olduğunu, kendilerinde İstihbarat Başkanlığı bulunduğunu, İstihbarat Dairesi 
şeklinde  bir  birimin  olmadığını,  bunun  savcılık  beyanlarına  yanlış  yazılmış  olduğunu,  Milli 
Güvenlik  Derslerine  girdiği  dönemlerde  okul  içindeki  ve  okul  dışındaki  tespitlerini  rapora 
bağladığını,  bunun  da  Milli  Güvenlik  Kurulu  Kararları,  Başbakanlık  Genelgesi,  Yönetmelik, 
mevcut yönerge ve emirler doğrultusunda askeri hiyerarşi ve emir komuta yapısı içerisinde yerine 
getirmiş olduğu bir görev olduğunu, Eskişehir'de yapılan İl Emniyet Koordinasyon Toplantısı sonuç 
raporlarının  bakanlıklarla  koordine  kurulması  ve  MGK'da  görüşülmesi  için  Genelkurmay 
Başkanlığına iletilmek üzere üst komutanlığa gönderildiğini, kendisinden önce Bilvanis Çiftliği ile 
ilgili gönderilen Mayıs 2003 tarihli 2 adet yazıyı tek kitapçık haline getirerek Hava Kuvvetlerine 
gönderdiğini, Flash belleğin içerisindeki belgelerin bazılarında kendi paraf ve imzasının olduğunu 
gördüğünü,  bunların  ıslak  imzalı  belgeler  olmadığını,  bu  nedenle  bu  belgelerin  doğru  olup 
olmadığından kesin emin olmadığını, ancak doğru olmasının muhtemel olduğunu, Kendisinin niçin 
hedef  haline  getirildiğini  tam  olarak  bilmediğini,  bekli  de  geçmişte  birisinin  ayağına  basmış 
olabileceğini, eskiden Ankara'da inceleme subayı olarak görev yaptığını, yaptıkları bu görev nedeni 
ile  zarar  gören  birisinin  kendisini  hedef  seçmiş  olabileceğini,  Hava  Kuvvetlerinde  ve  diğer 
Kuvvetlerde hiçbir istihbaratçının saha görevinin bulunmadığını, Jandarma'da, MİT'te ve Emniyet'te 
bilgi bulunduğu takdirde onlarla koordinasyona girdiklerini, bizzat sahaya çıkıp herhangi bir kişiyi 
takip etmediklerini, Eskişehir NT Kırtasiye ve Bandırma Garnizonunda yeni açılan kırtasiyeye ait 
raporların ve bu belgelerin altındaki imzaların kendisine ait olup olmadığı hususunda cevap vermek 
istemediğini, mevcut MGK Kararları, Başbakanlık yazıları, talimatları, yönetmelikler, yönergeler ve 
bunlara  istinaden  verilen  emirler  gereği  yapılan  bazı  faaliyetlerin  olduğunu,  bunun  da  askeri 
hiyerarşi ve emir komuta yapısı içerisinde yerine getirildiğini beyan etmiştir. 

db)  23.08.2012  Tarihli  110  Nolu  Celsede  Yapmış  Olduğu  Esas  Hakkındaki  ve  Ek 
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Savunmasında Özetle:  Aramada  bulunduğu iddia  edilen  flash  belleğin  kendisine  ait  olduğunu 
gösteren hiçbir delilin bulunmadığını, flash bellekteki dijital dokümanların hiçbirisinin ıslak imzalı 
orijinal halinin bulunmadığını, dijital dokümanların elektronik imza ile imzalanmadıklarını, ortada 
hukuken var olan tek bir belgenin bulunmadığını, teknik inceleme raporlarına göre 2003 yılında son 
kez  kaydedildiği  görünümü  verilmeye  çalışılan  dijital  dokümanların  oluşturulduktan  soma 
hiçbirinin yazıcıdan çıktısının alınmadığını, çıktısı alınmamışsa o çıktının varlığından ve bir başka 
kişiyi gönderildiğinden söz edilemeyeceğini, dijital verileri kendisinin temin ettiğine ilişkin hiçbir 
somut delilin bulunmadığını, flash belleğin içindeki dijital verilerin üst veri bilgilerine müdahale 
edilerek manipüle edildiğini, flash belleğin delil sağlığı ve delil bütünlüğünün bozulduğunu, suçsuz 
olduğunu, beraatine karar verilmesini beyan etmiştir.

115-)SANIK HALİT NEJAT AKGÜNER:

a-)  Klasör  11  Dizi  159-161'de  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
02.06.2011  Tarihli  Beyanlarında  Özetle: Suçlamayı  kabul  etmediğini,  devlete,  millete  bağlı 
olduğunu, hükümeti, yürütme organını düşürmeye yönelik herhangi bir eylem içinde olmadığını, 
balyoz harekat planı ismini davalar açıldıktan sonra duyduğunu, Gölcük Donanma Komutanlığına 
2001 yılında  geldiğini,  04 Temmuz 2005 tarihine  kadar  orada  görev yaptığını,  orada  Donanma 
Komutanlığının İstihbarat,  İKK ve Güvenlik Şube Müdürü olduğunu,  Bilgi  notu başlıklı,  kendi 
ismine açılmış, Kocaeli bölgesindeki okul, yurt ve dershanelere ilişkin komuta katına gönderildiği 
iddia edilen belgeleri hatırlamadığını, ancak kendilerine Deniz Kuvvetleri'nden, Genelkurmay'dan, 
Emniyet'ten ve MİT'ten bilgilerin geldiğini, kendilerinin bu bilgileri komuta katına sunduklarını, 
belgelerde  yazıldığı  şekilde  F.  Gülen,  Nakşibendi,  Süleymancı  gibi  sınıflandırmayı  asla 
yapmadıklarını,  bu  yönde  de  araştırma  yapmadıklarını,  kendilerine  Emniyet'ten  ve 
Genelkurmay'dan yurtlar  ve  okullarla  ilgili  Nakşibendici,  Süleymancı,  ve  Fetullah  Gülenci  gibi 
bilgilerin  geldiğini,  bunları  komuta  katına  sunduklarını,  ancak  kendisine  gösterilen  belgeleri 
yazdığını hatırlamadığını, o dönemler çok rahtsız olduğunu, ameliyat geçirdiğini, bu tür listelerin 
hazırlanmasının  sebebinin  askeri  personelin  bu  tür  oluşumların  içine  girip  girmediğini  kontrol 
etmek olduğunu, bunun bütün Silahlı Kuvvetlerdeki istihbarat birimlerinin genel görevi olduğunu, 
amaçlarının  personeli  temiz  tutmak,  siyasetle  ilgilenmesini  engellemek,  bölücü  faaliyetlerle 
uğraşmasını engellemek olduğunu, ancak eğitim kurumlarının hangi ölçü alınarak sınıflandırıldığmı 
bilmediğini, kendilerine gelen bilgileri toplayıp komuta katma sunduklarını, ayrıca kendisinin 2001 
tarihindeki  ameliyatlardan  soma  Donanma  Komutanlığı  Deniz  Tarihi  Arşivini  kurmak  için 
görevlendirildiğini ve mesaisinin büyük bir kısmını orada harcadığını, Özden Örnek ismine açılmış 
Kasım 2002 tarihli  koruyucu güvenlik  önlemleri  konulu  belgeyi  kendisinin  hazırlamadığını,  bu 
belgeden  haberinin  olmadığını,  belgenin  ekindeki  güvenlik  brifingini  hazırlamadığını  ve 
sunmadığını,  kendisinin  o  dönemde  rahatsız  olduğunu,  kendi  emrinde  bulunan  İstihbarat  Şube 
Müdürü Cem Çağlar, İKK Şube Müdürü Kemalettin Yakar ve Güvenlik Şube Müdürü Ayhan Üstbaş 
tarafından günlük brifingler verildiğini,  ancak bu brifinglerin içeriğinin hava durumu ve komşu 
ülkelerdeki  askeri  faaliyetlere  ilişkin  olduğunu,  kendisine  gösterilen  belgedeki  gibi  güvenlik 
brifinginin  hazırlanamayacağını,  içeriğinde  saçma  sapan  bilgilerin  bulunduğunu,  belgeyi  son 
kaydeden  olarak  gözüken  Cem Gürdeniz'i  tanıdığını,  Cem Gürdeniz'in  2002  yılında  Gölcük'te 
komodor olarak görev yaptığını,  Güvenlik brifinginde belirtilen hata  kod tablosunun ne anlama 
geldiğini  bilmediğini,  görev  yaptığı  süre  içinde  PowerPoint'li  sunum  yapmadığını,  belirtilen 
sunumun başkaları tarafından kendisi adına hazırlandığını, bu sunumdan haberi olmadığını, meta 
data bilgilerinin doğru olmadığını,  suçlamayı  kesinlikle kabul  etmediğini,  adının balyoz harekat 
planında  geçmediğini,  demokratik  düzene inanan ve güvenen bir  insan olduğunu,  müdahale  ve 
askeri darbelere karşı olduğunu, Görev yaptığı süre içinde Gölcük İstihbarat Şube Müdürlüğünün 
zemininde  evrak  saklamadığını,  evrakları  dolaplarda  muhafaza  ettiğini,  kendisinden  somaki 
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uygulamalardan sorumlu olamayacağını, bu belgelerin neden saklandığını bilmediğini, Kemalettin 
Yakar'a saklaması için herhangi bir talimat vermediğini, lüzumsuz evrakların odaların zemininde 
saklamnası  şeklinde  herhangi  bir  uygulamanın  olmadığını,  daha  önceden  beraber  çalıştığı 
Kemalettin Yakar'm niçin ve hangi belgeleri sakladığını bilmediğini, İsminin balyoz soruşturması 
kapsamında  ele  geçen  görevlendirme  listelerinde  yer  almadığını,  dolayısı  ile  kendisini  bu 
teşebbüsün dışında tuttuklarını ve ele geçen belgelerden haberinin olmasının mümkün olmadığını 
beyan etmiştir.

b-) Klasör 11 Dizi 169'da Bulunan, Sorgu Hakimliğinde Yapmış Olduğu 03.06.2011 
Tarihli Savunmalarında Özetle: Savcılık aşamasında vermiş olduğu ifadelerinin doğru olduğunu, 
üzerine atılı suçlamaların tamamını reddettiğini, güvenlik brifingi hazırlamadığını veiddia edildiği 
şekilde brifing vermediğini, kendisine kötü niyetli üçüncü kişiler tarafından komplo hazırlandığını 
ve iftira atıldığını, iddiaedildiği şekilde bir yapılanmanın içerisinde bulunmuş olsa kendisine görev 
verilmesi gerektiğini, görevlendirmeye ilişkin kayıtlarda isminin geçmediğini, sunumun yapıldığı 
iddia edilen tarihlerdeağır sağlık sorunları ile uğraştığını beyan ederek savcılık beyanlarına benzer 
beyanlarda bulunduğu görülmüştür.

c-)  Kapatılan  İstanbul  10.  Ağır Ceza  Mahkemesindeki  29.11.2011  Tarihli  62  Nolu 
Celsede  Yapmış  Olduğu  Savunmasında  Özetle:  Kendisine  yöneltilen  suçlamaların  tamamını 
reddettiğini, suçlamalara esas teşkil eden dijital belgeleri kendisinin yazmadığını, suçlama yapılan 
konularda kimseden emir almadığını ve kimseye emir vermediğini, kendisine suç olarak isnat edilen 
2 adet belgenin sahte olduğunu, belgelerde ıslak imzasının veya parafının bulunmadığını, yazan 
kısmında isminin olmasının veya imza bloğuna isminin yazılmış olmasının bu belgeleri kendisinin 
hazırladığını  göstermediğini,  suçlandığı  belgelerden  güvenlik  tedbirleri  emri.doc  isimli  dijital 
belgenin meta data bilgilerine göre belgenin 04.11.2002 tarihinde saat 00:29'da kendisi tarafından 
oluşturulduğunu,  aynı  gün  04:47:00'da  son  Cem  Gürdeniz  tarafından  kaydedildiğinin  iddia 
edildiğini, belge tarihinin seçim günü olan 03 Kasım 2002 gününü bir sonraki güne bağlayan gece 
olduğunu,  belgenin  yazıldığı  saatlerde  Donanma  Komutanlığında  olmadığını,  Donanma 
Komutanlığının  o  saatlerde  kapalı  olduğunu,  içeride  sadece  nöbetçilerin  bulunduğunu,  Cem 
Gürdeniz'in de hafta sonu olması nedeni ile ikametgahı olan İstanbul'da bulunduğunu, bu belgeyi 
hazırladıklarına  dair  hiçbir  delilin  bulunmadığını,  Donanma  Komutanlığında  üzerine  kayıtlı 
bilgisayar  olmadığını,  bu  dijital  belgenin  art  niyetli  kişi  veya  kişiler  tarafından  somadan 
oluşturulmuş sahte bir dijital dosya olduğunu, dijital belgenin üst veri yollarının manipüle edilmiş 
olduğunu, 11 nolu klasör ile 31 nolu klasördeki üst veri yollarına bakıldığında belgenin oluşturma 
ve kaydetme saatlerinin farklı  olduğunu, Donanma Komutanlığında yazıldığı iddia edilen dijital 
kayıtlarda  şirket  isminin  Donan  Kom veya  istihbarat  şeklinde  yazıldığının  görüldüğünü,  şirket 
isminin hiçbir zaman DZKK yazılmadığını, oysa suçlandığı dijital belgede şirket isminin DZKK 
yazılı olduğunu, Donanma Komutanlığında 23 Temmuz 2001 tarihinde göreve başladığını, 26 Şubat 
2002 tarihinden 29 Temmuz 2003 tarihine kadar  Donanma Komutanlığı  Deniz Tarihi  Arşivinde 
çalıştığını, deniz tarihi arşivini oluşturduğunu, dijital belgeyi oluşturduğu iddia edilen tarihte deniz 
tarihi  arşivinde  çalıştığını,  Ayhan  Üstbaş  tarafından  hazırlandığı  iddia  edilen  güvenlik  brifingi 
takdim metninin kendisi tarafından takdim edilmediğini, bu dijital belgenin üst veri yollarında da 
şirket isminin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı olarak geçtiğini, güvenlik tedbirleri emri.doc isimli 
belge  ile  ilgili  beyanlarında  belirttiği  gibi  şirket  isminin  Deniz  Kuvvetleri  Komutanlığı  olarak 
geçmesinin mümkün olmadığını, Cem Gürdeniz'in o tarihte komodor olarak denizdeki bir birlikte 
görevli  olduğunu,  Donanma Komutanlığındaki  bilgisayarlarda erişim ve işlem yapma imkan ve 
hakkının olmadığını, yansılar içerisinde kullanılan resim, şekil, muhtelif obje ve insan resimlerinin 
Donanma Komutanlığında hiç  kullanılmadıklarını,  bunun da belgenin sonradan oluşturulduğunu 
gösterdiğini,  evrakın genel  evrak çıkış  numarasının ve Donanma Komutanlığında gelen evrakta 
kaydının bulunmadığını, suçlandığı her iki dijital belgenin üst veri yollarına göre Cem Gürdeniz 
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tarafından  1  dakika  ara  ile  düzeltilip  kaydının  yapıldığının  gözüktüğünü,  bunun  mümkün 
olmadığını, takdim metninde perdede ifadesinin geçtiğini, kendisinin denizci olduğunu, Deniz Harp 
Akademisi eğitiminden alman alışkanlık gereği denizcilerin yansı ifadesini kullandıklarını, Kara ve 
Hava  Kuvvetleri  personeli  tarafından  perde  ifadesinin  kullanıldığını,  ayrıca  brifingin  sunum 
süresinin 10 dakika olarak belirtildiğini, ancak iddia edilen brifingin en fazla 4 dakika veya yavaş 
okuma  hızı  ile  5  dakikada  sunulmasının  mümkün  olduğunu,  kurmay  subay  olarak  kendisinin 
brifingin sunum süresinde bu kadar yanılmasının mümkün olmadığını,Sözde balyoz ve suga harekat 
planlarının görevlendirme,  müzahir  subay ve astsubay ve  terfi  listelerinde  isminin  geçmediğini, 
Savcılık beyanları alınırken kendisi sorulan soruların tutanakta yer almaması nedeni ile tutanağa 
geçen  beyanların  yanlış  anlaşıldığını,  kendisi  tarafından  Fethullah  Gülen,  Nakşibendi  ve 
Süleymancı  gibi  sınıflandırma  yapılmadığını,  kendisine  ğösterilen  bilgisayar  çıktısının 
Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları veya il, ilçe jandarma komutanlıklarındanalınan 
dershane listelerinin içinden Kocaeli bölgesindekilerin seçilerek bir araya getirilmesi sureti ile art 
niyetli  şahıs veya şahıslar tarafından altına kendi imza bloğunun yazılması ile oluşturulan sahte 
belge  olduğunu,  bu  belgenin  altında  kendi  ıslak  imzasının  bulunmadığını,  2008  yılından  önce 
Donanma  Komutanlığında  bilgi  notunun  kullanılmadığını,  Suçlandığı  dijital  belgelerin  ekinin 
belirtildiği kısımda eki ibaresinin yazıldığını, oysa suçlandığı belgelerin düzenlendiği tarihte ek bir 
tane  de olsa  birden fazla  da  olsa ekler  ibaresinin  yazılması  gerektiğini,  dijital  belgelerdeki  eki 
ibaresi uygulamasının Mart 2008 yılından soma uygulanmaya başlandığını, bunun da bu belgelerin 
2008  yılından  soma  hazırlandığını  gösterdiğini,  Deniz  tarihi  arşivi  görevi  devam ederken  aynı 
zamanda  İstihbarat,  İKK ve  Güvenlik  Şube Müdürü  olarak  da  görevinin  devam ettiğini,  görev 
yaptığı dönem içerisinde zeminde evrak arşivlemesi gibi bir uygulamanın olmadığını, kendinden 
sonraki  dönemdeki  uygulamalardan  haberinin  olmadığını,  bilgi  güvenliğinin  o  dönemde  kendi 
görevi  kapsamı  içinde  kalmadığını,  MEBS  Başkanlığının  sorumluluğunda  olduğunu,  suçsuz 
olduğunu, beraatine karar verilmesini talep ettiğini beyan etmiştir.

