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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 4. Bölümü yer almaktadır. 

129-)SANIK ABDULLAH CÜNEYT KÜSMEZ:

a-)  Klasör  34  Dizi  147-148'de  bulunan,  Cumhuriyet  savcılığında  vermiş  olduğu 
17.08.2011 tarihli beyanında özetle:

Atılı  suçlamayı  kabul  etmediğini,  2010/185  soruşturması  kapsamında  11  nolu  CD 
içerisinde yer alan görevlendirmeler isimli klasör içerisindeki görevlendirilecek personel listesini 
kabul etmediğini, herhangi bir görevlendirmenin tarafına yapılmadığını, sözlü ya da yazılı böyle bir 
görev  almadığını,  Hanifi  Yıldırım'ı  ismen  tanıdığını;  2001-2003  yıllar  arasında  Harp 
Akademilerinde Kara Harp Akademisinde öğrenci subay olarak bulunduğu sırada herhangi bir plan 
yapılmadığını, görev verilmediğini Oraj, Balyoz, Suga gibi bir çalışmaya katılmadığını, 5-7 Mart 
2003  tarihli  seminere  katılmadığını,  semineri  duymadığını,  Gölcük'te  ele  geçen  delilleri  kabul 
etmediğini, İsmailağa Camiine yönelik herhangi bir plan ve faaliyetten haberinin olmadığını, adı 
geçen camiinin yerini bilmediğini, Ahmet Hacıoğlu'nu akademiden tanıdığını, Kahraman Dikmen 
ve Ali Demir'in aynı dönemde öğrenci olduklarını, görevlendirme çizelgesi altında ismi bulunan 
Erhan Kubat'ın kendisinin öğrenciliği döneminde akademide öğretim görevlisi olduğunu, derslere 
girdiğini;  gözlem  formu  isimli  belgeyi  hazırlamadığını,  isminin  eksik  yazıldığını,  ismini 
yazışmalarda  tam  kullandığını,  askerliğin  gereği  olarak  gözlem,  keşif  formu  ve  keşif  sonuç 
raporunun olduğunu ancak bunların taktik sahaya ve araziye yönelik bulunduğunu, askeri literatürde 
karar  matrisi  kullanıldığını  ancak  bunların  hiçbirisinde  kendisinin  yer  almasının  mümkün 
olmadığını; bilgisayarlarda Cüneyt Küsmez isimli kullanıcı ismini hiç kullanmadığını, akademide 
bulunduğu sürede şahsi bilgisayarının bulunmadığını, gözlem formu dijital veri bölümünü kabul 
etmediğini,  bu dijital  kullanıcı  yolları  ve bilgilerin somadan oluşturulabileceğini bu şekilde veri 
oluşturmadığını;  iki  yıl  kadar  AYİM'de  hakim  olarak  çalıştığını,  halen  Şırnak'ta  il  Jandarma 
Komutanı olarak görev yaptığını, bu suçlamayı kesinlikle kabul etmediğini 2002- 2003 tarihlerinde 
Emasya çalışması şeklinde bir faaliyet yürütmedikleri gibi planlama yapmadıklarını beyan etmiştir.

b-) Klasör 34 Dizi  156'de bulunan, Sorgu Hakimliğinde yapmış olduğu 17.08.2011 
tarihli  savunmasında  özetle: Cumhuriyet  Savcılığındaki  beyanını  aynen  tekrar  ettiğini  beyan 
ederek atılı suçlamayı reddetmiştir.

c-) Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki Savunmaları: 
ca) 05.01.2012 tarihli 67 Nolu celsede yapmış olduğu savunmasında özetle:
Önceki savunmalarını tekrar ederek atılı  suçlamayı  kabul etmediğini,  reddettiğini,  Harp 

Akademileri Komutanlığında suç tarihi itibariyle öğrenci subayı iken hiçbir bilgisayarı olmadığını, 
seminere katılmadığını, kendisine sözlü yada yazılı herhangi bir görev tevdii edilmediğini, Balyoz, 
Oraj, Suga adı verilen planlardan haberinin olmadığını, 1. Ordu Komutanlığını İstanbul Jandarma 
Bölge  Komutanlığı  karargahı  üzerinde  yönetim yetkisi  olmadığını,  hakkında  isnat  edilen  dijital 
yazıları  kabul  etmediğini,  nasıl  hazırlandıklarını  bilmediğini,  İstanbul  ilinde  görevlendirilecek 
personel listesi  adlı  çizelgede sicil numarası olarak 1988 J. Ord. 1 yazıldığını gerçek olanın ise 
1988-1 olduğunu, 1988-J.Ord.l nolu sicil akademide kullandığı sicil numarası olmadığını, gerçek 
sicilin  1988-1  olduğunu,  akademi  eğitimi  tamamlandıktan  sonra  sicil  numarasının  1988-J.Ord.l 
olduğunu, yani belirtilen sicil numarasının kurmay olduktan sonra kullanılan sicil olduğunu, bunun 
da 926 sayılı kanunun gereği olduğunu belirterek öğrenciyken sicil numarasının kurmaymış gibi 
yazılmasının mümkün olmadığını, bu nedenle belgenin sahte olduğunu İsmailağa Camiine yönelik 
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gözlem formu düzenlenmesi iddiasını asılsız olduğunu, söz konusu belgede isimleri geçen şahısları 
tanımadığını,  verilerin  altında  geçen Cüneyt  Küsmez ismi  ile  Abdullah  Cüneyt  Küsmez'in  aynı 
olmadığını,  İsmailağa  Camiinin  yerini  bilmediğini,  Ocak 2002'de  yapıldığı  iddia  edilen  gözlem 
formunun oluşturulma tarihinin 25 Aralık 2002 olmasının mümkün olmadığını, gözlem formunda 
geçen  hususların  Emasya  planlarında  geçen  hususlar  şeklinde  yer  alan  ifadelerin  bulunduğunu, 
İstanbul  Jandarma  Bölge  Komutanlığında  bir  personel  olmadığını  ve  bu  planları  görmesinin 
mümkün bulunmadığını,  kendisinin Kahraman Dikmen'den daha kıdemli  olmasına rağmen ilgili 
yazıda  daha  kıdemsiz  gösterildiğini,  doğru  olmayan  bilgisayar  kullanıcı  bilgilerine  göre  adına 
kayıtlı  bilgisayarın  olmaması,  farklı  bilirkişi  raporlarında  da  belirtildiği  üzere  istenildiğinde 
bilgilerin  değiştirilebileceği,  gerçek  kişilere  ait  olduğuna  dair  bir  tespitin  yapılamayacağını,  25 
Aralık  2002'de  alışveriş  yaptığını,  kredi  kartından  da  görülebileceğini  ve  Halk  Bankasına  para 
yatırdığını  bununla  ilgili  belgeleri  dosyaya  sunduğunu,  Şırnak'ta  İl  Jandarma  Komutanı  olarak 
görev yaptığını  belirtmiş,  atılı  suçlamayı  reddedip beraati  ile  tahliyesine karar  verilmesini  talep 
etmiştir.

cb) 03.09.2012 tarihli 115 Nolu celsede yapmış olduğu savunmasında özetle:
Atılı suçu reddettiğini, atılı  suçun maddi gerçeğe dayanmadığını beyan ederek beraatini 

talep etmiştir.

130-) SANIK ABDÜLKADİR ERYILMAZ:

a-)  Klasör  27  Dizi  442-444'de  bulunan,  Cumhuriyet  savcılığında  vermiş  olduğu 
25.11.2010 tarihli beyanında özetle:

2001  yılı  Eylül  ayında  İstanbul  Jandarma  Bölge  Komutanlığına  Tümgeneral  olarak 
atandığını, 2003 yılı  Ağustos ayında Adana Jandarma Bölge Komutanlığına atanıp 2006 yılanda 
kadrosuzluk nedeni  ile  emekli  olduğunu,  2002-2003 yıllarında bir  seminere katıldığını  fakat  bu 
seminerin balyoz semineri  olmadığını,  sunum yaptığını,  sunumun konusunun birliğinin teşkilatı, 
mevcudu olduğunu, sakal, çarşaf gibi eylem planları ile ilgisinin olmadığını, talimat vermediğini, 
Suga  ve  Oraj  harekat  planları  ile  ilgisinin  bulunmadığını,  basından  duyduğunu,  1.  Ordudaki 
seminere  katıldığında  İstanbul  Jandarma  Bölge  Komutanı  olduğunu,  katıldığı  seminerin  adının 
balyoz  olmadığını,  dosyada  mevcut  ses  kayıtlarının  içeriğini  okuduğunu,  birliğinin  teşkilatı, 
mevcudu, polisle ilgili Çetin Paşa'nın sorduğu ve cevaplarla ilgili kaset ve çözüm tutanaklarının 
kendisine ait olduğunu, söz konusu konuşmaların savaş ve sıkıyönetim durumunda kendisine bağlı 
olan teşkilatının takdimi olduğunu, 11 nolu CD içerisinde yer olan "JGK" Excel dosyasının 7. sırada 
tümgeneral Abdulkadir Eryılmaz İstanbul Jandarma Bölge Komutanı destekler görevli şeklindeki 
listenin niçin yazıldığını bilmediğini, bu konuda yorum yapamayacağını, balyoz planı eklerindeki 
listeleri  ilk  defa  gördüğünü,  bilgisinin  bulunmadığını,  Kubilay  Aktaş'ın  bu  tarihlerde  İstanbul 
Jandarma  Bölge  Komutanlığında  kendisinin  İstihbarat  Şube  Müdürü  olarak  görev  yaptığını, 
herhangi  bir  listenin  hazırlanması  için  kimseye  talimat  vermediğini,  İstanbul  Jandarma  Bölge 
Komutanlığı  yaptığı  sırada  Hanifı  Yıldırım'ın  Harekat  ve  Şube  Müdürü  olduğunu,  kendilerinin 
böyle  bir  görev  fonksiyonlarının  olmadığını.  Bu listelerin  emir  komuta  dışında  hazırlanmasının 
mümkün olduğunu (80 nolu celsede bu hususla ilgili olarak kastının kesinlikle personeline duyduğu 
şüphe  olmadığını,  yetkisiz  ve  başkaları  tarafından  yapılabileceği  hususunda  bu  noktaya  süre 
içerisinde geldiğini  ifade etmiştir)  beyan ederek suçsuz olduğunu beyan etmiş,  atılı  suçlamaları 
reddetmiştir.

b-) Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki Savunmaları: 
ba) 03.02.2011 tarihli 80 Nolu celsede yapmış olduğu savunmalarında özetle:
Cumhuriyet  Savcılığındaki  ifadelerini  tekrar  ederek  atılı  suçlamayı  reddettiğini  ve 

kesinlikle  kabul  etmediğini,  balyoz güvenlik planı  adını  ilk  kez 2010 yılı  başlarında medyadan 
duyduğunu, öncesi ile ilgili herhangi bir bilgisinin bulunmadığım internette ses kaydının olduğunu, 
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dinlediğinde seminerde yaptığı takdimin kaydı olduğunu anladığını, iddianamenin ek klasörlerinde 
yer alan dijital verilerin hiçbir yerinde isminin hazırlayan olarak geçmediğini, kendisine herhangi 
bir görev verildiğine, görevi kabul ettiğine, başkalarını görevlendirdiğine dair hiçbir delilin mevcut 
olmadığını,  2001-2003 yılları  arasında  İstanbul  Jandarma Bölge Komutanı  olarak görev yaptığı 
sırada 5-7 Mart 2003 tarihli 1. Ordu Komutanlığında icra edilen plan seminerine katıldığını, bu tür 
seminerlerin her yıl planlanarak icra edildiğini, yasal olduğunu, birliği ile ilgili seminerde takdimde 
bulunduğunu, sunumu sırasında Çetin Doğan'ın bazı soruları olduğunu, seminerde kesinlikle darbe 
planının görüşülmediğini, general-etüt başlıklı dijital verinin kim tarafından yazıldığını bilmediğini, 
sözde isminin karşısında destekler-görevli ibaresi ile neyin kastedildiğini bilmediğini, bu belge ile 
alakasının bulunmadığını, bu belgeyi tanzim edenler hakkında şikayetçi olduğunu, sıkıyönetim hali 
haricinde ordu komutanının birliğinin üzerinde herhangi bir komuta yetkisinin bulunmadığını, bu 
nedenle  de  ordu  komutanının  kendisi  ile  temas  ve  anlaşmasına  sıkıyönetim  halinde  gerek 
duyulamayacağını, seminerde geçen "Komutanım jandarmada böyle kuruluş kayıt altına alınmış bir 
bilgi yok. Ancak gerek 15'inci Kolordu gerek 3'üncü Kolordu Komutanlarının arz ettikleri gibi bir 
kısım polislerimiz geldikleri orijin itibari ile bir kısmı da yönlendirilip eğitim verilmeleri itibari ile  
biraz önce arz edilen bir tablo polis teşkilatında mevcut. Güneydoğu'da görev yaptığım sırada buna 
özellikle  özel  harekat  polislerinde  bu  yapının  belirgin  olduğu  gözüküyor.  Sağ  görüş  tandansı 
hakimdir ama biraz önce arz ettiğim gibi bir kısmı orijinleri itibari ile böyle bir tavır içindedirler 
fakat kemikleşmiş bir hal olarak da çıkan olabilir, çıkar komutanım. Zatıalinizin de malumlarıdır. 
Ancak  bizde  kayıt  altına  alınmış  bilgi  yok"  sözlerinin  kendisine  ait  olduğunu,  bu  sözleri  ile 
sıkıyönetimin  ilan  edilmesi  halinde  polisin  Jandarmanın  kontrolü  altında  tutulacağı  şeklinde 
kendisine  yapılan  suçlamanın  doğruyu  ifade  etmediğini,  sözlerinde  suça  dair  şüphenin 
bulunmadığını,  seminerde  yaptığı  Sabiha  Gökçen  havaalanının  bir  plan  gereği  kontrolünün 
mevzubahis  olmadığını,  hiçbir  suç  kastının  bulunmadığını,  Çetin  Doğan'ın  seminerin  icrası 
sırasında  irtica  faaliyeti  ve  ayaklanmaların  nerede  olabileceğine  dair  sorusuna  karşılık  verdiği 
Sarıgazi,  Ümraniye,  Esenyurt  ve Gaziosmanpaşa şeklindeki cevabım sıkıyönetimin ilanı  halinde 
genel emniyet ve asayişin sağlanmasında sorumlu olan komutanlığın bilgi ihtiyacı ile ilgili bir husus 
olduğunu, suç şüphesi oluşturacak bir hususun konuşmada geçmediğini, seminerde kendisine ait 
olduğu iddia edilen "komutanım biz de bunların jandarma nezaretinde kullanılmasını ve çok sıkı 
kontrol altında tutulmasını düşünüyoruz. Özellikle yapılacak operasyonlara haber verme, önceden 
ilgili  şeyleri  ikaz  etme,  haber  taşıma  gibi  bir  takım"  diye  devam  eden  sözlerin  kendisine  ait 
olmadığını, 28 Nisan 2010 tarihli Emniyet yazısına rağmen iddia makamı tarafından kendisine ait 
olmayan sözlere dayalı olarak oluşturulan şüpheyi kesinlikle kabul etmediğini, kendisine bağlı sanık 
durumundaki Kubilay Aktaş, Hanifı Yıldırım, Ömer Mimiroğlu, Cemal Temizöz, Mehmet Ulutaş 
gibi  isimlerin  kendisine  bağlıymış  gibi  gösterilmeye  çalışan,  akademide  öğrenci  subay olan  26 
jandarma personelinin şüpheli gibi görünmesine yol açtığını, İstanbul Jandarma Bölge Komutanlığı 
ile  herhangi  bir  bağlantısı  olmayan  harp  akademisinde  öğrenci  olan  26  jandarma  personelinin 
İstanbul  Jandarma  Bölge  Komutanlığı'nın  personeli  gibi  gösterilmesinin  sahtekarlığın  ayrı  bir 
boyutu olduğunu, dijital verilerin manipülatif olarak üretildiğinin ispatlandığını, bu husustaki diğer 
beyanlara katıldığını, İstanbul Jandarma Bölge Komutanın bağlı olduğu halde iddianamede sözde 
istihbarat  ve görevlendirme timleri  Tekirdağ ve Edirne İl  Jandarma Komutanlarının imza bloğu 
açılarak,  Kocaeli  İl  jandarma Komutanlığı'nda ise  genç bir  üsteğmenin imza bloğunun açılması 
İstanbul, Kırklareli, Sakarya ve Düzce İl Jandarma Komutanlıklarından da 11 nolu sahte CD'ye göre 
bilgi akışı görünmesine rağmen bilgi listesinin altında tanzim edenle ilgili hiçbir bilginin mevcut 
olmadığını, bu durumun şüphe oluşturduğunu, tanzim edildiğini iddia edilen listelerdeki bilgilerin 
tamamına yakınının jandarma sorumluluk bölgesi ile ilgili olmadığını, kendisine ait olduğu iddia 
edilen  36  konuşmanın  14'ünün  kendisine  ait  olmadığını,  ses  kayıtlarındaki  düzeltme  raporu 
iddianame düzenlenirken sehven veya ihmalden dikkate alınmadığından kendisi ile birlikte birçok 
jandarma personelinin de mağdur edildiğini, Çetin Doğan'la hiçbir anlaşma içerisinde olmadığını 
kimseden emir almadığı gibi emir vermeyip görevlendirme yapmadığını, seminerde yapmış olduğu 
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konuşmaların, iddia edildiği gibi darbeye ya da plana ilişkin olmadığını beyan ederek beraatini talep 
etmiştir.

bb) 03.09.2012 tarihli 115 Nolu celsede yapmış olduğu savunmasında özetle:
Önceki  ifadeleri  aynen  tekrar  ederek  atılı  suçlamaları  reddettiğini,  yalnızca  seminere 

katıldığını, balyoz darbe planından haberdar olmadığını beyan etmiştir.

131-)SANIK AHMET HACIOĞLU:

a-)  Klasör  24  Dizi  96-98'de  bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  vermiş  olduğu 
29.07.2011 tarihli beyanında özetle:

25 yddır jandarma subayı olarak görevimi hukukun gereğine uygun olarak yerine getiren 
bir kişi olması nedeniyle atılı suçlamanın içinde olamayacağını, görevlendirme çizelgesini kabul 
etmediğini, böyle bir görev almadığını, bu listeyi kimin yazdığını bilmediğini, 2001-2003 yılları 
arasında Harp Akademisinde kurmaylık eğitimi aldığını Erhan Kubat'ın o tarihte öğretim görevlisi 
olduğunu,  kendisinin  akademide öğrenci  olduğunu,  Kahraman Dikmen,  Cüneyt  Küsmez ve  Ali 
Demir'i akademiden tanıdığını, keşif sonuç raporu isimli belgenin doğru olmadığını, Ali Demir'e 
böyle bir görev vermediğini, bu belgenin dijital yollarında isminin olmasını kabul etmediğini çünkü 
akademiye girdiğinde bilgisayar kullanmayı bilmediğini, bilgisayarlarının da olmadığını, belgenin 
iradeleri dışında oluşturulduğunu, keşif formu isimli Word belgesini kabul etmediğini, söz konusu 
belgenin hayat felsefesine tamamen ters olduğunu, kurmaylık eğitimi esnasında harp akademilerine 
bağlı olduklarını, İstanbul Bölge Komutanlığı ile tek bağlantılarının oradan maaş alma olduğunu, 
gözlem formu  isimli  belgeyi  düzenlemediği,  İsmaliağa  Camiinin  yerini  bilmediğini,  adı  geçen 
belgede  ismi  geçen  şahısları  öğrenci  olduklarından  tanıdığı,  kendilerine  bu  hususta  görev 
vermediğini,  gözlem ve  keşif  sonuçları  isimli  dijital  veriyi  hazırlamadığını,  kullanıcı  yollarında 
isminin geçmesinin doğru olmadığını; karar matrisi isimli belge sorulduğunda karar matrisinin ne 
anlama geldiğini bilmediğini, askeri literatürde bu ibarenin kullanılmadığını, ilk kez duyduğunu; 
Gölcük Donanma Komutanlığında 11 nolu CD içindeki M-KOÇ-ÖZEL\İŞLEMLERİM\ CÇG isimli 
klasörde bulunan personel isim liste.xls isimli belgeyi ilk defa gördüğünü, listede isminin yanında 
bulunan sicil numarası olduğunu, ergenekon terör örgütü soruşturması kapsamında haklarında işlem 
yapılan Cİhandar Hasan Hanoğlu'nun kendisi İstanbul Balmumcu Da Jandarma sosyal tesis müdürü 
iken  onun  da  İstanbul  Jandarma  Bölge  Komutanlığında  Kurmay  Başkanı  olduğunu,  telefonla 
irtibatlarının  mümkün  olduğunu,  Mustafa  Koç'la  da  öğrencilik  döneminde  telefon  irtibatının 
olabileceğini beyan etmiştir.

b-) Klasör 24 Dizi 103-104'de bulunan, Sorgu Hakimliğinde yapmış olduğu 29.07.2011 
tarihli savunmasında özetle:

Atılı  suçlamaları  kabul  etmemiş,  Cumhuriyet  Savcılığındaki  beyanlarını  aynen  tekrar 
etmiştir.

c-) Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki Savunmaları: 
ca) 05.01.2012 tarihli 67 Nolu celsede yapmış olduğu savunmasında özetle:
Aşamalardaki beyanlarını aynen tekrar eden sanık, atılı suçlamayı kabul etmediğini, sahte 

sanal yazılara dayanılarak hiçbir somut delil olmaksızın tutuklandığını, isnat edilen sanal yazıları 
hiçbir şekilde daha önceden görmediğini, öğrenciliği sırasında adına tahsisli bilgisayarı olmadığını, 
plan seminerine katılmadığını, söz konusu sanal veriler doğrultusunda kimseye görev ve talimat 
vermediğini,  keşif  formu,  keşif  sonuç raporu ve gözlem keşif  sonuçları  adlı  yazılarda camii  ve 
çevresi tanıtılırken ismailağa sokağı, Darüşşafaka caddesi ve manyasızade caddesi gibi birçok sokak 
cadde isimlerinden bahsedildiğini, oysa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından alınan resmi 
yazıya göre raporlarda geçen sokak ve cadde isimlerinin verilme tarihinin 2006 ila 2007 yılları 
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olduğunu,  2002-2003 döneminde Eminönü-Vezneciler  arasında çalışan herhangi  bir  raylı  sistem 
bulunmadığını, 2006 yılında cadde ve sokak isimlerini belirleyen Meclis kararlarını 2003 yılında 
bilmemin mümkün olmadığını, söz konusu yazılarda imla hatalarının bulunduğunu, tüm belgelerde 
hep  aynı  kelimelerin  hatalı  olarak  girildiğini,  kullanıcısı  olduğu  iddia  edilen  keşif  formu  adı 
sahtesanal  yazının  kayıt  tarih  ve  saatleri  ile  o  dönemde  kullandığı  kredi  kartları  ekstreleri 
incelendiğinde aynı  anda yazıyı  yazıp alışveriş  yapmasının mümkün olmadığının anlaşılacağını, 
2003 ila 2008 yılları arasında toplam 8 ay Ankara da bulunduğunu ve bu sürede de Genelkurmay 
Başkanlığında  çalıştığını,  o  dönemde  Jandarma  Genel  Komutanlığıyla  hiçbir  bağlantısının 
olmadığını, söz konusu dijital verilerin kendisi tarafından hazırlanmadığını beyan ederek tahliyesi 
ile beraatine karar verilmesini talep etmiştir.

cb) 03.09.2012 tarihli 115 Nolu celsede yapmış olduğu savunmasında özetle:
Beyanlarının  esas  hakkındaki  savunması  veyahut  son  sözü  yerine  geçmemek  ve  esas 

hakkında  savunma  hakkına  saklı  tutmak  kaydıyla  yaptığını  belirterek  dosyanın  esas  hakkında 
savunma yapacak safhada olmadığını beyan ederek önceki aşamalarda beyanlarla örtüşen şekilde 
ifadelerde  bulunmuş  sahteliği  ispat  edilen  dijital  veriler  nedeni  ile  mahkumiyetlerine  karar 
verilemeyeceğini, beyan etmiştir.

132-)SANIK AHMET BERTAN NOGAYLAROĞLU:

a-)  Klasör  15  Dizi  315-317'de  bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  vermiş  olduğu 
01.07.2011 tarihli beyanında özetle:

Atılı suçlamayı kabul etmediğini, belirtilen oluşum içinde yer almadığını, 2011 yılı Şubat 
ayında  emekliye  ayrıldığını,  iddia  edilen  suç  tarihinde  2002-2003  yıllarında  Ankara'da  Hava 
Kuvvetlere Komutanlığında eğitim Tatbikat Şube Müdürü ve Kuvvet Genel Sekreteri olarak görev 
yaptığını,  2003-2004 yılları  arasında Balıkesir  9.  Ana Jet  Üs Komutanlığında Harekat  Başkanı, 
2004-2005 yıllarında ise Eskişehir 1. Hava Kuvvet Komutanlığında Kurmay Başkanı olarak görev 
yaptığını; Ek-lLahika-5.doc isimli sıkıyönetim görevlerinde kullanılacak personel başlıklı belge ile 
ilgili  daha  önce  çağırılıp  ifadesinin  alındığını  ve  bu  hususta  takipsizlik  kararı  verildiğini,  bu 
belgeden haberinin olmadığını oraj hava harekat isimli bir plan duymadığını, Cengiz Köylü'yü Hava 
Kuvvetlerinden ismen tanıdığını, belgeyi kim hazırladıysa Donanma Komutanlığına da o kişinin 
koyabileceğini; Ek-G Lahika.doc isimli belgenin kesinlikle kendisinin hazırlamadığını, gerçek dışı 
olduğunu, 2 yıl Cumhur Asparuk komutanı ile çalıştığını, Ziya Güler'in yazdığı iddia edilen yazı ve 
istihbarat şablonunun doğru olmayıp bundan haberinin olmadığını, Atilla Özler'i ismen tanıdığını, 
Ali Tarık Akça'ya Ek-8'de yer alan yazıyı göndermediğini, EK-9'da yer alan belgeden de haberinin 
olmadığını, 5 nolu harddisk içinde ele geçen irticai faaliyetlerin izlenmesi konulu, kendi ismine 
açılmış Şubat 2005 tarihli belgeyi kabul etmeyip böyle bir yazı yazmadığını, Turhan Çömez ile hiç 
tanışmadığını,  yazılarda ismini  A.Bertan Nogaylaroğlu yada Ahmet Bertan Nogaylaroğlu olarak 
yazdığını, belgede yazım kurallarına dikkat edilmediğini, Eskişehir Bilgi/img019 isimli belgenin 
uydurma  olduğunu,  böyle  bir  yazı  yazmadığını,  Mehmet  Aslan  ismini  hiç  duymadığını,  belge 
altındaki imzanın kendi imzasına benzediğini, ancak böyle bir yazı yazdığını hiç hatırlamadığını, 
kendi çalıştığı dönemde yıkıcı, bölücü ve irticai faaliyetlerin takibinin yapılmadığını, yine aynı hard 
disk içerisindeki 17.06.2005 tarihli bilgi ihtiyacı konulu kendi imzasına açılmış belgenin kesinlikle 
doğru  olmadığını,  bu  yazı  doğrultusunda  herhangi  bir  işlem  yapmadıklarını,  Hakan  Büyük'ü 
tanıdığını; Eylül 2004 tarihli Bilvanis Çiftliği konulu belgeyi kabul etmediğini, düzenlemediğini, 
Ocak 2005 tarihli  kişiye özel mesaj  formu sorulduğunda söz konusu tarihlerde Bilvanis Çiftliği 
konusununbahsedildiğini ancak bu konu ile ilgili yazışma yapmadığını, bu hususlarla ilgili herhangi 
bir  faaliyetinin  olmadığını;  Hiçbir-fişleme  çalışması  yapmadığını,  17.09.2004  tarihli  NT 
Kırtasiyeleri,  konulu Hava Kuvvetleri  Komutanlığına yazılan yazıyı  yazmadığını,  Hakan Büyük 
tarafından yazılan kırtasiyeye ait yazıdan haberinin olmadığını, 22.01.2004 tarihli NT Kırtasiyeleri 
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konulu yazının daha önce yazılmış olabileceğini, yazdığı iddia edilen belgelerin doğru olmadığını, 
imzanın  kendi  imzasına  benzemesine  rağmen  bu  belgeleri  imzalamadığını,  kendisinin  orjinal 
imzasını  alıp  belgeye koymuş olabileceklerini,  Muzaffer Tekin,  Fikret Emek ile Aydın Yüksek'i 
tanımadığını ve bunlarda ele geçen sıkıntılı temalar.doc isimli belge ile ilgisinin olmadığını, Zeyno 
Baran'ı Amerika'da Ateşe iken tanıdığını, şahsın Hudsan Enstitüsünde çalıştığını görevleri gereği 
düşünce  kuruluşlarıyla  irtibat  halinde  olduklarını,  Büyükelçiliğin  resepsiyonlarına  geldiklerini, 
Hudsan  Enstitüsünde  2007  yılında  düzenlenen  tartışmada  bulunduğunu  ancak  Ergin  Saygun'un 
bulunmadığını,  o  tarihlerde  Stratejik  Araştırma  Merkezi  yani  SAREM  isimli  TSK'ya  bağlı  bir 
birimin  Amerika'ya  geziye  geldiğini,  bu  Enstitüye  de  uğradıklarını  ancak  ekibin  tartışmaya 
katılmadığını  yalnızca  kendisinin  katıldığını,  tartışmanın  konusunun  PKK  olaylarının  artması 
sonucu Türkiye Kuzey Irak'a müdahale ederse Avrupa, Rusya ve Arap Ülkelerinin vereceği tepkiye 
yönelik olduğunu, 13.06.2007 tarihli Hudsan Enstitüsü Türkiye Çalıştayında Anayasa Mahkemesi 
Başkanına yönelik bir senaryonun tartışılmadığını, adı geçen kuruluşun sivil bir kuruluş olduğu, 
kendi  söylediklerinin  dışında  hiçbir  beyanın  doğru  olmadığını,  görev  yaptığı  süre  içerisinde 
kanunlara uygun hareket edip hukuk dışı bir faaliyetinin olmadığını beyan etmiştir.

b-) Klasör 15 Dizi  323'de bulunan, Sorgu Hakimliğinde yapmış olduğu 01.07.2011 
tarihli savunmasında özetle: Cumhuriyet Savcılığındaki beyanlarını aynen tekrar etmiştir

c-) Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki Savunmaları: 
ca)09.01.2012 tarihli 69 Nolu celsede yapmış olduğu savunmasında özetle:
Aşamalardaki beyanlarını tekrar eden sanık atılı suçu kabul etmediğini, Silahlı Kuvvetlere 

karşı  konjektürel  durumla  doğru  orantılı  olarak  bir  karalama kampanyası  yapıldığını,  bir  kısım 
insanların sahte şeyler üretip bir şekilde Silahlı Kuvvetleri içerisine veya dışarıda bunları çeşitli 
şekillerde  servis  etmeye  başladıklarını,  düzenlenen  sahte  dijital  verilerin  mantık  açısından  da 
hatalarla dolu olduğunu, iddia edilen balyoz darbe planının hazırlandığından 1 ay sonradan itibaren 
personel  itibariyle  uygulanamaz,  iş  yapamaz  hale  geldiğini,  sahtecilerin,  sanıkların  emeklilik 
imzalarının  bulunmadığını,  tutuklu  yargılanması  nedeniyle  mağdur  olduklarını,  Cumhuriyet 
Savcısının Hudson Enstitüsü ile ilgili olarak sanığın büyütülecek bir konu değil demesi üzerine söz 
alıp  Cumhuriyet  Savcısı  Ataşe  olarak  toplantıya  katılan  devletimizin  temsilcilerinin  bulunduğu 
enstitüde  üretilen  senaryo  uyarınca  Anayasa  Mahkemesi  Başkanının  öldürüldüğünü,  51  kişinin 
öldüğü bir  bombalama olayının tartışıldığı bir  ortamda gerek büyükelçilik gerekse Askeri  Ateşe 
olarak devletin bilgilendirilmesi "ya arkadaş bunlar böyle şeyler söylüyorlar. Bu nasıl iştir, öyle şey 
olur mu" diye bir tepkinin gösterilmemesinin nedeni sorulduğunda anılan toplantıda görüşlerin tek 
bir kelimesinin söylenmesi halinde orasını onların başına yıkacağını, bunu kendi kişiliğinin gereği 
olarak söylediğini, zaten Genelkurmay Başkanlığının da bu konuda açıklama yaptığını, asker olması 
nedeniyle  bu  konuları  daha  önce  konuşamadığı,  kendi  kendilerine  birşey  diyemediklerini 
belirtmişse de savunmasının devamında bu konuların orada tartışılmadığını, basının yazdığını beyan 
etmiştir

cb) 03.09.2012 tarihli 115 Nolu celsede yapmış olduğu savunmalarında özetle:
Hiçbir  tanığın  aleyhe  bir  söz  söylemediği,  savcılık  tarafından  aleyhe  tek  delil 

gösterilmediği,  2000  civarında  sahtecilikleri  ortaya  konulan  dijitallerin  2008  sonrasında 
üretildiğinin  ortaya  çıktığı  halde  mahkemenin  davaya  dayanak  yapılan  Tübitak  bilirkişilerini 
çağırmadığını, maddi gerçeğin ortaya çıkarılmadığını, mahkemenin bu tutumu nedeniyle şüpheler 
oluştuğunu, suçsuz olduklarını, sadece adalet istediğini beyan etmiştir. 

133-)SANIK ALİ SADİ ÜNSAL:

a-)  Klasör  49  Dizi  254-258'de  bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  vermiş  olduğu 
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21.09.2011 tarihli beyanında özetle:

Hiçbir zaman herhangi bir darbe girişiminin içerisinde olmadığım, bu konuda bir duyumu 
olmadığı gibi kendisine herhangi bir  görev de verilmediğini,  2001-2005 yılları  arasında Gölcük 
Donanma  Komutanlığında  Plan  ve  Teşkilat  Şube  Müdürü  olduğunu  Suga  Harekat  Planını 
duymadığını,  2002-2003 tarihlerinde  Özden Örnek paşanın  amiral  olacaklara  yönelik  albaylarla 
gerçekleştirdiği  toplantılardan  haberinin  olmadığını,  HB  Filo-Yassıada,  imraliada.doc  isimli 
belgeden haberinin olmadığını, albay olarak hiç mesaj yazmadığını, çalıştığı yerde bilgisayarının 
olduğunu, mesajları idari işler astsubayının yazdığını, Dora Sungunay'ı tanıdığını, Fikret Güneş'in 
astı olduğunu, adı geçen şahısların bir mesaj yazıp yazmadıklarını bilmediğini, teknik olarak da 
bunun mümkün olmadığını, suç tarihi itibariyle EGAYDAAK'lar ve hassas personel ile ilgili bir 
çalışma  yapmadığını,  Gölcük  Donanma  Komutanlığında  arama  yapıldığında  kendisinin  orada 
çalıştığını,  bütün bilgisayarlara el  konulduğunu, aleyhinde herhangi bir  belge çıkmadığını,  iddia 
edilen amiral listesinde olmadığını, söz konusu belgelerin Gölcük İstihbarat Şube Müdürlüğünde ele 
geçtiğini, orada bulunan kirli işlere karışan bazı kişiler tarafından kendi üzerlerinden saptırmak için 
yapılmış bir sahtekarlık olduğunu düşündüğünü, kendi ismini bulaştırdıklarını, terfisinden soma bu 
belgelerin konduğunu düşündüğünü, İstihbarat Şube ile bağının olmadığını; Donanmada zeminin 
altında belgenin saklanacağına dair bir husus olmadığını, ancak istihbarat şubede çalışmadığı için 
ele geçen belgeler ile ilgili gerçekleşen olaylardan haberinin olmadığını, 5 nolu harddisk içerisinde 
bulunan arşiv klasörü içindeki görevlendirme isimli belgeyi 2-3 ay önce bir gazetede gördüğünü, A. 
Feyyaz  Öğütçü  amiral  ile  hiçbir  ortamda  bulunmadığım,  bir  kez  terfi  ettiğinde  2010  Aralık'ta 
Feyyaz  Ögütcü'nün  kendisini  telefonla  arayarak  tebrik  ettiğini,  özel-çalışma.doc  isimli  yazıyı 
hazırlamadığını, yazıda geçen kişileri tanımadığını, dijital yollarında isminin geçmesinin tamamen 
tertip  olduğunu,  bu  şekilde  sahte  belge  oluşturulabileceğini,  2002-2003  yıllarında  bilgisayar 
ortamında Ali Sadi Ünsal yada A. Sadi Ünsal olarak kullanıcı ismi kullanmış olabileceğini, bilgi 
notu.doc isimli belgede geçen 2002 seçimleri ile ilgili herhangi bir çalışma yapmadığını; askerlerin, 
eşlerinin, çocuklarının takip edildiğine şahit olmadığını, belgeyi kabul etmediğini, Ek-A.doc adlı 
listelerden haberinin olmadığını, kullanıcı yollarında isminin niçin geçtiğini bilmediğini, Kemalettin 
Yakar'ı  şahsen  tanımadığını  sadece  Donanma  Karargahına  girip  çıkarken  ismen  tanışmışlığının 
olduğunu, hiçbir şekilde irtibatının olmadığını, 5nolu harddisk içinde görev analiz sıralı klasördeki 
yapılanma klasörü içindeki Gölcük.2008-2 isimli listelerin doğru olmadığını,  herhangi bir  görev 
almadığını,  listelerde  ismi  geçen  subayların  hiçbirini  tanımadığını;  Gölcük  Bölgesi  daire  grup 
amirleri bilgi.xls içinde belirtilen yapılanmadan haberinin olmadığını, Cem Gürdeniz'i bahriyeden 
tanıdığını, 1. Orduda gerçekleşen seminere katılmadığını, isminin amiral listesinde yer almadığı gibi 
tutuklanacak amiraller listesinde ismi bulunan iki amiral tarafından terfi ettirildiğini beyan etmiştir.

b-) Klasör 49 Dizi 264-265'de bulunan, Sorgu Hakimliğinde yapmış olduğu 21.09.2011 
tarihli  savunmasında özetle:  Atılı  suçlamaları  reddetmiş  Cumhuriyet  Savcılığındaki  beyanı  ile 
örtüşen ifadelerde bulunmuştur.

c-) Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki Savunmaları: 
ca) 05.01.2012 tarihli 67 Nolu celsede yapmış olduğu savunmasında özetle:
İddiaların dayanağını teşkil eden tüm sanal yazıların TSK'ya karşı komplo hazırlayan bir 

çete  tarafından  üretilerek  servis  edilen  imzasız  sahte  yazılar  olduğunu,  İddia  edilen  yazıların 
tamamının manipülatif  olduğunun ispatlandığını,  Hücumbotfilo Yassıada İmralıı.doc isimli sanal 
yazıda kullanıcı ismi ASADİÜNSAL iken diğer sanal yazılarda Sadi ifadesinini küçük harfli olarak 
yer aldığını, Emekli Genelkurmay Başkanı Işık Koşaner'e ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarının 
iddianamede delil olarak gösterildiğini,  bu hususun hukuka aykırı olması bir  yana ses kaydında 
iddianamesini destekleyecek bir hususun da olmadığını, son dönemde Türk Yargısına olan inancının 
azaldığım, donanma komutanlığmdaki bir  veya bir  kısım görevlilerin çetelerle işbirliği  olmadan 
haklarında  kurulan  pusunun  kurulmayacağına  inandığını,  bu  çeteyi  adli  makamların  ve  kolluk 
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kuvvetlerinin ortaya çıkarması gerektiğini, mağdur olduğunu beyan etmiştir.

cb) 03.09.2012 tarihli 115 Nolu celsede yapmış olduğu savunmasında özetle:
Mahkemeden  gerçeğin  ortaya  çıkarılmasını  talep  ettiğini,  5  nolu  harddisk  üzerindeki 

parmak izlerinin kime ait olduğunun tespit edilmediğini, bilirkişi incelenmesi yapılması taleplerinin 
gerekçesiz  olarak  reddedildiği,  darbeyi  önlediği  iddia  edilen  Hilmi  Özkök  ve  Aytaç  Yalman'm 
mahkemede tanık sıfatıyla dinlenmesi talebinde bulundukları halde talebin gerekçesiz olarak ihlal 
edildiğini,  mahkemece  yapılan  uygulamanın  avukatlarının  avukatlarını  görev  yapamaz  hale 
getirdiğini,  hukukun ve  adaletin  yoldan  çıktığı  bir  zeminde  kendisinden  savunma yapılmasının 
beklenemeyeceğini, savunmasız olarak yapılan yargılamanın ileri gidemeyeceğini beyan etmiştir.

134-)SANIK ALİ YASİN TÜRKER :

a-)  Klasör  47  Dizi  468-469'de  bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  vermiş  olduğu 
16.09.2011 tarihli beyanında özetle:

Öncelikli ve Özellikli Görevlendirme Listesinde adının neden ve kim tarafından yazıldığını 
bilmediğini, böyle bir görev almadığını, balyoz darbe planının kendisi ile ilgili olduğu iddia edilen 
kısmında  ilk  defa  2011  Şubat  ayında  haberdar  olduğunu,  Suga  Harekat  Planından  haberdar 
olmadığını,  bu  kapsamda  bir  görev  almadığını,  EGAAYDAKLARA  istinaden  yürütülecek 
faaliyetler  çalışma  grupları  isimli  listenin  2.  sayfasında  yer  alan  cemaat  alt  çalışma  grubunda 
isminin neden yer aldığını, bu listeye adının kim tarafından yazıldığını bilmediğini 18 Aralık 2002 
tarihinde  ameliyat  olması,  ameliyat  öncesinde  de  tetkik  ve  tahliller  nedeniyle  fiziksel  olarak 
görevine devam edemeyeceği için böyle bir planı da görev almasının mümkün olmadığını, 2 Ocak 
2003 tarihli Ali Feyyaz Öğütçü adına imzaya açılmış bilgi notu ve toplantı tutanağından haberdar 
olmadığını, 2 Ocak 2003 tarihinde ameliyat soması rapor nedeniyle istirahatlı bulunduğunu ve fiilen 
görevde  bulunmadığını,  Aralık  2002  tarihli  deniz  Cora  adına  imzaya  açılmış  bilgi  notundan 
haberdar  olmadığını,  toplantı  tutanağının  altına  neden  imza  yeri  açıldığını  bilmediğini,  toplantı 
sonucu 2-2002.doc isimli belgenin ve EK-A toplantı sonuç raporu.doc isimli belgenin dijital veri 
yollarında geçen Yasin Türker isimli kullanıcı adını hiç kullanmadığını, bu adı taşıyan bilgisayarının 
olmadığını,  adı  geçen  belgeleri  düzenlemediğini;  İstanbul  Emniyet  Müdürlüğüne  gönderilen 
elektronik postanın içerisinde yer alan adının yer aldığı not kısmında "tüm tayin işleri ona gitmesin, 
diğer  isimler  niye  az değerlendiriliyor"  şeklindeki  ibarenin  kim tarafından ve neden yazıldığını 
bilmediğini,  2006,2008  yıllarında  deniz  Kuvvetleri  ile  davalı  ve  davacı  ilişkisi  içerisinde 
bulunduğundan hiçbir zaman hiç kimsenin tayininde etkin bir rol üstlenemeyeceğini, Mayıs 2002 
tarihinde deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat başkanlığına atandığını, Ağustos 2002 tarihinde bu 
göreve  katıldığını,  7  nisan  2003  tarihinde  yurtdışı  görev  kurslarına  iştirak  etmek  için  deniz 
kuvvetleri  komutanlığından  ayrıldığını  kursun  21  Temmuz  2003  tarihine  kadar  sürdüğünü,  27 
Temmuz 2003 tarihinde İspanya'ya gittiğini 8 Ağustos 2006 tarihinde de Türkiye'ye döndüğünü 
beyan ederek atılı suçlamaları reddetmiştir

b-)Klasör 47 Dizi 470-474'de bulunan, Sorgu Hakimliğinde yapmış olduğu 16.09.2011 
tarihli  savunmasında  özetle:  Savcılıktaki  ifadelerini  tekrar  ederek  suçzu  olduğunu  ve  serbest 
bırakılmasını talep etmiştir.

c-) Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki Savunmaları: 
ca)05.01.2012 tarihli 67 Nolu celsede yapmış olduğu savunmasında özetle:
Aşamalardaki  beyanını  tekrar  eden  sanık  suç  tarihi  itibariyle  geçirdiği  hastalıkla 

ilgilendiğinden  dijital  verileri  hazırlamasının  mümkün  olmadığını,  iddia  edilen  toplantılara 
katılmadığını, 28 Temmuz 2003 tarihi itibariyle Türkiye'den ayrıldığını, iddia edilen suç tarihinde 
Türkiye'de olmadığını, yalnızca kullanıcı yollarında Yasin Türker kullanıcı isminin bulunmasından 
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dolayı  suçlandığını,  dosyaların  üst  verilerinde  her  zaman  değişiklik  yapılmasının  mümkün 
olduğunun bilirkişi raporlarıyla açıklandığını, dijital verilerin dosyaya sunuluşunda zaman itibariyle 
çelişkilerin  bulunduğunu,  toplantıya  katıldıkları  iddia  edilen  bir  kısım  sanıkların  verilerin 
oluşturulma tarihlerinde yurtdışında olduklarını, iddia olunan ergenekon terör örgütü ve bu terör 
örgütünün varsa Deniz Kuvvetleri içindeki illegal yapılanması hakkında bilgisinin olmadığını, 1. 
Ordu Komutanlığı seminerine iştirak etmediğini, şahsına yönelik herhangi bir görevlendirme, bu 
görevlendirmeye ilişkin tebliğ, tebellüğün bulunmadığını, dijital verilerin şahsına ait herhangi bir 
yerde bulunmadığını beyan ederek beraatine karar verilmesini talep etmiştir.

cb)03.09.2012 tarihli 115 Nolu celsede yapmış olduğu savunmasında özetle:
Tevsii  tahkikat  taleplerinin  dikkate  alınmadan,  delillerin  tartışılması  yapılmadan,  esas 

hakkında mütalaa alınmak sureti ile adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini, avukatının salonda 
hazır bulunmadığı ortamda yapacağı beyanların sakat olduğunu, dijital verilerin sahte olduğunu, 
Hilmi Özkök ve Aytaç Yalman'ın tanık olarak dinlenmesi gerektiğini, beyan etmiştir.

135-) SANIK ALPAR KARAAHMET:
a-)  Klasör  38  Dizi  241-242'de  bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  vermiş  olduğu 

26.08.2011 tarihli beyanında özetle:
Suçlamayı kabul etmediğini, kimseden sözlü ya da yazılı talimat almadığını, herhangi bir 

çalışmada bulunmadığını; Öncelikli ve Özellikli Görevlendirme Çizelgesini ilk kez gördüğünü 2003 
tarihi itibariyle Cem Aziz Çakmak'ı tanımadığını, EGAAAYDAK ÇG.bilgi notu.doc adlı belgeyi ilk 
kez gördüğünü, bununla ilgili hiçbir çalışma yapmadığını, İsmail Taylan'ı tanımadığını, 2000-2003 
yıllarında DKK'da Mali Kaynak Şubede milli bütçe subayı olarak görev yaptığını, 2003-2005 yılları 
arasında da aynı  görevi  Genelkurmay Başkanlığında devam ettirdiğini,  ödenek.doc  isimli  belge 
altında geçen Ali Tavlayan'ı 2002'de ismen tanıdığını, 2009'da kendisi ile birlikte çalıştıklarını bilgi 
notu başlıklı belgeyi kesinlikle hazırlamadığını, AKP izleme.doc isimli belgeyi ilk kez gördüğünü, 
listede yazılanları tanımadığını, Cem Gürdeniz'i ismen tanıdığını, 5 nolu hard disk içerisinde arşiv 
isimli klasör içindeki cemaat sızma.doc isimli çalışma notu başlıklı İbrahim Şahin ismine açılmış 
belgeyi kesinlikle kabul etmediğini, böyle bir görev almadığını, İbrahim Şahin'i de tanımadığını; 
24.05.2009  tarihli  ihbar  e-mailindeki  el  yazılı  notları  ilk  kez  gördüğünü,  plan  seminerine 
katılmadığım ve atılı suçlamayı kesinlikle kabul etmediğini beyan etmiştir.

b-)  Klasör 38  Dizi  247'de  bulunan  Sorgu  Hakimliğinde  yapmış  26.08.2011  tarihli 
savunmasında özetle:

Cumhuriyet Savcılığındaki beyanları aynen tekrar etmiş atılı suçlamaları reddetmiştir

c-) Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki Savunmaları: 
ca) 03.02.2012 tarihli 80Nolu celsede yapmış olduğu savunmasında özetle:
Aşamalardaki beyanını tekrar eden sanık atılı suça ilişkin olarak kendisi ile iilişkilendirilen 

bir  eylem  olmadığı  gibi  hakkındaki  iddialara  yönelik  delil  niteliği  taşıyan  somut  olguların 
bulunmadığını,  suçlamaların  asılsız  olup  bir  komplo  ürünü  olduğunu,  atılı  suça  ilişkin  dijital 
kayıtları  hazırlamadığını,  direktif  almadığını,  yalnızca  listelerde  adının  yer  aldığını,  kimin  ne 
maksatla  yazdığını  da  bilmediğini,  A_Karaahmet  kullanıcı  isimli  bir  bilgisayarının  olmadığını, 
hiçbir  zaman DKK'ya terörle mücadele ödeneği  tahsis  edilmediğini,  dijital  kayıtları  destekleyen 
somut delil bulunmadığını beyan ederek beraatine karar verilmesini talep etmiştir.

cb) 08.05.2012 tarihli 105 Nolu celsede yapmış olduğu savunmasında özetle:
İddia  Makamının  esas  hakkında  mütalaasına  karşın  beyanlarında  atılı  suçu  kabul 

etmediğini beyan ederek beraatine karar verilmesini talep etmiştir.
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136-)SANIK ALPAY ÇAKARCAN:

a-)  Klasör  11  Dizi  272-273'de  bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  vermiş  olduğu 
10.11.2010 tarihli beyanlarında özetle:

Gölcük'te Harp Filosu Komutanlığı bağlısı  5 Muhrip Filotillası  Komadoru olarak görev 
yaptığını, 2003 yılında Gölcük'te görev yapmaktayken Kurmay Binbaşı rütbesinde olduğunu, Sakal, 
Çarşaf, Oraj isimlerini basından duyduğunu, Suga Harekat Planı ile ilgisinin bulunmadığını, Suga 
Harekat Planının EK-A görev bölümü isimli listede Gölcük Bölgesi koordinatörleri olarak yazılı 
olmasını yeni öğrendiğini, kendisine böyle bir görev verilmediğini, EK-D Öncelikli ve Özellikli 
Görevlendirme Listesini yeni öğrendiğini ne kastedildiğini anlamadığını beyan etmiştir.

b-)  Klasör  11  Dizi  325-328'de  bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  vermiş  olduğu 
01.06.2011 tarihli beyanında özetle:

Atılı suçlamayı kabul etmediğini, Çetin Doğan ve arkadaşlarının oluşturduğu iddia edilen 
oluşumun  içinde  yer  almadığını,  1.  Ordu  komutanlığında  düzenlenen  seminere  katılmadığını, 
balyoz güvenlik harekat isimli bir planı duymadığını, 11 nolu CD'de ele geçen amiral listesi başlıklı  
belge  sorulduğunda  2011-2012'de  Tuğamiral  olarak  ismi  geçmekte  ise  de  kendisinin  2003 
Ağustosunda erken terfi alıp yarbay olacağını kimsenin bilemeyeceğini, listeden haberi olmadığı 
gibi kimin hazırladığını da bilmediğini, listeleme şeklinin askeri literatürde olmadığını, donanma 
komutanlığında ele geçen, önemli görevlerde çalışan kilit personelin erteleme tetkik listesi başlıklı 
listeyi  hazırlamadığını,  2002  tarihi  itibariyle  2.  komutan  olarak  böyle  bir  listeyi 
hazırlayamayacağmı,  listede geçen subayları  tanıdığını,  belgede yazım hatalarının bulunduğunu, 
belgenin oluşturulma tarihi olan 19.12.2002 tarihinde Muğla Aksaz'da görevli olduğunu, söz konusu 
belgeyi hazırlamadığını, belgede harekat subayının makine bölümünde görevlendirildiği hususunun 
askeri  teamüllere  aykırı  olduğunu,  angajman  kuralları  çalışma  grubu  konulu  belgeyi  kabul 
etmediğini, Gölcük'te ele geçen angajman kuralları çalışma grubu konulu Mücahit Şişlioğlu adına 
açılmış  Ocak  2003  tarihli  belgeyi  kesinlikle  kabul  etmediğini,  kullanıcı  yollarında  isminin 
geçmesini  anlamadığını,  2.  komutana  bilgisayar  tahsis  edilmediğini,  yapılanma isimli  klasör  ve 
eklerindeki  belgelerden  haberinin  olmadığını,  kimin  hazırladığını  bilmediğini,  askeri  literatürde 
köprü  eleman  ve  daire  lideri  şeklinde  bir  tabir  kullanılmadığını,  2008-2010  tarihleri  arasında 
Amerika'da deniz ataşesi olarak görevli olduğu dikkate alındığında böyle bir belgede yer almasının 
mümkün olmadığını, söz konusu belgelerin Gölcük Donanma Komutanlığına nasıl koyulduğunu ve 
orada saklandığını bilmediğini beyan ederek atılı suçlamayı reddetmiştir.

 
c-)  Klasör  11  Dizi  333'te  bulunan  Sorgu  Hakimliğinde  yapmış  olduğu  10.06.2011 

tarihli savunmasında özetle:
Sanık Cumhuriyet Savcığındaki beyanlarını aynen tekrar etmiştir

d-) Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki Savunmaları: 
da)06.01.2012 tarihli 68 Nolu celsede yapmış olduğu savunmasında özetle:
Aşamalardaki  beyanlarını  tekrar  eden  sanık  kim  tarafından  hangi  bilgisayarlarda  ne 

maksatla  hazırlandığını  bilmediği,  ıslak-dijital  imzası  bulunmayan  sahte  dijital  verilerin  birileri 
tarafından  ismi  yazıldığı  için  mağdur  edildiğini,  suçlamaları  kesinlikle  kabul  etmediğini,  dijital 
verilerin sahteliğinin birçok kez ortaya konulduğunu, yine dijital verilerde tüm askeri teamüllerin ve 
uygulamaların  altüst  edildiğini,  isminin  dijital  verilerde  bilgisi  ve  iradesi  dışında  yer  aldığını, 
Ergenekon  terör  örgütü  soruşturmaları  kapsamında  ele  geçirilen  gündemlerim.doc  ve 
papa.gez.resim.xls  isimli  sözde  dijital  verilerde  isminin  geçmesinin  kabul  anlamına  gelmemek 
kaydıyla  suç  tarihi  ve  eylemlerle  ilişkisinin  olmadığını,  iddianamede  ne  amaçla  yer  aldığını 
anlayamadığını, hiçbir örgütle ilgisinin mevcut olmadığını beyan ederek tahliyesiyle beraatine karar 
verilmesini talep etmiştir.
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db) 03.09.2012 tarihli 115 Nolu celsede yapmış olduğu savunmasında özetle:
Atılı  suçlamaları  reddettiğini,  aleyhine  herhangi  delilin  bulunmadığını,  talep  edilen 

tanıkların  çağırılmadığı,  sahtelikleri  ortaya  konulan  CD'ler  hakkında  yeni  bilirkişi  heyeti 
değerlendirilmesine  tabi  tutularak  çelişkilerin  giderilmemesi  nedeni  ile  avukatının  da  olmadığı 
ortamda esas hakkındaki mütaalaya karşı beyanda bulunamadığını beyan etmiştir.