116-)SANIK İSMAİL TAŞ:

a-)  Klasör  12  Dizi  175-176'da  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
02.06.2011  Tarihli  Beyanlarında  Özetle:  Suçlamayı  kesinlikle  kabul  etmediğini,  hükümeti 
deviremeye yönelik herhangi bir teşebbüsün içinde bulunmadığını, Hakan Büyük'ü tanımadığını, 
Hakan Büyük  ile  hiç  karşılaşmadığını,  2001 Ağustos-2003 Ağustos  tarihleri  arasında  Akıncı'da 
bulunan 4. Ana Jet Üs Komutanlığında görev yaptığını, 2002-2003 yılları arasında burada harekat 
komutanı olarak görev yaptığını, özel filo adı altında teşkilatlarında bir filonun bulunmadığını, özel 
filo yedeklemesine yönelik çalışmalar yaptığı iddiasının doğru olmadığını, iddia edilen belgenin 
kendisi tarafından hazırlanmadığını, böyle bir çalışmadan haberinin olmadığını, 2003 yılı içerisinde 
çalıştığı  birimlerde  bireysel  olarak  bilgisayar  kullanmadığını,  yazıları  idari  birimlerin 
oluşturduğunu,  o  tarihlerde  İsmail  Taş  isimli  kullanıcı  isminin  olmadığını,  Mehmet  Eldem'i 
tanıdığını,  kendisi  harekat  komutanı  iken  Mehmet  Eldem'in  de,  143.  Öncel  Filonun  Komutanı 
olduğunu,  daha  önceden kendisini  tanıdığım,  Mehmet  Eldem ismine  açılmış,  kendisine  hitaben 
yazıldığı iddia edilen özel filo komutanlığının yedeklenmesi konulu ofk.doc isimli belgeyi kabul 
etmediğini, bu belgenin doğru olmadığını, o tarihlerde Mehmet Eldem'in 143. Öncel Filo Komutanı 
olduğunu, ancak Mehmet Eldem'in, kendisine bu şekilde yazı yazmadığını, özel filo yedeklemesi ile 
ilgili herhangi bir çalışmalarının olmadığını, hükümeti devirmeye yönelik herhangi bir çalışmanın 
içinde olmadığı için isminin personel listelerinde geçmediğini beyan etmiştir.

b-) Klasör 10 Dizi 240'da Bulunan, Sorgu Hakimliğinde Yapmış Olduğu 03.06.2011 
Tarihli  Savunmalarında  Özetle:  Üzerine  atılı  suçlama  ile  ilgili  savcılıkta  ayrıntılı  beyanda 
bulunduğunu, suçlamayı kabul etmediğini, iddia edildiği gibi yasadışı oluşumun içinde olmadığını, 
kendisi  tarafından  yazıldığı  ve  kendisine  hitaben  yazıldığı  iddia  edilen  2  adet  belgeyi  kabul 
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etmediğini, belgelerin kendisi ile irtibatım sağlayacak maddi hiçbir bulgunun mevcut olmadığını, 
kötü niyetli üçüncü kişiler tarafından oluşturulduklarını, kendisi tarafından yazdığı iddia edilen özel 
filonun mahiyetinin ve bu filoya kimlerin seçildiğinin belli olmadığını, afaki olarak oluşturulduğunu 
beyan etmiştir.

c-)  Kapatılan  İstanbul  10.  Ağır Ceza  Mahkemesindeki  29.11.2011  Tarihli  62  Nolu 
Celsede  Yapmış  Olduğu  Savunmasında  Özetle:  Türk  Silahlı  Kuvvetlerine  karşı  yürütülen, 
kalleşçe tertip edilmiş, içeriği yalan ve iftira ile dolu dijital bir komplonun mağduru olduğunu, Hava 
Harp Okulu ve Meslek Yüksek Okulu gibi temel eğitim kurumlarında yıllarca komutanlık yaptığını, 
hakka,  hukuka  ve  adalete  saygılı  binlerce  öğrenci  yetiştirmiş  bir  eğitimci  olarak  bu  şekilde 
suçlanmasından büyük üzüntü duyduğunu, sözde yasadışı  teşebbüse katıldığı iddiasını kesinlikle 
kabul etmediğini, 05-07 Mart 2003 tarihinde 1. Ordu Karargahında yasal platformda icra edilen 
seminerden  basında  gündeme  gelmesi  ile  haberdar  olduğunu,  seminere  katılmadığını, 
planlamasında ve icrasında görev almadığını, İsminin sözde balyoz güvenlik harekat planı ile diğer 
sözde harekat planlarının hiçbirisinin ekinde ve görevlendirme listelerinde geçmediğini, suçlandığı 
teklif  isimli  belgenin askeri  yazım kuralları dışında olduğunu, rütbesinin doğru yazılmadığını,  o 
tarihte  kıdemli  albay olduğunun  atlandığını,  görevinin  yazılmış  olduğunu,  ancak  belgede  ıslak, 
elektronik imzalarının ve parafının bulunmadığını, teklif isimli Word dosyasının kendisi tarafından 
oluşturulduğuna dair hiçbir delilin bulunmadığını, şirket ismi İsmailtas olan bir bilgisayarının hiçbir 
zaman olmadığını, dijital dosya üzerine toplam 16 kez işlem yapıldığının görüldüğünü, ancak son 
10 işlemin dosya yollarında görülmesi gerekirken sadece oluşturma ve son kayda ilişkin 2 yolun 
meta  data  bilgilerinde  bulunduğunu,  bunun  da  meta  data  bilgilerinin  oynandığını  açıkça 
gösterdiğini,  İstanbul  Emniyetinin  iki  ayrı  şubesi  tarafından  hazırlanan  raporlarda  belgenin 
oluşturma ve son kayıt tarihlerinin farklı gözüktüğünü, Bilgin Balanlı'dan ihtimalat planı çalışmaları 
için  yazılı  veya  sözlü  herhangi  bir  direktif  almadığını,  Bilgin Balanlı'nın,  1983 ve 1985 yılları 
arasında  kendisinin  üsteğmen  rütbesinde  olduğu  bir  dönemde  filo  komutanlığını  yaptığını,  bu 
dönem  dışında  beraber  çalışmadıklarını,  Mehmet  Eldem'e  de  çalışma  yapması  için  emir 
vermediğini, ofk.doc isimli dijital yazıdan haberinin olmadığını, bu yazı içeriğinin Hava Kuvvetleri 
gerçeğinden tamamen kopuk olduğunu, teklif isimli dijital Word dosyasının son kaydedicisi olarak 
Mehmet  Eldem'in  gözüktüğünü,  ancak  son  kaydetme  tarihinde  Mehmet  Eldem'in  yurtdışında 
İngiltere Kraliyet Kolejinde kursta olduğunu,Özel filodan bilgisinin ve haberinin olmadığını, özel 
filoya personel yedeklemesi yaptırması için hiç kimsenin direktif,  emir veya görev vermediğini, 
özel  filonun  kamuoyunda  orduya  olan  güveni  sarsmak  için  komplo  çetesinin  uydurduğu 
sansasyonel bir yalan olduğunu, suçsuz olduğunu beyan etmiştir.

117-)SANIK MEHMET ÖRGEN:

a-)  Klasör  11,  Dizi  31-33'de  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
27.05.2011  Tarihli  Beyanlarında  Özetle:  Suçlamayı  kabul  etmediğini,  balyoz  harekat  planı 
çerçevesinde  herhangi  bir  görev  almadığını,  2001-2005  yılları  arasında  Amerika'da  NATO 
görevinde olduğunu, bu planla ve kişilerle bir arada bulunmasının mümkün olmadığını, müzahir 
yurtdışı  belgesinden  haberinin  olmadığını,  belgedeki  görev  yerinin  doğru  olduğunu,  belgenin 
altında ismi yazılı olan Semih Çetin ile tanışıklığının olmadığını, Semih Çetin'in bu belgeyi yazıp 
yazmadığını bilmediğini, belgenin komplo olarak yazılmış ve konulmuş olabileceğini düşündüğünü, 
sayın  komutanım ile  başlayan  "TRANSFERdoc"  isimli  belgeyi  kendisinin  hazırlamadığını,  Ali 
Türkşen'i  2002-2003  yıllarında  tanımadığını,  Glock  tabanca  ile  ilgili  kendisisinin  herhangi  bir 
bilgisinin  ve  yazışmasının  olmadığını,  belgenin  hazırlanmış  olduğu  2002  yılında  yurtdışında 
olduğunu,  örgen  olarak  kullanıcı  adının  bulunmadığını,  Cem  Gürdeniz  ve  Feyyaz  Öğütçü'yü 
mesleki  olarak  tanıdığını,  belgenin  meta  data  bilgilerini  kabul  etmediğini,  İstanbul  Emniyet 
Müdürlüğüne  24.05.2009  tarihinde  gönderilen  ihbar  tutanağı  ekindeki  el  yazılı  not  düşülmüş 
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belgeden haberinin olmadığını, kendisi ile ilgili "stresli, kendi kendini çelmelemesin" notunun ne 
anlama geldiğini bilmediğini, Glock tabanca ile ilgili kendisinin hazırladığı iddia edilen belgelerin 
creadate  tarihi  olan  11.10.2002  tarihinde  Almanya'da  NATO  okulunda  görevde  olduğunu,  bu 
yazının kendisi için anlamsız bir komplo olduğunu, belgede belgeyi kimin talep ettiğine dair bir 
delilin olmadığını, balyoz harekat planı ile hiçbir şekilde ilişkilendirilemeyeceğini, terfi edebileceği 
bir dönemde olduğunu, kendisine komplo düzenlendiğini, Amerika'da birden fazla silah tedarikinin 
mümkün olmadığını, Amerikan vatandaşı olmayanların da silah satın alamayacaklarını, kendisinin 
silahları tedarik etmesinin mümkün olmadığını, 11 Eylül saldırılarından sonra Amerika'ya gittiği ve 
oradakikarargahtaki tek Müslüman Türk Subayı olduğu için çok sıkı tedbirlerin alındığını, takip 
altında  olduğunu,  böyle  bir  silah  temininin  mümkün  olmadığını,  belgede  kurye  uçağı  ile  ilgili 
tabirin geçtiğini, kendisinin silahları kurye uçağı ile göndermesinin mümkün olmadığını, bu işin 
tamamen Silahlı Kuvvetler Ataşeliğinin görev alanında olduğunu, bu yerin ise kendi görev yerine 5-
7 saatlik bir mesafede olduğunu beyan etmiştir.

b-)  Kapatılan  İstanbul  10.  Ağır Ceza  Mahkemesindeki  29.11.2011 Tarihli  62  Nolu 
Celsede  Yapmış  Olduğu  Savunmasında  Özetle: İddianamede  belirtilen  ve  tarafına  yöneltilen 
iddia ve suçlamaların asılsız ve komplo ürünü olduğunu, suçlamaları reddettiğini, savcılıkta vermiş 
olduğu ifadelerinin aynen geçerli olduğunu, TRANSFER.doc isimli belgeyi kabul etmediğini, bu 
dijital  kaydın  belge  niteliğini  taşımadığını,  tarih  ve  imzanın  bulunmadığını,  içeriğinin  basit, 
ciddiyetsiz,  suç  atmaya  yönelik  olduğunu,  isteyen  herhangi  bir  kimsenin  bu  şekilde  kayıt 
oluşturabileceğini,  dijital  verinin  kullanıcı  yollarında  revizyon  değişiklik  sayısının  12  olarak 
gözükmesine  rağmen,  4  kullanıcı  dosya  yolları  satırının  gözüktüğünü,  Microsoft  Office  Word 
programında son 10 değişikliği yapanın kullanıcı dosya yollarında gözükmesi gerektiğini, dijital 
verinin  manipüle  edildiğini  ve  sahte  olduğunu,  söz  konusu  belgenin  flash  bellekteki  Deniz 
Kuvvetlerinden gelenler ve Bilvanis Çiftliği Eskişehir adlı iki ayrı klasöre kaydedilmiş olduğunu, 
klasörlerin  birinde  "Hava  Kuvvetleri  Komutanlığı  ile  koordine  etmenizi"  diğerinde  ise  "Hava 
Kuvvetleri ile koordine etmenizi" şeklinde ibarelerin geçtiğini, her iki dosyadaki dijital belgenin 
meta data bilgilerinin aynı olmasına rağmen içeriğindeki harf, sözcük sayılarının farklı olduğunu, 
bunun mümkün olmadığını,  17 Ağustos 2001 ve 09 Ağustos 2005 tarihleri arasında Amerika'da 
NATO  Karargahında  görev  yaptığını,  11  Eylül  2001  terör  saldırılarından  hemen  soma  göreve 
başladığı için o dönemde Amerika'da güvenlik önlemlerinin üst düzeyde olduğunu, her türlü askeri 
veya illegal aktivitenin yakından takip edildiğini, ayrıca kendisinin NATO Karargahındaki tek Türk 
ve  Müslüman  Subay  olması  sebebi  ile  kendisinin  ve  ailesinin  de  sıkı  takip  altında  olduğunu, 
TRANSFER.doc isimli dijital kaydın üretilmiş olduğu 11 Aralık 2002 tarihinde, 09-20 Aralık 2002 
tarihleri arasında bir NATO kursuna katılmak üzere Almanya'da bulunduğunu ve belgenin üretilme 
saati olan 15:28'de derste olduğunu, Amerika'da bulunduğu dönemde kendisine örgen kullanıcı adı 
ile ya da herhangi bir kullanıcı adı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait bir bilgisayar tahsisi 
yapılmadığını, Amerika'da kullandığı bilgisayarın ise ev sahibi ülke olan Amerika Devletine veya 
NATO'ya ait olduğunu, İddianamede darbenin Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlarının 
bilgisi ve inisiyatifi dışında yapılacağının iddia edilmiş olduğunu, ancak suçlandığı dijital belgede 
Hava  Kuvvetleri  Komutanlığı  ile  koordine  yapılacağının  belirtilmiş  olduğunu,  bunun  çelişki 
oluşturduğunu, iddia edilenin aksine yine isminin hiçbir çalışma grubu içerisinde yer almadığını, 
İhbar mailinin kimin tarafından gönderildiğinin, kendisi hakkında yer alan ifadelerin olumlu ya da 
olumsuz ne  anlama geldiğinin  anlaşılamadığını,  kendisi  hakkında  fişleme yapanlardan şikayetçi 
olduğunu, kendisinin mağdur statüsünde olduğunu, tarafına yöneltilen tüm iddia ve suçlamaların 
asılsız ve komplo ürünü olduğunu, Amerika Birleşik Devletlerine Hava Kuvvetleri Komutanlığına 
ait  kurye  uçağının  gelip  gittiğini,  bu  kurye  uçağı  ile  şahsi  eşya  gönderdiğini,  tarihini 
hatırlayamadığını, 2005 yılı olabileceğini, kurye uçağı ile silah göndermenin mümkün olmadığını, 
şahsi  gönderilerinin  sadece  Ataşelikte  değil  Amerikan  gümrük  makamlarınca  da  kayıt  altına 
alındığını beyan etmiştir.
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118-)SANIK MEHMET ERKORKMAZ:

a-)  Klasör  12  Dizi  316-318'de  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
20.05.2011  Tarihli  Beyanlarında  Özetle:  Suçlamayı  kabul  etmediğini,  iddia  edilen  kişilerle 
herhangi bir tanışıklığının olmadığını, beraber çalışmadıklarını, 2001-2003 yılları arasında Ankara 
Akıncılar'da  bulunan  4.  Ana  Jet  Üs  Komutanlığında  143.  Filo  Harekat  Subayı  olarak  görev 
yaptığını, görev yaptığı süre içerisinde balyoz harekat planından haberinin olmadığını, herhangi bir 
şekilde  kendisinin  görevlendirme  yapmadığını  ve  görev  almadığını,  sıkıyönetim  görevlerinde 
kullanılacak  başlıklı  belgeden  haberinin  olmadığını,  belgeyi  24.01.2003  tarihinde  oluşturduğu 
görülen Cengiz Köylü'yü tanımadığını, daha soma basından ismini duyduğunu, Hakan Büyük'ün 
Eskişehir'de  evinde  yapılan  aramada  ele  geçirilen  flash  bellek  içerisindeki  dosyalarım\ihtimalat 
isimli dosya ve içerisindeki belgelerden haberinin olmadığını, ekindeki kendisine gösterilen belgeyi 
incelediğini,  kendisinin  hazırlamadığını,  belgede  yazım  hatasının  da  bulunduğunu,  harekat 
subayının  böyle  bir  belge  hazırlayamayacağını,  yetkisinin  olmadığını,  üs  komutanlığının 
bulunduğunu, üs komutanının emri dışında böyle bir belge hazırlanamayacağını,  Harekat subayı 
olduğu esnada 143.  Filo  Komutanının  Mehmet  Eldem olduğunu,  2003 yılı  Nisan  ya  da  Mayıs 
ayında  Mehmet  Eldem'den  komutanlığı  devraldığını,  tahminine  göre  filo  komutanı  Mehmet 
Eldem'in  06.11.2003  tarihinde  son  kaydedici  olarak  gözüktüğü,  bu  tarihte  Mehmet  Eldem'in 
yurtdışında  görevde  olabileceğini,  E-mail  yazışmalarında  merkorkmaz  ismini  kullandığını,  o 
dönemde Hava Kuvvetlerinde herkese ait bir kullanıcı adının olmadığını, herkesin kendine ait bir ad 
kullandığını, o dönemde bilgisayarlarda merkorkmaz kullanıcı ismini kullandığını, Balyoz, Oraj, 
Suga,  Çarşaf  vesaire  isimli  planlardan  haberinin  olmadığını,  daha  sonradan  basına  aksedilince 
duyduğunu, Mehmet Eldem yarbayın o zamanki komutanı olduğunu, onun oraj hava harekatı ile 
ilgili  kendisine  herhangi  bir  talimatının  olmadığını,  05-07  Mart  2003  tarihinde  1.  Ordu'da 
gerçekleşen plan seminerinden haberinin olmadığını, İbrahim Fırtına'mn 10 Şubat 2003 sözlü planı 
hakkında  ve  ihtimalat  planı  hakkında  bilgisinin  olmadığını,  Eskişehir'de  evinde  arama  yapılan 
Hakan Büyük'ü tanımadığını,  dönemlerinin farklı olduğunu, ancak 3 yıl  Harp Okulunda birlikte 
okuduklarını, ismen tanıdığını, Değişik soruşturmalarda ele geçen, isminin geçtiği belgenin nasıl 
oluşturulduğunu ve isminin nasıl geçtiği konusunda bir bilgisinin olmadığını, iddia edildiği şekilde 
2003-2004  yıllarından  herhangi  bir  belge  hazırlamadığını,  Askeri  hiyerarşiye  göre  Ankara'da 
bulunan 4. Ana Jet Üs Komutanlığında tüm yazışmaların üs komutanlığı ile yapıldığını, dolayısı ile 
personelin  güvenlik  durumunu  bildirir  listeyi  kendisinin  hazırlamasının  mümkün  olmadığını, 
İhtimalat  Kapsamında  Yapılacaklar  Cetvel-A ve  4.  Ana  Jet  Üs  Komutanlığı  Personel  Durumu 
Cetvel-B  isimli  belgelerden  haberinin  olmadığını,  kendisinin  o  tarihlerde  ordu  içerisindeki  bu 
şekilde bir yapılanmadan herhangi bir şekilde haberinin olmadığını, Oraj Harekat Planı gizliliğinin 
bozulması durumunda bu durumun Bilgin Balanlı'ya bildirilmesi hususunda herhangi bir bilgisinin 
olmadığını, Bilgin Balanlı ile birlikte çalışmadığını, Oraj harekat planı kapsamında koordinatör ve 
kurye  olarak  görevlendirilen  Cem  Gürdeniz,  Sinan  Ertuğrul,  Rafet  Oktar  ve  Ahmet  Dikmen'i 
tanımadığını, kendileri ile birlikte çalışmadığını beyan etmiştir.

b-) Klasör 12 Dizi 320'de Bulunan, Sorgu Hakimliğinde Yapmış Olduğu 20.05.2011 
Tarihli  Savunmalarında  Özetle:  2001  ila  2005  yılları  arasında  Ankara'da  bulunan  143.  Filo 
Komutanlığında  görev  yaptığını,  1.  Ordu  Komutanlığında  gerçekleşen  balyoz  harekat  planı 
seminerinden haberinin olmadığını beyan ederek savcılık beyanlarına benzer beyanlarda bulunduğu 
görülmüştür.

c-)  Kapatılan  İstanbul  10.  Ağır Ceza  Mahkemesindeki  01.12.2011  Tarihli  63  Nolu 
Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle: Aleyhinde somut hiçbir delilin bulunmadığını, 
davanın  siyasi  bir  dava  olduğunu,  hakkında  verilecek  kararın  tutuklanmasını  sağlayan  iradenin 
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isteği  doğrultusunda  olacağını,  savunma  yapmamayı  düşündüğünü,  ancak  ülkesinde  bir  gün 
sağırlaşan kulakların duymaya, sadece bakmakla yetinen gözlerin görmeye, nasır tutan vicdanların 
yeniden  sızlamaya  başlaması  ile  bu  davaların  mercek  altına  alınması  ile  tarih  önünde 
sorumluluğunu yerine getirmek amacı ile savunma yapmaya karar verdiğini,  İddianamede suçlu 
olduğuna  dair  2  adet  sözde  delilden  bahsedildiğini,  bunların  sahte  olduğunu,  sıkıyönetim 
görevlerinde kullanılacak personel  listesinin gerçek olduğu varsayılsa  bile  listeye  isminin kendi 
iradesi ve dışında yazıldığını, kendisine böyfe bir görevin tebliğ edilmediğini,"ek-e lhk-4" isimli 
dijital kayıtta imzasının bulunmadığını, belgenin kendisi tarafından hazırlandığını gösteren herhangi 
bir delilin olmadığını, içerik bakımından da üzerinde durmaya değmeyecek saçmalıkların olduğunu, 
yazı ekinde belirtilen cetvellerin hayali olduğunu, bir filo komutanının ve filo harekat subayının bir 
üssün  planını  hazırlayamayacağını,  askeri  yapıyı  biraz  olsun  tanıyan  insanların  bunu  bildiğini, 
kendilerine  iftira  atan  çetenin  muvazzaf  personeli  hedef  aldığını,  emeklileri  kapsam  dışında 
bıraktığını,  birçok  dijital  kaydın  aynı  kişiler  tarafından,  aynı  bilgisayarlarda  ve  aynı  şablonlar 
kullanılarak hazırlanmış olduğunu, bunun ilginç bir tesadüf olduğunu, kullandığı hiçbir bilgisayara 
mehmeterkorkmaz şirket ismi vermediğini, M.ERKORKMAZ şeklinde kullanıcı adının olmadığını 
beyan etmiştir.

119-)SANIK MEHMET ELDEM:

a-)  Klasör  12,  Dizi  81-83'de  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
27.05.2011  Tarihli  Beyanlarında  Özetle:  Suçlamayı  kabul  etmediğini,  balyoz  harekat  planı 
kapsamında herhangi bir görevinin olmadığını, böyle bir plandan haberinin olmadığını, soruşturma 
başladıktan  soma  basından  öğrendiğini,  1997-2003  yıllarında  Ankara'da  değişik  görevlerde 
bulunduğunu ve son olarak da 143. Öncel Filo Komutanı olarak görev yaptığını, bunun yanında 
ayrıca  4.  Ana  Jet  Üs  Komutanlığının  görevli  olduğunu,  2003-2004  arasında  yurtdışı  görevine 
gittiğini, Cengiz Köylü'nün devre arkadaşı olduğunu, ancak birlikte hiç görev yapmadıklarını, devre 
arkadaşı oldukları için samimiyetlerinin olduğunu, "EK I LAHİKA-5" isimli belgede isminin nasıl 
ve  neden  geçtiğini  bilmediğini,  İbrahim Fırtına  ile  hiç  görev  yapmadığını,  Oraj  Hava  Harekat 
Planını hiç duymadığını, bu kapsamda hiç görev almadığını, Daha önceden Oraj Harekat Planının 
başarısız  olması  durumunda  yapılacakları  içeren  ihtimalat  planını  hiç  duymadığını,  harekat 
ihtimalat planının olduğunu, ancak iddia edilen oraj harekat ihtimalat planının olmadığını, İsmail 
Taş'm, kendisinin Ankara'da 4. Ana Jet Üs Komutanlığında harekat komutanı olduğunu, özel filo 
komutanlığı adı altında bir filo komutanlığının bulunmadığını, kendisinin hazırladığı iddia edilen 
Mart 2003 tarihli özel filo komutanlığının yedeklenmesi konulu yazıyı hazırlamadığını, terminoloji 
olarak  da  yazı  içindeki  konuların  birbiri  ile  bağdaşmadığını,  143.  Filo  Komutanı  şeklinde 
yazılmasının doğru olmadığını, 143. Öncel Filo Komutanlığı olarak yazılması gerektiğini, Öncel 
Filo isminin sadece 143. Filo için kullanıldığını, 24.03.2003 tarihinde Ankara'da görevli olduğunu, 
iddia edildiği şekilde bir belge oluşturmadığını, M. Eldem isimi ile kullanıcı adının hiç olmadığını, 
o şekilde bir şirket ismi de oluşturmadığını, İsmail Taş tarafından hazırlandığı iddia edilen Mart 
2003  tarihli  Oraj  İhtimalat  Planı  konulu  belgeyi  kendisinin  hazırlamadığını  ve  görmediğini, 
bilgisayara  son kaydeden  kişinin  kendisi  olmadığını,  zira  son  kaydetme  tarihi  olan  06.11.2003 
tarihinde Türkiye'de olmadığını, 2003 Haziran'mda Türkiye'den ayrılıp İngiltere'ye gittiğini, 2004 
Temmuz'unda Türkiye'ye döndüğünü, Bilgin Balanlı ile hiçbir arada çalışmadığını, Erhan Pamuk'u 
tanıdığını,  kendisinin  bir  üst  devresi  olduğunu,  Erhan  Pamuk'un  2003  tarihinde  nerede  görev 
yaptığını  bilmediğini,  özel  plan  isimli  belgenin  son  kez  kaydedildiği  tarihte  de  yurtdışında 
olduğunu, "ek-e lhk-4" isimli belgeden haberinin olmadığını, Mehmet Erkorkmaz'ın 2003 yılında 
kendisinin komutan olarak görev yaptığı 143. Öncel Filoda harekat subayı olarak görev yaptığını, 
bu  nedenle  Mehmet  Erkorkmaz'ı  tanıdığını,  Mehmet  Erkorkmaz'ın,  komutanı  olarak  kendisini 
atlayıp böyle bir yazı yazmaması gerektiğini, bu belgenin de son kaydedilme tarihinde kendisinin 
yurtdışında olduğunu, 2003 yılında çocuklarının kullandığı şahsi bilgisayar bulunduğunu, İlknur 
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Özkan'ı tanıdığını, bu kişide ele geçirilen CD'de belgelerin yazan kısmında kendi isminin niçin ve 
neden  geçtiğini  bilmediğini,  bununla  ilgili  bir  bilgisinin  bulunmadığını,  ancak  eklerinde  ele 
geçirilen  yazının  kendisinin  Harp  Akademilerinde  düzenlemiş  olduğu  tezin  bir  parçasının 
olabileceğini,  tahminine  göre  İlknur  Özkan  isimli  kişinin,  kendisinin  bu  tezini  alıp  kaydetmiş 
olabileceğini,  Özel Filoya ait bir uçağın düşürülmesi eylemi ile ilgili  bir bilgisinin ve haberinin 
bulunmadığını,  Özel  Filo  şeklinde  bir  filonun  bulunmadığını,  Eskişehir'de  bulunan  belgelerde 
terminoloji ve tarihlerde çok hata olduğunu, kendisi ile ilgili son kayıt tarihleri ve filonun ismi ile 
ilgili yanlışlıklar bulunduğunu, bu nedenle planın maksatlı hazırlandığı kanaatinde olduğunu, gayri 
kanuni hiçbir faaliyete karışmadığını beyan etmiştir.