137-)SANIK ARMAĞAN AKSAKAL:

a-)  Klasör  11  Dizi  160-161'de  bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  vermiş  olduğu 
17.06.2011 tarihli beyanında özetle:

Atılı suçlamayı kabul etmediğini, 2002-2006 yılları arasında Foça'da Osmangazi gemisinde 
Komador baş çarkçılığında çalıştığını,  2001-2002 yıllarında İzmir Akhisar gemisinde baş çarkçı 
olduğunu,  İzmir  ve  Marmaris  Bölgeleri  müzahir  subay ve  astsubay listesinin  hazırlanmasından 
haberinin  olmadığını,  listeyi  hazırlayan  olarak  gözüken  Nihat  Altunbulak'ı  tanımadığını,  aynı 
listenin Gölcük Donanma komutanlığında ele geçmesi ile ilgili bilgisinin olmadığını, Ek-2'de yer 
alan  görevli  personel  listesi  başlıklı  belgeden  haberinin  olmadığını,  kendisine  bu  şekilde 
görevlendirme yapılmadığını, M. Cem Kızıl'ı  tanımadığını, Ahmet Şenol'u komutanı olduğu için 
tanıdığını, 5 nolu hard disk içinde yer alan Aksazgemi.xls isimli klasör içindeki müzahir personel 
listesinden  haberinin  olmadığını,  atılı  suçlamayı  kabul  etmediğini,  seminere  katılmadığını, 
kendisinin teknik personel olduğunu, plan ve harekat ile ilgili bir görevinin olamayacağını beyan 
etmiştir.

b-)  Kapatılan  İstanbul  10.  Ağır Ceza  Mahkemesindeki  03.02.2012 tarihli  80  Nolu 
celsede yapmış olduğu savunmasında özetle:

Cumhuriyet Savcılığındaki beyanlarını kabul eden sanık atılı suçlamaları kesinlikle kabul 
etmediğini,  kendisine  herhangi  bir  görev  tevdi  edilmediğini,  söz  konusu  planları  duymadığını, 
iradesi ve rızası dışında isminin yer aldığı listeleri reddederek beraatine karar verilemesini talep 
etmiştir. 

138-)SANIK AŞKIN ÖZTÜRK:

a-)Klasör  35  Dizi  247-250'de  bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  vermiş  olduğu 
19.08.2011 tarihli beyanında özetle: 

2001-2004 yılları  arasında Kurtarma Grup Komutanlığında görev yaptığını,  2004- 2006 
yıllarında  ise  Deniz  Harp  Akademisinde  öğrenim gördüğünü,  atılı  suçlamayı  kabul  etmediğini, 
İstanbul  bölgesi  müzahir  subay  astsubay  listesi  başlıklı  belgeden  haberinin  olmadığını,  Ferhat 
Çolpan  isimli  şahsı  ismen  tanıdığını,  hassas  personel  listesi  ile  görevli  personel  listesinden 
haberinin olmadığını, herhangi bir şekilde tevkif görevi ile ilgili tebligat almadığını, zati tabancası 
haricinde herhangi bir MP-5 makineli tabancanın tarafına tahsis edilmediğini, listelere adının neden 
yazıldığını  bilmediğini,  İstanbul.doc  isimli  bilgi  notu  başlıklı  yeniden  yapılandırma  faaliyetleri 
konulu Aralık 2002 tarihli EK-A listesinden haberinin olmadığını, 5 nolu hard disk içerisinde yer 
alan İstanbul bölgesi daire grup amirleri bilgi formu isimli belge içindeki Ali Türkşen isimli sekme 
içerisinde  sanık  ve  eşine  ait  değerlendirme  bilgilerinin  bulunduğu  belgenin  sorulduğunda  Ali 
Türkşen'i tanıdığını, İstanbul'da görev yaptığı dönemde bir alt komutanlıkta komutanlık yaptığını, 
herhangi  bir  samimiyetlerinin  olmadığını,  kendisi  ve  eşi  hakkında  niçin  notlar  tutulduğunu 
bilmediğini, Levent Bektaş'ı tanıdığını beyan ederek atılı suçlamaları reddetmiştir.

b-) Klasör 12 Dizi  426'de bulunan, Sorgu Hakimliğinde yapmış olduğu 19.08.2011 
tarihli savunmasında özetle:

Atılı suçlamaları kabul etmediğini, Cumhuriyet Savcılığındaki beyanının doğru olduğunu 
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ifade etmiştir.

c-)  Kapatılan  İstanbul  10.  Ağır Ceza  Mahkemesindeki  03.02.2012  tarihli  80  Nolu 
celsede yapmış olduğu savunmasında özetle:

Aşama beyanlarını tekrar eden sanık tüm iddiaları şiddetle reddettiğini, iradesi dışında 3. 
bir kişiden elde edilen hukuki delil niteliği taşımayan, maddi delillerle desteklenmeyen hakkındaki 
tüm iddiaları kabul etmediğini, 1. ordu komutanlığındaki seminere katılmadığını, kimseden emir 
almayıp  emir  vermediğini,  muhtıra  imzalamadığını,  sanal  verilerin  ıslak  imzalı  olmadığı  gibi 
elektronik imza ile de imzalanmadığını, dijital verileri hazırlayan, son kaydeden, onaylayan kişilerle 
mesleki  ve  hiyerarşik  olarak  hiçbir  ilişkisinin  olmadığını,  Ek-F  isimli  İstanbul  bölgesi  müzahir 
subay  ve  astsubay  belgesi  başlıklı  sanal  veride  maddi  hataların  bulunduğunu,  sözde  müzahir 
personel listelerinde adları geçen ancak aynı zamanda TSK'dan ilişiği kesilecek personel listesinde 
yer alan 6 personelin bulunduğunu, bunun bir çelişkiyi ortaya koyduğunu, anılan belgelerde mantıki 
ve kurgusal hataların yapıldığını, kendisinden daha donanımlı personel ve kendisine verildiği iddia 
edilen  tabancadan  daha  yüksek  atış  gücüne  sahip  tüfekler  ile  korunan  Kuzey  Deniz  Saha 
Komutanını tevkif edebilmesinin mümkün olmadığını, söz konusu listelerin düzmece ve komplo 
ürünü olduğunu,  listelerdeki  adının iradesi  ve bilgisi  dışında yazıldığını  beyan ederek beraatine 
karar verilmesini talep etmiştir.

139-) SANIK AŞKIN ÜREDİ:

a-)  Klasör  47  Dizi  273-274'de  bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  vermiş  olduğu 
16.09.2011 tarihli beyanında özetle:

İzmir ve Marmaris bölgeleri müzahir subay ve astsubay listeleri başlığı altında yer alan 
listeye adının neden ve kim tarafından yazıldığını bilmediğini, balyoz darbe planı kapsamında görev 
almadığını, Hüseyin Hoşgit adını imza yeri açılan görevli personel listesini hazırlamadığını, zira 
personel listesinin kendisi tarafından düzenlenmediğinin, listede Mete Demirgil'in rütbesinin deniz 
kurmay  yüzbaşı  olarak  belirtilmiş  olmasından  anlaşıldığını,  şahsın  kurmay  sınıfında  olmayıp 
makineci  olduğunu,  böyle  bir  listeyi  kendisinin  düzenlemesi  halinde  bu  hatayı  yapmayacağını, 
personelci  olup  kurmay  sınıfında  olmadığından  böyle  bir  listeyi  düzenlemesinin  TSK  mantığı 
içerisinde mümkün olmadığını,  2002-2005 yılları  arasında personel  şube müdürü olarak yaptığı 
görevle planlarda verilen görevlerin bağdaşmadığını, 2002 yılma kadar bilgisayarının olmadığını, 
görev yaptığı birimde de bilgisayarının bulunmadığını,  belgelerin düzenlendiği tarihte bilgisayar 
kullanmayı bilmediğini beyan ederek atılı suçlamaları reddetmiştir.

b-)Klasör 47 Dizi 277-278'de bulunan, Sorgu Hakimliğinde yapmış olduğu 16.09.2011 
tarihli savunmasında özetle:

Cumhuriyet  Savcılığmdaki  beyanlarını  tekrar  eden  sanık  suçlamaları  reddetmiş  serbest 
bırakılmasını talep etmiştir.

c-)  Kapatılan  İstanbul  10.  Ağır Ceza  Mahkemesindeki  03.02.2012  tarihli  80  Nolu 
celsede yapmış olduğu savunmasında özetle:

Aşama beyanlarını tekrar eden sanık 11 nolu CD ile 5 nolu harddisk içerisindeki dijital 
verilerin manipülatif olduğunun bilirkişi raporları ve sanıklar ve müdafılerince kanıtlandığını, atılı 
suçla ilgisinin bulunmadığını, hassas kontrol.doc ve bilgi notu başlıklı belgeyi hiç görmediğini, söz 
konusu belgede yazım hatası ve hatalı bilgilerin mevcut olduğunu, dijital verilerde mantıki hataların 
bulunduğunu,  rütbesi  ve  kıdemi  itibariyle  dijital  verilerdeki  görevlendirmeyi  yapamayacağını, 
bunun  iç  hizmet  kanununa  aykırı  olduğunu,  hazırladığı  iddia  edilen  dijital  veride  adı  geçen 
subayların çoğunu tanımadığını,  Berker Emre Tok'un hiçbir  zaman kurmay yüzbaşı olmamışken 
kurmay  kıdemli  yüzbaşı  olarak  gösterildiğini,  Gölcük'te  konuşlu  gemilerdeki  personelin 
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kilometrelerce  uzakta  olan  Aksaz'da  görevlendirilmesinin  akla  ve  mantığa  uygun  olmadığını, 
görevlendirilen  personele  yemin  ettirilerek  muhtıra  imzalattırılmıştır  şeklindeki  metinde  kim 
tarafından  sorusuna  cevap  verilemeyeceği,  imzasız  dijital  veriye  bakılarak  muhtıranın  kendisi 
tarafından  imzalatıldığına  karar  verilemeyeceği,  muhtıra  imzalatıldığı  iddia  edilen  subaylardan 
hiçbirisinin  muhtıra  imzaladığını  beyan etmediğini,  ortada  ne  hazırlanmış  bir  muhtıranın  ne  de 
muhtıra  hazırlamış  bir  subayın  bulunduğunu,  kendisinin  böyle  bir  liste  hazırlamadığını,  yine 
EGAAYDAK'larla ilgili çalışma grubu oluşturduğu iddiasının da mesnetsiz bulunduğunu, harekat 
şubesi  varken  kendisinin  bu  görevi  yapamayacağını,  15  Mayıs  2003'ten  önce  EGEAYDAAK 
şeklinde kullanılan kısaltmanın EGAYDAAK şeklinde kullanılmaya başlandığını, bunun da dijital 
verinin belirtilen tarihten soma oluşturulduğunu açıkça gösterdiğini, EGAYDAAK'larla ilgili hiçbir 
görevin kendisine verilmediğini, Aralık ayında yazıldığı anlaşılan dijital veride daha yazılmaya dahi 
başlanmamış  olan  sözde  Suga  Harekat  Planından  bahsedildiğini,  kullanıcı  yollarındaki 
sahteciliklerin  ispat  edildiği,  dijital  verilerde  bir  subayın  yapamayacağı  tarzda  çok  hatanın 
bulunduğunu, herhangi bir mekanda oluşturulabilecek bir bilgisayar ağ sisteminin iddia edilen bu 
dijital verilerin kolayca imal edilebileceğini, TSK'nm emir komuta zinciri ve hayatın doğal akışı göz 
önüne  alındığında  önemli  ve  özellik  arz  eden  olayların  yüzbaşı  rütbesinde  bulunan  kendisi 
tarafından  yapılmasının  mümkün  olmadığını,  listelerin  altında  adının  yazılmasının  listeleri 
kendisinin  hazırladığı  anlamını  taşımadığını  ve  delil  olarak  kabul  edilemeyeceğini,  1.  Ordu 
komutanlığında yapılan seminere katılmadığını beyan ederek beraatini talep etmiştir.

140-) SANIK ATİLLA ÖZLER: 

a-)  Klasör  37  Dizi  29-32'de  bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  vermiş  olduğu 
24.08.2011 tarihli beyanında özetle:

Atılı  suçlamayı  kabul  etmediğini,  2000-2001  yıllarında  1.  Ana  Jet  Ussü  Komutanlığı 
Harekat Komutanı olarak görev yaptığını aynı rütbe ile 2001-2002 yıllarında Hava Kuvvetleri albay 
rütbesi ile Değerlendirme ve Denetleme Daire Başkanlığı görevinde bulunduğunu, 30 ağustos 2002 
tarihinde de tuğgeneralliği terfi ettirildiğini halen Nato Hava Unsur Komutanlığı Şirinyer İzmir'de 
Kurmay  Başkanı  olarak  görev  yaptığını,  2002-2003  yıllarında  kesinlikle  harp  oyunu  ve  plan 
çalışması  semineri  faaliyetlerine  katılmadığını,  1.  Ordu Komutanlığında düzenlenen seminer  ile 
balyoz,  suga,  sakal  ve  çarşaf  isimli  planlardan  haberinin  olmadığını,  Ek-1  lahika-5.doc  isimli 
belgede sıkıyönetim görevlerinde kullanılacak personel başlıklı çizelgede isminin yanında yer alan 
kişisel bilgilerin kendisine ait olduğunu ancak böyle bir belgeyi kesinlikle kabul etmediğini, kimler 
tarafından yazıldığını bilmediğini, belge ile ilgili herhangi bir tebligat yapılmadığını, oraj planını ilk 
kez duyduğunu, bu plan kapsamında ismi yer alan Mustafa İlhan ile şahsi tanışıklığının olduğunu, 
2003 yılında herhangi bir birlikteliğinin olmadığını, Ziya Güler ile emir komuta zinciri içerisinde 
çalışmadığını, EK-C LAHİKA-7 CETV-A.doc ibareli belgede "ckoylu" ibaresinin Cengiz Köylü'yü 
kastedip  kastetmediğinin  sorulması  üzerine  bu  şahısla  hiçbir  dönemde  çalışmadığını,  Cumhur 
Asparuk'un meslek hayatında kendisine ilk takdir belgesi veren ve tuğgeneralliğe terfi etmesinde 
imzası  olan  kişi  olduğunu  ve  yine  HKK  plan  harekat  başkanlığı  gibi  çok  önemli  bir  göreve 
kendisini atadığını, kendisi  ile baba oğul ilişkisinin olduğunu, Ek- C lahika -7 cetvel B başlıklı 
belgenin yazışma kurallarına uygun olmadığını, belgenin kurgu ve senaryoya dayalı ve düzmece 
olduğunu,  hayatının hiçbir  döneminde bilgisayarda bir  belge oluşturmadığını,  isminin bilgisayar 
kullanıcısı olarak geçmesinin nedenini bilemediğini, hiçbir dönemde istihbarat ile ilgili bir yerde 
çalışmadığını beyan etmiştir.

b-) Klasör 37 Dizi 35-36'de bulunan, Sorgu Hakimliğinde yapmış olduğu 24.08.2011 
tarihli savunmasında özetle:

Sanık  Cumhuriyet  Savcılığındaki  beyanlarını  aynen  tekrak  etmiş  atılı  suçlamayı 
reddetmiştir.
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c-)  Kapatılan  İstanbul  10.  Ağır Ceza  Mahkemesindeki  06.02.2012  tarihli  81  Nolu 
celsede yapmış olduğu savunmasında özetle:

Aşamalardaki beyanını tekrar eden sanık hukuka uygun yöntemlerle elde edilmemiş, sahte, 
kimler tarafından hazırlandığını bilmediği, dijital verilerin sahteliğini ispat etmeye çalışmayacağını, 
sahteliği  birçok  kişi  tarafından  bütün  çıplaklığı  ile  ortaya  konulduğunu,  atılı  suçlamayı  kabul 
etmediğini,  sözde  dijital  veriler  ile  hiçbir  illiyet  bağının  olmadığını,  isminin  kimler  tarafından 
yazıldığını bilmediğini, hiç kimseden emir almadığını, sözde dijital veriler ile ilgili görev teklifinde 
bulunulmadığını,  2002  yılları  sonlarına  doğru  ABD'nin  Irak'a  müdahalesi  ile  ilgili  yoğun 
toplantılarla meşgul  olduğunu, bu hususta  incelemeler ve hazırlıklar  yaptıklarını,  tüm bu yoğun 
faaliyetlerinde 500 metre uzaktaki evine dahi çoğu zaman gidemeyerek HKK Harekat merkezinde 
sabahladığını, tüm bu yoğun faaliyetleri icra ederken atılı suçla ilgili görev üstlenmesinin mümkün 
olmadığını,  teknik  bir  sınıf  olan  istihbarat  personelinin  dijital  verilerdeki  böyle  bir  görevi 
üstlenemeyeceğini,  hava  kuvvetleri  komutanının  çok iyi  korunan bir  kişi  olduğunu  bilen  birisi 
olması nedeniyle akıl ve mantıkla bağdamayan böyle bir organizasyonun içerisinde olamayacağını, 
Sayın Emekli Orgeneral Cumhur Asparuk ile ast-üst ilişkisi dışında da güçlü bağlarının olduğunu, 
kendisine baba gibi davranan bir şahıs olduğunu beyan ederek atılı suçlamayı reddetmiştir.

141-) SANIK AYDIN SEZENOĞLU :

a-)  Klasör  21  Dizi  145-147'de  bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  vermiş  olduğu 
12.08.2011 tarihli beyanında özetle:

Atılı suçlamayı kabul etmediğini, adı geçen planlardan haberinin olmadığını, 2001- 2003 
yılları  arasında  Deniz  harp  akademisinde  kurmaylık  eğitimi  aldığını,  Öncelikli  ve  Özellikli 
Görevlendirme Listesinde isminin yer almasını kabul etmediğini, belge altında imzası bulunan Cem 
Aziz Çakmak'ı tanımadığını, deniz harp akademisinde okuyan kurmayların yetki kartları olmaması 
nedeniyle çok gizli belgelere ulaşmalarının mümkün olmadığını, Ek-tevkif.doc isimli belgeyi kabul 
etmediğini, Metin Açımuz'un o tarihlerde Deniz Harp Akademisi komutanı olduğunu, kendisinin 
çalışma  odasına  bile  girmediğini,  böyle  bir  görevlendirmenin  kesinlikle  yapılmadığını,  Sonay 
Akpolat'ı  2006'da tanımadığını, kendisine böyle bir görev vermesinin mümkün olmadığını, Harp 
Akademilerinin Genelkurmay Başkanlığına bağlı olduğunu, Hrp.ak.plan çalışma grubu.doc isimli 
böyle bir çalışma grubunun harp akademisinde kurulmadığını, belgeyi ilk kez internette gördüğünü, 
belgenin altında ismi olan Erdim İnal'ın o tarihte kurmay yüzbaşı olmasına rağmen belgede kurmay 
yarbay olarak  yazıldığını,  bu  nedenle  belgenin  doğru  olmadığını,  belirtilen  belgelerin  tarihinin 
Kasım 2002 olmasına rağmen Suga Harekat Planının tarihinin 3 Şubat 2003 olması karşısında plan 
yapılmadan  bu  plana  görüş  bildirmelerinin  mümkün  olmadığının,  zaten  tecrübesiz  öğrenci 
subaylarında  görüş  bildirmesinin  hayatın  olağan  akışına  ters  olduğunu,  deha.gorevlendirme.doc 
isimli belgeyi yazmadığını, listede isminin karşısında 1. Ordu Komutanı Karargah irtibat subayı 
olarak  yazıldığını,  1.  Ordu  Komutanlığına  hiç  gitmediğini,  listenin  altında  ismi  yazılı  Erdinç 
Altmer'i kendileri ile beraber eğitim alan bir kişi olduğunu, böyle bir görevlendirme yapmasının 
mümkün  olmadığını,  belgenin  başkaları  tarafından  da  yazılabileceğini  kendisinin  yazmadığını, 
gölcük.2008-2  isimli  excel  belgesi  içinde  gölcük  bölesi  sekmesinde  isminin  geçmesi  nedeniyle 
sorulduğunda,  listenin  doğru  olmadığını,  o  tarihlerde  2007-2009  arasında  TCG  Yıldırım 
Firkateyninde  görevli  olduğunu,  köprü  elemanının  ne  anlama  geldiğini  bilmediğini,  böyle  bir 
yapılanmanın askeriyede olmadığını, Gölcük Bölgesi daire grup amirleri bilgi.xls isimli belgeden 
haberinin  olmadığını,  Tayfun  duman'ı  meslekten  tanıdığını,  böyle  bir  oluşumdan  haberinin 
olmadığını, ergenekon soruşturmaları kapsamında hakkında işlem yapılan Tayfun Duman ile Nihat 
Altunbulak  arasında  telefon  görüşmelerinin  normal  olduğunu,  normal  günlük  görüşmeler 
yaptıklarını, kesinlikle suçsuz olduğunu, hiçbir zaman ülkesinin zor durumda bırakmadığını, atılı 
suçlamaları reddettiğini beyan etmiştir.
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b-) Klasör 21 Dizi 154-155'de blunan, Sorgu Hakimliğinde yapmış olduğu 13.08.2011 
tarihli savunmasında özetle:

Cumhuriyet Savcılığındaki beyanlarını tekrar etmiştir.

c-) Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki Savunmaları: 
ca) 06.01.2012 tarihli 68 Nolu celsede yapmış olduğu savunmasında özetle:
Aşamalardaki beyanlarını tekrar eden sanık kendisi ile alakalı olmayan 2 sahte belgeden 

tutuklandığını,  yapılan  çağrıya  uyarak  Beşiktaş  adliyesine  gittiklerini  Cumhuriyet  Savcısı  ve 
Nöbetçi  Hakime  derdini  anlatamadığını,  donanma  Komutanlığı  karargahında  girmeye  yetkili 
olmadığı bir odada bulunan ve isminin geçtiği tüm dijital verilerin iradesi dışında hazırlandığını, 
kendisi ile illiye bağının olmadığını, dijital verilerde ıslak veya elektronik imzasının bulunmadığını, 
dijital  verilerin  sahte  olduğuna ilişkin  tüm savunmalara  katıldığını,  güven.doc  ve  Ek-tevkif.doc 
isimli dijital verilerde sözde Suga Harekat Planının icrasına engel olan komutanların geçici, sürekli 
tevkif  edilmesi  veya  yetki  devri  içeren  tebligatın  yapılması  amacıyla  görevlendirildiği,  MP-5 
makineli  tabanca  tahsis  edildiği  ve  görevlendirildiğine  dair  muhtıra  imzalatıldığı,  Deniz  Harp 
Akademisi  Komutanını  tutukluluk  işlemleri  ile  görevlendirildiğine  ilişkin  iddiaların  asılsız 
olduğunu, öğrenci bir subayın bahse konu eylemleri yapabilmesinin fıziken mümkün olmadığını, 
çalışma.doc isimli dijital verinin 6 Kasım 2002 tarihinde oluşturulduğu, 12 Kasım 2002 tarihinde 
son kez kaydedildiği iddiasına karşılık 2 Aralık 2002 tarihinde hazırlanan Balyoz Harekat Planında 
yer  alan emirlere istinaden hazırlanmaya başlanılan sözde Suga Harekat  Planının 3 Şubat  2003 
tarihinde tamamlandığının iddianame de sabit olduğunu, anılan belgenin meta data bilgilerine göre 
sözde planını 10 Ocak 2003 tarihinde yazılmaya başlandığı, 19 Şubat 2003 tarihinde ise son kez 
kaydedildiği belirlenmesi nedeniyle ortaya çıkan çelişkilerden de anlaşılacağı üzere sözde planın 
hazırlanma tarihinden yaklaşık 3 ay önce böyle bir belgenin hazırlanmasının akılla ve mantıkla izah 
edilemeyeceğini, tecrübesiz subaylardan hükümeti devirmeye yönelik bir deniz harekat planında 
görüş istenmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğunu, deha görevlendirme.doc isimli belgede 
1. Ordu komutanlığı karargah irtibat subayı olarak görevlendirildiğinin iddia edildiğini, sözde Suga 
Harekat  Planının kara,  deniz,  hava işbirliği  ekinin mevcut  olmadığını,  bunun da verilerin  sahte 
olarak üretildiğinin kanıtı olduğunu, 2002-2003 yıllarında 1. Ordu Komutanlığına hiç gitmediğini, 
2001-2003 döneminde öğrencilere şahsi bilgisayar tahsis edilmediğini, deha görevlendirme.doc adlı 
dijital verinin 14 Ocak 2003 tarihinde saat 11:31 'de derste olması nedeniyle hazırlamasının zaman 
ve mekan olarak imkansız olduğunu, adının verinin kullanıcı yollarında hatalı olarak yazıldığını, 
veri yolunda Aydın Sezenoğlu olarak çıkması gerekirken A.Sezenoğlu olarak çıktığını, bunun da 
manipülatif  olduğunun  en  büyük  göstergesi  olduğunu,  söz  konusu belgede  buna  benzer  birçok 
sahteciliğin  yapıldığını,  sözde  dijital  verilerde  adının  yer  alması  gerekçesiyle  şahsı  ile 
irtibatlandırılmaya çalışılan dijital ortamdaki iki ayrı Word dosyasının üst verilerindeki ayrıntılar ile 
gösterdiği  tutarsızlıkların  sözde  verilerin  sahte  olarak  üretildiğini  kanıtladığını,  dijital  verilerin 
evinde, iş yerinde veya şahsına ait bir bilgisayarda bulunmadığını, atılı suç tarihinde adına tahsisli 
bilgisayarın da bulunmaması  nedeniyle  sözde verilerle  arasında illiyet  bağının bulunmadığını,  6 
Aralık 2010 tarihinden tutuklandığı 12 Ağustos 2011 tarihine kadar 8 aylık süre zarfında Firkateyn 
komutanı olarak Birleşmiş Milletler  ve Nota Harekatlarına tarafına tahsis edilen 2 milyon dolar 
nakit  parayla  iştirak  ettiğini,  birçok  yurtdışı  limanına  gitmesine  rağmen  kaçmayı  aklından 
geçirmediğini, atılı suçlamaların tamamını reddederek beraatini talep etmiştir.

cb) 03.09.2012 tarihli 115 Nolu celsede yapmış olduğu savunmasında özetle:
Dava konusu dijital verilerin sahte ve manipülatif olduğunun ispatlandığını, adına herhangi 

bir  bilgisayar  ve  kullanıcı  adının  tahsis  edilmediğinin  sabit  olmasına  karşın  tutukluluk  halinin 
devam  ettiğini,  seminer  ses  kayıtlarına  göre  ilan  edilecek  sıkıyönetimden  soma  Marmara 
Denizi'ndeki deniz nakliyatından ve boğazlardan geçecek Yunan gemilerinin aranmasından sorumlu 
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kişi olarak Deniz Harp Akademisi Komutanı Tümamiral Metin Açımuz'un görevlendirildiği sabit 
iken  aynı  amiralin  yeniden  yapılandırma  isimli  bilgi  notunun  EK-C'si  olan  hassas  personel 
listesinde darbe karşıtı olarak gözükmesi ve kendisi ile birlikte Celal Kerem Eren tarafından diğer 
dijital verilere göre tevkif edileceği iddiasının akıl ve mantıkla izahının mümkün olmadığını, beyan 
etmiştir.

142-)SANIK AYHAN GÜMÜŞ:

a-)  Klasör  24  Dizi  27-29'de  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
29.07.2011  Tarihli  Beyanlarında  Özetle:  Atılı  suçlamayı  kabul  etmediğini,  2002-2004  yılları 
arasında  albay  rütbesinde  Ankara'da  Akıncı  Hava  Üssünde  4.  Ana  Jet  Üs  Komutanlığında 
Değerlendirme  ve  Denetleme  Başkanı  olduğunu,  5-7  Mart  2003  tarihli  seminerden  haberinin 
olmadığını, görevi gereği birçok seminere katıldığını,  bu seminerlerde gerçek yer, isim ve şahıs 
isimlerinin kullanılmadığını, gerçek isim kullanılmamasının kural olduğunu, ülke içerisindeki yer 
veya şahıslara yönelik bir plan yapılmadığını tamamen askeri hedeflere yönelik yapılabileceğini, 
plan  seminerine  ait  ses  kayıtlarından  bir  kısmı  sanığa  okunduğunda  okunan  özet  konuşma 
metinlerinin bir plan seminerinde olabileceğini düşünmediğini; sıkıyönetimde kullanılacak personel 
başlıklı  Ek-1 lahika-5.doc isimli  belgeden haberinin olmadığını,  oraj  sözcüğünü havacılık  tabiri 
olarak bildiğini, darbe planı olarak basından duyduğunu, böyle bir plandan haberinin olmadığım, 
aynı belgenin Gölcük Donanma Komutanlığında ele geçmesi hususuna bir anlam veremediğini, EK-
G LAHİKA-3 CETV-A.doc adlı belgeden haberinin olmadığını, kabul etmediğini, sahte olduğunu, 
askeri  literatürde  "EK-G"  isminin  o  dönemde  verilemeyeceğini,  2003  yılında  kendine  ait 
bilgisayarının olmadığını "agumus" kullanıcı ismini bilgisayarda kullanmadığını, dijital yollarında 
19.03.2003  tarihinde  son  değişiklik  yapıldığı  gözükmekte  olan  belgenin  düzenlendiği  tarihte 
Ankara'da Akıncı Hava Üssünde görevli olduğunu, Rasim Arslan dışında belgede geçen isimleri 
tanımadığını, oraj Bilgi HİBM.doc isimli Rasim Arslan imzasına açılmış belgeyi kabul etmediğini, 
Şubat  2003 tarihinde Korcan Pülatsü'yü  tanımadığını,  sadece ismini  bildiğini,  2002-2003 yılları 
arasında  herhangi  bir  plan  seminerine  katılmadığım,  hükümete  yönelik  harekata  geçme 
düşüncesinin  olmadığını,  dosyada  yer  alan  lojistik  teşkilat  çizelgesinin  tamamen  uydurma olup 
böyle bir yapılanmanın olmadığını beyan ederek atılı suçlamayı reddetmiştir

b-)  Kapatılan İstanbul 10.  Ağır Ceza Mahkemesindeki  13.01.2012 Tarihli  72 Nolu 
Celsede  Yapmış  Olduğu  Savunmasında  Özetle: Cumhuriyet  Savcılığındaki  beyanlarını  kabul 
eden  sanık  sahteciliğin  hiçbir  kuşkuya  yer  bırakmayacak  şekilde  kanıtlandığını,  CMK'daki 
düzenlemelere aykırı elde edilen bulgular ile Anayasa, AİHS'ye göre aykırı elde edilen delillerin 
dosyadan  çıkarılması  gerektiğini,  hukuka  uygun  ve  adil  yargılanmak  istediğini,  esasa  ilişkin 
savunma  hakkını  yargılama  usullerine  uyması  durumunda  kullanacağını  beyan  eden  sanık 
duruşmalardan bağışık tutulmayı talep etmiştir.

143-)SANIK AYHAN TÜRKER KOÇPINAR:

a-)  Klasör  32  Dizi  178-179'de  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
09.09.2011  Tarihli  Beyanlarında  Özetle:  Tarafına  Balyoz  ve  Suga  Harekat  Planı  kapsamında 
herhangi bir görevlendirme yapılmadığını, Öncelikli ve Özellikli Görevlendirme Listesine adının 
nasıl yazıldığını bilmediğini, 3 Ocak 2003'te testis kanseri teşhisi ile hastaneye yatırıldığını 27 Ocak 
2003'e kadar istirahatlı olduğunu, daha soma kanser ameliyatı için Gata Haydarpaşa Hastanesine 
sevk edildiğini,  26 Mart'ta  ameliyat  olup 1 Nisan 2003'te  hastaneden çıktığını  ve bir  buçuk ay 
istirahat  aldığını,  iddia  edilen  planların  yapıldığı  tarihte  anlaşılacağı  üzere  hayat  mücadelesi 
verdiğini, dolayısıyla söz konusu planlar ile ilgisinin olmadığını, 10 Ocak 2003 tarihli Suga Harekat 
Planı  icrası  konulu  bilgi  notunun ekindeki  görevli  listesinden  haberinin  olmadığını,  soruşturma 
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nedeni  ile  belgeden  haberinin  olduğunu,  dijital  verileri  kabul  etmediğini,  herhangi  bir  darbe 
planında görev almadığını beyan etmiştir.

b-)  Kapatılan İstanbul 10.  Ağır Ceza Mahkemesindeki  02.02.2012 Tarihli  81 Nolu 
Celsede Yapmış Olduğu Savunmasında Özetle: Cumhuriyet Savcılığında vermiş olduğu beyanını 
kabul eden sanık söz konusu planlardan basında yer aldığında haberdar olduğunu, atılı suçlamayı 
reddettiğini, tarafına sözlü ya da yazılı hiçbir emir veya görev verilmediğini, yemin ettirilmediğini, 
dijital  verilerin  iddia  edilen  oluşturulma  ve  son kaydedilme  tarihlerinin  kendisinin  ölümcül  bir 
hastalıkla mücadele ettiği Ocak-Mayıs 2003 zaman aralığında yer aldığı dikkate alındığında isminin 
bu  belgelerde  yer  almasının  mantıkla  bağdaşmadığını,  dijital  verilerde  iradesi  dışında  isminin 
geçmesi haricinde kendisine isnat edilen suçlamaya yönelik tespit edilmiş herhangi bir eylem veya 
fiilin mevcut olmadığını beyan ederek beraatine karar verilmesine talep etmiştir.

144-)SANIK AYKAR TEKİN:
a)  Kapatılan  İstanbul  10.  Ağır  Ceza  Mahkemesindeki  07.02.2012  Tarihli  82  Nolu 

Celsede  Yapmış  Olduğu  Savunmasında  Özetle:  26  Ağustos  2011  günü  İstanbul  Cumhuriyet 
Başsavcılığında hazır bulunması istendiğinde TCG Gediz Firkateyni komutanı olarak Kızıl Deniz'e 
geçmiş bulunduğunu, görevinin başında kendisine verilen yaklaşık 5.5 milyon dolar nakit para ile 
altı ayrı ülkenin değişik birçok limanını ziyaret ettiğini, 16 aralık 2011 günü Gölcük'e döndüğünü, 
tarafına  herhangi  bir  tebligat  yapılmamasına  rağmen  26  aralık  2011  günü  mahkemede  hazır 
bulunduğunu,  Ekim raporu.doc  adlı  belge  ile  üst  veri  bilgilerinde  isminin  geçmediği  birtakım 
üretilmiş dijital verilerin metin kısmında ve listelerde isminin geçmesine yönelik iddiaları kabul 
etmediğini,  delil  klasörleri  içerisinde  yer  alan  tutanaklarla  iddia  arasında  çelişki  olduğunu, 
tutanaklarda sözde Aksaz Üs Komutam Tuğamiral Ahmet Aksoy'u izlediği,  ancak Güney Görev 
Grup  Komutanı  Tuğamiral  Nusret  Güner'in  tutukluluk  işlemi  için  görevlendirildiği  iddia 
edilmekteyken,  görevlendirildiği  iddiasının  çelişki  doğurduğunu,  iddia  tutanaklarının  birbirine 
uymadığını, dijital verilerin üs veri bilgileri altında yer alan kullanıcı dosya yollarının birbirinden 
farklı olduğunu, yani aynı dijital verinin kullanıcı dosya yollarının değiştirildiğini, Ekim 2002'de 
kimseyi izlemediğini, kimseyi tutuklamak ile ilgili görevlendirilmediğini, bu yönde kimseden emir 
almadığı gibi tarafına herhangi bir silah verilmediğini, yemin etmediğini, görev yaptığı geminin 
seyir  eğitim faaliyetleri  ile  geminin  bulunduğu  coğrafi  mevkiler  mesafeler  itibari  ile  böyle  bir 
izleme faaliyetine  izin vermeyeceğini,  Ekim raporu.doc  isimli  verinin  sahte  olarak üretildiğinin 
Ekim 2002 tarihinde seyir halinde olması nedeni ile de kanıtlandığının, söz konusu verilerde akla, 
mantığa,  hayatın doğal akışına aykırı hataların kolaylıkla anlaşılabileceğini,  aslında üretilmiş bu 
dijital  verilerle  listeler incelendiğinde bunların bir  kısmında kendisinin isminin bulunduğu, ismi 
geçen kişilerin fişlendiği yönünde bir izlenim edindiğini, yani bunlardan dolayı mağdur sayılması 
gerekirken  hesabını  vermek  durumunda  bırakıldıklarını,  dijital  verilerin  hangi  maksatla  ve  kim 
tarafından  yazıldığını  bilmediğini,  listelerde  isminin  yer  almasının  iradesi  dışında  olduğunu, 
seminere iştirak etmediğini, faaliyet yaptığı tarihler ve yerler dikkate alındığında suç tarihindeki 
sözde  faaliyete  iştirakinin  mümkün  olmadığını  beyan  ederek  beraatine  karar  verilmesini  talep 
etmiştir.

145-) SANIK AZİZ YILMAZ:

a-)  Klasör  15  Dizi  365-367'de  bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  vermiş  olduğu 
01.07.2011 tarihli beyanlarında özetle: Atılı suçlamaları kabul etmediğini, suç tarihinde İstanbul 
Harp Akademilerinde öğrenci subay olarak bulunduğunu, İstanbul bölge komutanlığı emrinde özlük 
hakları  bakımından  jandarma  bölge  komutanlıklarına  bağlı  olduklarını,  plan  seminerine 
katılmadığını,  11  nolu  CD'deki  görevlendirme  listesini  kabul  etmediğini,  hükümeti  devirmeye 
yönelik  herhangi  bir  faaliyete  katılmadığını,  Sakal  Eylem Planı  çerçevesinde  Beyazıt  Camiine 
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yönelik  herhangi  bir  faaliyet  içerisinde  yer  almadığını,  görevlendirme  çizelgesini  yaptığı  iddia 
edilen  Erhan  Kubat'ın  o  tarihlerde  akademide  öğretim  görevlisi  olduğunu,  listelerin  niçin 
yapıldığına  dair  bilgisinin  olmadığını,  listelerde  yazılan  şahısları  tanıdığını,  raporları  tanzim 
etmediğini,  oluşturmadığını,  gözlem  formu  olarak  belirtilen  belgelerde  çelişkilerin  olduğunu, 
örneğin gözlem formunda somadan hazırlandığı belirtilen keşif raporlarının gözlem raporlarından 
önce  kaydedildiğinin  gözüktüğünü,  isminin  İstanbul  jandarma bölge  komutanlığı  kilit  görevlere 
atanacak personeller arasında olmadığını, iddia edilen Sakal Eylem Planında da adının olmadığını, 
iftiraya uğradığını, personel isim liste.xls adlı belgede ismi geçen Celal Çürek'in Jandarma Bölge 
Komutanlığında Subay Tayin Şube Müdürlüğünde Şube Müdürü olduğunu,  bu belgelerde pl  ile 
Celal Çürek ve p ile sıralanan kişilerin 2002-2003tarihlerinde personel şube müdürlüğünde görevli 
olduklarını, bu listelerin ne anlama geldiğini bilmediğini, J-Özel ibaresi bulunan CD içerisindeki 
terfi  planı  tablosunu  ilk  defa  gördüğünü,  Mustafa  Koç  ile  arkadaş  olması  nedeni  ile  eskiden 
konuştuğunu, suçsuz olduğunu beyan etmiştir. 

 
b-) Klasör 15 Dizi 81-82'de bulunan, Sorgu Hakimliğinde yapmış olduğu 01.07.2011 

tarihli savunmalarında özetle: Cumhuriyet S avcılığındaki beyanlarını tekrar eden sanık ayrıca 
Beyazıt  Camiinin  bombalanması  ile  ilgili  eylemin  yapılmasının  planlandığı  tarihlerde  Beyazıt 
civarında bulunmadığının HTS raporları, nerede görev yapmış ise kullandıkları manyetik kartlardan 
anlaşılabileceğini,  formda  gerçek  hava  durumu  ile  yazılan  hava  durumunun  birbiri  ile 
örtüşmediğini, dijital verilerde çelişkilerin söz konusu olduğunu, atılı suçlamayı kabul etmediğini 
beyan etmiştir.

c-) Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki Savunmaları: 
ca)06.01.2012 tarihli 68 Nolu celsede yapmış olduğu savunmalarında özetle:
Savcılık ve Sorgu Hakimliği huzurundaki beyanlarını kabul eden sanık suçsuz olduğunu, 

dijital verileri hazırlamadığını, bu verileri hiç görmediğini, 1. Ordu Komutanlığı bünyesinde hiç 
görev  almadığını,  2  ayrı  dijital  görevlendirme  çizelgesinde  isminin  yazılı  olduğunu,  bunlardan 
birinin  İstanbul  Jandarma  Bölgede  görevli  Hanifı  Yıldırım,  diğerinin  ise  Harp  Akademilerinde 
görevli Erhan Kubat tarafından hazırlandığının iddia edildiğini, 1. iddianame ile hakkımda işlem 
yapılmamasına  karşın  hata  yaptığım  anlayan  komplocuların  sahte  ikinci  bir  dijital  çizelge 
hazırladıklarını  ve Gölcük'te  ele  geçirilmesini  sağladıklarını,  her  iki  listenin de sahte olduğunu, 
iddia edilen tarihlerde ismi geçen kişilerin sicil numaralarının ve rütbelerinin kullanılması suretiyle 
listeler hazırlanmasının mümkün olmadığını,  dijital  verilerin 2006 yılından soma hazırlandığının 
somut kanıtlarının bulunduğunu, kendisine kesinlikle Hanifı Yıldırım ve Erhan Kubat tarafından 
herhangi  bir  görev  verilmediğini,  Oğuz  Türksoyu  adına  açılmış  gözlem  formunun  da  sahte 
olduğunu, dijital veride caddenin cami tarafındaki kesiminde belediye otobüslerinin son durağının 
olduğu ibaresinin mevcut  olduğunu,  ancak İstanbul  Büyükşehir  Belediye  Başkanlığından alınan 
resmi yazıya göre Beyazıt  otobüs duraklarının caddenin cami tarafındaki kısmına hiçbir  şekilde 
kurulmadığını,  bu  gözlem  formu  ile  ilgili  olarak  İstanbul  Büyükşehir  ve  Fatih  Belediye 
Başkanlığından  alınan  yazılarla  verilerin  sahte  olduğunun  anlaşıldığını,  öğrenci  subayların 
EMASYA planlarında hiçbir görevlerinin olmadığını, kendisi ile ilgili olduğu iddia edilen dijital 
verilerde  geçmediği  halde iddianamede caminin  eyleme uygunluğunu bildirir  raporu hazırladığı 
anlaşılmıştır  ibaresinin  bulunduğu  bir  paragrafın  dayanağının  ne  olduğunu  anlamadığını,  Sakal 
Eylem Planı ve eklerinde sözde eylem tarihinin seminerden önce olması, hedef analizinin eylem 
tarihinden  sonra  olması,  emniyetli  cep  telefonlarının  2008'de  üretilmesi,  kamera  sistemlerinin 
2005'ten sonra kurulması, belediye şehir planlama broşürü diye bir broşürün olmaması gibi birçok 
sahteliğin  mevcut  olduğunu,  hazırladığı  iddia  edilen  dijital  gözlem  formlarının  şirket  ismi 
bölümünün boş olduğunu, bunun da anılan formların kendisi tarafından hazırlanmış olmayacağının 
kanıtı  olduğunu,  atılı  suçu işlemediğini,  hazırlanan tespit  tutanaklarını  reddettiğini  ve  beraatine 
karar verilmesini talep etmiştir.
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cb)03.09.2012 Tarihli 115 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:
Gölcük'te  çıkan  CD'ler  hakkında  Savcılıkça  ve  Mahkeme  tarafından  bilirkişi  raporu 

aldırılmadığmı,  bilirkişi  raporu  alınması  ve  bilirkişi  dinletilmesi  talebinin  reddedildiğini,  bu 
talepleri  karşılanmadan  ve  avukatları  hazır  olmadan  yapacağı  beyanların  CMK'ya  aykırı  ve 
savunmasının eksik kalacağını belirtmiştir. 

146-)SANIK BAHADIR MUSTAFA KAYALI:

a-)  Klasör  21  Dizi  225-227'de  bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  vermiş  olduğu 
12.08.2011  tarihli  beyanlarında  özetle:  Atılı  suçlamayı  kabul  etmediğini,  2001-2003  tarihleri 
arasında  İstanbul  Beykoz'da  hücumbot  filosu  komutanlığında  görevli  olduğunu,  1.  Orduda 
gerçekleştirilen seminere katılmadığını, Öncelikli ve Özellikli Görevlendirme Listesinden haberinin 
olmadığını, isminin yanındaki rütbe, sicil numarası ve görev yerinin doğru olduğunu, Jan.adalara 
per.transferi.doc isimli belgeyi kabul etmediğini, böyle bir yazı yazmadığını, 1 Ekim 2002 ila 21 
Şubat  2003  tarihleri  arasında  eğitimde  olması  nedeniyle  belgeyi  hazırlamasının  mümkün 
olmadığını, Mustafa Kayalı isimli bir bilgisayar kullandığını hatırlamadığını, söz konusu belgenin 
düzenlendiği tarihte binbaşı olmasına rağmen kıdemli binbaşı olarak gösterildiğini, aynı hataların 
başka  şahıslar  adına  da  yapıldığını,  5  nolu  hard  disk  içerisinde  yapılanma  isimli  klasördeki 
Gölcük.2008-2  isimli  belge  sorulduğunda  2006-  2010  tarihleri  arasında  Gölcük'te  Donanma 
Komutanlığı Harekat Başkanlığı emrinde 2 sene plan kısım amiri olarak görev yaptığını, 2 yılda 
plan teşkilat şube müdür olarak çalıştığını 2007 Eylül ayından 2008 Eylül ayma kadar Gölcük'te 
olmadığını, gösterilen çizelgelerden haberinin olmadığını, çıktıda geçen isimleri Rıfkı Bülbüller ve 
Volkan Kılar dışmdakileri tanıdığını, bu çıktıları da kabul etmediğini, 24.05.2009 tarihli İstanbul 
Emniyet Müdürlüğüne gönderilen e mail ihbar tutanağına bir anlam veremediğini, eşinin Gebze'de 
iş  yeri  olduğunu,  eşinin  yakınları  ile  referans  konusunda  kullanılacak  şeklindeki  notun  neden 
yazıldığını  bilmediğini,  Balyoz  Harekat  Planı  çerçevesinde  hiçbir  yazı  yazmadığını,  belge 
hazırlamadığını beyan etmiştir.

b-) Klasör 21 Dizi 233'de Bulunan, Sorgu Hakimliğinde Yapmış Olduğu 13.08.2011 
Tarihli  Savunmalarında Özetle:  Cumhuriyet  Savcılığmdaki  beyanlarını  tekrar  eden sanık  atılı 
suçlamaları reddetmiştir.

c-) Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki Savunmaları: 
ca)06.01.2012  Tarihli  68  Nolu  Celsede  Yapmış  Olduğu  Savunmalarında  Özetle: 

Aşamalardaki beyanlarını kabul eden sanık atılı suçlamayı reddettiğini, hakkındaki delillerin asılsız, 
tamamen  sanal  dijital  bilgisayar  kayıtlarına  dayanılarak  hazırlandığını,  Jandarmaadalaraper.doc 
iisimli  veriyi  hazırlamadığını,  hazırlanması  için  emir  vermediğini,  verinin  hazırlandığı  tarihi 
kapsayacak şekilde 30 Eylül 2002- 7 Şubat 2003 tarihleri arasında Harp Akademileri Komutanlığı 
Silahlı Kuvvetler Akademisine iştirak ettiğini, hücumbot filosu komutanlığında görevli olmadığını, 
eğitime iştirak etmesi  nedeni  ile  söz konusu dijital  verinin tarafından hazırlanamayacağını,  kişi 
ismine bilgisayar oluşturulmasının kolay olduğunun göz önüne alınması gerektiğini, suçlanmasına 
neden olan veri yolları dikkate alındığında dijital veriden hiç çıktı alınmadığının anlaşılmasına göre 
herhangi bir işlemin yapılmadığının aşikar olduğunu, 31 Ekim 2002 ve takip eden birkaç günde 
sözde Suga Planı ortada yokken genel seçimlerin henüz yapılmadığı sonucunun henüz bilinmediği, 
hükümetin  kurulmadığı  günlerde  hazırlanarak  sözde  darbeyi  desteklemeyeceği  bu  nedenle 
tutuklanması  gereken  Deniz  Kuvvetleri  Komutanlığına,  Kuzey  Deniz  Saha  Komutanlığına  ve 
Hücumbot Filosu Komutanlığına adreslenmiş olmasındaki çelişkinin gözardı edildiğini, 2002-2003 
yıllarında işlendiği iddia edilen suç için 2008 yılında tanışıp evlendiği eşinin ailesinin Gebze'deki 
işyerleri  ile  ilgili  bir  bilgiyi  kimsenin  bilmesinin  mümkün  olmadığını,  dijital  verilerin 
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hazırlanmasında görev almadığını, yasadışı hiçbir yapılanmanın içerisinde yer almadığını, beraatine 
karar verilmesi talep etmiştir.

cb) 09.03.2012 Tarihli 115 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:
CD  imajlarının  ısrarlı  taleplerine  rağmen  sorgularının  tamamlanmasına  yakın  verilerek 

savunmalarında kullanılmasının engellenmesi, sahte olduğu ispat edilen dijital verilerin kuvvetli suç 
şüphesi  kabul  edilerek  tutukluluğa  devam kararı  verilmesi,  savunmaya  ilişkin  delil  toplanması 
taleplerinin  gerekçesiz  reddedilmesi,  avukatının  hukuki  yardımından  yararlanmaksızın  savunma 
yapmaya zorlanması nedeni ile adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini, talepleri karşılandığında 
savunma yapabileceğini beyan etmiştir. 