b-)Kapatılan  İstanbul  10.  Ağır  Ceza  Mahkemesindeki  01.12.2011  Tarihli  63  Nolu 
Celsede Yapmış Olduğu Savunmasında Özetle: Suçsuz olduğunu, hakkındaki belgelerin sahte 
olduğunu,  hakkındaki iddialara  yönelik olarak delil  niteliği  taşıyan hiçbir  somut olgu ve maddi 
delilin  bulunmadığını,  savcılık  beyanlarının  doğru  olduğunu,  iddianamede  isnat  edilen  suçu 
işlemediğini,  kendisine  bu  konuda  kimsenin  emir  vermediğini,  kendisinin  de  kimseye  bir  emir 
vermediğini,EK-I LAHİKA-5 isimli belgenin sahte olduğunu, belgede ıslak imzanın bulunmadığını, 
belgeden  savcılıkta  ifade  verinceye  kadar  hiç  haberdar  olmadığını,"ofk"  isimli  dijital  dosyayı 
hazırlamadığını, İsmail Taş'a veya başka herhangi bir kimseye göndermediğini, Hava Kuvvetleri 
Komutanlığında Özel Filo adı ile muharip bir jet birliğinin bulunmadığını, böyle bir birliğin Hava 
Kuvvetleri Komutanının teklifi ve Genelkurmay Başkanının onayı olmadan kurulamayacağını, yazı 
içeriğinin gerçek hayatta uygulanmasının mümkün olmadığını, Albay İsmail Taş'ın, kendisine bu 
yönde bir emir vermediğini, Eskişehir'de ele geçirildiği iddia edilen dijital Word dosyalarının imza 
bloğunda ismi geçen ve duruşma salonunda olan sanıklar; Albay Mehmet Erkorkmaz, Tümgeneral 
İsmail Taş ve kendisinin 2003 yılı Mart ayında sıralı emir komuta zinciri içerisinde yoğun bir uçuş 
ortamında beraber çalıştıklarını, her gün birbirlerini gördüklerini ve görev gereği sık sık toplantılara 
iştirak  ettiklerini,  iddia  edildiği  gibi  illegal  bir  konuda  yazılı  yerine  sözlü  iletişim  kurmaları 
gerektiğini,  dosyalara  kendi  kullanıcı  isimlerini  açıkça  yazmamaları  gerektiğini,  dijital  Word 
dosyalarında  elektronik  imza  bulunmadığını,  dosyaların  hazırlandığı  bilgisayarların  ortada 
olmadığını, Son kaydeden olarak gözüken bazı dijital Word dosyalarının son kayıt tarihi olan 06 
Kasım 2003  tarihinde  İngiltere'de  olduğunu,  suçlandığı  dijital  Word  dosyalarından  polis  tespit 
tutanağı ortaya çıkınca haberdar olduğunu, daha önceleri hiçbir şekilde bu dosyaları görmediğini ve 
hazırlamadığını, İngiltere'de olduğu dönemde geçici yurtdışı görevinde olduğunu, bu durumlarda 
görev yerinin yurtiçindeki, son görev yeri olarak gözüktüğünü, personel listelerinde görev yerinin 
Ankara gözüktüğünü, personel listesini çalan sahtekarların kendisini yurtdışında değil Ankara'da 
görevliymiş gibi listelerde gösterdiklerini,  ayrıca yurtdışı  görevinde olan birisinin bu şekilde bir 
planlamaya dahil edilmesinin mantıksız olduğunu, bir Fİ6 filosu komutanının aktif uçuş görevinde 
iken  sıkıyönetimde  de  görevlendirilmesinin  gülünç  olduğunu,  İlknur  Özkan  isimli  kişiyi  hiç 
tanımadığını, Kara Harp Akademisinden bir subayın, tez çalışmasında kendi makale veya tezinden 
bir  bölüm almış olduğunu, bu tezi de daha soma kendisinin hiç tanımadığı İlknur Özkan isimli 
kişinin kullanmış olduğunu, elektronik dosyalardaki kullanıcı isimlerinin benzeşmediğini, doküman 
içerisinde  suç  teşkil  edecek  herhangi  bir  ifadenin  bulunmadığını,  Kendisi  hakkındaki  dijital 
dosyalarla ilgili polisin hazırlamış olduğu iki ayrı  teknik inceleme raporları arasında çelişkilerin 
bulunduğunu, kendisine ait dijital dosyaya ilişkin tespitlerde farklılıkların bulunduğunu, dosyada 
bulunan dijital Word dosyalarının yazım kuralları ve meta data bilgileri ile ilgili çok sayıda maddi 
ve  mantık  hatalarının  olduğunu,  sözde  kanunsuz  oluşum içinde  asla  bnlunmadığmı.  hakkındaki 
suçlamaların sahte dijital verilere dayandığını, bir asker olarak kendinin dahi hayal edemeyeceği bir 
kurgu olduğunu, bu tür iddia edildiği bir gibi plan yapmaya alıştırılmadıklarını, suçsuz olduğunu, 
mağdur edildiğini, beraatine karar verilmesini talep ettiğini beyan etmiştir.

120-)SANIK MUSTAFA ERHAN PAMUK:
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a-)  Klasör  12,  Dizi  35-36'da  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
27.05.2011 Tarihli Beyanlarında Özetle:

Suçlamayı  kabul  etmediğini,  balyoz  harekat  planı  çerçevesinde  herhangi  bir  görev 
almadığını ve faaliyette bulunmadığını, 2003'lü yıllarda böyle bir plan hazırlamadığını, Balıkesir 
Üniversitesinde görevlendirilmesine ilişkin EK-I LAHİKA-4 isimli belgeden haberinin olmadığını, 
kendisi  ile  birlikte  görevlendirilen  İlkan  İlter'i  tanımadığını,  kendisini  Mustafa  ismi  ile  pek 
tanımadıklarını,  o  tarihlerde  Erhan  ismini  kullandığını,  kendisine  genellikle  Erhan  olarak  hitap 
edildiğini, 1997-2003 yıllı Haziran'ına kadar Balıkesir'de karargahta çalıştığını, en son olarak da 
2003 yılında 192. Filo Komutanı olarak görev yaptığını, kendisinin görevlendirilmeden haberinin 
olmadığını, Cengiz Köylü'nün akademiden arkadaşı olduğunu, Cengiz Köylü'nün balyoz harekat 
planı içinde yer alıp almadığını bilmediğini, 2003 yılından sonra İstanabul'da Harp Akademilerinde 
öğretim elemanı olarak görev yaptığını, kendisi İstanbul'a gittiğinde Cengiz Köylü'nün de orada 
öğretim elemanı olduğunu, İbrahim Fırtına ile birlikte çalışmadığını, bu planın İbrahim Fırtma'nın 
talimatı ile yapıldığı iddiası konusunda bilgisinin olmadığını, Balıkesir'de görev yaptığı dönemde 
Beyazıt Karataş'ın harekat komutanı olarak görev yaptığını, Eskişehir'de ele geçen özel plan isimli 
belgenin kendisi tarafından hazırlandığı iddiasının doğru olmadığını, bu belge ile ilgili haberleri 
gazeteden  öğrendikten  soma  düzenleyenler  hakkında  suç  duyurusunda  bulunduğunu,  Mehmet 
Eldem'i tanıdığını, ancak Mehmet Eldem'in update ettiği iddia edilen tarihte yurtdışında olduğunu, 
Bilgin Balanlı'ya iddia edildiği şekilde yazı yazmadığını, Balıkesir Üniversitesi ile ilgili herhangi 
bir bağlantısının olmadığını, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini beyan etmiştir.

b-)Kapatılan  İstanbul  10.  Ağır  Ceza  Mahkemesindeki  24.11.2011  Tarihli  59  Nolu 
Celsede  Yapmış  Olduğu  Savunmasında Özetle:  Sahte,  dijital  kurgulara  dayanan,  temelsiz  ve 
taraflı  olarak  hazırlanan iddianamedeki  tüm suçlamaları  ve  polis  tespit  tutanaklarında  belirtilen 
bütün  değerlendirmeleri  reddettiğini,  iddia  makamının  hiçbir  yasal  ve  somut  kanıtının 
bulunmadığını, belirli kişilerin bu davanın sanığı durumunda olduklarını, kendisinin de hedef olarak 
seçildiğini,  iddialarda  çelişkilerin  bulunduğunu,  Oraj  Hava Harekat  Planını  yapanlarla  ihtimalat 
planını yapanların farklı farklı kişiler olacağının ve bunların birbirinden haberi olmayacağının iddia 
edildiğini,  ancak kendisinin  hem Oraj  hem de  ihtimalat  planında  görevlendirildiğini,  bunun bir 
çelişki  oluşturduğunu,  Kendisi  ile  ilgili  belgelerin  içeriğinin  çelişkili  olduğunu,  uygulanabilir 
olmadığını, mantıki ve teknik hatalar barındırdığını,

İddianamede kendisine yönelik delil olarak kabul edilen özel plan isimli dijital belgenin 
teknik verileri konusunda Emniyetin iki ayrı biriminin düzenlemiş olduğu iki ayrı raporun birbirleri 
ile çeliştiğini, son kez kaydeden olarak gözüken Mehmet Eldem'in o tarihte yurtdışında olduğunu, 
dijital kayıtların, görev yerine göre içeriği aynı olan konulardaki teknik özelliklerin hepsinin aynı 
olduğunu, ana bilgileri aynı olan dijital kayıtlardan sadece kullanıcı bilgileri ve yolları değiştirilerek 
bir  belge  hazırlanabileceğini,  hakkındaki  suçlamaların  üçüncü  şahıs  kişilerden  ele  geçen  dijital 
bilgilere dayandığını, bu dijital kayıtları destekleyen somut bir maddi delil veya iddia edilen kişilere 
ait iletişim tespit tutanaklarının da bulunmadığını, beraatine karar verilmesini talep ettiğini beyan 
etmiştir.

121-)SANIK NEDİM GÜNGÖR KURUBAŞ: 

a-)  Klasör  12,  Dizi  18-19'da  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
27.05.2011 Tarihli Beyanlarında Özetle: Suçlamayı kabul etmediğini, balyoz harekat planı içinde 
yer  almadığını,  Ağustos  2001-Ağustos  2003  yılları  arasında  TSK  Roma  Ataşesi  olarak  görev 
yaptığını, 2003-2004 yılları arasında Bandırma'da 6. Ana Jet Üs Komutanı olarak görev yaptığını, 
Türkiye'ye geldikten sonra balyoz harekat planı kapsamında görev almadığını, kimseye de görev 
vermediğini,  Bilgin  Balanlı  generali  tanıdığını,  Bilgin  Balanlı'nın,  kendisine  oraj  hava  harekatı 
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kapsamında herhangi bir şekilde görev ve talimat vermediğini, bu konu ile ilgili olarak aralarında 
herhangi bir diyalog olmadığını, ihtimalat planı diye bir şeyi askeri terminolojide hatırlamadığını, 1. 
Ordu  Komutanlığı  tarafından  düzenlenen  05-07  Mart  2003  tarihli  plan  seminerinden  haberinin 
olmadığını,  "EK-I LAHÎKA-5" isimli  belgede belirtildiği şekilde kendisine görev verilmediğini, 
belgeyi oluşturduğu iddia edilen Cengiz Köylü'yü o tarih itibari ile tanımadığını, belgenin kullanıcı 
adındaki Ziya Toker'in ismini duyduğunu, ancak kendisini tanımadığını, sıkıyönetim görevlerinde 
kullanılacak personel listesinden haberinin olmadığını, general oluncaya kadar isminin kayıtlarda 
Güngör  Kurubaş  olarak  yazıldığını,  general  olduktan  soma  tam ismini  kullanmaya  başladığını, 
İtalya'dan  döndükten  soma  Oraj  Hava  Harekat  Planı  ile  ilgili  bir  şey  duymadığını  ve  görev 
almadığını,  Hakan  Büyük'ü  tanımadığını,  Eskişehir'de  Hakan  Büyük'ün  evinde  ele  geçen  flash 
bellekteki kendisi ile ilgili belgeleri kabul etmediğini, kesinlikle iftira olduğunu, kimin iftira attığını 
bilemeyeceğini,  belgenin  üzerinde  yazan  Kasım 2003  tarihinde  6.  Ana  Jet  Üs  Komutanlığında 
harekat komutanı olduğunu, o tarihlerde Bilgin Balanlı'yı duyduğunu, ancak tanımadığını, Bilgin 
Balanlı'ya o şekilde bir yazı yazmadığını, şahsa yazı yazılamayacağını, Gungor Kurubas şeklinde 
kullanıcı isminin bulunmadığını, Beyazıt Karataş ile Bandırma 6. Üs Komutanlığında hiç beraber 
bir araya gelmediklerini, Beyazıt Karataş ayrıldıktan 1 ay soma kendisinin göreve başladığını, yüz 
yüze devir teslim yapmadıklarını, kendi terminolojilerinde ihtimalat planın yer almadığını, böyle bir 
terimi hiç kullanmadığını, Oraj Harekat Planı hazırlık çalışmaları kapsamında belgelerde ismi geçen 
Cem Gürdeniz ve Sinan Ertuğrul'u ismen tanıdığını, şahsen tanımadığını, kurye olarak Rafet Oktar 
ve  Ahmet  Dikmen'in  isimlerini  yeni  duyduğunu,  Oraj  Hava  Harekat  Planının  başarısız  olması 
durumunda  yapılabilecek  işlerle  ilgili  herhangi  bir  görev  almadığını,  ihtimalat  planından  da 
haberinin olmadığını, mağdur olduğunu beyan etmiştir.

b-)  Kapatılan İstanbul  10.  Ağır Ceza Mahkemesindeki  01.12.2011 Tarihli  63  Nolu 
Celsede  Yapmış  Olduğu  Savunmasında  Özetle:  Komplo  amacı  ile  bir  çete  tarafından 
düzenlendiği  açık  ve  kesin  olan  iki  adet  sahte  dijital  veri  ile  kendisinin  ve  ailesinin  mağdur 
edildiğini, "EK I LAHÎKA-5 ve devirteslim" isimli dijital verilerin sahte olduğunu, sıkıyönetimde 
görev yapmak üzere herhangi bir kimse tarafından görevlendirilmediğini, o tarihte Roma'da Silahlı 
Kuvvetler  Ataşesi  olduğunu,  sıkıyönetim  görevlerinde  kullanılacak  personel  listesinde  yer  alan 
kişilerden  2007  Ağustos  ayından  önce  emekli  olmuş  olanlardan  hiçbirisi  hakkında  dava 
açılmadığını, sadece bu listede yer alan hiç kimse hakkında dava açılmadığını, kendisi hakkındaki 
iddianın  güçlendirilmesi  için  daha  somadan "devirteslim" isimli  belgenin  sahte  olarak üretilmiş 
olduğunu,  "devirteslim" isimli  belgede herhangi  bir  imzanın bulunmadığını,  Beyazıt  Karataş ile 
herhangi  bir  devirteslim  yapmadığını,  kendisinin  harekat  komutanlığı  görevine  15  Eylül'de 
başladığını,  Beyazıt  Karataş'ın  ise  bu  tarihten  tam  1  ay  önce  15  Ağustos'ta  ayrıldığını  ve  25 
Ağustos'ta Amerika Birleşik Devletlerindeki başka bir göreve gittiğini, Beyazıt Karataş'ı 2003 yılı 
ve öncesinde tanıdığını, belgenin tarihinin Kasım 2003 gözüktüğünü, ancak teknik detayında belge 
tarihinin 18 Kasım olarak gözüktüğünü, belgede Hava Pilot Tümgeneral Bilgin Balanlı yazıldığını, 
ancak o tarihte Bilgin Balanlı'nın korgeneral olduğunu, belgede belirtilen teslim alınan belgelerin ve 
eylem planının  ortada  olmadığını,  belgenin  imza  bloğunda  isminin  N  Güngör  Kurubaş  olarak 
yazdığını, ancak o tarihlerde Nedim ön ismini hiçbir yerde kullanmadığını, generalliğe terfi ettikten 
sonra bu ön ismini kullanmaya başladığını, belgelerin çoğunun 2007 yılından sonra hatta dijital 
verilerin büyük bir kısmının 2010-2011 tarihlerinde hazırlandığını, belge tarihlerinde makamında 
bilgisayar bulunduğunu, ancak bu bilgisayarın şirket isminin Kurubaş, kullanıcı adının, ise Güngör 
Kuurbaş olmadığını, Silahlı Kuvvetlerin tahsis ettiği makam bilgisayarı olduğunu, tüm suçlamaları 
reddettiğini, kanunsuz hiçbir göreve katılmadığını, hükümet devirmek için herhangi bir oluşumda 
yer almadığını beyan etmiştir.