147-) SANIK BAYRAM ALİ TAVLAYAN:
a-)  Klasör  46  Dizi  169-171'de  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 

14.10.2011 Tarihli Beyanlarında Özetle: Atdı suçlamayı kabul etmediğini, Öncelikli ve Özellikli 
Görevlendirme Listesi isimli belge kapsamında tarafına böyle bir görevlendirme yapmadığını, 2002 
Ağustos'ta  DzKK'lığı  Plan  Prensipler  Başkanlığına  Kuvvet  Plan  Proje  Subayı  olarak  tayin 
olduğunu, göreve başlamadan İstanbul'a silahlı kuvvetler akademisine kursa gönderildiğini, Körfez 
savaşı nedeni ile de geçici görevle Mersin'e tayininin çıktığını, 2003 yılı Nisan ayma kadar burada 
görev yaptığını, Egaydaak çg.doc isimli liste ile ilgili herhangi bir çalışmada yer almadığını, Aydın 
alt çalışma grubunda çalışmadığını, böyle bir grubun olmadığını, ödenek.doc isimli belgenin kendisi 
ile ilgisinin olmadığını, Aralık'ta Ankara'da olmadığını terörle mücadele kapsamında tahsis edilen 
bir ödenek bulunmadığını, yazdığı yazılarda asla b.ali ismini kullanmadığını Bayram Ali Tavlayan 
şeklinde ismini kullandığını, kendisinin mali işlerle ilgisinin olmadığını, yine para transferinin üst 
düzey  komutanların  bilgisi  dışında  kendisinin  rütbesinde  birisi  tarafından  gerçekleştirilmesinin 
mümkün  olmadığını,  nolu  harddisk  içindeki  söylem  2003.doc  isimli  belgeyi  kabul  etmediğini, 
dijital  yollarda  isminin  neden  geçtiğini  bilmediğini,  Tavlayan  ismini  bilgisayar  ortamında  hiç 
kullanmadığını, kendi isminin somadan buraya yazılmış olduğunu düşündüğünü, birinin ismini silip 
kendi ismini sonradan buraya yazıldığını düşündüğünü, Tuğamiral rütbesindeki bir kişinin listedeki 
mevcut  kişilerin  soyadları  büyük  harfle  yazılmışken  kendi  soyadının  küçük  harfle  yazılmış 
olmasının  düşünülemeyeceğini,  İstanbul  Emniyet  Müdürlüğüne gönderilen  24.05.2009 tarihli  e-
mail ihbarındaki listeden haberinin olmadığını, Ergenekon terör örgütü kapsamında Emre Onat'ta 
ele geçen çürük raporu ile ilgili  bilgi  sorulduğunda adı geçen şahsı tanımadığını,  şahsın evinde 
yapılan aramada kuzeni ile ilgili bir bilginin eline nasıl geçtiğini bilmediğini, kuzeni Ömer Serdar 
Şenel'in  15 aylık  askerken çatışmada dalağını  kaybettiğini  ve  çürük raporu aldığını,  2002-2004 
yıllarında doktora yapması ve sağlık problemleri nedeni ile bu tür şeylere vakit ayıramayacağını, 
herhangi bir yapılanma içinde olmadığını beyan etmiştir.

b-)  Kapatılan İstanbul 10.  Ağır Ceza Mahkemesindeki  07.02.2012 Tarihli  82 Nolu 
Celsede  Yapmış  Olduğu  Savunmasında  Özetle:  Cumhuriyet  Savcılığmdaki  beyanlarını  kabul 
eden sanık tüm yazışmalarda Bayram Ali Tavlayan ismini kısaltma yapmadan kullandığını, başka 
bir  şekilde  ismini  kullanmadığını,  2002-2003  yılları  arasında  adına  tahsisli  bir  bilgisayarının 
olmadığını,  Suç  tarihinde  Ankara'da  yapıldığı  iddia  edilen  hiçbir  faaliyet  ve  toplantıya 
katılmadığını, düzenlediği iddia edilen dijital verinin kullanıcı yolları incelendiğinde 8 Ocak 2003 
tarihinde  yazıldığı,  23  Ocak  2003'te  kaydedildiğinin  görüldüğünü,  Suga  Harekat  Planı  ortada 
yokken böyle bir çalışmanın içinde olmasının kabul edilemez olduğunu, sol eylem 2003 adlı dijital 
veride  isminin  yer  aldığı  ve  sol  gruplar  kapsamında  görevlendirildiğinin  iddia  edildiği  belgeyi 
reddettiğini, görev ilerleme durumu adını taşıyan belgenin her hali ile sahte bir belge olduğunu, söz 
konusu veride imza, tarih,  gizlilik derecesi,  kontrol numarası,  ilgi  gibi resmi evrakta bulunması 
gereken önemli hususların bulunmadığını, yazıyı yazanın kim olduğunun belli olmadığını, dijital 
veriyi imzalayan kişi olarak yer alan tuğamiral Kadir Sağdıç'ın görev yerinin eksik yazıldığını, bu 
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denli  maddi  hataların  kendisi  tarafından  amiral  seviyesinde  imzalanması  düşünüldüğünde 
yazılmasının mümkün olmadığı, sol eylem 2003.doc isimli dijital verinin kullanıcı isminin tavlayan 
olduğunu, verinin 58 dakikada hazırlanıp 11 kez revize edildiğini, şirket isminin olmadığını, bu ve 
benzer nitelikte birçok sahtecilik emaresinin bulunduğunu, tarafından son kez kaydedildiği iddia 
edilen dosyanın adının son eylem 2003.doc olduğu ancak Donanma Komutanlığına isminin sol 
eylem2003.doc'a dönüştürüldüğünün görüldüğünü, gerek askeri yazım kurallarına uygun olmaması 
ve meta data bilgilerinde yapdan tespitler dikkate alındığında görev ilerleme başlıklı dijital verinin 
tamamen sahte olduğunu beyan etmiştir.

148-) SANIK BERKER EMRE TOK:

a-)  Klasör  47  Dizi  521-523'de  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
05.10.2011  Tarihli  Beyanlarında  Özetle:  Atılı  suçlamayı  kabul  etmediğini,  plan  seminerine 
katılmadığı gibi haberinin de olmadığını, 22.07.2002- 02.12.2003 tarihleri arasında Gölcük'te TCG 
Trakya firkateyninde harekat subayı olduğunu, Suga Harekat Planını duymadığı, Cem Gürdeniz'i 
ismen tanıdığını, Öncelikli ve Özellikli Görevlendirme Listesinden haberinin olmadığını, kendisine 
sözlü  yada  yazılı  bir  görev  verilmediğini,  kontrol-İzmir,  aksaz.doc  isimli  görevli  personel 
listesindeki görevlendirmeyi ne yazılı ne de sözlü almadığını, yazıyı ilk kez gördüğünü, o tarihlerde 
Aşkın  Üredi  ile  yan  gemilerde  çalıştığını,  simaen  tanıdığını,  2004  yılında  deniz  akademisine 
girdiğini,  2006'da kurmay binbaşı olduğunu, bu nedenle hiçbir  zaman kurmay yüzbaşı rütbesini 
almadığını,  Aksazl.doc  isimli  belgeyi  kabul  etmediğini,  rütbesinin  yanlış  yazıldığını,  Tayfun 
Duman'ı görev icabı tanıdığını, listede tevkifle görevlendirildiği belirtilen Nusret Güner'in görev 
yerinin Aksaz'da olmasına rağmen 700 km uzaklıkta bir ay boyunca kesintisiz izleme görevinin 
fiziken mümkün olmadığını, Kasım raporu.doc isimli bilgi notu sorulduğunda o tarihte Gölcük'te 
görevde  olduğunu,  Ahmet  Aksoy'un  Aksaz'da  bulunduğunu,  bu  nedenle  izlemeyi  yapmasının 
mümkün olmadığını, çalıştığı Trakya isimli firkateynde ve kendisinde bilgisayar olmadığını, Berker 
Emre Tok diye bir kullanıcı adının olmadığını, F.Yavuz Uras'ın kendisinin devre arkadaşı olduğunu 
beyan etmiştir.

b-)  Klasör  47  Dizi  531-532'de  Bulunan,  Sorgu  Hakimliğinde  Yapmış  Olduğu 
05.10.2011 Tarihli Savunmalarında Özetle:  Cumhuriyet Savcılığındaki beyanlarını tekrar eden 
sanık darbe mağduru olan bir ailenin ferdi olduğunu, kendi yapısı ve aile geleneği olarak darbeye 
teşebbüs  içerisinde  olmasının  mümkün  olmadığını,  söz  konusu  belgelerin  somadan  üretilmiş 
belgeler olduğun beyan etmiştir.

c-) Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki Savunmaları: 
ca) 06.01.2012 Tarihli 68 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:
Aşamalardaki beyanlarını kabul eden sanık üzerine atılı suçlamaları kesinlikle reddettiğini, 

dijital  verilerle  şahsını  ilişkilendirebilecek  herhangi  somut  delil  ve  illiyet  bağlantısının 
bulunmadığını,  üzerine  iftira  atıldığını,  Aksaz  deniz  üs  komutanı  Tuğamiral  Ahmet  Aksoy'u 
Gölcük'te görevli iken izlemesinin imkansız olduğunu, Kasım 2002'de yurtdışı limanlarında Nato 
harekatına katıldığını, o dönemde Gölcük'te görev yaptığını ilişkin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 
Donanma Komutanlığının yazılarının da bulunduğu 15 delil ve gemi ile yurtdışında olduğuna ilişkin 
Kasım-Aralık  2002 aylarının  saat  koordinatlarını  da  içeren  gemi  jurnallerini,  tarihçe  raporlarını 
sunduğunu,  kendisine  verilen  takdirnameler  ile  şahitler  ve  çekilen  fotoğrafların  da  delil  olarak 
dikkate  alınması  gerektiğini,  kasım  raporu.doc  isimli  raporun  3  Aralık  2002  tarihinde  kendisi 
tarafından  hazırlandığının  iddia  edildiğini,  Nato  görevinin  7  Aralık  2002  tarihine  kadar  devam 
ettiğini, bu hususta da fiili imkansızlıkların olduğunu, bilgisayar ve kullanıcı hesabının olmadığını, 
dosyanın birçok diğer dosya ile birlikte merkezi bir programda üretildiğine inandığını, Ümit Metin'i  
tanımamasina rağmen söz konusu veriyi imzasına açılmasının mümkün olmadığını, Aykar Tekin 
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taralından iddia edilen Ekim raporu.doc ve kendisinin hazırladığı iddia edilen Kasım raporu.doc 
isimli dosyalar arasında benzerlikler olduğunu, kullanıcı dosya yollarının tamamen ekim kelimeleri 
kasım, Aykar Tekin ifadelerinin ise Berker Emre Tok olarak değiştirildiğini, oluşturulma tarihleri 
arasında  bir  ay  fark  olan  bu  iki  dosyanın  son  kullanıcı  tarafından  kaydedilmeleri  arasında  3 
dakikalık fark olduğunu, kullanıcıların ayrı  olduğu düşünüldüğünde bunun mümkün olmadığını, 
hükümetin kurulduğu 28 kasım 2002'de önce bir amirali izlediği iddiası ile olmayan bir hükümeti 
yıkmak ve engellemeye ilişkilendirmenin mümkün olmadığını, ortada imzaladığı bir muhtıra, bir 
tebellüğ belgesi, bir silah olmadan o tarih itibariyle Nusret Güner amirali görmeden verilen tevkif 
görevinin akla ve mantığa uygun olmadığını, sözkonusu belgede rütbe yanlışlıklarının yapıldığını, 
görev  yerleri  itibariyle  imkansızlıkların  da  mevcut  olduğunu  beyan  ederek  beraatine  karar 
verilmesini talep etmiştir.

cb) 03.09.2012 Tarihli 115 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:
Tanık  talebinin  kabul  edilmediğini,  hükümet  kurulmadan yurtdışında  olduğu bir  tarihte 

hükümeti  devirmekten  yargılandığı  bu  davada  deliller  tartışılmadan  gelinen  aşamada  adil 
yargılandığına  inanmadığını,  avukatının  olmadığı  ortamda  da  beyanda  bulunmasının  mümkün 
olmadığım beyan etmiştir.

149-) SANIK BERNA DÖNMEZ:

a-)  Klasör  22  Dizi  170-171'de  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
22.07.2011 Tarihli Beyanlarında Özetle: Atılı suçlamayı kabul etmediğini, 2002-2003 tarihlerinde 
Balyoz  Güvenlik  Harekat  ismini  duymadığını,  bu  amaçla  düzenlenen  seminerden  haberinin 
olmadığını,  2002-2003 tarihlerinde  hava  harp  okulunda  öğretim üyesi  olarak  görevli  olduğunu, 
kendisine  Balyoz  yada  Oraj  planları  ile  ilgili  bir  görev  verilmediğini,  adına  tahsis  edilmiş 
bilgisayarının  olmadığını,  Cengiz  Köylü'yü  tanımadığını,  Ek-1  lahika-4  başlıklı  1.  Ordu 
Komutanlığı sorumluluk sahası hava kuvvetleri özel personeli görev listesinde ve görevlendirmeden 
haberinin olmadığını, Yıldız Teknik Üniversitesine hiç gitmediğini, hava mühendis üsteğmen Serdar 
Menekay'ı  tanıdığını,  dekanlıkta  görevli  olduğunu,  5  nolu  harddisk  içerisinde  ele  geçen  EK-K 
LAHİKA-10 CETV-1 ibareli Oraj Hava Harekat Planı, Yıldız Teknik Üniversitesine yönelik başlıklı 
yazıyı yazmadığını, bu tarihlerde bilgisayarının olmadığı gibi bilgisayar kullanmayı da bilmediğini, 
darbe düşüncesini onaylamadığını, planlar çerçevesinde herhangi bir toplantıya katılmadığını beyan 
etmiştir.

b-) Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki Savunmaları: 
ba) 06.02.2012 Tarihli 81 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:
Cumhuriyet Savcılığındaki beyanlarını tekrar eden sanık üzerine atılan iftiranın niteliğinin 

çok  ağır  olduğunu,  hakkında  herhangi  bir  maddi  delilin  olmadığını,  yüksek  öğrenimini  hava 
kuvvetlerine girmesi öncesinde lisans olarak, sonrasında ise hava kuvvetlerindeki görevi sırasında 
yüksek lisans  olarak İstanbul  Üniversitesinde  tarih  alanında yaptığını,  insan onuruna en  yaraşır 
yönetim  anlayışının  demokrasi  olduğunu,  düşüncelerinin  iş  arkadaşları,  amirleri  tarafından  da 
bilindiğini,  hiçbir  askeri  okulda  yetiştirilmediğini,  pek  uzun olmayan bir  temel  askerlik  eğitimi 
aldığını, kutsal askerlik yeminini yaptığını ve öğretmen subay statüsü ile göreve başladığını, sivil 
kaynaklı subayların pilot olma ve kurmay olma şanslarının olmadığını, bunun görevler için yetersiz 
kabul edilmesinden kaynaklandığını, kadro olarak biriminin dekanı olmayı ya da bölüm başkanı 
olmasının dahi mümkün olmadığını, yoğun askeri bilgi gerektiren işlerde çalışmasının da şüphesiz 
ki mümkün olmadığını, atılı eylemin titizlik gerektiren riskli bir eylem olduğunu insan seçme ve 
görevlendirilmesinin esas olacağını, sivil kaynaktan yetişmiş askeri görevler için yetersiz görülen, 
demokratik  tavrı  herkesçe  bilinen  bir  bayanın  bu  türden  bir  göreve  seçilmesinin  mümkün 
olmadığını,  kendi  bilgisayarı  olmadığı  gibi  dijital  verileri  başkasına  da  yazdırmasının  mümkün 
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olmadığını, hiçbir zaman plan subayı gibi bir görev ve sıfat taşımadığını, veriyi kendisinin yazması 
halinde soyadını tümü ile yazmayacağını, Yıldız Teknik Üniversitesi için hava üsteğmen Serdar 
Menekay'ıngörevlendirildiği,  verinin  düzenlendiği  tarihte  adı  geçen  kişinin  sınıfının  piyade 
olmasına rağmen planında sınıfının mühendis olarak görüldüğünü, bu sıfatının hava kuvvetlerinin 
18 Ağustos 2009 tarihli emri ile mühendis olarak değiştirildiğini, bunun somaki yıllarda yapılmış 
bir  planın  güncellemesi  olabileceğinin  de  akla  gelebileceğini,  ancak  somaki  yıllarda  olan  sınıf 
değişikliğine bağlı mühendis olarak değiştirilmesine rağmen sonraki yıllarda yüzbaşı, binbaşı gibi 
artan rütbesi yönünde bir güncelleme bulunmadığını, asker bir kişinin sınıfından önce rütbesinin 
önemli olduğunu, bunun da güncellenmesinin gerektiğini halbuki sınıfının değiştiği 2009 yılında 
rütbesinin hala üsteğmen olarak durduğunu, yine yazıların hem ifade hem üslup ve şekil olarak ayrı 
kalemlerden çıkmış yazı intibaı vermediğini, aynı özelliklerde olsalar dahi bağımsız kişilerin bu 
benzerlikteki  yazıları  ayrı  ayrı  hazırlayamayacaklarını,  bu  durumun  enteresan  olduğunu,  sözde 
eyleme ilişkin bir görevlendirme almadığını, yapılsa dahi böyle bir görevi kabul etmesinin mümkün 
olmadığını beyan eden sanık beraatini talep etmiştir.

bb) 03.09.2012 Tarihli 115 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:
Hava  Harp  Okulunda  görev  yaptığını  tüm  savunmalarında  belirttiğini,  Hava  Harp 

Akademisi ile hiçbir ilişkisinin olmadığını, mütalaanın bir bölümünde, sözde veri ile Yıldız Teknik 
Üniversitesinin kontrol  altına  alınması  ile  görevlendirildiğinin belirtildiğini,  gerek  iddianamenin 
gerekse mütalaanın diğer bölümlerinde plan kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesinin kontrolü 
ile görevlendirildiğinin belirtildiğini, bunun da bir çelişki oluşturduğunu, iddianamede bu şekilde 
özensizliklerin yapıldığını, atılı suça ilişkin hiçbir eyleminin olmadığını belirterek beraatine karar 
verilmesini talep etmiştir.

150-)SANIK BİNALİ AYDOĞDU:
a-)  Klasör  11  Dizi  102-103'de  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 

22.08.2011 Tarihli  Beyanlarında Özetle:  Atılı  suçlamayı  kabul  etmediğim,  İzmir  ve Marmaris 
bölgeleri  müzahir  subay ve astsubay listesinden haberinin olmadığını,  Nihat  Altunbulak'ı  ismen 
tanıdığını, kontrol-İzmir, Aksaz.doc isimli belgeyi kabul etmediğini, bu yönde herhangi bir talimat 
almadığını, listede kendisi ile birlikte görevlendirilen Taner Gül'ü ismen tanıdığını, Aksaz gemi.xls 
excel  belgesi  sorulduğunda  Aksaz'da  hiç  çalışmadığını,  2001-2007  yılları  arasında  İzmir'de 
Bandırma ve Beykoz gemilerinde görev yaptığını, bu sürelerde çoğunlukla seyir halinde olduğunu, 
Cem Gürdeniz'i  2003 yılında  tanımadığı,  2007 yılında  kendisi  ile  tanıştığını  beyan ederek  atılı 
suçlamaları reddetmiştir.

b-)  Kapatılan İstanbul 10.  Ağır Ceza Mahkemesindeki  03.02.2012 Tarihli  80 Nolu 
Celsede  Yapmış  Olduğu  Savunmasında Özetle:  Cumhuriyet  Savcılığındaki  beyanlarını  tekrar 
eden  sanığın  atılı  suçlamayı  reddettiğini,  söz  konusu  belgelere  adının  yazılmasıyla  ilişkisinin 
olmadığını, Aksas Marmaris bölgesinde hiç görev yapmadığını, Tuğamiral Bülent Bostanoğlu'nu 
yarbaylığından beri tanımasına ve kendisine çok büyük iyiliği dokunmasına karşın adı geçen şahsı 
tutuklamakla görevlendirildiğini, böyle bir sadakatsizliğin isyan niteliğinde büyük bir suç olduğunu, 
bilgisi dışında listelere isminin yazıldığını beyan ederek beraatine karar verilmesini talep etmiştir.

151-) SANIK BÜLENT OLCAY: 

a-)  Klasör  11  Dizi  403-405'de  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
26.09.2011 Tarihli Beyanlarında Özetle: Atılı suçlamayı kabul etmediğini, Balyoz, Suga Harekat 
Planları  çerçevesinde  -herhangi  bir  talimat  almadığını,  seminere  katılmadığını,  Öncelikli  ve 
Özellikli Görevlendirme Listesini ilk kez gördüğünü, isminin listeye niçin girdiğini bilmediğini, 
Cem Aziz Çakmak'ı amiral olduğu için tanıdığını, şahsi samimiyetinin olmadığını. Temmuz 2002-
temmuz 2003 yılları arasında Gölcük'te TCG Yavuz gemisinde görev yaptığını, Gölcük'te arama 
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yapıldığında  yurtdışında  olduğunu,  amiral  listesil.xls  isimli  belgeden  haberinin  olmadığını, 
Ang.kural-çalışma grubu.doc isimli yazıyı  ilk kez gördüğünü, gösterilen yazıdaki çalışma grubu 
içerikli  bir  çalışma  yapmadığını,  2003'te  evinde  ve  işyerinde  bilgisayarının  olmadığını,  dijital 
yollarında adının geçmesini kesinlikle kabul etmediğini, yazıyı oluşturmadığını, Hüseyin Çınar'ın 
2003  yılında  kendisinin  harekat  subayı  olduğunu,  Ergenekon  soruşturması  kapsamında  Levent 
Bektaş'tan elde edilen 3 nolu CD içerisinde gündemlerim.2 isimli Word dosyasında organizede yer 
alacak arkadaşlarımız başlığı altında isminin geçmesi hususunu kabul etmediğini, Levent Bektaş'ı 
tanımadığını, herhangi bir ergenekoncu yapılanma içerisinde yer almadığını, İstanbul Emniyetine 
gönderilen e-mail ihbar ekinde isminin yanında yer alan nota bir anlam veremediğini, böyle bir 
çalışmaya girmesinin mümkün olmadığını beyan etmiştir.

b-)  Klasör  11  Dizi  408-409'de  Bulunan,  Sorgu  Hakimliğinde  Yapmış  Olduğu 
26.09.2011 Tarihli Savunmalarında Özetle:  Cumhuriyet Savcılığındaki beyanlarını tekrar eden 
sanık atılı suçlamayı reddetmiştir.

c-) Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki Savunmaları: 
ca) 06.01.2012 Tarihli 68 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:
Aşamalardaki  beyanlarını  tekrar  eden  sanık  dijital  kurgulara  ait  hayal  ürünü  listelerde 

adının geçmesinin kendisi ile ilişkilendirilmesini sağlayacak hiçbir delil olmadığını, dijital verilerin 
bilirkişi  raporuyla  da  manipülatif  olduğunun  belgelendiğini  beyan  ederek  beraatine  karar 
verilmesini talep etmiştir.

cb-)  03.09.2012 Tarihli  115  Nolu  Celsede Yapmış  Olduğu Savunmalarında  Özetle: 
Delillerin değerlendirilmesi safhasının atlandığını, tanık ve bilirkişi taleplerinin karşılanmadığını, 
dosyanın usul hükümlerine göre esas hakkında mütalaa aşamasında olmadığını düşündüğünü beyan 
etmiştir.

152-)SANIK CAHİT SERDAR GÖKGÖZ:

a-)  Klasör  60  Dizi  33-34'de  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
13.10.2011 Tarihli Beyanlarında Özetle: Atılı suçlamayı kabul etmediğini, Öncelikli ve Özellikli 
Görevlendirme Listesi  EGAYDAAK CG bilgi notu.doc isimli belgeleri  kabul etmediğini,  dijital 
yollarında  isminin  neden  geçtiğini  anlamadığını,  bilgisayar  ortamında  S.  Gokgoz  ismini 
kullanmadığını,  askeri  bilgisayar  sisteminde cahit  olarak  isminin  olduğunu,  ayrıca  herhangi  bir 
çalışma gurubunda yer almadığını, EGAYDAAK'larla ilgili herhangi bir çalışmasının olmadığını, 
1993-2003 yıllarında Ankara'da Dz.KK da denizaltı gemileri işlem subayı olarak görev yaptığını, 
2003'ten soma da aynı yerde muayene komisyon başkanlığına geçtiğini; toplantı sonuç.doc isimli 
belgeyi kabul etmediğini, bu amaçlı bir toplantıya katılmadığını, EK-A toplantı sonuç raporu.doc'ta 
belirtilen toplantıya katılmadığını, tutanak altındaki subayları ismen tanıdığını, 1. Ordudaki plan 
seminerine katılmadığını, kanun dışı herhangi bir faaliyetinin olmadığını beyan etmiştir.

b-) Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki Savunmaları: 
ba)03.02.2012 Tarihli 80 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:
Cumhuriyet  Savcılığındaki  beyanlarını  tekrar  eden  sanık  suç  tarihinde  ve  sonrasında 

Öncelikli  ve  Özellikli  Görevlendirme Listesini  hiç  görmediğini,  kendisine  bununla  ilgili  olarak 
herhangi bir tebligat yapılmadığını, EGAYDAAK'lara ilişkin bilgi notundaki Cemal alt gurubunda 
hiçbir  şekilde  yer  almadığını,  böyle  bir  çalışma  gurubundan  haberinin  olmadığını,  toplantıya 
katıldığı iddia edilen kişiler ile iddialar doğrultusunda bir görüşmesinin olmadığını, atılı suçlamaları 
kabul etmediğini beyan ederek, beraatine karar verilmesini talep etmiştir.

bb)03.05.2012  Tarihli  102  Nolu  Celsede  Yapmış  Olduğu  Savunmalarında 
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Özetle:Aşama beyanlarını tekrar eden sanık mütalaada belirtilen suçlamaları tümüyle reddetmiştir.