122-)SANIK ONUR ULUOCAK:
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a-)  Klasör  9  Dizi  407-409'de  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
02.06.2011 Tarihli Beyanlarında Özetle: Üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini, kendisinin bir 
hukuk adamı olduğun, böyle bir suçun içinde yer alamayacağını, hiçbir görevlendirme listesinde 
isminin bulunmadığını, Özden Örnek ismine açılmış önceliyi hukuki tedbirler konulu dijital veriyi 
yazan olarak isminin geçtiğini, bunun doğru olmadığını, 1998- 2005 yılları arasında Kuzey Deniz 
Saha Komutanlığı Askeri Mahkemesinde İstanbul'da hakim olarak görevli olduğunu, iddia edilen 
yazının  ise  Mart  2003 tarihli  olduğunu ve  Gölcük Donanma Komutanlığı  adli  müşavirliğinden 
çıkmış  olarak  gözüktüğünü,  o  tarihte  Gölcük  Donanma  Komutanlığı  adli  müşavirliğinde 
çalışmadığını, yine aynı belgede mevzuat çalışma grubu olarak belirlenmiş 5 hakimi de o tarihte 
tanımadığını, Cem Gürdeniz'i de o tarihte tanımadığını, mevzuat çalışma grubunda yer alan Hakim 
Yüzbaşı Tülay Delibaş'ın Mart 2003 tarihinde doğum izninde olduğunu, mevzuat çalışma grubunda 
yer  alan  Cengiz  Şirin  ve  Cumhur  Eryüksel'in  kendisinden  kıdemli  olduklarını,  dolayısı  ile 
kendisinin onlara görev veremeyeceğini, Cengiz Şirin ve Cumhur Eryüksel'in soruşturmalar nedeni 
ile Özden Örnek ile aralarının açık olduğunu, Özden Örnek'in görevlendirmesi ile böyle bir çalışma 
içinde  yer  almalarının  mümkün  olmadığını,  belgenin  veri  yolları  ve  meta  datasma  göre  Cem 
Gürdeniz'in bu belgeyi 34 dakika içinde 10 kez değiştirdiğinin anlaşıldığını, ancak Cem Gürdeniz'in 
o  tarihlerde  Gölcük'te  görevli  olduğunu,  kendisinin  de  İstanbul'da  görevli  olduğu  göz  önüne 
alındığında bu belgeyi Cem Gürdeniz'e ulaştırıp Cem Gürdeniz'in 34 dakikada böyle bir düzeltme 
yapmasının mümkün olmadığını, yine bu belgenin meta datasmda Word dokümanı olarak yazılması 
gerekirken  world  document  olarak  yazılmış  olduğunu,  bunun  da  belgenin  sahte  olduğunu 
gösterdiğini,  isminin  İstanbul  bölgesi  müzahir  subay  ve  astsubay  listesine  gıyabında  yazılmış 
olabileceğini, bu listelerin kesinlikle doğru olmadığını,

Gölcük'te  yapılan  aramada  ele  geçirilen,  kendisinin  yazdığı  iddia  edilen  sıkıyönetim 
mahkemeleri  konulu  belgeyi  kabul  etmediğini,  belgeyi  yazan  kullanıcı  adı  olarak  Uluocak 
gözüktüğünü,  ancak  kendisinin  böyle  bir  kullanıcı  adının  ve  kendisine  tahsisli  bir  bilgisayarın 
olmadığını, belgenin yazılmasının anlamsız olduğunu, belgede sıkıyönetim mahkemesine müzahir 
personel  atanmasının  istendiğini,  şayet  böyle  bir  kalkışma  var  ise  bunu  yapanların  kendi 
adamalarını zaten atayacaklarını, kendisinin bunun deklare etmesinin manasının olmadığını, Ocak 
2003'te Cem Gürdeniz'i  tanımadığını,  Gölcük Donanma Komutanlığı Askeri  Savcılığının 5 nolu 
hard  diskle  ilgili  aldırdığı  bilirkişi  raporunda  5  nolu  hard  diskteki  dosyaların  tamamının 
28.07.2009'dan somaki bir tarihte ve sistem saati değiştirilmiş başka bir bilgisayardan aktarılarak 
kaydedildiğinin  belirtildiğini,  Utku  Arslan'ı  tanımadığını,  Ferhat  Çolpan  adına  imzaya  açılmış 
İstanbul bölgesi müzahir  subay ve astsubay başlıklı belgede isminin geçtiğini,  bu belgeyi  kabul 
etmediğini,  5  nolu  hard  diskte  ele  geçen  istanbul.doc  isimli  belgede  isimleri  geçen  kişilerin 
birçoğunun  Kasımpaşa'da  görev  yapan  subaylar  olduğunu,  darbe  iddiaları  ile  bir  alakasının 
olmadığını düşündüğünü, ADD Genel Merkezinde ele geçen hakim kararnamesi ile ilgili olarak 
atanmasına dair belgenin orada ne işi olduğunu bilmediğini, Dursun Çiçek'i Deniz Kuvvetlerine 
atandığı Ağustos 2009'dan sonra tanıdığını, Dursun Çiçek ile yapmış olduğu telefon görüşmesini 
hatırlamadığını,  ancak  kendisinin  kuvvetin  adli  müşaviri  olması  nedeni  ile  Dursun  Çiçek'in, 
kendisini  aramasının  normal  olduğunu,  Deniz Kuvvetleri  personeline  yönelik  adli  taleplere adli 
müşavirlik olarak kendilerinin cevap verdiğini,  bu kapsamda Dursun Çiçek ile görüşme yapmış 
olabileceğini,  Dursun  Çiçek'ten  zarf  almadığını,  İstanbul  Emniyet  Müdürlüğüne  gönderilen 
29.06.2009 tarihliihbar tutanağının doğru olmadığını, kendisinin Sünni olduğunu, DHKP-C terör 
örgütü  ile  de  bir  alakasının  olamayacağını,  13  yaşından  beri  üniforma  giydiğini,  rutin  olarak 
güvenlik soruşturmasının ve MİT araştırmalarının yapıldığını, suçlamayı kabul etmediğini beyan 
etmiştir.

b-)  Klasör  10  Dizi  239-240'da  Bulunan,  Sorgu  Hakimliğinde  Yapmış  Olduğu 
03.06.2011  Tarihli  Savunmalarında  Özetle:  Suçlamalara  ilişkin  savcılıkta  ayrıntılı  beyanlarda 
bulunduğunu, hakkındaki suçlamaları tamamı ile reddettiğini, böyle bir oluşum içinde olmadığını 
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ve  bulunmadığını,  kendisi  hakkındaki  belgelerin  tamamen  gerçekdışı,  sahte,  üretilmiş  belgeler 
olduğunu,  bu  belgelerin  kendisi  tarafından  oluşturulduğuna  dair  ya  da  kendisi  ile  herhangi  bir 
şekilde  ilgisi  olduğuna  dair  maddi  hiçbir  kanıtın  bulunmadığını,  Savcılık  beyanlarında  Dursun 
Çiçek ile yapmış olduğu telefon görüşmesini hatırlayamadığını söylediğini, ancak o görüşmeyi artık 
hatırladığını, o tarihte Dursun Çiçek'in kendisini arayıp kendisi hakkındaki ihbarları yapanın birlikte 
çalışmış  oldukları  Abdullah  Kaya  isimli  bir  askeri  hakimin  olduğunu,  onunla  ilgili  işlem 
başlatmasını istediğini, kendisinin de Dursun Çiçek'e, herhangi bir neden yokken böyle bir işlem 
başlatamayacağını, bunun için dilekçe vermesi gerektiğini söylediğini, onun da bunun üzerine fazla 
ısrarcı  olmadığını,  konunun  bundan  ibaret  olduğunu,  öğrendiği  kadarı  ile  Abdullah  Kaya'nın, 
Dursun Çiçek'in bu iddiaları nedeni ile ıslak imza davasının görüldüğü duruşmada tanık olarak ifade 
verdiğini, kendisinin Ankara'da Deniz Kuvvetlerinin adli müşaviri olması nedeni ile birçok denizci 
personelin hukuki konularda bir problemle karşılaştıklarında çözüm hususunda kendisine müracaat 
ettiklerini, Dursun Çiçek'in de bu nedenle kendisini aradığını, aralarında özel bir ilişki olmadığını. 
Her ne kadar savcılık ifadesinde Utku Arslan'ı tanımadığı şeklinde beyanları zapta geçmiş ise de 
burada bir yanlış olduğunu düşündüğünü, aslında Utku Arslan'ın bir deniz subayı olduğunu, balyoz 
davasında  sanık  olarak  yargılandığını  bildiğini,  ancak  samimiyetlerinin  olmadığını,  hakkındaki 
suçlamaları reddettiğini, savcılık beyanlarının doğru olduğunu beyan etmiştir.

c-)  Kapatılan  İstanbul  10.  Ağır Ceza  Mahkemesindeki  01.12.2011  Tarihli  63  Nolu 
Celsede Yapmış Olduğu Savunmasında Özetle: Hakkında 2 adet sahte dijital kayıt bulunduğunu, 
"mahkeme_K.PAŞA.doc"  isimli  dijital  kayıtta  imzasının  bulunmadığını,  o  tarihte  Kasımpaşa 
İstanbul'da  kurulu  Kuzey Deniz  Saha Komutanlığı  Askeri  Mahkemesinde  hakim olarak  görevli 
olduğunu,  o  tarihlerde  Cem  Gürdeniz'i  tanımadığını,  yine  o  tarihlerde  iş  yerinde  veya  evinde 
elektronik  verileri  başkalarına  gönderecek herhangi  bir  ağ  sistemine  de  sahip  olmadığını,  iddia 
edilen  yazının  içeriğinin  mantıksız  olduğunu,  hiçbir  hukuki  kavram  içermediğini,  metnin  bir 
hukukçu  tarafından  yazılmadığının  kolaylıkla  anlaşıldığını,  dijital  kaydın  verilerinde  kullanıcı 
adının Uluocak olarak gözüktüğünü, kendisine 2003 yılında Uluocak ismi ile veya başka bir isimle 
herhangi bir  bilgisayar  tahsis  edilmediğini,  Donanma Komutanlığı Askeri  Savcılığı  tarafından 5 
nolu hard disk ile ilgili aldırılan bilirkişi raporunda hard disk içindeki dijital kayıtların 28 Temmuz 
2009 tarihinden soma konulduğunun tespit edilmiş olduğunu, Suçlandığı "KALKAN.doc" isimli 
belgede  herhangi  bir  imzasının  bulunmadığını,  kesinlikle  bu  şekilde  bir  dijital  kayıt 
oluşturmadığını, o tarihte Özden Örnek ile aralarında herhangi bir hiyerarşik bağ veya emir komuta 
ilişkisinin olmadığını, hayatının hiçbir döneminde Özden Örnek ile tanışmadığını, dijital kayıt ile 
görevlendirilen 5 kişilik hakim grubunun tamamının o tarihlerde Ankara'da farklı birimlerde görev 
yaptıklarını,  hiçbirisi  ile  o tarihte  tanışıklığının bulunmadığını,  bu kişilerin  sadece ismen askeri 
hakim olduklarını bildiğini, listede yer alan Hakim Yüzbaşı Tülay Delibaş'ın 2002 yıllarının sonuna 
doğru doğum yaptığını ve ücretsiz izne ayrıldığını, Tülay Delibaş'ın listede yer almasının mantıklı 
olmadığını,  İddianamede söz konusu flash bellek içindeki sözde belgelerde 2003 yılından sonra 
yapılan yasa değişikliklerinin darbe girişiminde bulunanları  kurtarmak için hazırlanmış  taslaklar 
olarak 2003 tarihli belgede gösterildiğini, bunun da belgelerin sahte olduğunu gösterdiğini ve tüm 
delilleri  şüpheli  hale  getirdiğini,  şüpheden  sanıkların  yararlanması  gerektiğini,  iddianamede 
belgelerin  hangi  yollarla  sanıkların  birbirlerine  gönderildiklerinin  belirtilmemiş  olduğunu,  2003 
ydına  görev  yaptığı  Kuzey  Deniz  Saha  Komutanlığı  Askeri  Mahkemesinin  bilgisayar  yolu  ile 
herhangi bir haberleşme sisteminin bulunmadığını, Hiçbir çalışma grubunda isminin geçmediğini, 
sadece müzahir personel listesinde adının geçtiğini, ancak böyle bir listeye de adının kim tarafından 
ve ne sebeple yazıldığına ilişkin hiçbir  bilgisinin olmadığını,Kendisinin askeri  hakim olduğunu, 
mahkememizin  kendisini  yargılama  yetkisinin  bulunmadığını,  müsnet  suçun  görevle  ilgili 
konularda ve görev sırasında işlendiğinin iddia edildiğini, mahkememizce dosyasının tefrik edilerek 
görevsizlik kararı verilmesini ve Yargıtay'a gönderilmesini talep ettiğini, bunun mümkün olmaması 
halinde Anayasa Mahkemesinin 2010/32 Esas ve 2011/105 Karar sayılı iptal kararı karşısında yasa 
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çıkarılması  hususunun bekletici  mesele  yapılarak  durma kararı  verilmesini  talep  ettiğini,Dursun 
Çiçek'i  Deniz  Kuvvetlerine  adli  müşavir  olarak  tayin  olduktan  sonra  tanıdığını,  öncesinde 
tanımadığını,  telefon  görüşmesinden  önce  herhangi  bir  görüşmüşlüğünün  olmadığını,  telefon 
görüşmesinde Dursun Çiçek'in, kendisinin evli olduğunu bilmesi ve eşine selam söylemesi ile ilgili 
olarak,  cep  telefonu  olduğu  için  anlamış  olabileceğini,  1.  Ordu  Komutanlığına  hayatında  hiç 
gitmediğini, hiçbir toplantıya katılmadığını beyan etmiştir.

123-)SANIK RAFET OKTAR:

a-)  Klasör  11  Dizi  217-219'da  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
02.06.2011 Tarihli Beyanlarında Özetle: İddia edilen suçla ilgili hiçbir faaliyetinin bulunmadığını, 
11 nolu CD içerisinde ele geçen öncelikli  görevlendirme listesinden haberinin olmadığını,  2002 
Ağustos ile 2003 Ağustos arasında Ankara'da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanlığında 
Kurmay Kıdemli Yüzbaşı  rütbesi  ile görev yaptığını,  listedeki  bilgilerin doğru olduğunu,  ancak 
listeden haberinin olmadığını, listeye ismini kimin neden yazdığını bilmediğini, balyoz harekat ve 
Suga Harekat Planlarını daha önceden hiç duymadığını, bu planlar kapsamında herhangi bir görev 
üstelenmediğini,  "GÖLCÜK.2008-  2"  isimi  belgeyi  kabul  etmediğini,  bölge  sorumlusunun  ne 
anlama geldiğini, köprü eleman olarak neye dendiğini, daire bilgileri olarak neyin kastedildiğini 
bilmediğini,  belgede  yer  alan  Erdinç  Altıner,  Emrah  Kurakbelli  ve  Erdem  Tufan'ı  meslekten 
bildiğini,  şahsi  samimiyetinin olmadığını,  yapılanma isimli  klasördeki  şekilde bir  yapılanmadan 
haberinin  olmadığını,  daire  grup  amiri  sıfatının  bulunmadığını,  bunun  ne  anlama  geldiğini 
bilmediğini, kendisine gösterilen listeyi ilk kez gördüğünü, Bülent Şenses'i meslekten tanıdığını, 
ancak  şahsi  bir  ilişkisinin  olmadığını,  Önder  Çelebi'yi  tanıdığını,  aynı  dönemde  Deniz  Harp 
Okulundan mezun olduklarını, herhangi bir görev ilişkilerinin olmadığını, Yavuz Kılıç isimli kişiyi 
meslekten  tanıdığını,  onun  denizci  olduğunu,  Ergenekon  soruşturması  kapsamında  24.05.2009 
tarihinde  Emniyete  gönderilen  ihbar  ve  ekindeki  el  yazısı  notun  karalama  amaçlı  yapıldığını, 
isminin  yanına  düşülen  notun  ne  anlama  geldiğini  bilmediğini,  özel  kurye  olarak 
görevlendirilmediğini,  2003 yılı  Ağustos  ayına kadar  Ankara'da olduğunu,  daha soma Fransa'ya 
tayin edildiğini, 1 yıl Fransa'da kaldığını, fıziken kuryelik yapmasının mümkün olmadığını, 2003 
yılı Ağustos ayında binbaşı olduğunu, Cem Gürdeniz'i Deniz Kuvvetlerinde amiral olarak bildiğini, 
herhangi  bir  görev  bağlantısının  olmadığını,  Sinan Ertuğrul'u  Deniz  Kuvvetleri  MEBS Başkanı 
olarak  bildiğini,  onunla  özel  bir  samimiyetinin  bulunmadığını,  Ahmet  Dikmen  ile  aynı  dönem 
mezun  olduklarını,  ancak  aynı  yerde  görev  yapmadıklarını,  17  adet  GLOCK tabanca  ile  ilgili 
herhangi bir şey duymadığını, Ali Türkşen'i isim olarak bildiğini, Feyyaz Öğütcü'yü emekli amiral 
olarak bildiğini, Hakan Büyük'ü tanımadığını, Feyyaz Öğütcü ismine açılmış, 04 Mart 2003 tarihli  
Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile koordine edilecek hususlar konulu Oraj Harekat Planı ile ilgili 
belgeden haberinin olmadığını, meta data bilgilerinde belgeyi oluşturan olarak kendi ismi yazıyor 
ise  de  böyle  bir  belge  oluşturmadığını  ve  görmediğini,  Rafet  Oktar  isminde  kullanıcı  adının 
bulunmadığını,  bilgisayarları  T.C kimlik numarası  ile  kullandıklarını,  Donanma Komutanlığında 
öncelikli ve özellikli görevlendirilen personele verilmiş bir brifingden haberinin olmadığını, böyle 
bir brifinge de katılmadığını, meslek hayatı boyunca kanun dışı bir faaliyette bulunmadığını, 2003-
2004 yıllarında Fransa'da bulunduğu için zaten yapılmış olan bir görevlendirmede bulunmasının 
mümkün olmadığını, bu faaliyetleri de tasvip etmediğini beyan etmiştir.

b-)  Klasör  10  Dizi  238-239'de  Bulunan,  Sorgu  Hakimliğinde  Yapmış  Olduğu 
03.06.2011  Tarihli  Savunmalarında  Özetle:  Savcılıktaki  beyanlarının  doğru  olduğunu, 
suçlamaların  hiçbirisini  kabul  etmediğini,  iddia  edildiği  gibi  bir  suçun  ve  oluşumun  içinde 
olmadığını,  kendisine  isnat  edilen  faaliyetleri  o  dönem itibari  ile  yerine  getirmesinin  fiilen  ve 
fiziken mümkün olmadığını beyan etmiştir.
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c-)Kapatılan  İstanbul  10.  Ağır  Ceza  Mahkemesindeki01.12.2011  Tarihli  63  Nolu 
Celsede Yapmış Olduğu Savunmasında Özetle:  Suçlamaları  kabul etmediğini,  kendisine isnat 
edilen  suça  yönelik  hiçbir  faaliyette  bulunmadığını,  belge  hazırlamadığını,  kurye  faaliyeti  icra 
etmediğini,  hiçbir  çalışma  grubunun  kanuni  olmayan  hiçbir  faaliyetin  ve  yapılanmanın  içinde 
bulunmadığını,  kendi  iradesi  tarafından,  başka  kişiler  tarafından  hakkına  tutulan  notların  ise 
karalama amacı  taşıdığını,  iddia  edilen faaliyetlere  yönelik  kendisine  hiçbir  emir  verilmediğini, 
tebliğde  de  bulunulmadığını,  İddianamede  aleyhine  delil  olarak  gösterilen  dijital  kayıtların 
gerçekdışı ve bir kurgu ürünü olduklarını, 2003 ve 2004 yıllarında 1 yıllık dönemde Fransa'da görev 
yapığını ve bu süre zarfında yurda giriş çıkış yapmadığını, 2004 yılı ve sonrasına kısa süreli kara 
görevler  haricinde  yılın  yarısından  fazlasını  denizlerde  ve  Gölcük  dışında  görevde  geçirdiğini, 
iddianamede belirtilen hususları gerçekleştirmesinin fiziken de mümkün olmadığını, beraatini talep 
ettiğini beyan etmiştir.

124-)SANIK REFİK LEVENT TEZCAN:

a-)  Klasör  11  Dizi  257-258'de  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
12.05.2011 Tarihli Beyanlarında Özetle:  Suçlamayı kabul etmediğini, balyoz harekat planından 
haberinin olmadığını,  duymadığını,  bu planla ilgili  herhangi  bir  görevinin olmadığını,  2002 yılı 
sonu ve 2003 yılı başlarında TCG Yıldız isimli hücumbotta ikinci komutan olarak grev yaptığını, 
komutanının  ise  Servet  Bilgin  olduğunu,  iddia  edildiği  gibi  gemi  komutanları  Servet  Bilgin'in 
kendisine herhangi bir  görevlendirme yapmadığını,  27 Aralık 2002 tarihli,  Servet Bilgin imzalı, 
teklif  konulu,  bilgi  notu  başlıklı  yazıdan  haberinin  olmadığını,  Jandarma  birimleri  ile  daha 
öncesinden herhangi  bir  irtibatının  olmadığını,  ortak  operasyon yapmadıklarını,  İmralı  adası  ve 
Yassıada  ile  ilgili  herhangi  bir  çalışma  yapmadığını,  bu  adalara  hiç  gitmediğini,  o  tarihlerde 
kurmaylık sınavlarına hazırlandığını, bu nedenle başka herhangi bir işle meşgul olmadığını, İstanbul 
Bölgesi Müzahir Subay ve Astsubay Listesinden haberinin olmadığını, listeyi hazırlayan olarak altta 
imzası  bulunan  M.  Ferhat  Çolpan'ı  tanımadığını,  bu  belgenin  iki  ayrı  yerde  nasıl  ele  geçtiğini 
bilemediğini, gayri resmi bir yapılanma içinde hiç bulunmadığını, 2003-2005 yılları arasında Haıp 
Akademilerinde öğrenci olduğunu, Servet Bilgin tarafından kendisine herhangi bir bilgilendirmede 
bulunulmadığını,  Kasım 2002 tarihli  Yassıada ve İmralı  adası  ön keşif  konulu belgedeki  Fikret 
Güneş isimli  kişiyi  ifade verdiği  tarih itibari  ile  Deniz Kuvvetleri  Harekat Başkanı olduğu için 
tanıdığını,  Dora  Sungunay'ın  ise,  2001-2002  yıllarında  kendi  komutanı  olduğununu,  1  sene 
komutanlığını yaptığını, Hakan Büyük isimli kişiyi tanımadığını beyan etmiştir. 

b-) Klasör 11 Dizi 261'de Bulunan, Sorgu Hakimliğinde Yapmış Olduğu 12.05.2011 
Tarihli Savunmalarında Özetle: 2001 yılı Temmuz ayından 2003 yılı Temmuz ayına kadar Yıldız 
isimli  hücumbotta  ikinci  komutan  olarak  görev  yaptığını,  birinci  komutanın  ise  Servet  Bilgin 
olduğunu, bu süre içerisinde gerek komutanı Servet Bilgin, gerekse diğer üst komutanlar tarafından 
kendisine yasal olmayan herhangi bir emir verilmediğini, kendisinin de yasal olmayan herhangi bir 
emri yerine getirmediğini, Yassıada ve İmralı adası ön keşif ile ilgili kendisine herhangi bir görev 
tebliğ  edilmediğini,  gerek  kendisinin  gerekse  gemisinin  bu  amaçla  hiçbir  yere  gitmediğini, 
hakkındaki suçlamayı kabul etmediğini beyan etmiştir. 

c-)  Kapatılan  İstanbul  10.  Ağır Ceza  Mahkemesindeki  01.12.2011  Tarihli  63  Nolu 
Celsede  Yapmış  Olduğu  Savunmasında  Özetle:  İstanbul  Jandarma  Bölge  Komutanlığında 
jandarma birimleri ile hayatı boyunca hiçbir çalışmaya katılmadığını, belirtilen tarihlerde akademi 
sınavlarına katıldığını ve yoğun olarak akademi sınavlarına çalıştığını, hakkındaki delillerin sahte 
olduğunu, isminin bilgisi ve iradesi dışında geçtiğini beyan ederek önceki aşamalardaki beyanlarına 
benzer beyanlarda bulunduğu görülmüştür.
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125-) SANIK SERVET BİLGİN:

a-)  Klasör  9  Dizi  470-474'de  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
12.05.2011  Tarihli  Beyanlarında  Özetle:  İddia  edilen  suçlamalarla  ilgili  herhangi  bir  görev 
almadığını, görev yaptığı süre içinde de iddia edilen harekat planlarını duymadığını, 2002 Ağustos 
ayı ile Mart 2003 arası TCG Yıldız Gemisinde gemi komutanı olarak görev yaptığını, 07 Nisan 
2003'de Almanya'ya gittiğini, 2005'te Türkiye'ye geri döndüğünü, görev yaptığı süre içinde balyoz 
harekat  planını  hiç  duymadığını,  Suga  Harekat  Planı  ile  ilgili  yapıldığı  iddia  olunan 
görevlendirmede  ismi  İstanbul  Birlik  Komutanlığında  İstanbul  Bölge  Koordinatörü  olarak 
görevlendirildiği iddia edilmiş ise de böyle bir görevlendirmeden haberinin olmadığını, kendisine 
tebligat yapılmadığını, böyle bir görevlendirme yapıldığını da duymadığını, Utku Arslan, Kıvanç 
Kırmacı  ve  Abdullah  Gavremoğlu'nu  tanıdığını,  Taner  Balkış'ı  ise  tanımadığını,  amiral  olması 
nedeni ile ismini duyduğunu, Suga Harekat Planı kapsamında EK-D isimli öncelikli ve özellikli 
görevlendirme listesinden haberinin olmadığını, listede belirtildiği şekilde bir görevlendirmenin ne 
anlama  geldiğini  bilmediğini,  EK-A başlıklı,  görev  bölümü  başlıklı,  çok  gizli  ibareli  belgeden 
haberinin olmadığını,  bu belgede rütbesinin yanlış yazılmış olduğunu, rütbesinin Deniz Kurmay 
Binbaşı olarak yazılması gerekirken, Deniz Kıdemli Binbaşı olarak yazılmış olduğunu, bu belgeyi 
kimin hazırladığını bilmediğini, belgenin altında imzaya ismi açılan R. Cem Gürdeniz isimli kişiyi 
tanımadığını,  kendisini  amiral  olduktan  soma  duyduğunu,  birlik  komutanlıkları  yapılanmasının 
Türk Silahlı Kuvvetlerinde bulunmadığını, Gölcük Donanma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü 
Kemalettin Yakar'ı  tanımadığını,  aynı  yerde çalışan Erdinç Yıldız'ı  da tanımadığını,  Eskişehir'de 
evinde arama yapılan havacı istihbaratçı Hakan Büyük'ü tanımadığını, "Baskı.doc" isimli, bilgi notu 
başlıklı, 27 Aralık 2002 tarihli ve kendi ismine imzaya açılan belgeyi kendisinin hazırlamadığını, 
böyle  bir  görevlendirme yapmadığını,  bu belgeyi  27.12.2002 tarihinde  saat  05:08'de  hazırlamış 
gözüktüğünü, aynı şekilde hiç tanımadığı Cem Gürdeniz'in de Gölcük'te bu belgeyi aynı tarihte ve 
saatte bilgisayara kaydettiğinin gözüktüğünü, bu durumun belgenin sahte olduğunu gösterdiğini, 
Levent  Tezcan'ı  tanıdığını,  Levent  Tezcan'ın  o  tarihlerde  kendisinin  görev  yaptığı  TCC Yıldız 
Gemisinin ikinci komutanı olduğunu, beraber 2002 yılı Ağustos ayından 2003 yılı Mart ayına kadar 
çalıştıklarını, ancak belge içindeki içeriğin doğru olmadığını, Levent Tezcan'a belgede belirtildiği 
şekilde  bir  görevlendirme  yapmadığını,  ayrıca  belgenin  ikinci  paragrafından  belirtildiği  şekilde 
Hava Kuvvetleri  tarafından ses  duvarını  aşacak şekilde,  halkı  korkutacak şekilde  gösteri  uçuşu 
yapılması teklifinin kendi konumu ile ilgili olmadığını, Özden Örnek imzalı Kasım 2002 tarihli 
Yasssıada  ve  İmralı  ada  keşfi  konulu  belgeyi  kabul  etmediğini,  belgenin  imzasız  olduğunu, 
kendisinin Yıldız Gemisinin Komutanı olduğunu, İmralı ve Yassıada da gözaltına alınacak asker 
bürokratlarla ilgili ön keşif yaptırmadığını, TCG Kılıç'm da o tarihte böyle bir görev yapmadığını 
öğrendiğini,  Donanma  Komutanlığından  Özden  Örnek  imzalı  birçok  dijital  görevlendirme 
belgesinin  çıktığını,  ancak  bu  belgelerin  içinde  kendi  isminin  geçmediğini,  İstanbul  bölgesi 
koordinatörü  olarak  isminin  geçmesi  ile  ilgili  herhangi  bir  bilgisinin  bulunmadığını,  iddiaları 
desteklemek için aynı belgelerin iki  yere de konulduğunu düşündüğünü, Gölcük'e bu evrakların 
nasıl  konulduğunu  bilmediğini,  Öncelikli  ve  özellikli  görevlendirme  listesini  kabul  etmediğini, 
birçok  kişinin  yer  aldığı  bir  tertibin  komutanlar  tarafından  duyulmasının  mümkün  olmadığını, 
amiral listesi 1 isimli belgeyi kabul etmediğini, 24.05.2009 tarihli ihbar mektubu ekindeki el yazısı 
notu  kabul  etmediğini,  hiçbir  zaman  Belçika/Brüksel'de  görev  yapmadığını,  sülalesinde  hiç 
kimsenin  sol  görüşlü  olmadığını,  kendisinin  muhafazakar  bir  aile  yapısına  sahip  olduğunu, 
Ergenekon  soruşturması  kapsamında  İlyas  çınar  isimli  şahıstan  elde  edilen  bağlantılarım isimli 
Excel dosyasındaki kendi isminin yanında bulunan e-mail adresinin kendisine ait olduğunu, ancak 
İlyas Çınar isimli kişiyi tanımadığını, Aramalarda ele geçen dijital verilerle ilgili olarak ilgisinin ve 
bilgisinin  bulunmadığını,  kanundışı  hiçbir  oluşum  içinde  yer  almadığını,  belgelerin  hepsini 
reddettiğini, beyanda bulunduğu yılın terfi yılı olması nedeni ile tertibi düzenleyenlerin kendisini 
tasfiye yapma amacında olduklarını değerlendirdiğini, 03 Kasım 2002 seçimlerinden 10 gün soma 
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yurtdışına tayinin çıktığını, yapılan tertibi lanetlediğini beyan etmiştir.