153-)SANIK CELAL KEREM EREN:

a-)  Klasör  21  Dizi  70-72'de  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
12.08.2012 Tarihli Beyanlarında Özetle:  Suçlamayı kabul etmediğini Suga Harekat Planını hiç 
görmediğini, Cem Aziz Çakmak'ı ismen tanıdığını, EK-Tevkif.doc isimli görevlendirme personel 
listesi'ni  kabul  etmediğini,  dha.doc  görevlendirme.doe  isimli  belgenin  eki  olan  EK-A 
(görevlendirme listesi) isimli belgedeki görevlendirmenin kesinlikle olmadığını, Haydarpaşa Liman 
Amiri- Deniz İrtibat Subayı olarak hiçbir zaman görev almadığını, Erdinç Altmer'in kendisinden 
kıdemsiz ve böyle bir görevlendirme yapamayacak olduğunu, k.eren.doc isimli belge sorulduğunda 
EGAYDAAK'larla ilgili belgeyi kesinlikle hazırlamadığını, bununla ilgili derslerin 2003 yılında 2. 
sınıfın  2.  döneminden soma verildiğini,  belgenin  2002 yılında  düzenlendiğini,  dijital  yollardaki 
ismini  kabul  etmediğini,  dijital  kullanıcı  yollarında  ismi  geçen  Yavuz  Kılıç  ve  Erdin  İnan'ı 
meslekten tanıdığını,  Hrp.ak.plan çalışma gurubu.doc isimli  belgeyi  kabul  etmediğini,  böyle bir 
çalışma gurubu oluşturulmadığını, bu kapsamda görev almadığını, Gürsel Çaypmar'ı tanımadığını, 
yapılanma isimli dosyada Gölcük.2008-2 isimli Excel belgesi içinde Gölcük Bölgesi sekmesinde 
adının  bölge  sorumlusu  8.  Bölge  Kurmay Yarbay Kerim Eren  olarak  geçmesi  hususunu  kabul 
etmediğini, böyle bir görevlendirmenin olmadığını, 2008 yılında Gölcük'te Turgutreis Gemisinde 
komutan olduğunu, Gölcük Bölgesi daire grup amirleri bilgi.xls isimli belgeyi kabul etmediğini, 
Tayfun Duman'ın amiri statüsünde olmadığını, 24.05.2009 tarihli e-mail ihbar ve eki ile ilgisinin 
olmadığını, Kocaeli Üniversitesine hiç gitmediğini, amirallere suikast dosyasında ele geçen flash 
bellekteki  Ömer  Faruk  Ganioğlu'nu  tanımadığını,  Levent  Görgeç'le  bir  dönem  aynı  gemide 
çalışması  nedeniyle  görüşmelerinin  olduğunu,  Muharrrem  Nuri  Alacalı  ile  de  görevi  gereği 
konuşmalarının olduğunu ve atılı suçlamayı kabul etmediğini beyan etmiştir.

b-) Klasör 21 Dizi  79'da Bulunan, Sorgu Hakimliğinde Yapmış Olduğu 13.08.2011 
Tarihli Savunmalarında Özetle:  Savcılık beyanım tekrar eden sanık dijital verilerin manipülatif 
olarak  düzenlendiğini,  dosyalar  üzerinde  oynamalar  yapıldığını,  belgelerin  hiçbirinde  imzasının 
olmadığını, herhangi birisinin belgeleri hazırlayabileceğini beyan etmiştir.

c-)Kapatılan  İstanbul  10.  Ağır  Ceza  Mahkemesindeki  06.01.2012  Tarihli  68  Nolu 
Celsede Yapmış Olduğu Savunmasında Özetle: Aşama beyanlarını kabul eden sanık kendisine 
isnat  edilen  bütün  dijital  verileri  imzasız,  iradesi  dışında  hazırlanıp  kullanıldığını,  Donanma 
Komutanlığı Karargahında 13 Temmuz 2010 tarihinde yani aramanın yapıldığı tarihten yaklaşık 4.5 
ay  önce  katıldığını,  arama  kapsamında  kendi  odasının  da  arandığını,  ancak  herhangi  bir  suç 
unsuruna rastlanılmadığını, malzemelerin bulunduğu kontrollü bölgeye giriş yetkisinin olmadığını, 
iddianamede isminin geçtiği  listelerden haberinin  olmadığını,  Kadri  Sonay Akpolat'ı  2002-2003 
yılarında  tanımamasına  rağmen  nasıl  sözlü  illegal  bir  oluşum  içerisinde  bulunabileceğini 
anlamadığını, hayali bir plana göre işlem yapılmasının mümkün olmadığını, sözde Suga Harekat 
Planının öğrenci olduğu Deniz Harp Akademisine görüş sormak maksadı ile gönderildiği dönem 
itibari ile plan ve harekat konularını içeren dersler işlenmediğini, ayrıca öğrencilerin herhangi bir 
plana erişim yetkisinin bulunmadığını, iddianamede sözde Suga Harekat Planının 2 Aralık 2002 
tarihinde  hazırlanmaya  başlandığı,  3  Şubat  2003 tarihinde ise  tamamlandığının iddia  edildiğini, 
Harp Akademileri Plan Çalışma Gurubu.doc isimli sözde dijital verinin ise 6 Kasım 2002 tarihinde 
yaratıldığı, 12 Kasım 2002 tarihinde ise son kez kaydedildiğinin tespit edildiğini,  dijital verinin 
Suga  Harekat  Planının  hazırlanma  tarihinden  yaklaşık  üç  ay  önce  hazırlandığının  kabulünün 
mümkün olmadığını,  1.  Ordu Komutanlığı  ile  koordineli  olarak  hazırlandığı  iddia  edilen dijital 
veride  isminin  karşısında  Haydarpaşa  Liman  Amiri  Deniz  İrtibat  Subayı  yazıldığını,  ek  delil 
klasörlerinde  ise  1.  Ordu  bölgesindeki  tesislerde  görevlendirilecek  sözde  personel  listelerinin 
        E-İmzalıdır           E-İmzalıdır            E-İmzalıdır               E-İmzalıdır 



T.C. İSTANBUL ANADOLU 4. AĞIR CEZA MAHKEMESİ Dosya-Karar No: 2014/188 Esas - 
2015/143
oluşturulduğunun iddia edildiği, tarafına böyle bir emir tebliğ edilmediği gibi Haydarpaşa Limanına 
hiç  gitmediğini,  görevlendirme  yapılmadığını,  EGAYDAAK'lara  yönelik  değerlendirme  yaptığı 
iddialarının da akıl ve mantık hataları ile dolu olduğunu, dijital verilerde manipülasyonun türlü türlü 
çeşitlerine rastlandığını, 8 Nisan 2004 tarihinde yaratılan verinin 23 Ocak 2003'te değiştirildiğinin 
erişim bilgilerinde mevcut olduğu, 2004 yılında yaratılan verinin 2003 yılında yaratıldığı tarihten 
önce değiştirilmesinin fıziken ve aklen izah edilemeyeceğini, Levent Görgeç'ten elde edilen black 
sifor takdim metni.doc ve belgenin eki olan EK-C isimli belgelerin Kerem Eren kullanıcı adı ile 
oluşturulduğunun  iddia  edildiği,  dijital  verinin  yazar  kısmında  Kerem  Eren  kullanıcı  adının 
bulunmadığını, isminin son kaydeden yerine iradesi dışında yazıldığını, verilerin içinde ve imza 
bloğunda ismi bulumnayıp Deniz Kuvvetlerinde görev yapan diğer kurmay subayların isimlerinin 
yer aldığını, 2006 yılı itibari ile üzerine kayıtlı şirket veya şahsi bilgisayarının bulunmadığını, dijital 
verilerin evinde, işyerinde bulunmadığı gözönüne alındığında sözkonusu dosyalar ile hiçbir illiyet 
bağının  kendisi  arasında  kurulamayacağını,  TCG  Barboros  Komutanlığında  hiçbir  dönem 
çalışmadığını,  TÜBİTAK'ın  16  Haziran  2010  tarihli  2.  bilirkişi  raporunda  dokümanların,  ilgili 
dosyaların üst  verilerinde  değişiklik  yapılmasının  teknik olarak  mümkün olduğunun belirtildiği, 
Kocaeli Üniversitesindeki örgütlenmeyi takip etmek ve Serdar Okan Kırçiçek tarafından Türkan 
Saylan'a yazıldığı iddia edilen sözde mektupta okudukları süreçte tanıştıkları kızların teğmenlerin 
evlerine  sık sık  giderek  veya  Kocaeli  Üniversitesindeki  tanıdıkları  kızlarla  tanıştırılarak  kontrol 
altında tutulması gerekmektedir  şeklindeki  ibare ile isminin irtibatlandırılmasını anlayamadığını, 
sözde  mektup  ve  iddia  edilen  olaylarla  ilgisinin  olmadığını,  ihbarın  yapıldığı  dönemde  TCG 
Turgutreis Firkateyninde komutan olarak görev yaptığını, Kocaeli Üniversitesine hiç gitmediğini, 
ihbar  maillerinin  aleyhine  delil  olarak  kullanılamayacağını,  sahte  olduğu  bilirkişi  raporları  ile 
ispatlanan  delillere  dayanılamayacağını,  kaçma  şüphesi  olacak  hiçbir  davranış  içerisinde 
bulunmadığını beyan ederek beraatine karar verilmesini talep etmiştir.

154-)SANIK CENK HATUNOĞLU:

a-)  Klasör  13  Dizi  179-180'de  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Yermiş  Olduğu 
24.06.2011  Tarihli  Beyanlarında  Özetle:  Atılı  suçlamayı  kabul  etmediğini,  Balyoz  Güvenlik 
Harekat Planı ile Oraj Hava Harekat Planlarını 2002-2003 yıllarında duymadığını, TDK ibareli 6 
nolu  torbada  yer  alan  CD'deki  EK-1 Lahika-4.doc  adlı  belgeyi  kabul  etmediğini,  azınlıklar  ve 
patrikhanenin kontrolü ile herhangi bir bilgisinin olmadığını, iddia edilen görevlendirmede kendisi 
dışında kıdemlilerin de olduğunu, ancak görevlendirme sonucu belgeyi yazmasının mantıken uygun 
olmadığını, listedeki Bülent Çelebioğlu adlı şahıstan başka kimseyi tanımadığını, 2002-2004 yılları 
arasında Hava Harp Akademisinde öğrenci olduğunu, Y. Ziya Toker'in o dönemde öğretim üyesi 
olabileceğini, öğrenci iken Hava Harp Akademisi Komutanının Korcan Pulatsü olduğunu, İbrahim 
Fırtına'nın ise Harp Akademileri Komutani olduğunu,hiçbir şekilde kimsenin ismini yazdırmadığını, 
kendisine de bu yönde baskı veya görevlendirme isteğinin olmadığını, EK-K Lahika-7, ÇETV-B 
adlı belgeyi hazırlamadığını, plan subayı olarak görev yapmadığını, belgenin son kaydedeni olarak 
G.Salkaya isimli bir kişinin akademide olduğu halde hatırlamadığını, daha doğrusu bu kişinin sivil 
görevli  Güllü  Saikaya  olabileceğini  hatırladığını,  kesinlikle  suçlamayı  kabul  etmediğini,  plan 
seminerine  katılmadığını  ve  diğer  harekat  planlı  ile  ilgili  duyumunun  olmadığını,  2002-  2003 
tarihlerinde  laptopunun  olduğunu,  onu  kullandığını,  ancak  kullanıcı  adının  olmadığını  beyan 
etmiştir.

b-) Klasör 13 Dizi 184'de Bulunan, Sorgu Hakimliğinde Yapmış Olduğu 24.06.2011 
Tarihli Savunmalarında Özetle: Cumhuriyet Savcılığındaki beyanlarını tekrar eden sanığın adının 
bulunduğu Oraj Hava Harekat Planı ile ilgili yazıyı ilk defa gördüğünü, EK-I şeklinde hazırlanmış 
görev  yeri  listesi  ile  ilgili  bilgisinin  olmadığını,  bu  listeyi  hazırladığı  belirtilen  Y.  Ziya  Toker'i 
görevinden  dolayı  tanıdığını,  Oraj  Hava  Harekat  Planını  basından  duyduğunu,  planla  hiçbir 
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bağlantısının olmadığım beyan etmiştir.

c-)  Kapatılan İstanbul 10.  Ağır Ceza Mahkemesindeki  10.01.2012 Tarihli  70 NoSu 
Celsede Yapmış Olduğu Savunmasında Özetle: Aşama beyanlarım tekrar eden sanık manipülatif 
dijital verilere dayanılarak yapılan suçlamayı kabul etmediğini, 2003 yılında herhangi bir dijital veri 
hazırlamadığını, bu konuda direktif almadığını, kaynağı ve gerçekliği belli olmayan bir dijital veri 
ile ilişkilendirilmesinin mümkün olmadığını, dijital verideki azınlıklar ve patrikhanelerin kontrolü 
gibi anlamsız ve icrası imkânsız bir görevin, eğitim için belili bir süre İstanbul da bulunan akademi 
eğitiminin  4.  ayını  dolduran  yüzbaşı  rütbesindeki  bir  pilot  tarafından  yapılamayacağını,  dijital 
verinin sayfa, metin yapısı, satır özellikleri, üst ve alt bilgilerinin farklı tarihlerde, farklı şehirlerdeki 
kullanıcılar  tarafından  hazırlanmasına  rağmen  %  100  aynı  olmasının  imkânsız  olduğunu,  bu 
hususun  duruşmalar  boyunca  defalarca  ispatlandığını,  dijital  verinin  kötü  niyetli  kişilerce 
manipülatif olarak üretildiğini gösteren kanıtlar olduğunu, hakkında daha önce kovuşturmaya yer 
olmadığına dair  karar verilmesine rağmen Gölcük Donanma Komutanlığında adına düzenlenmiş 
dijital veriye ulaşılmasının bir kurgu olduğunu, sözde veride görevlendirilecek 6 isim bulunurken 4. 
sırada yer alan kendisinin yalnızca ifadeye çağrılmasını anlamadığını, askerlikte hiyerarşinin esas 
olduğunu, Yarbay rütbesindeki mesleki kariyerinin bu kurgu ile sonlandırıldığım belirterek suçsuz 
olduğunu beyan etmiş ve beraatine karar verilmesini talep etmiştir.

155-) SANIK ÇETİN CAN:

a-)  Klasör  36  Dizi  41-42'de  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
06.09.2011 Tarihli  Beyanlarında Özetle:  5-7 Mart  2003 tarihli  plan  seminerine  katılmadığını, 
2002-2003 yıllarında planlandığın iddia edilen Balyoz, Oraj, Suga, Sakal ve Çarşaf isimli planlarda 
basında  yer  alan  haberler  nedeniyle  bilgisi  olduğunu,  bu  planlarla  ilgili  tarafına  herhangi  bir 
görevlendirme  yapılmadığını,  Oraj  Hava  Harekat  Planı  ekinde  yer  alan  EK-1  Lahika-5'teki 
sıkıyönetim  döneminde  kullanılacak  personel  başlıklı  listenin  kim  tarafından  ve  neden  adının 
yazıldığını bilmediğini, Cengiz Köylü'nün devre arkadaşı olduğunu, Mustafa İlhan'ı tanıdığını, aynı 
yerde  görev  yapmadığını,  EK-C  Lahika-7  Cetvel-A  isimli  belgede  unvanının  istihbarat 
koordinasyon şube müdürü olarak belirtilmesinin tamamen afaki olduğunu, o tarihte Genelkurmay 
Başkanlığından görevli  olduğunu,  ayrıca  istihbarat  sınıflarına  ayrılmadığını,  Oraj  Hava Harekat 
Planı istihbarat koordinasyon faaliyetleri  ile ilgili hususlar başlıklı  altında isim ve görev unvanı 
bulunan  belgeyi  hazırlamadığını,  dijital  veride  geçen  terimleri  ile  ne  anlatılmak  istendiğini  bu 
konuda  eğitim  almadığı  için  bilemediğini,  Hava  Kuvvetlerinde  aktif  uçucu  olarak  görev 
yapmadığını, 2002-2005 yılları arasında Genelkurmay Başkanlığında görevlendirildiğini, hayatının 
hiçbir döneminde devlet zararına bir faaliyette bulunmadığını, iddia edilen planlarla ilgili bilgisinin 
olmadığını, atılı suçlamaları kabul etmediğini beyan etmiştir.

b-)  Kapatılan İstanbul 10.  Ağır Ceza Mahkemesindeki  06.02.2012 Tarihli  81 Nolu 
Celsede  Yapmış  Olduğu  Savunmasında  Özetle:  Cumhuriyet  Savcılığında  alınan  beyanlarını 
tekrar  eden  sanık  manipülatif  olduğu  bilirkişi  raporları  ile  sabit  olan  delil  ve  belge  niteliği 
taşımayan, dijital verilere dayalı suçlamaları kabul etmediği, adının dijital verilerde bilgisi haricinde 
yer aldığını, dijital verileri hazırlamadığını, sahte dijital verileri hazırlayarak kendisine tarifsiz acılar 
yaşatan kişilerden şikayetçi olduğunu beyan ederek beraatine karar verilmesini talep etmiştir. 

156-)SANIK DAVUT İSMET ÇINKI:

a-)Klasör  34  Dizi  240-242'de  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
17.08.2011 Tarihli Beyanlarında Özetle: İsminin belgelerde yer almasının nedenini bilmediğini, 
Balyoz, Suga ve Oraj Planları ile ilgisinin olmadığını, 1. Ordudaki plan seminerine katılmadığını, 
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EK-1 Lahika-4.doc  ve  1.  Ordu Komutanlığı  sorumluluk  sahası  Hava Kuvvetleri  Özel  Personel 
görev  yeri  listesi  başlıklı  dijital  verilerde  soy  isminin  "ÇINGI"  olarak  yazıldığını,  oysa  tüm 
belgelerde soy adının "ÇINKI" olduğunu, bu nedenle belgenin kendisi tarafından yazılmadığını, 
kim tarafından yazıldığını da bilmediğini, EK-G Lahika-6 CETV-E.doc isimli dijital veriyi kabul 
etmediğini,  İMKB ile  ilgili  böyle  bir  yazı  yazmadığını,  Uğur Ekebaş'ın  kendisinin uçuş  hocası 
olduğunu, 2003 tarihinde bilgisayarının olmadığını, hiçbir şekilde "icingi" ismini kullanmadığını, 
bilgisayar kullanmasını bilmediğini, Cengiz Köylü'yü tanımadığını, HHA-direktif.doc isimli belgeyi 
kabul  etmediğini,  2005  yılında  Hava  Kuvvetleri  Komutanı  İbrahim  Fırtma'nın  özel  isteği  ile 
kendisini  HKK  Özel  Sekreterliğine  seçtiğini,  bu  şekilde  özel  sekreter  olarak  çalıştığını,  Harp 
Akademileri Komutanlığında 2003 yılında karargahta görevli  karargah subayı  olduğunu, Korcan 
Pulatsü'nün 50 metre ilerideki binada çalıştığını, bu kişiye böyle yazı yazmanın normal olmadığını, 
her  öğlen  akademideki  generallerin  yemek  yediğini,  belgeyi  kesinlikle  hazırlamadığını,  irticai 
faaliyetlerle ilgili bir belgeyi yazacak ailenin çocuğu olmadığını, özel filo personelinin mümkün 
olduğu  kadar  1,  6  ve  9.  Ana  Jet  Üs  Komutanlıklarında  görevlendirileceğine  dair  bir  çalışma 
yapmadığını, Özel Filoyu duyduğunu, üst düzey görevlileri taşıdığını, uçakta silah ve mühimmat 
olmadığını,  özel  jet  olduğunu,  askeri  pilotların  kullandığını,  2003  yılı  öncesi  HKK  Genel 
Sekreterinin Bertan Nogaylaroğlu olduğunu, harekat  planlama gurubu içerisinde yer  almadığını, 
Y.Ziya Toker ile tanışmadığını beyan etmiştir.

b-) Klasör 34 Dizi 249'da Bulunan, Sorgu Hakimliğinde Yapmış Olduğu 17.08.2011 
Tarihli Savunmalarında Özetle:  Cumhuriyet Savcılığındaki beyanlarını aynen tekrar eden sanık 
dijital verilerde soy isminin "ÇINKI" olmasına rağmen "ÇINGI" olarak geçtiğini, lüzumuna binaen 
imzası  gösterildiğinde  imzasının  böyle  olduğunu  belirterek,  atılı  suçlamayı  reddettiğini  beyan 
etmiştir.

c-)  Kapatılan  İstanbul  10.  Ağır Ceza Mahkemesindeki  06.01.2012 Tarihli  68  Nolu 
Celsede Yapmış Olduğu Savunmasında Özetle: Aşamalardaki beyanlarını tekrar eden sanık 2000-
2003  yılları  arasında  kurmay  yarbay  rütbesi  ile  Harp  Akademileri  Komutanlığı  öğretim 
başkanlığında  hava  plan  subayı  olarak  görev  yaptığını,  1.  Ordu  Komutanlığındaki  seminere 
katılmadığını, şahsı ile ilişkilendirilen belgelerin dijital veri ve imzasız olduğunu, kendisi tarafından 
hazırlandığına  ilişkin  somut  belge  olmadığını,  bilgisayar  kullanmayı  bilmediğini,  bununla  ilgili 
tanıklarının  da  bulunduğunu,  şahsı  ile  ilişkilendirilen  dijital  verilerin  sahte  ve  yok  hükmünde 
olduğunu, Harp Akademileri Komutanının aralarında 4 makam varken kendisine bağlı bir akademi 
komutanına kendisi aracılığıyla talimat gönderilmesinin mantıki olmadığını ayrıca her iki generalin 
makam odalarının arasının 150 metre civarında olmasının da bu hususun akla uygun olmadığını 
gösterdiğini, ayrıca yarbay rütbesindeki bir subayın önemli bir mevzuda zincire katılamayacağını, 
söz konusu dijital verilerde mantık hataları gibi maddi hataların bulunduğunu, soyadının Çıngı değil 
Çınkı olduğunu beyan ederek atılı suçlamaları reddettiğini, Hava Kuvvetlerinde özel bir filonun 
olmadığını, babasının ve kardeşlerinin soyadının Çıngı olduğunu, arkadaşlarının kendisine Çıngı 
dediğini, yöresel olarak Çıngı imzasını kullandığını beyan etmiştir.