b-) Klasör 11 Dizi 261'de Bulunan, Sorgu Hakimliğinde Yapmış Olduğu 12.05.2011 
Tarihli  Savunmalarında Özetle:  Türkiye  Devletinin Almanya'da yaptırmış  olduğu bir  geminin 
muayene komisyon üyesi ve gemi komutanı olarak 13 Kasım 2002 tarihinde Almanya'ya tayinin 
çıktığını,  07  Nisan  2003  tarihinde  bu  göreve  başlamak  üzere  Türkiye'den  ayrıldığını,  bu  süre 
içerisinde Türkiye'de olduğunu, ancak Almanya'ya gitmek için hazırlıklar yaptığını, 12 Mart 2003 
tarihine kadar TCG Yıldız  Hücumbotunun komutanlığını yaptığını,  12 Mart 2003 tarihinden 07 
Nisan  2003  tarihine  kadar  izinli  olduğunu,  Almanya'ya  gitmeden  önce  balyoz  planı  ile  ilgili 
üstlerinden ve astlarından herhangi bir  bilgi  almadığını,  üstlerinden bu görevle alakalı  yazılı  ve 
sözlü  hiçbir  emir  almadığını,  Suga  Harekat  Planında  isminin  geçtiğini,  ancak  rütbesinin  yanlış 
olduğunu, ismini geçtiği hiçbir belgeyi ve suçlamayı kabul etmediğini beyan etmiştir.

c-)  Kapatılan  İstanbul  10.  Ağır Ceza  Mahkemesindeki  02.12.2011  Tarihli  64  Nolu 
Celsede Yapmış Olduğu Savunmasında Özetle:  Demokratik değerleri  benimsediğini,  her türlü 
antidemokratik yöntem, girişim ve süreçlerin ülkemize her bakımdan büyük zararlar verdiğini ve 
vereceğine inanan bir kişi olduğunu, iddia edilen illegal bir yapının içinde yer almasının hayatın 
olağan akışına uygun olmadığını,  Hakkındaki  iddiaların  delil  niteliği  taşıyabilecek hiçbir  maddi 
olgu içermeyen ve içermesi de mümkün olmayan birçok zaman, mekan, şahıs, kavram ve mantık 
hataları bulunan tamamen sahte bilgisayar kayıtlarına dayandırıldığını, varsayımlara ve kanaatlere 
göre  suçlandığını,  suçlamaları  kabul  etmediğini,  sahteliklerin  yargılama  sırasında  sanıkların  ve 
müdafilerinin  savunmalarıyla  ve  aldırılan  uzman  görüşleri  ile  tespit  edildiğini,  2003  yılından 
sonraki tarihli bazı belge ve bilgilerin dijital veriler içerisinde yer aldığını, Gölcük'te hakkında yeni 
bir  şeyin  çıkmadığını,  hakkındaki  dijital  verilerin  sahte  ve  üretilmiş  olduğunu,  yasadışı  hiçbir 
oluşum içinde bulunmadığını,  1.  Ordu Komutanlığına  hayatında  hiç  gitmediğini  ve söz  konusu 
seminere de katılmadığını, seminerin varlığından dâhi haberinin olmadığını, ilk defa 2010 yılında 
basından  duyduğunu,  2002-2003  yıllarında  Deniz  KuvvetleriKomutanlığı  tarafından  şahsına 
herhangi bir bilgisayar tahsis edilmediğini, aynı tarihte TCG Yıldız Gemisinde kurumsal bir iletişim 
ağının  da  bulunmadığını,  yine  butarihte  kendi  şahsi  bilgisayarının  ve  internet  bağlantısının  da 
olmadığını, İsminin müzahir personel listesinde yer almadığını, hakkındaki iddiaların ve belgelerin 
doğru  olması  halinde  müzahir  personel  listesinde  de  yer  alması  gerektiğini,  amiral  listesinin 
hazırlandığı  tarihlerde  rütbesinin  binbaşı  olduğunu,  10  yıl  soma  amiralliğe  terfi  edeceğini 
öngörmenin veya planlamanın imkansız olduğunu, bu listenin de sahte olduğunu, hakkında her türlü 
şüpheden uzak herhangi bir delilin bulunmadığını, beraatine karar verilmesini talep ettiğini beyan 
ederek önceki beyanlarına benzer beyanlarda bulunduğu görülmüştür.

126-)SANIK SİNAN TOPUZ:

a-)  Klasör  9  Dizi  154-157'de  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
12.05.2011  Tarihli  Beyanlarında  Özetle:  Balyoz  güvenlik,  Suga  ve  Oraj  Harekat  Planlarında 
isminin  geçtiğini  2010  yılı  Temmuz  ayında  duyduğunu,  bu  planlarla  ve  olaylarla  ilgisinin 
olmadığını, suçlamaları kabul etmediğini,2002 yılı Eylül ayında 4 aylığına yurtdışına gittiğini, Ocak 
2003'te  geri  döndüğünü,  06  Mart  2003'te  tayininin  çıktığını,  yurtdışından  gemi  alımı  için 
Amerika'ya gittiğini,  01 Temmuz 2003'te Türkiye'ye döndüğünü, Gölcük Donanma Komutanlığı 
İstihbarat  Şube  Müdürlüğünde  yapılan  aramada  ele  geçen  belgelerden  haberinin  olmadığını, 
İstihbarat Şube Müdürü Kemalettin Yakar'ı simaen tanıdığını, İstihbarat Şube Müdürlüğünde çalışan 
Astsubay Erdinç  Yıldız'ı  tanımadığını,  Hakan Büyük'ü  tanımadığını,  2002-2003 yıllarında  TCG 
Gediz  Gemisinde  ikinci  komutan  olarak  görev  yaptığını,  kendisi  ile  ilgili  olarak  koordinatör 
görevlendirmesinin  doğru  olmadığını,  askeri  literatürde  koordinatörlük  diye  bir  görevin 
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bulunmadığını,  özel  kuryelik  şeklinde  bir  nitelemenin  de  bulunmadığını,  2002-2003  yılı  ve 
somasında  görevi  nedeni  ile  gemilerde  ve  büyük  oranda  da  yurtdışında  olması  nedeni  ile 
koordinatör  ya  da  kurye  olarak  görevlendirilmesinin  çok  mantıklı  olmadığını,  Personel 
görevlendirme.doc isimli bir belge hazırlamadığını, 30 Aralık 2002-06 Ocak 2003 tarihleri arasında 
Girit adasında olduğunu, ayrıca 15 Eylül 2002-28 Ocak 2003 tarihleri arasında NATO görevinde 
olması nedeni ile büyük bir zamanını denizde geçirdiğini, böyle bir belge hazırlamadığını, Mehmet 
Örgen adına imzaya açılmış olan transfer.doc isimli belgeden haberinin olmadığını,  bu belgenin 
dayandırıldığı  bilgi  notu  başlıklı,  Özden  Örnek  imzasına  açılmış  plan  çalışmaları,  personel 
görevlendirmesi  konulu  belgeyi  de  kendisinin  hazırlamadığını,  o  tarihlerde  yurtdışında  görevde 
olduğunu "Amiral Listesi 1" başlıklı listeden haberinin olmadığını, böyle bir belge hazırlanmasının 
mümkün  olmadığını,  bu  belgenin  doğru  olmadığı  kanaatinde  olduğunu,  gazetede  yayınlanan 
haberlerde  kayınpederinin  tutuklanacaklar  listesinde  gösterildiğini,  bunun  da  kendi  durumu  ile 
çeliştiğini,  kafes  eylem  planı  iddianamesine  esas  e-mail  ihbarında  kendisi  ile  ilgili  el  yazısı 
notlardaki  görev  bilgisinin  doğru  olduğunu,  ancak  hakkındaki  kanaate  katılmadığını,  böyle  bir 
belgeden de haberinin olmadığını,  Levent  Bektaş'ı  okuldan tanıdığını,  sadece selamlaşıp geçtiği 
birisi olduğunu, kimsenin adamı olmadığını, belgede kendi isminin niçin geçtiği konusunda hiçbir 
fikrinin olmadığını, Suga Harekat Planı ve ekindeki öncelikli ve özellikli görevlendirme listesinin 
doğru  olmadığını,  askeri  hiyerarşide  o  şekilde  bir  görevlendirmenin  olamayacağını  ve  isim 
belirtilemeyeceğini,  o  tarihlerde  Türkiye'de  görevde  olmadığını,  görevlendirmeden  haberinin 
olmadığını,  Hakkındaki  belgelerin  doğru  olmadığını,  birileri  tarafından  kurgulandığını,  Gölcük 
Donanmadaki  İstihbarat  Şube  Müdürlüğündeki  belgelerin  birileri  tarafından  konulduğunu, 
aleyhindeki belgelerin herkes tarafından üretilebilecek dijital belgeler olduğunu, Ekim 2003 tarihli, 
Özden Örnek imzalı, bilgi notu başlıklı belgedeki görevlendirmeden haberinin olmadığmı,böyle bir 
şey yazmadığını; kendisine bu şekilde bir görev verilmediğini, Cem Gürdeniz'in, TCG Gaziantep 
gemisinde kendisinin gemi  komutanı  olduğunu, 1998-1999 Mart'ına kadar  birlikte  çalıştıklarını, 
özel kurye olarak belgede nitelendirilen Bora Oğurlu'yu sadece simaen tanıdığını, merhabalıklarının 
bulunduğunu, yakinen tanımadığını, Sinan Ertuğrul'u tanıdığını, Rafer Oktar ve Ahmet Dikmen'i de 
meslektaş  olarak  tanıdığını,  bilgi  notu  başlıklı  belge  formatlarının  belgelerin  hazırlandığı  iddia 
olunan tarihte askeriyede kullanılmadığını, ifade verdiği tarih itibari ile kullanımda olduğunu, bilgi 
notlarının  sadece  kurum  içinde  bilgi  vermek  için  kullanıldığını,  kurum  dışı  yazışmalarda 
kullanılmadığını, dijital verilerin hiçbirinden haberinin olmadığını, hükümeti devirmeye yönelik bir 
oluşumun içinde olmadığını beyan etmiştir.

b-) Klasör 11 Dizi 260'da Bulunan, Sorgu Hakimliğinde Yapmış Olduğu 12.05.2011 
Tarihli Savunmalarında Özetle: 15 Eylül 2002-28 Ocak 2003 tarihleri arasında NATO görevinde 
bulunmak üzere ikinci komutanı olduğu TCG Gediz Gemisi ile Akdeniz'de dolaştığını, 28 Ocak 
2003 tarihinden 16 Mart 2003 tarihine kadar aynı gemide ikinci komutan olarak Türkiye'de görevli 
olduğunu, 16 Mart tarihinde ABD'ye gittiğini, 01 Temmuz 2003 tarihinde Türkiye'ye döndüğünü, 
Hakan  Büyük'ü  tanımadığını  ve  görmediğini,  Cumhuriyet  Savcılığında  kendisine  gösterilen  ve 
okunan  belgelerin  hiçbirini  kabul  etmediğini,  yasadışı  herhangi  bir  emir  ve  talimat  almadığını, 
kendi bilgisi dışında isminin geçmiş olduğu belgelerden haberinin olmadığını, koordinatörlük veya 
özel kuryelik yapmadığını, suçlamaları reddettiğini beyan etmiştir.

c-)  Kapatılan  İstanbul  10.  Ağır Ceza  Mahkemesindeki  02.12.2011  Tarihli  64  Nolu 
Celsede  Yapmış  Olduğu  Savunmasında  Özetle:  İddianamedeki  tüm  suçlamaları  reddettiğini, 
kendisi hakkındaki delillerin üçüncü kişiler tarafından üretilebilecek dijital deliller olduğunu, sahte 
olduklarını, somut olmadıklarını, belgelerin somadan yazıldığına ve sahteliğine dair birçok tespitin 
bulunduğunu, Sözde Gölcük-İstanbul kuryesi belgesinin üzerindeki tarihin Ekim 2003 olduğunu, 
ancak  bilgisayara  bu  belgenin  04  Kasım  2002  tarihinde  kaydedildiğinin  gözüktüğünü,  kayıt 
tarihinin seçimden 1 gün somaki tarih olduğunu, ortada henüz hükümetin olmadığını, sözde balyoz 
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planının  tarihinin  02  Aralık  2002  olduğunu,  oraj  planı  adının  20  Ocak  2003  tarihinde  ortaya 
çıktığını, sözde kurye Ahmet Dikmen'in 31 Ocak 2003tarihinde Azerbaycan'a gittiğini ve 6 ay sonra 
06 Ağustos 2003 tarihinde geri  geldiğini,  tarihlerde tutarsızlık ve mantıksızlık  bulunduğunu, 31 
Ocak 2003 tarihinde 4 aylık NATO görevinden döndükten 25 gün sonra Şubat 2003 sonu kendisinin 
tekrar yurtdışına gönderilmesinin planlandığını, bu nedenle hastaneye yollandığını, Şubat sonunu ve 
Mart başını hem kendisi hem de personeli için doktor peşinde koşarak muayenelerini tamamlamaya 
çalıştığını, diğer yandan kafileyi yurtdışına intikal için hazırlık faaliyetlerini icra ettiğini, 06 Mart 
2003 tarihinde  seminerin  ortasında  Amerika  Birleşik  Devletlerine  gideceğinin  kesinleştiğini,  bu 
dönemde  yurtdışı  hazırlıkları  yaptığını,  seminerden  dahi  haberinin  olmadığını,  iddia  edilen  suç 
tarihinde toplam 8 ay Türkiye'de bulunmadığını, atılı suçu işlemesinin mümkün olmadığını, atılı 
suçla  ilgili  tek  bir  somut  delilin  bulunmadığını,  Kendisi  ile  ilgili  dijital  dokümanların  üst  veri 
bilgilerinde ve kullanıcı  yollarında oynamaların bulunduğunu, değiştirilmiş olduklarını,  Boğaziçi 
Üniversitesi raporuna göre dijital dokümanların delil bütünlüğünün bozulduğun tespit  edildiğini, 
2002 yılında hazırlanan amiral listesine göre 2011 yılında terfi edeceğinin bilinmesinin mümkün 
olmadığını, normal şartlarda 2013 yılında terfi sırasına girmesi gerekirken 2004 yılında üstün başarı 
kıdemi aldığını,  2006 yılında albaylıkta bekleme süresinin 6 yıldan 5 yıla çekildiğini ve şuraya 
girme hakkının 2 yıl öne alındığını, bu durumun 2002 yılında bilinmesinin mümkün olmadığını, bu 
listenin de sahte olduğunu, beraatini talep ettiğini beyan etmiştir.