157-) SANIK DENİZ CORA:

a-)  Klasör  46  Dizi  434-438'de  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
03.10.2011 Tarihli Beyanlarında Özetle:  Atılı suçlamayı kabul etmediğini, 2001-2002 yıllarında 
Donanma  Komutanlığı  Harekat  Başkanı,  2002  Ağustos-2004  Ağustos  yılları  DzKK'lığaHarekat 
Eğitim Daire Başkanı olarak görev yaptığını, İstanbul 12. ağır Ceza Mahkemesi'nin 2011/147 Esas 
sayılı dosyasında terör örgütü üyeliği suçundan yargılandığını, hassas personel listesinden haberinin 
olmadığını, listenin altında ismi olan Cem Gürdeniz'i deniz subayı olduğu için tanıdığını, isminin 
karşısındaki artı işaretinin neyi ifade ettiğini bilmediğini, 14 yıllık bir dönemi kapsayacak gerçekçi 
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bir listenin yapılmasının mümkün olmadığını, aynı listenin Gölcük Donanma Komutanlığında ele 
geçmesi  ile  ilgili  olarak  bilirkişi  raporları  ile  manipülatif  olarak  hazırlandığının  kanıtlandığını, 
hassas  personel  listesi  ile  amiral  listesil.xls  isimli  belgelerin  Gölcük  Donanma  Komutanlığı 
İstihbarat Şube Müdürlüğünde ele geçirilmesinin tamamen kendisi dışında olduğunu, hiçbir dönem 
bilgisayarda  bilgi  notu,  mesaj,  toplantı  tutanağı  gibi  evrak  yazmadığını,  Suga  Harekat  Planını 
medyadan duyduğunu, dijital verilerin tamamen sahte olduğunu, kullanıcı adının Deniz Cora olup 
olmadığını  hatırlamadığını,  EGAYDAAK'lar  konusunda Suga Harekat  Planı  çerçevesinde hiçbir 
çalışma yapmadığını,  bu doğrultuda EGAYDAAK ÇG LİSTE.doc isimli  listede yer  almadığını, 
dijital veride kendi isminin altında yer alan 10 kişiyi deniz kuvvetlerinden subay olarak tanıdığını, 
kişilerle  birlikte  herhangi  bir  çalışma  grubunda  yer  almadığını,  EK-A(Toplantı  Sonuç  Raporu) 
başlıklı belgenin sahte olduğunu, Toplantı Sonuç.doc adlı bir toplantının olmadığını, dijital veride 
toplantıya katıldığı iddia edilen Barbaros Büyüksağnak'ın 23 Ekim 2002- 31 Ağustos 2003 tarihleri 
arasında  yurtdışında  görevli  olduğunu  DzKK'lığmda  toplantılarda  kullanılan  belgedeki  gibi  bir 
format olmadığını, Suga Harekat Planının oluşturulma ve son kaydetme tarihleri dikkate alındığında 
2 Ocak 2003 tarihinde olmayan bir planın böyle bir toplantının yapılamayacağını, sahte yazıda ismi 
geçen  A.Sinan  Ertuğrul,  Ahmet  ön  ismini  2006  yılında  amiral  olduktan  sonra  kullanmaya 
başladığını, JANGENKOM TAHLİYE.doc adlı verinin sahte olduğunu, mesaj tarihi 1 kasım 2002 
tespit edilmesine karşın mesajda ve üst veride ismi geçen Barboros Büyüksağnak'ın izah edildiği 
gibi  yurtdışında  olduğunu,  emir  komuta  zinciri  de  dikkate  alındığında  verinin  sahte  olduğunun 
ortaya  çıktığını,  mesajda  çekildiği  iddia  edilen  adreslerin  Kuzey  Deniz  Saha  Komutanlığı  ve 
Hücumbot  Filo  Komutanlığı  olduğunu  oysa  başka  sahte  dijital  veride  söz  konusu  amirallerin 
tutuklanacak kişiler listesinde bulunduğunu, mesaj formatının kullanılan formattan farklı olduğunu, 
sahte  mesajda 5-7 Kasım 2002 tarihlerinde bir  kısım Hücumbotların  bahse konu adalarda keşif 
yapacağı  belirtilmesine  karşın  gemi  jurnallerinden  Hücumbotların  nerede  görev  yapacaklarının 
tespit  edilebileceğini,  mesaj  emrinin  sahte  olduğunu;  özel  öğrenci  tefriki  hakkinda.doc  isimli 
belgeyi yazmadığını, belgenin sahte olduğunu, ismi geçen kişileri tanımadığını, dijital verinin üst 
verilerinde  belirtilen  kişilerin  Donanma  Komutanlığı  karargahında  görevli  olmadıklarını,  dijital 
verinin  oluşturulma  tarihinin  20  Eylül  2007  son  kaydetme  tarihinin  ise  23  Eylül  2007,  evrak 
tarihinin  ise  Ağustos  2007  olduğunu,  Donanma  Komutanlığı  ile  Deniz  Eğitim  ve  Öğretim 
Komutanlığı arasında bu tür yazışmayı gerektirecek bir görev ilişkisinin olmadığını, Tayfun Duman 
ve Ümit Metin'i tanıdığını; Ülkü Öztürk hakkmda.doc isimli belgeyi yazmadığını, yazının da sahte 
olduğunu,  Ülkü  Öztürk'ü  tanımadığını,  Deniz  Harp  Okulunda  Rusça  eğitim  verilmediğini, 
karargahların  komutan  adına  mesaj  çekip  evrak  yazdığını  sahte  dijital  verilerde  "Donanma 
Komutanı Namına" ifadesinin yer aldığını, o denemdeki donanma komutanlığının oramiraller Metin 
Ataç  ve  Uğur  Yiğit'in  olmasının  tuhaf  olduğunu,  her  iki  dijital  verinin  kafa  kısmında  Gölcük- 
İstanbul  yazıldığını,  harf  hatasının yapılmasının mümkün olduğunu ancak TSK'da şerhin  yanlış 
yazıldığı  bir  evrakın bulunamayacağını;  Gölcük Belgesi  Daire  Grup Amirleri  bilgi  isimli  Excel 
belgesinde  yetki  amir  olarak  onay kısmında  isminin  geçtiğinin  sorulması  üzerine  verinin  sahte 
olduğunu 2008'de böyle bir  yapılanmanın olmadığını,  Gölcük Bölge Başkanı gibi bir  ünvanının 
bulunmadığını, 5 Nolu hard diskte İKK klasörü içerisinde bulunan Üçvş. Volkan Dönmez isimli veri 
ile  ilgili  olarak  şahıs  ile  ilgili  bir  çalışmayı  hatırlamadığını,  şahsın  misyonerlik  çalışmasıyla 
irtibatını  bilmediğini,  Levent  Bektaş'ı  tanımadığını,  Donanma Komutanlığında  Kurmay Başkanı 
iken "Kemalettin Yakarın kendi emrinde çalıştığını, şahsın amirliğime geçici olarak bakan subaya 
"Kemalettin Yakar ile ilgili hiçbir işlem yapmayacaksınız ve ona sicil vermeyeceksiniz" şeklinde bir 
emir  vermediğini,  Ağustos  2006-Ağustos  2008  yıllarında  görev  yaptığını,  istihbarat  Şube 
Müdürlüğünün kendisinin altında ve bağlı olduğunu, Kemalettin Yakar'a istihbarat şubede bir kısım 
belgelerin  teslimi  hususunda  birşey  demediğini,  istihbarat  şube  müdürlüğüne  vekalet  verilmesi 
durumunda vekilin sicili verip veremeyeceği hakkında bilgisinin olmadığını, Tuncay Demirkol'un 
Ağustos  2011'de  hakkında  dava  açıldıktan  soma  akrabası  olduğunu  öğrendiğini,  Tuncay 
Demirkol'un  askerlik  yapıp  yapmamasının  kendisini  ilgilendirmediğini,  15.07.2009  tarihli 
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uyuşturucu çetesi konulu ihbar üzerine Kocaeli'de yapılan aramada Tarık Ayabakan'da ele geçen 
flasbellekteki bilgilerin yalan olduğunu, 25 Kasım 2008 günü Kadir Sağdıç'a terfi etmesi dolayısıyla 
8 amiralle birlikte nezaket ziyaretinde bulunduklarını, nezaket ziyaretinde kendisi ile birlikte Serdar 
Dülger, Deniz Dağlılar, Abdullah Gavremoğlu, Caner Bener, Fatih İlgar, Levent Erkek ve Ekmel 
Özdengil'in olduğunu, nezaket ziyaretinden öte herhangi bir  toplantı  yapılmadığını,  1.  Ordudaki 
plan seminerine katılmadığını, görev yaptığı süre içerisinde Yunanistan'da EGAYDAAK'larla ilgili 
gerginliği  artırıcı  herhangi  bir  faaliyet  duymadığını,  İstanbul  12.  Ağır  Ceza  Mahkemesindeki 
davanın bu dava ile aynı olduğunu, aynı fiilden dolayı 2 kez yargılanamayacağım beyan etmiştir.

b-)  Klasör  46  Dizi  441-442'de  Bulunan,  Sorgu  Hakimliğinde  Yapmış  Olduğu 
03.10.2011  Tarihli  Savunmalarında  Özetle: Cumhuriyet  savcılığında  vermiş  olduğu  ifadeleri 
tekrar  eden  sanık  atılı  suçlamayı  reddederek  aynı  hususta  iki  kez  yargılama  yapılamayacağını 
belirtmiştir.

c-)  Kapatılan  İstanbul  10.  Ağır Ceza Mahkemesindeki  09.01.2012 Tarihli  69  Nolu 
Celsede  Yapmış  Olduğu  Savunmalarında  Özetle:  Aşama  beyanlarım  tekrar  eden  sanık  atılı 
suçlamayı kabul etmediğini, 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki devam eden davada da dijital verilerin 
sahteliğini  açıkça  ortaya  koyduğunu,  sahte  dijital  verilere  dayanarak  yeni  davalar  türetildiğini 
belirterek beraatine karar verilmesini talep etmiştir.

158-) SANIK DERYA GÜNERGİN :

a-)  Klasör  39  Dizi  405-406'de  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
26.08.2011  Tarihli  Beyanlarında  Özetle:  Atılı  suçlamayı  kabul  etmediğini,  2000-2002  yılları 
arasında  İstanbul  Harp  Akademilerinde  öğrenci  olduğunu,  2002-2004  yılları  arasında  Gölcük 
Denizaltı  Filosu Komutanlığına bağlı  TCG Sakarya gemisinde 2.  komutan olduğunu,  balyoz ve 
Suga  planlarını  duymadığını,  1.  ordudaki  plan  seminerine  katılmadığını,  Öncelikli  ve  Özellikli 
Görevlendirme  Listesinden  haberinin  olmadığını,  bu  hususta  herhangi  bir  teklif  gelmediğini, 
donanmada arama yapıldığında Roma Silahlı Kuvvetler Ataşesi olarak yurtdışında olduğunu, 228-3 
çalışma-grubu.doc adlı yazıyı kabul etmediğini, silahlı kuvvetlerdeki yazılarda bilgi notu başlıklı 
formata  2006  yılında  geçildiğini,  suç  tarihlerinde  bilgisayarının  olmadığını,  o  tarihlerde  derya 
Günergin  diye  bir  kullanıcı  adının  olmadığını,  yazıyı  hazırlamadığını,  kullanıcı  yollarında  ismi 
geçen  Mehmet  Köktürk'iin  kendisinin  2.  komutanı  olduğu  geminin  komutanı  olduğunu,  milli 
angajman kuralları  ile  ilgili  bir  çalışmayı  akademide eğitim maksatlı  yaptığını,  suç tarihlerinde 
böyle bir çalışma içerisinde olmadığını, 228-3 çalışma-grubu- ek liste.doc isimli angajman kuralları 
ile  ilgili  çalışma  grubu  oluşturmaya  yönelik  listeleri  ancak  Komodorun  oluşturabileceğini,  o 
dönemde  2.  komutan  olduğu  nazara  alındığında  böyle  bir  çalışma  oluşturmasının  mümkün 
olmadığını, listenin 1. sırasında komutanı olan Mehmet Köktürk'ün ismi olduğunu, aynı listedeki 
Engin  Kılıç  ve  Murat  Ünlü'yü  tanıdığını,  İstanbulemniyet  müdürlüğüne  gönderilen  24.05.2009 
tarihli  e-mail  ihbarının sorulması  üzerine harp okulundan beri  her yıl  oruç tuttuğunu,  hakkında 
inanılmaz bir takip yapıldığını, bunu yazanın kendisini çok iyi tanıyan birisinin olması gerektiğini, 
5 nolu hard disk içindeki cemaat sızma klasöründe bulunan "sayın komutanım" başlıklı  Feyyaz 
Öğütcü  ismine  açılmış  belgenin  sorulması  üzerine  İbrahim  Şahin'i  tanımadığını,  e-mail  ihbarı 
ekinde yer alan notta 2009 yılının Ağustos'undan itibaren yurtdışında görevlendirilmesine rağmen 
Ankara'da görev yaptığını ve rütbesinin yarbay olarak yazıldığını, kendisinin Ankara'da 2007-2009 
yılları arasında görev yaptığını, rütbesinin ise yarbay olduğunu beyan etmiştir.

b-)  Klasör  39  Dizi  409-410'de  Bulunan,  Sorgu  Hakimliğinde  Yapmış  Olduğu 
26.08.2011 Tarihli Savunmalarında Özetle:  Cumhuriyet Savcılığındaki beyanlarını aynen tekrar 
eden sanık atılı  suçlamayı  reddetmiş, dini vazifelerini yerine getirmesi nedeni ile fişlenip itham 
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edilmeyi kabul etmediğini beyan etmiştir.

c-) Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki Savunmaları:
ca)06.01.2012 Tarihli 68 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:
Aşama beyanlarını tekrar eden sanık iddianamede yazılı şahsı ile ilgili hususların bir kısım 

görevlendirme  listelerinde  ve  üst  veri  yollarında  adının  geçmesi  ile  sınırlı  olduğunu,  eylemine 
ilişkin bir iddianın olmadığını, tüm iddiaların asılsız bir komplo ürünü olduğunu, dijital kayıtlarda 
rütbe yanlışlıkları, hiyerarşik yapıdaki karışıklıklar, usulsüz yazım teknikleri hususunda defalarca 
diğer sanıklar tarafından da beyanlarda bulunulduğunu, 228/3 çalışma grubu.doc ve 228/3 çalışma 
grubu ek liste.doc isimli verilerin manipülatif olduğunu, bunların 2 Ocak 2003 tarihinde 17:12 ve 
18:08  saatlerinde  oluşturulmaya  başlandığının  iddia  edildiğini,  kendisinin  o  tarihte  2.  komutan 
olarak  TCG  Sakarya  gemisinde  bulunduğunu,  bunun  sunduğu  gemi  jurnallerinden 
anlaşılabileceğini, dijital verilerin yazıldığı saatte su üstünde, köprü üstünde yelkenin üzerine çıkan 
komutanın  elinde  bir  bilgisayarla  darbe  planı  yazmasının  mümkün  olmadığını,  bunun  fizik 
kurallarına da aykırı olduğunu ve dijital kayıtların manipülatif olarak düzenlendiğini gösterdiğini, 
sözde Suga Harekat Planına istinaden çalışma grubunun oluşturulduğu dijital  kaydın tarihinin 2 
Ocak 2003 olduğunu, ancak sözde Suga Harekat Planının ise 10 Ocak 2003 tarihinde oluşturulmaya 
başlandığını, 3 Şubat 2003'te de yayınlandığını, bunun da apaçık bir çelişkiyi ortaya koyduğunu, 
Öncelikli  ve  Özellikli  Görevlendirme  Listesini  hazırlamadığını,  böyle  bir  listeden  haberinin 
olmadığını, iftiralara karşı isyanının mahkeme heyetinin kalbinde yankılanmasını umduğunu, evine 
gitmek istediğini beyan etmiştir.

cb)04.09.2012 Tarihli 116 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:
Avukatının  bulunmadığı  bir  ortamda  tuzağa  düşmek  istemediğini,  savunma  yapmakta 

ısrarcı olmasına rağmen avukatı olmadan sorulacak sorulara da cevap vermek istemediğini beyan 
etmiştir.

159-)SANIK DERYA ÖN:

a-)  Klasör  18  Dizi  143-145'de  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
24.08.2011 Tarihli Beyanlarında Özetle: Atılı suçlamayı kabul etmediğini, Öncelikli ve Özellikli 
Görevlendirme Listesinden haberinin olmadığını, 2000-2002 yılları arasında Genelkurmay'da Genel 
Plan  Prensipler  Başkanlığında  Proje  Subayı,  2002-2003  yıllarında  TCG  Giresun  gemisinde  2. 
komutan, 2003-2005 yılları arasında ise Aksaz'da Güney Görev Grup Komutanlığında Harekat Şube 
Müdürü olarak görev yaptığım, 1. ordudaki seminerden haberinin olmadığını, amiral listesi l.xls 
isimli  listelerden  haberinin  olmadığını,  ÇG  Bilgi  notu.doc  isimli  hazırlamadığını,  ilk  kez 
gördüğünü,  imza  bloğunda  ismi  geçen  Hüseyin  Hoşgit  ile  tanışıklığının  olmadığını, 
Genelkurmay'da görev yaparken EGAYDAAK'larlailgili bazı resmi işlerinin olduğunu, ancak iddia 
edilen kapsamda çalışmasının  bulunmadığını,  Ç.GRUBU PER.doc isimli  çalışma grubu başlıklı 
belgeyi  hazırlamadığını,  2.  Komutanken  bilgisayarının  olmadığını,  kullanıcı  yollarında  isminin 
geçmesini  kabul  etmediğini,  derya  On isimli  kullanıcı  ismi  yada  bilgisayar  isminin olmadığını, 
hatırladığı  kadarıyla  bilgisayarlara  bu  şekilde  kullanıcı  ismi  verme  uygulamasının  olmadığını, 
listedeki bazı isimleri tanıdığını, toplantı tutanağı, doc isimli belgenin düzenlendiği tarihte İsrail'de 
icra  edilen  bir  tatbikatta  olduğunu,  toplantı  tutanağını  hazırlamadığını  ve  böyle  bir  toplantı 
yapmadıklarını, Erhan Şensoy'un sınıf arkadaşı olduğunu, saha-eki.doc isimli yazıyı hazırlamasının 
mümkün olmadığını, böyle bir toplantı yapmadıklarını; Aksaz Gemi.xls isimli Excel dergisi içinde 
firkateyni sekmesinde yer alan 8 kişilik listede isminin yer  almasının nedenini ve listenin niçin 
hazırlandığım bilmediğini, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne yapılan 24.05.2009 tarihli e-mail ihbar 
ekindeki  kendisi  ile  ilgili  bilgilerden  fikrinin  olmadığını,  isminin  yanındaki  e-mail  adreslerinin 
doğru olduğunu, bir tanesinin ise bir  ara kullanmaya çalıştığını ancak sonra hiç kullanmadığını, 
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telefon numaralarının doğru olduğunu, Levent Bektaş'da ele geçen bilgilerle ilgili hiçbir fikrinin 
olmadığını, Dilek Bozkaya isimli şahsından ele geçen Baha Eren internet isimli yazının içeriğinin 
sorulması  üzerine  böyle  bir  olayın  olmadığını,  böyle  bir  brifingin  de  24  kasım  2004'te 
gerçekleşmediğini,  olayı  hatırlamadığını,  kimseye  zarf  dağıtmadığını,  iddia  edildiği  gibi  brifing 
salonlarında fotokopi makinesinin olmadığını beyan etmiştir.

b-)  Klasör  18  Dizi  147-148'de  Bulunan,  Sorgu  Hakimliğinde  Yapmış  Olduğu 
24.08.2011 Tarihli Savunmalarında Özetle:  Cumhuriyet Savcılığındaki beyanlarını tekrar eden 
sanık atılı suçlamayı reddetmiştir.

c-) Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki Savunmaları:
ca)19.01.2012 Tarihli 75 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:
Aşama  beyanlarını  tekrar  eden  sanık  suçlamaların  gerçek  dışı  olduğunu,  1.  ordu 

Komutanlığmdaki  plan  seminerine  katılmadığını,  iddiaların  çoğunu  rızası  dışında  başkalarınca 
oluşturulan kendisine tebliğ edilmemiş listelere dayandığını, ÇG bilgi notu.doc isimli dijital veriyi 
kendisinin  hazırlamadığını,  herhangi  bir  toplantıya  katılmadığını,  herhangi  bir  çalışma  grubu 
içerisinde yer almadığını, Güney Deniz Saha komutanlığı bağlısı ve İzmir Bölgesinde görev yapan 
bir  amiralin  Aksaz  bölgesinde  konuşlu  donanma  komutanlığı  bağlısı  firkateyn  ve  denizaltı 
personelinden  illegal  dahi  olsa  çalışma  grubu  oluşturulabilmesini  hayatın  doğal  akışına  aykırı 
olduğunu,  meta  data  bilgilerinin  çok  kolay  değiştirilebileceğinin  ispatlandığını,  deniz  kurmay 
binbaşı rütbesinde TCG Giresun firkateyni 2.  komutanı olarak 3 Ocak 2003'te Aksaz Deniz Üs 
Komutanlığı binasında icra edildiği iddia edilen toplantının tutuklanması planlanan Aksaz Deniz Üs 
Komutanının kendi komutanlık binasında icra edilmesinin abes olduğunu, sözde dijital deliller ile 
arasında  hukuken  bir  illiyet  bağının  kurulamayacağını,  suçlamaların  3.  bir  kişide  ele  geçirilen 
dijhallerdeki bilgilere dayandığını belirterek beraatine karar verilmesini talep etmiştir.

cb)03.09.2012 Tarihli 115 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:
Talep  edilen  tanıkların  çağırılmadığı,  soruşturma  safhasında  alman  bilirkişi  raporlarına 

itibar edilmesini, müdafii olmadan savunmaya zorlanması nedenleri ile adil yargılanma hakkı ihlal 
edildiğinden esas hakkındaki mütalaaya yönelik görüş bildirmeyeceğini beyan etmiştir.

160-) SANIK DEVRİM REHBER: 

a-)  Klasör  11Dizi  38-39'da  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
10.06.2011 Tarihli Beyanlarında Özetle: Atılı suçlamayı kabul etmediğini, mühendis olarak görev 
yaptığını,  deniz  harp  okulu  mezunu  olduğunu,  1  Ekim  2001-15  Ekim  2003  tarihlerinde 
Gölcük'teenvanter  kontrol  merkezinde  yüzbaşı  olarak  görev  yaptığını,  2003'ten  sonra  deniz 
kuvvetlerine  atandığını,  bu  atamadan  3  ay  sonrada  halen  görevli  olduğu  Genelkurmay 
Başkanlığında çalışmaya başladığını, Öncelikli ve Özellikli Görevlendirme Listesinden haberinin 
olmadığını, böyle bir görevin kendisine verilmediğini, 5 nolu hard diskte ele geçirilen Devrim.doc 
isimli  bilgi  notu başlıklı  bilgi-sistem denetlemesi  konulu ismine açılan belgeyi  hazırlamadığını, 
Deniz Kuvvetlerine atandığı tarih itibariyle bilgi sistem denetlemesi konulu bir yazıyı yazmasının 
mümkün olmadığını, drehber@ekm.tsk.mil.tr isimli e-mail adresini kullanmış olabileceğini, dönem 
itibariyle  email  kayıtlarını  inceleme  yetkisinin  olmadığını,  söz  konusu  belgede  MÜH.YZB 
yazıldığını ancak o tarihlerde yüksek mühendis yarbay olduğunu, yüksek mühendis titrini mutlaka 
kullandığını, bu nedenle yazının kendisine ait olmadığını beyan etmiştir.

b-)  Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki  :09.02.2012 Tarihli 83 Nolu 
Celsede  Yapmış  Olduğu  Savunmasında Özetle:  Cumhuriyet  Savcılığmdaki  beyanlarını  tekrar 
eden sanık atılı suçu kabul etmediğini, kimsenin kendisine yazılı veya sözlü olarak iddianamede 
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geçen suçla ilgili görev vermediğini, herhangi bir veri hazırlamadığını, kimsenin e-mail hesabını 
incelemediğini, başkalarının e-mail haberleşmesine müdahil olmasının mümkün olmadığını, bilgi 
sistem işletme birimlerinde çalışmadığı gibi e-mail sunucusu da yönetmediğini, ne bilgisayarının ne 
de kullanıcı adının Devrim Rehber olmadığını, her iki ağda da drehber kullanıcı adını kullandığını, 
her  iki  bilgisayarının  şirket  adının  EKM  olduğunu,  bilgisayarında  İngilizce  işletim  sürümü 
kullandığını,  bu  nedenle  bilgisayarının  kurulumu  ile  birlikte  oluşan  klasörün  belgelerim  değil 
İngilizce karşılığı my document olması gerektiğini, bu nedenlerle ek delil klasörlerinde yer alan üst 
veri bilgileri ve kullanıcı dosya yolunun kendisine ait olmasının mümkün olmadığını, yine yazılım 
mühendisliği eğitimi almış birisi olarak devrim.doc isminde bir dosya adı vermesinin de mümkün 
olmadığını, zira yazılım dünyasının içeriklerine ilişkin ip ucu verecek şekilde semantik anlamı olan 
dosya adlarının kullanılmasının yaygın bir eğilim olduğunu, ayrıca dosyanın 2004 yılında yaratılmış 
olmasına  karşın  2003 yılında  değiştirilmesinin  dosyanın  manipüle  edildiğinin  ifadesi  olduğunu, 
ayrıca sözde bilgi notunun 16 günde 13 kere revize edilerek 3 dakikada oluşturulmasının dikkat 
çekici olduğunu, dijital verideki yazım hatalarının hiçbir subayın yapabileceği cinsten olmadığını, 
masum olduğunu, beraatine karar verilmesini talep etmiştir.