127-)SANIK TURGUT ATMAN:

a-)  Klasör  12,  Dizi  50-52'de  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  vermiş  olduğu 
27.05.2011 tarihli beyanında özetle: 

Suçlamayı kabul etmediğini, asla iddia edildiği gibi bir teşebbüsün içinde olmadığını, emir 
almadığını, bu konuda bir şey duymadığını, 2003 tarihinde 1. Ordu'da 05-07 Mart 2003 tarihinde 
gerçekleştirilen  plan  seminerini  hiç  duymadığını,  ancak  basından  duyduğunu,  2003  yılında 
Diyarbakır 2. Hava Kuvvet Komutanlığında Kurmay Başkanı olarak görev yaptığını, o tarihlerde 
Irak Savaşının başlama aşamasında olduğunu, bu nedenle Amerikalıların gelip gittiğini, çok yoğun 
hareketlilik  olduğunu,  böyle  bir  oluşumdan,  plandan  ve  hareketten  haberlerinin  olmadığını, 
hakkındaki belgelerin tamamen düzmece olduğunu, şahsını hedef alan bir organizasyon olduğunu, 
askeri hiyerarşi dışında herhangi bir yapılanmanın olabileceğine ihtimal vermediğini, var ise de bu 
konuda bilgisinin  olmadığını,  komutanlığın  izni  dışında  plan  seminerinde  herhangi  bir  hususun 
görüşülmesinin ve tartışılmasının mümkün olmadığını, böyle bir şeyi görmediğini, 

2001-2005  yılları  arasında  Diyarbakır'da  Harekat  Komutanı,  Kurmay  Başkanı  ve  üst 
komutan  olarak  çalıştığını,  "EK  I  LAHİKA-5"  isimli  sıkıyönetim  görevlerinde  kullanılacak 
personel  listesinden  haberinin  olmadığını,  kendisine  böyle  bir  görev  verilmediğini,  bu  listede 
isminin nasıl geçtiğini bilmediğini, 2003 yılında Diyarbakır'da tuğgeneral olarak görev yaptığını, 
belgeyi  oluşturan  Cengiz  Köylü'yü  o  tarihlerde  tanımadığını,  ancak  dava  açılınca  ve  basına 
yansıyınca duyduğunu, Gölcük Donanma Komutanlığı'nda elde edilen aynı mahiyetteki belgede de 
isminin  nasıl  geçtiğini  anlamadığını,  Mart  2003  tarihli,  Oraj  Hava  Harekat  İhtimalat  Planı 
hazırlıkları konulu yazıyı kendisinin yazmadığını, Mart 2003 tarihinde Diyarbakır'da 2. Taktik Hava 
Kuvvetlerinde  Kurmay  Başkanı  olarak  görev  yaptığını,  hatırladığı  kadarı  ile  o  tarihte  Bilgin 
Balanlı'nın Ankara'da karargahta görevli olduğunu, bu belgedeki gibi sözlü emrin askeri hiyerarşi 
ile  bağdaşmadığını,  belgenin  içeriğinin  emir  komuta  hiyerarşisine  uymadığını,  Bilgin  Balanlı'yı 
1984 yılında Malatya Erhaç'ta tanıdığını, kendilerinin kuvvet komutanı olduğunu, iddia edildiği gibi 
Bilgin Balanlı'nın, kendilerine sözlü emir vermediğini, Oraj Hava Harekat Planını basına sızıncaya 
kadar hiç duymadığını, kesinlikle bu oluşumdan haberinin olmadığını, 2003 yılında T.Atman isimli 
bir  kullanıcı  adının  olmadığını,  çok  iyi  bir  bilgisayar  kullanıcısı  olmadığını,  bilgisayarı  açıp 
Word'de belge oluşturamadığını, o dönemde savaş koşullarının olduğunu, çok yoğun olduklarını, 
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Bilgin  Balanlı'dan  herhangi  bir  talimat  almadığını,  hukuki  önlemler  konulu  belgeyi  kabul 
etmediğini, Ahmet Zeki Üçok'un, kendisine böyle bir belge yazmadığını, yazmasının da mümkün 
olmadığını,  adli  müşavirin  komutana  bağlı  olduğunu,  Ahmet  Zeki  Üçok'u  adli  müşavir  olması 
sebebi  ile  tanıdığını,  kendi  Hava  Kuvvetleri  Karargahı'nda  savcı  olduğunu,  oradan  tanıdığını, 
"İhtimal" isimli EK-4'te yer alan belgeden haberinin olmadığını, kendisinin yazı göndermediğini, 
Beyazıt Karataş'ın da kendisine cevap göndermediğini, Beyazıt Karataş'ı tanıdığını, devre arkadaşı 
olduğunu,  2003  Mart  ayında  kendisinin  Diyarbakır'da  Kurmay Başkanı  olarak  görev  yaptığını, 
Beyazıt  Karataş'ın  ise  Bandırma'da  görevli  olduğunu,  kendisi  ile  belirtilen  şekilde  kesinlikle 
yazışmadığını,  belgelerin  somadan  oluşturulmasının  mümkün  olduğunu,  Hakan  Biiyük'ü 
tanımadığını,  ismini  basından  öğrendiğini,  Oraj  Hava  Harekat  Planı  çerçevesinde  herhangi  bir 
faaliyetinin olmadığını,  o konuda herhangi bir bilgisinin de olmadığını,  dijital belgelerin altında 
imzasının  olmadığını,  bu  belgelere  inanmadığını,  bu  belgelerde  emekli  olan  hiç  kimsenin 
bulunmadığını, hakkında işlem yapılan kişilerin görevde olan muvazzaf kişiler olduğunu, belgeler 
ile ilgi ve alakasının olmadığını beyan etmiştir.

b-)  Kapatılan  İstanbul  10.  Ağır  Ceza  Mahkemesindeki  02.12.2011  tarihli  64  Nolu 
celsede yapmış olduğu savunmasında özetle: 

Kendisine yöneltilen ve iftira  ürünü olduğu son derece açık olan suçlamayı  asla  kabul 
etmediğini, 35 yıllık meslek yaşantısında her zaman hak, hukuk ve adalet ilkelerine uygun hareket 
etmeye gayret ettiğini, bu süre içinde hiç kimseden iddianamedeki suçlamaya yönelik, yazılı veya 
ima yolu ile emir almadığını ve emir vermediğini, sözde kendisi tarafından yazıldığı veya başkaları 
tarafından  yazılarak  kendisine  gönderildiği  ifade  edilen  sahtekarlık  ürünü  hiçbir  belgeyi  kabul 
etmediğini,  bu  belgelerden  ilk  kez  soruşturma  nedeni  ile  avukatının  kendisine  gösterdiğinde 
haberdar  olduğunu,  belgelerin baştan  başa mantık,  teknik  ve ifade hataları  ile  dolu,  içeriği  boş 
olduğunu,  altında  imzasının  olmadığını,  evrensel  hukuk  kriterlerine  göre  delil  niteliği 
taşımadıklarını, suçlandığı aynı belgeye ilişkin Emniyetin iki farklı biriminin düzenlediği raporlar 
arasında  çelişki  bulunduğunu,  saat  farklılıklarının  bulunduğunu,  hakkındaki  suçlamalarla  ilgili 
hiçbir somut delilin ortaya konmadığını, isminin, sözde sıkıyönetimde görev alacaklar listesinde ve 
diğer sahte belgelerde kendi iradesi dışında yer aldığını, plan seminerine katılmadığını, şahsının 
özellikle  hedef  seçildiğini,  2003  yılında  Diyarbakır'da  görev  yaptığı  sırada  kendisinden  daha 
kıdemli  başka  generallerin  de  olduğunu,  sadece  kendisi  hakkında  dava  açıldığını,  bu  dava 
konusunda bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olanların bu davanın askeri, siyasi veya kendilerine göre 
değişik boyutları olduğu konusunda uzaktan ahkam kesebileceklerini, ancak mahkeme heyeti için 
bu davanın sadece insani ve hukuki boyutunun esas olması gerektiğini,  kendilerine yapılanların 
ileride tarafsız ve adil yargı önüne çıktığında ahkam kesip atıp tutanların bize böyle anlatılmadı, 
bilmiyorduk  gerekçesinin  arkasına  kolayca  sığınmak  isteyeceklerini,  ancak  gerçekleri  ve  tüm 
sahtekarlığı  açık  seçik  bilenlerin  bilmiyorduk  deme  şanslarının  olmayacağını,  Hava  Kuvvetleri 
Komutanlığı inceleme raporuna göre iddia edilen yapılanmanın hayal ürünü olduğunu, belgelerin ve 
dijital  verilerin  sahte  olduğunu,  kendisinin  Türk  Silahlı  Kuvvetleri'nden  tasfiye  edilmesinin 
amaçlandığını, beraatini talep ettiğini beyan etmiştir.

128-) SANIK ABDULLAH CAN ERENOĞLU:

a-)  Klasör  46  Dizi  267-270'de  bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  vermiş  olduğu 
14.09.2011 tarihli beyanında özetle: İddiaların atılı olduğu dönemde Milli Savunma Bakanlığında 
Genel Plan ve Prensipler Dairesi Başkanı olarak görev yaptığını, bu görevi 2001-2003 Ağustos'una 
kadar devam ettiğini 2003 Ağustos 2005 Ağustos arasında Denizaltı Filosu Komutanı, 2005-2008 
yılları arasında sahil Güvenlik Komutanı, 1999-2001 yıllarında DKK'da Strateji ve Kuvvet Plan 
Daire Başkanı olarak görev yaptığını, 2003 tarihinde gerçekleştirilen plan seminerine katılmadığını 
Balyoz Güvenlik Harekat Planını medyadan duyduğunu, Suga, Oraj harekat planları ile ilişkisinin 
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bulunmadığını sözde Suga Harekat Planı çerçevesinde bir görev almadığını bu konuda kendisine 
yazılı ve sözlü emir verilmediğini beyan etmiş, hassas personel listesi, amiral listesi ile ilgisinin 
bulunmadığını,  2001  Ağustos'unda  Tuğamiral  olduğunu,  amiral  listesi  adlı  belgede  Koramiral 
olacağının gözükmediğini 2009 yılında koramiral olduğunu, Gölcük'te ele geçen 5 nolu haddisk 
içindeki  KOM.doc  isimli  belgeyi  hazırlamadığını,  tamamen  sahte  olduğunu,  Cem Gürdeniz  ile 
hiçbir yerde çalışmadığını, belgenin Ocak 2003 tarihli olmasına karşın üst verisinde 3 Şubat 2003'te 
oluşturulduğunun  gözüktüğü  bu  da  dijital  verinin  açıkça  sahte  olduğunu  ortaya  koyduğunu, 
EGAYDAAK.  ÇG.  (bil  notu).doc  isimli  belgeyi  yazdığı  iddia  edilen  Feyyaz  Öğütcü'yü  ismen 
tanıdığım  Feyyaz  Ögütcü  tarafından  kendisine  sözlü  ya  da  yazılı  talimat  verilmediğini, 
EGAYDAAK ÇG liste.doc isimli belge altında ismi geçen İsmail Taylan'ı o tarihlerde tanımadığını,  
kendisini amiral olduktan sonra tanıdığını, herhangi bir üst değerlendirme grubundayer almadığını, 
anılan belgenin kullanıcı yollarında isminin geçmediğini, belgede ismi geçen A. Feyyaz Öğütçü, 
Kadir Sağdıç ve Deniz Cora'yı ismen tanıdığını o dönemde birlikte çalışmadığını, EGAYDAAK 
çalışma grup konu teklif.doc isimli belgeyi  kendisinin hazırlamadığını,  dijital  verinin üzerindeki 
tarihin  18  Kasım  2002,  oluşturulma  tarihinin  7  Aralık  2002  olması  nedeniyle  verinin  sahte 
olduğunun  ortaya  çıktığını,  belgede  kullanıcı  yollarında  isminin  geçmesini  kabul  etmediğini, 
kullanıcı yollarında isimleri geçen Murat Saka ve Levent Kerim Uça ile o dönem çalışmadığını, 
görev yaptığı süre içerisinde Türkiye ve Yunanistan arasında krizi artırmaya yönelik bir çalışma 
içerisinde olmadığı gibi iki ülke arasında kriz çıkmasını engellemek için çalışma yaptığını; konu 
teklif EK-A.doc isimli belgenin doğru olmadığını, böyle bir çalışma yapmadığını, Murat Saka ile o 
dönemde çalışmadığını;  görev analiz  klasörü içersinde yer  alan yapılanma klasöründeki  verileri 
kabul  etmediğini  bu  yapılanmadan  haberinin  olmadığını,  belgenin  oluşturulduğu  iddia  edilen 
Temmuz 2008'de Ankara'da görevli olduğunu, İstanbul Bölge Başkanı olarak gözükmesi hususunun 
mümkün olmadığını, iradesi dışında imza bloğuna adının açıldığını, belge ile ilgili olduğu iddia 
edilen şahısları  tanımadığını;  Ergenekon Terör  örgütü kapsamında Emre Onat  isimli  tanımadığı 
kişinin  evinde ele  geçtiği  iddia  edilen  kardeşlerine  ait  çürük raporları  ile  ilgili  bilgilerin  doğru 
olduğunu,  her  iki  kardeşinin  de  sakat  olduğu  için  askerlik  yapamadıklarını,  bu  belgenin  Emre 
Onat'ın  evinde  ele  geçme  nedenini  bilmediğini,  Ergenekon  soruşturması  kapsamında  ÇYDD 
Kadıköy  Şubesinde  ele  geçirilen  Türkan  Saylan.doc  isimli  belgede  ismi  ve  e-mail  adresinin 
kullanıldığını,  Aydın  Ortabaşı'yı  ismen  tanıdığını,  belge  basına  yansıdıktan  soma şahsın  yanına 
geldiğini  ve  bu  şekilde  bir  elektronik  posta  göndermediğini  ve  isimleri  kendisinin  yazmadığını 
söylemediğini Aydın Ortabaşı'nın Yalova Armutlu'da fakir ailelerin kız çocuklarının okutulmasına 
yönelik bir çalışması olduğunu bildiğini, Türkan Saylan ve Komutanlarla irtibatlı olup olmadığını 
bilmediğini,  24.05.2009  tarihli  İstanbul  Emniyet  Müdürlüğü'ne  gönderilen  e-mail  ihbarının 
içeriğinden haberinin olmadığını isminin karşısındaki notun niçin yazıldığını bilemediğini üzerine 
atılı  suçları  kabul  etmediğini,  somut  delil  ve  verinin  bulunmadığını,  seminere  katılmadığını, 
darbelere karşı olduğunu, kendi iradesi ve bilgisi dışında oluşturulan sahte dijital verilere dayanarak 
hakkında dava açılamayacağını beyan etmiştir.

b-)Sanığın Klasör 46 dizi 273'teki Sorgu Hakimliği huzurundaki beyanında:
Cumhuriyet Savcılığındaki ifadelerini aynen takrar ettiğini, 1 yıl süre ile Deniz Kuvvetleri 

Komutanlığını  Denetleme  ve  Değerlendirme  Başkanı  olarak  Gölcük  Donanma  Komutanlığında 
görev yaptığı sırada yapılan aramada en ufak bir delil karartma teşebbüsünün olmadığını, önceki yıl 
aynı  suçlamalar  ile  ilgili  olarak  hakkında  delil  bulunmadığı  gerekçesiyle  kovuşturmaya  yer 
olmadığına karar verildiği halde tekrar ifade vermesinin sebebini anlamadığını, kanıtların düzmece 
olması nedeniyle serbest bırakılmasına karar verilmesini talep etmiştir.

c-) Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki Savunmaları: 
ca) 05.01.2012 tarihli 67 Nolu celsede yapmış olduğu savunmasında özetle:
Önceki savunmalarını aynen tekrar ettiğini, seminer ile ilgili ilgisinin ve basında çıkıncaya 
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kadar bilgisinin olmadığını, bu konu ile ilgili hiçbir emir alıp emir vermediğini, dijital verilerdeki 
isminin iradesi dışında yer aldığını, verilerde ne ıslak ne de başka türlü imzasının bulunmadığını, 
verilerin  tamamen  sahte  olduğunu,  dosyada  mevcut  bilirkişi  raporları  ile  manipülatif  olduğu 
belirlenmiş  dosyaların tamamı 28 Temmuz 2009'dan somaki  bir  tarihte  ve sistem tarih ve saati 
değiştirilmiş  başka  bir  bilgisayara  aktarılarak  kaydedildiğinden  sahteliğinin  ispatlandığını, 
Egaydaaklarla  ilgili  çalışma  gruplarının  burak  alt  çalışma  grubu  ile  ilgisinin  bulunmadığım, 
verilerin üzerlerindeki tarihleri ile oluşturulma tarihlerimin farklı olduğunu, sözde bilgi notlarının 
oluşturulmadan  imzaya  sunulmasının  mümkün  olmadığını,  atılı  suçu  işlediğine  dair  her  türlü 
şüpheden uzak kesin delil bulunmadığını beyan ederek tahliyesini ve beraatini talep etmiştir.

cb) 16.01.2012 tarihli 73 Nolu celsede yapmış olduğu savunıhasında özetle:
Enver Aksoy ve Levent Kerim Uça'yı ilk defa gördüğünü, burak alt çalışma grubu olarak 

kendi isminin de geçtiğini, adı geçen şahısları ilk kez gördüğünü, 

cc) 03.09.2012 tarihli 115 Nolu celsede yapmış olduğu savunmasında özetle:
Savunmanın  tek  bir  tanığının  bile  dinlenmediği,  komplo  ürünü delillerle  haksız  olarak 

tutuklanmış olmasının insan hakları ihlali olduğunu, delillerin tartışılması aşamasının atlandığını, 
mahkemece aldırılmış herhangi bir bilirkişi raporu bulunmadığını, beyan etmiştir.
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