161-)SANIK ENDER KAHYA :

a-)  Klasör  46  Dizi  323-324'de  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
14.09.2011  Tarihli  Beyanlarında  Özetle:  Atılı  suçlamayı  reddeden  sanık  2001-2003  yılları 
arasında İzmir Nato karargahında müşterek harekat karargah subayı olarak görev yaptığını, 2003-
2006 yıllarında  ise  yurtdışında  olduğunu,  balyoz  ve  Suga planı  çerçevesinde  görev  almadığını, 
seminere  katılmadığını,  Öncelikli  ve  Özellikli  Görevlendirme  Listesinden haberinin  olmadığını, 
KONTROL-İZMİR, AKSAZ.doc isimli belge içeriğindeki görevlendirmeden haberinin olmadığını, 
bu konuda bilgisinin bulunmadığını, Hüseyin Çiftçi'yi tevkif ile ilgili bir bilgi almadığını, Aşkın 
Üredi'yi tanımadığını, Cemalettin Bozdağ'ın sınıf arkadaşı olduğunu şenol kasrap.doc isimli yazıdan 
haberinin olmadığını, o tarihte Nato bünyesinde çalıştığını, milli bir bilgisayar sistemine girip bu 
belgeyi kabul etmesinin mümkün olmadığını, M.Cem Kızıl'ı tanıdığını, 5 nolu hard diskte Görev 
Analiz-  Yapılanma  klasörü  içindeki  görevlendirmenin  kesinlikle  doğru  olmadığını,  böyle  bir 
yapıdan haberinin olmadığını, Tayfun Duman'm 2010 yılında kendisinin komodoru olduğunu, aynı 
5 nolu hard disk içerisindeki denetleme klasörü içinde bulunan 100.48.intel uid.no:3 isimli formdan 
haberinin  olmadığını,  Hasan  Özyurt  ile  ilgili  böyle  bir  belge  doldurmadığını,dijital  yollarında 
isminin geçmesini kabul etmediğini, başkalarının düzenleyebileceğini, dijital verinin hazırlandığı 
11.02.2008 tarihinde Gökçeada gemisinde 2 komutan olduğunu, dijital verinin son kaydetme tarihi 
olan  06.01.2009  tarihinde  ise  yurtdışında  Aden  Körfezinde  görevli  olduğunu,  dijital  verilerin 
hiçbirini kabul etmediğini beyan etmiştir.

b-) Klasör 46 Dizi 326'da Bulunan, Sorgu Hakimliğinde Yapmış Olduğu 14.09.2011 
Tarihli  Savunmalarında Özetle:  Cumhuriyet  Savcılığmdaki  beyanlarını  tekrar  eden sanık  atılı 
suçlamayı reddettiğini, serbest bırakılmasına karar verilmesini talep etmiştir.

c-) Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki Savunmaları:
ca) 09.01.2012 Tarihli 69 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:
Aşama beyanlarım tekrar eden sanık suçlamaların asılsız olduğunu, sözde Suga planından 

basında yer alması nedeni ile haberinin olduğunu, 3 Ağustos 2001, 19 Eylül 2003 tarihlerinde görev 
yaptığı İzmir Nato karargahının milli komuta yapısı ile bir bağlantısının bulunmadığını, görevinde 
çok uluslu hiyerarşik bir yapı içinde çalıştığını, şahsına atamaları dışında hiçbir emir verilmediğini, 
bu karargahta Nato gizlilik dereceli bilgisayar ağının kullanımda olması nedeni ile milli herhangi 
bir  ağ yapısına veri  aktarımının fıziken mümkün olmadığını,  milli  bir  karargah içerisinde görev 
yapmaması nedeni ile adına tahsisli bir bilgisayarın verilmediğini, 29 Eylül 2003 ile Ağustos 2006 
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yılına  kadar  sürekli  yurtdışı  görevlere  katılmak  üzere  Türkiye'den  ayrıldığını,  verilen  sözde 
görevlerin kendisi tarafından mekan açısından da yerine getirilemeyeceğini, ayrıca Güney Deniz 
Saha Komutanlığı Kurmay Başkanının sözde dijital Word belgesine göre tevkifle görevlendirildiği 
iddiasının gerçek olduğu düşünülse bile bir kuvvetle korunmakta olan komutanlığın mesai ve görev 
şartları  farklı  nato  karargahında  görevli  bir  subay  tarafından  yerine  getirmenin  hayal  ürünü 
olabileceğini, 7 Nisan 2003 tarihinde yurtdışında olması nazara alındığında bu görevi mekan olarak 
da yapamayacağını, son kaydeden olarak Ender Kahya isimli kullanıcının yer aldığı Kasım 2002 
tarihli sözde raporda imza hanesinde başka bir ismin görüldüğünü, görevlendirilmediği halde takip 
görevini  sözde  Suga  Harekat  Planının  yayınlandığı  tarih  olan  3  Şubat  2003  öncesinde 
hazırlamasının mümkün olmadığını, sözde plana göre Kasım 2002'de tarafına sözde görevlendirme 
yapılmadan 28 Kasım 2002'de  kurulacak hükümete  karşı  yapılması  düşünülen  bir  fiile  hazırlık 
kapsamında takip  ve  tevkif  tarihlerine  başlayamayacağı,  görevlendirilmediği  halde sözde takibe 
konu olan kişinin Foça'da görevli olması ve kendisinin İzmir'deki Nato Karargahında görevli olması 
dikkate alındığında her gidiş geliş 200 km yol kat ederek Kasım 2002'de Ramazan'da oruç tutup 
tutmadığını  bilecek kadar  takibi  gerçekleştirmesinin de mümkün olmadığını,  yine 148 İntelgayt 
no:3  isimli  belgeyi  hazırlamadığını,  2003  yılındaki  sözde  fiillerin  dijital  verinin  oluşturulduğu 
Kasım 2008 tarihi ile ilgisinin bulunmadığını, bu sözde dijital verinin davayla hiçbir bağlantısının 
olmadığını, 11 Şubat 2008 tarihli doldurduğu iddia edilen sözde formun da mekansal imkansızlık 
nedeni  ile  tanzim  edilemeyeceğini,  Gölcük  ile  Aksaz  Marmaris  arasında  730  km'ik  uzaklık 
olduğunu,  sözde  dijital  verinin  19  Kasım  2008'de  oluşturulduğu  tarihte  Kenya'da  Mombasa 
limanında bulunduğunu, bununla ilgili TV görüntülerinin de mevcut bulunduğunu, bu nedenlerle 
tüm tutarsızlıklar ve fiziki imkansızlıklarla iradesi dışında oluşturulmuş verilere itibar edilmeyerek 
beraatine karar verilmesini beyan etmiştir.

cb) 03.09.2012 Tarihli 115 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:
Adil  yargılanma  hakkını  kullanamadıklarını,  suçsuz  olduğunu,  dijital  verilerin  binlerce 

zaman,  mekan  ve  kişi  uyuşmazlıklarıyla  sahteliklerinin  ortaya  konmasına  rağmen  hukuki 
durumlarında  bir  değişiklik  olmaması  nedeniyle  avukatının  duruşmalara  katılmadığını,  adil 
yargılanma  talebinin  olduğunu,  savunma  yapmasını  gerektiren  bir  suç  işlemediğini  beyan 
etmiştir. 

162-)SANIK ENDER GÜNGÖR:

a-)  Klasör  11  Dizi  202-203'de  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
17.06.2011  Tarihli  Beyanlarında  Özetle:  Atılı  suçlamayı  kabul  etmediğini,  plan  seminerine 
katılmadığını,  Deniz  Hava  Üs  Komutanlığı  müzahir  subay  ve  astsubay  listesinden  haberinin 
olmadığını,  müzahir  subay olarak listelerde adının bulunmamasına rağmen dijital  yollarında yer 
almasını anlayamadığını, suç tarihinde Cengiz Topel'de Harekat Şube Müdürü olduğunu ve makama 
ait  bir  bilgisayar  kullandığını,  dolayısıyla  Harekat  Şube  Müdürlüğüne  ait  kullanıcı  adının 
çıkmasının gerektiğini, Ender Güngör şeklinde kullanıcı adının olmadığını, bu nedenle dijital veriyi 
kabul  etmediğini,  Beyaz  Kanat  tabirinin  ne  anlama geldiğini  bilmediğini,  Seyfettin  Alevcan'ı  o 
tarihlerde  İstihbarat  Şube Müdürü olması  nedeniyle  tanıdığını,  Cengiz  Topel'de  Uluç  Yeğin'den 
görevi devraldığını, 5 nolu harddisk içindeki Helipetkeşifımralı.doc isimli belgeyi kabul etmediğini, 
somadan oluşturulduğunu, helipetin kısaca helikopterlerin meydanı anlamına geldiğini, uzun süreli 
harekat  yapabilmek için tasarlanmış  meydan olduklarını,  Yassıada'da söz konusu yazıda  helipet 
olduğu  yazılmışsa  da  helipetin  bulunmadığını,  oraya  helikopterin  inmesinin  mümkün 
bulunmadığını,yine Kuzey Deniz Saha Komutanlığında da helipet olarak kullanabilecek bir yerin 
olmadığını, ayrıca Deniz Lisesinin yanında sadece futbol sahasının olduğunu, dolayısıyla burada da 
helipetin  bulunmadığını,  bu  açıklamalardan  yazının  içeriğinin  doğru  olmadığını,  böyle  bir  yazı 
hazırlamadığını, yine aynı yazıda 3. paragrafta iskelelerden bahsedildiğini, helipetler ile iskelenin 
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farklı olduğunu, buraya kopyalanırken yanlışlık yapıldığını, ön keşif konulu Koray Eryaşa ismine 
imzaya açılmış belgenin 3. paragrafı ile kendisinin yazdığı iddia edilen yazının 3. paragrafının aynı 
olduğunu,  dolayısıyla  o  belgeden  buraya  kopyalanırken  belgeyi  sahte  olarak  üretenlerin  hata 
yaptıklarını, belgenin gerçek olmadığını, isminin belgede yer almasının sebebinin önünün kesilmesi 
amacıyla olabileceğini, belgenin dijital yollarında ismi geçen S.Altay'm açık kimliğinin Mehmet 
Sami Altay olduğunu, şahsın helikopter  pilotu olduğunu, 2002-2003 yıllarında nerede olduğunu 
bilmediğini, dijital belgede Kamuran Göksel olarak ismi geçen kişininde o tarihlerde Deniz Hava 
Üs Harekat  Komutanı  olduğunu,  bu şahısla  emir  komuta  ilişkisinin  bulunmadığını,  söz  konusu 
yazıyı  o  tarihte  yazabilecek  olan  kişinin  Kurmay  Başkanı  olması  gerektiğini,  çünkü  komutan 
namına  sadece  Kurmay  Başkanının  belgeyi  imzalayabileceği,  Kamuran  Göksel'in  bu  yazıyı 
imzalama  yetkisinin  olmadığını,  üzerine  suç  atılmaya  zorlandığını  ve  abuk  sabuk  belgeler 
üretildiğini,

b-) Klasör 11 Dizi 206'da Bulunan, Sorgu Hakimliğinde Yapmış Olduğu 17.06.2011 
Tarihli  Savunmalarında Özetle:  Cumhuriyet  Savcılığmdaki  beyanlarını  tekrar  eden sanık  atılı 
suçlamayı kabul etmediğini beyan etmiştir.

c-) Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki Savunmaları:
ca) 10.01.2012 Tarihli 70 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:
Aşama beyanlarını tekrar eden sanık atılı suçlamayı kabul etmediğini, Gölcük Donanma 

Komutanlığında yapılan aramada ele geçirilen 5 nolu hard diskin içinde buluduğu iddia edilen 2 
adet  dijital  veriye  istinaden  tutuklandığını,  suç  unsuru  olduğu  iddia  edilen  beyazkanat.doc  ve 
helipetkeşifımralı.doc isimli belgeleri bilgisayarında Alevcan isimli bir klasöre sakladığı iddiası ile 
suçlandığını,  dijital  kullanıcı  yollarında  Ender  Güngör  kullanıcı  isimli  bir  bilgisayarının 
bulunduğunun iddia edildiğini, Ender Güngör isimli bir bilgisayarının olmadığını, 5 nolu hard disk 
içinde manipülatif dosyaların bulunduğunun askeri bilirkişiler tarafından da tespitinin yapıldığını, 
söz  konusu  dijital  verilerin  de  manipülatif  olup  hiçbir  çıktısının  alınmadığını,  imzasının 
bulunmadığını, beyazkanat.doc isimli dijital veride Deniz Hava Üs Üs Komutanlığından müzahir 
subay ve astsubayların listesinin oluşturulmaya çalışıldığının görüldüğü,  dijital  verinin 5 Kasım 
2002  tarihinde  yıkılmaya  çalışılacak  hükümet  kurulmadan  oluşturulmaya  başlandığını,  müzahir 
personel  listesi  hazırlanması  görevinin  de  verildiği  Suga  Harekat  Planının  ise  3  Şubat  2003 
tarihinde  yayınlandığını,  bu  plandan  3  ay  önce  böyle  bir  listenin  hazırlanmasının  mantıksız 
olduğunu, hazırlanan bu listede isminin yer almadığını, helipetkeşifımralı.doc isimli dijital verinin 
sahtekarlık ürünü olduğunu, hiçbir bilgisayar çıktısının alınmadığını, dijital verinin ilgisinde yazan 
mesaj numarasının tamamıyla sahte bir mesaja ilgi yaptığını, Donanma Komutanlığınca böyle bir 
mesajın yayınlanmadığının bildirildiğini,Yassıada'da herhangi bir helipet bulunmadığım, bu adada 
bırakın  özenle  hazırlanmış  bir  helipeti,  ufak  bir  helikopter  iniş  paneli  veya  helikopterin  iniş 
yapabileceği büyüklükte doğal bir düzlüğün dahi olmadığını, aynı şekilde Deniz Lisesi Komutanlığı 
ve Kuzey Deniz Saha Komutanlığında da böyle bir pistin olmadığını, Cumhuriyet Savcılığındaki 
beyanı ile özdeşleşen ifadelerine ek olarak sanık yazıda helipetlerden bahsedilirken iskele teriminin 
de kullanıldığını, bunun basit bir yazım hatası olmadığını, iskelenin gemilerin yanaşması ile ilgili 
olduğunu, iskeleye helikopter indirilemeyeceğini, bununda dijital verinin bariz olarak sahteliğini 
ortaya koyduğunu, yazıların incelendiğinde paragraflar arasında kopyalama yapıldığını gizlemeye 
yönelik bir değişiklikler yapıldığını, geriye kalan metni iskele kelimesi dahil olmak üzere kelimesi 
kelimesine  aynı  olduğunu,  sahtekarlığın  önce  imralıkeşif.doc'un  hazırladığı  dijital  veri  üzerinde 
yapılan değişiklikler ile helipetkeşifımralı.doc'un üretildiğini, her iki dijital veriyi de hazırlayanın 
aynı  kişi  olduğunu,  her  iki  dijital  verinin  de  birer  komplo  ürünü olduğunu gösterdiğini,  dijital 
verinin 12 Aralık 2002 tarihinde oluşturulmaya başlandığını, ancak verinin evrak tarihi olarak 1 ay 
önce Kasım 2002 tarihinin atıldığını, dijital verinin kullanıcı yolları satır altında 10 adet kullanıcı 
satırı olmasından, dijital verinin en az 10 defa değişiklik ve kayda uğradığının anlaşıldığını, ancak 
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belgenin  üst  veri  yolları  revizyon  satırı  karşısında  8  rakamının  gözüktüğünü,  bunun  da 
manipülasyonun başka bir kanıtı olduğunu, Ender Güngör kullanıcı adı geçen satırın her iki dijital 
verinin veri yolunda da diğer tüm satırlardaki tüm dijital satırlarda olduğundan farklı olduğunu, bir 
tek  Ender  Güngör  kullanıcı  adı  bilgisi  adlı  bilgisayarın  dosyalarının  saklandığı,  belgelerim 
klasörünün doğrudan C diskinin altında yaratılmış bir klasör olarak gözüktüğünü, bunun normal bir 
durum olmadığını, Ender Güngör ile ilgili satırların başka programlarla sonradan elle girildiğinin 
ortaya  konulduğunu,  gerçekte  Windows  yazılımının  oluşturduğu  belgelerim klasörünün  C  hard 
diskinin  altında  documents  and  settings  altında  kullanıcı  adı  klasörünün  adı  altında  belgelerim 
olarak gözükmesinin bunun da yine manipülasyonun ayrı bir kanıtı olduğunu, bu kadar çok maddi 
hatayı barındıran saçma, anlamsız bilgileri içeren sahteliği ve üst veri yollarının değiştirildiği aşikar 
olan özensiz dijital  veriyi  bilgisayarında niçin saklayacağını,  hiçbir  listede isminin geçmediğini, 
herhangi bir oluşum içerisinde yer almadığını, dijital  verilerde ismi geçen Seyfettin Alevcan ile 
Kamuran Göksel'in tutuksuz yargılanırken kendisinin tutuklu yargılanmasına anlam veremediğini, 
adalet  istediğini  belirterek  kendi  egemenlik  alanında  olmayan bir  yerde  ele  geçirilen  bir  dijital 
depolama aygıtındaki sahte dijital verilere dayanarak tutuklu bulunduğunu, bihakkın tahliyesi ile 
beraatine karar verilmesini talep etmiştir.

cb) 03.09.2012 Tarihli 115 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:
Savunmasını yapması için tüm olanakların Mahkeme tarafından elinden alındığını, Avrupa 

İnsan  Hakları  Sözleşmesinin  5  ve  6.  maddelerine  aykırı  olarak  tutuklu  bırakıldığını,  adil 
yargılanmadığını beyan ederek avukatı olmadığı için son savunmasını yapamadığını beyan etmiştir. 

163-) SANIK ENGİN KILIÇ:

a-)  Klasör  38  Dizi  138-139'de  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
21.10.2011  Tarihli  Beyanlarında  Özetle:  Atılı  suçlamayı  kabul  etmediğini,  Türkiye'ye 
'döndüğünü,  2004-2005  yılları  arasında  Amerika'da  yurtdışında,  2005-2006  yılları  arasında 
Genelkurmay Başkanlığı Plan Prensipler Başkanlığı Uluslararası Stratejik Şubede çalıştığını, 2001-
2003  yılları  arasında  ise  Gölcük'e  bağlı  Anafartalar  Gemisinde,  2003-2004  yıllarında  ise  aynı 
geminin  komutanlığını  yaptığını,  228-3  çalışma-gurubu-Ek  liste.doc  isimli  belgeyi  ilk  kez 
gördüğünü ve kabul etmediğini, isminin bu listede yanlış yazıldığını, 25 Temmuz 2001'de Kurmay 
Binbaşı olduğunu, dolayısıyla 2001'den sonra Yüzbaşı listesinde olmasının mümkün olmadığını, 
Derya Günergin'i Denizaltı Filosunda çalıştığı için ismen tanıdığını, angajman kuralları ile ilgili bir 
çalışma gurubunda bulunmadığını; 228-3 değişme.doc isimli bilgi notu başlıklı angajman kuralları 
ile  ilgili  yazıyı  kabul  etmediğini,  belgeyi  yazan  olarak  gözüken  Murat  Ünlü  ile  hiçbir  zaman 
çalışmadığım, 2003 yılı itibari ile enginkiliç adında bir kullanıcı adının ve bilgisayarının olmadığını, 
o tarihlerde çalıştığı gemide de bilgisayarının bulunmadığını, denizaltında görevli olduğundan bu 
tip  şeylerle  uğraşacak zamanının olmadığını,  Mustafa Karasabun'u ismen tanıdığını,  bir  müddet 
birlikte çalıştıklarını, 228-3 kural teklifl.doc isimli angajman kuralları ile ilgili herhangi bir çalışma 
yapmadığını, kullanıcı yollarında isminin geçmesinin nedenini anlamadığını, Murat Ünlü ile aynı 
komodorlukta  çalıştıklarını  ancak  aynı  gemide  hiçbir  zaman  çalışmadıklarını,  Suga  ve  Balyoz 
planlarını duymadığını, imzasını taşıyan hiçbir dokümanın olmadığını, dokümanların kendi bilgisi 
ve  iradesi  dışında  oluşturulduğunu,  müzahir  personel  listesi  ve  operasyonel  listelerde  isminin 
bulunmadığını,  Öncelikli  ve Özellikli  Görevlendirme Listesi  ile Amiral Listesi  ve diğer çalışma 
gruplarında  isminin  geçmediğini,  gemilerde  kendi  isimleri  ile  dosya  oluşturma imkanının  2007 
yılında sonra mümkün olduğunu, dijital veride rütbesinin yanlış yazıldığını, o şekilde bir rütbeye 
hiç  sahip  olmadığım,  Milli  Angajman  Yönergesindeki  değişiklikleri  Başbakan'ın  onayına  bağlı 
olduğunu, dosyada yer alan yazıların askeri yazışma kurallarına uygun olmadığını beyan etmiştir.

b-)  Kapatılan İstanbul 10.  Ağır Ceza Mahkemesindeki  07.02.2012 Tarihli  82 Nolu 
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Celsede  Yapmış  Olduğu  Savunmasında Özetle:  Cumhuriyet  Savcılığmdaki  beyanlarını  tekrar 
eden  sanık  atılı  suçla  yakından  alakasının  bulunmadığını,  Suga  planında  isminin  kendi  iradesi 
dışında angajman kuralları yönergesine değişiklik teklifi yapılması için oluşturulduğu iddia edilen 
çalışma gurubunda ve değişiklik teklifi ile ilgili dosyanın üst veri yollarında ara kullanıcı olarak yer  
aldığını, bunun dışında söz konusu planın hiçbir yerinde isminin geçmediğini, iddia edilen çalışma 
grubu ile ilgili kendisine teklif edilen bir görev olmadığını kabul ettiğine dair sözlü ya da yazılı 
beyanının  da  bulunmadığını,  iddia  edilen  çalışma  gurubunda  yer  almadığını,  bilgisayarda  ve 
dosyada  çalışma  yapmadığını,  plan  seminerine  iştirak  etmediğini,  görevlendirme  listelerinin 
hiçbirinde adının yer almadığını, özellikle Deniz Harp Okulu öğrencilerinin dahi isminin yer aldığı 
iddia edilen müzahir subay listelerinde dahi ismi yokken yani planda müzahir bir personel olarak 
dahi kabul edilmezken söz konusu çalışma gurubunda ve ilgili dosyanın uzantısında ara kullanıcı 
olarak isminin zikredilmesinin bir çelişki oluşturulduğunu, tarafına suç atıldığının açık göstergesi 
olduğunu,  çalışma  gurubunda  rütbesinin  yanlış  yazıldığını,  hayatının  hiçbir  döneminde  Deniz 
Kurmay Yüzbaşı rütbesini kullanmadığını, söz konusu verinin hazırlandığı iddia edilen tarihlerde 
20-24 Ocak 2003 tarihleri  arasında Ege Denizinde seyir  halinde ve su altında çalıştığını,  adına 
tahsisli bir bilgisayarının olmadığını, şahsı ile ilgili olduğu iddia edilen kullanıcı adlarının TSK'daki 
bilgisayarlarda  şu  ana  kadar  hiç  kullanılmadığını,  iddia  edilen  suç  kapsamındaki  dosyanın 
hazırlandığı tarihlerde dosyanın bir yerden başka bir yere ulaştırılması için kullanılan internet ve 
intranet  ağ  bağlantısının  görev  yaptığı  Anafartalar  Denizaltısmda  ve  bağlı  Komodorlukta 
olmadığını, iddia edilen son kullanıcının 27 Aralık 2002 ile5 Şubat 2003 tarihleri  arasında yani 
tarafına  atılı  suç  kapsamındaki  yazının  hazırlandığı  iddia  edilen  tarihlerde  seyir  halinde 
bulunduğunu, 1988 yılından 2004 yılına kadar denizaltı gemisinde hiçbir görevde bulunmadığını, 
bahse konu tarihlerdeki konumunun çalışma gurubu ile bağdaşmadığını, atılı  yegane suçlamanın 
kapak ve ekinden oluşan tek bir yazının dosya uzantısında ara kullanıcı olarak isminin yer alması 
olduğunu, sunduğu belgelerin dosyaların üzerine suç atmak maksadıyla hazırlandığını gösterdiğini, 
atılı iddialarla hiçbir ilgisinin bulunmadığını beyan etmiştir.

164-)SANIK ENVER AKSOY:

a-)  Kapatılan İstanbul  10.  Ağır Ceza Mahkemesindeki  16.01.2012 Tarihli  73 Nolu 
Celsede Yapmış Olduğu Savunmasında Özetle: Atılı suçlamaları kabul etmediğini, suçlamaların 
dayanağı olan CD'ler ve içerisindeki imzasız dosyaları, listeleri avukatı kendisine gösterene kadar 
görmediğini, dosyaların askeri yazışma kurallarına uygun olmadığını, 2002-2005 yılları arasında 
Genelkurmay Başkanlığında Nato Kuvvet  Plan Subaylığı  görevinde bulunduğunu,  hiçbir  zaman 
proje subayı görevi yapmadığını, 2005 Mart-Temmuz döneminde Silahlı Kuvvetler Akademisinde 
müdavim olduğunu,  bunun  dışında  Ankara'dan  hiç  ayrılmadığını,  listelerde  kendisi  ile  birlikte 
isimleri  geçen  hiçbir  sanık  ve  tanıkla  o  tarihlerde  aynı  yerde  çalışmadığını,  2003  yılında 
kayınpederinin vefat etmesi, 1 yıl sonrada oğlunun dünyaya gelmesinin kendisini fazlasıyla meşgul 
ettiğini,  hiçbir  yasadışı  faaliyet  içerisinde  yer  almadığını,  Öncelikli  ve Özellikli  Görevlendirme 
Listesi ile ilgili bilgisinin olmadığını, EGAYDAAK ÇG liste.doc isimli belgeyi ilk defa gördüğünü, 
Burak Alt Çalışma Gurubunda yer alan kişileri mesleği gereği tanıdığını, 2002-2003 yılları arasında 
söz  konusu kişileri  tanıdığını  ancak  aynı  mesai  ortamında bulunmadıklarını,  çalışma.doc  isimli 
belgeyi  ilk  kez  gördüğünü,  proje  subaylığı  yapmadığını,  Deniz  Kuvvetlerinin  küçük  bir  camia 
olması nedeniyle  herkesi tanıdığını,  Ç Gurubu Görevlendirme Listesi.doc isimli  belgeyi  ilk kez 
gördüğünü, Emniyet Müdürlüğüne gönderilen 24.05.2009 tarihli e-mail ihbarı konusunda bilgisinin 
bulunmadığını, hiçbir zaman bilgisayarına Enver Aksoy ismini vermediğini, delilleri ilk gördüğünde 
çok şaşırdığını beyan etmiştir.

165-) SANIK ERDEM CANER BENER:
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a-)  Klasör  14  Dizi  128-132'de  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
01.07.2011  Tarihli  Beyanlarında  Özetle:  Atılı  suçlamayı  kabul  etmediğini,  aynı  suçlama  ile 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında 21.05.2010 tarihinde ifade verdiğini ve hakkında takipsizlik 
kararı  verildiğini,  17.08.2001-21.08.2003 tarihleri  arasında  İtalya'da  Deniz  Ataşesi  olarak  görev 
yaptığını, bu tarihler arasında Türkiye'ye hiç giriş yapmadığını, 2003-2006 yılları arasında Deniz 
Kuvvetleri  Komutanlığında  Genel  Sekreter  olarak  çalıştığını,  seminere  katılmadığını,  Cem 
Gürdeniz'i  tanıdığını,  2001-2003  yılları  arasında  telefonla  dahi  görüşmediğini,  Genel  Sekreter 
görevini A. Semih Çetin'den devraldığını, samimiyeti olmadığını, Özden Örnek'le birlikte çalıştığı 
süre zarfında Suga Harekat  Planına yönelik herhangi  bir  davranış  görmediğini,  Özden Örnek'in 
günlük tuttuğunu hiç görmediğini,  EK-B başlıklı yurtdışında görevli  müzahir subay ve astsubay 
listesinden haberinin olmadığını, belgede hataların mevcut olduğunu, Olcay Uyar'ın görev yerinin 
doğru yazılmadığını, Gölcük'teki belgelerle ilgili bilirkişi raporunda hard diske ekleme yapıldığı 
konusunun  çok  açık  bir  şekilde  ispatlandığım,  bu  belgelerin  Gölcük  Komutanlığına  nasıl 
konulduğunu  bilmediğini,  ele  geçen  5  nolu  hard  diskte  dışarıdan  birileri  tarafından  ekleme 
yapıldığını, isnat edilen belgelerinde bu şekilde yüklendiğini, amiral listesi 1 .xls isimli belgenin 
daha  sonradan  bu  hard  disklere  eklendiğini,  suç  tarihlerinde  böyle  bir  listenin  hazırlandığını 
duymadığını,  listede  belirtildiği  gibi  2006  yılında  tuğamiral  olduğunu,  böyle  bir  liste 
hazırlamadığını, Özden Örnek'in de hazırlayabileceğini tahmin etmediğini, listede maddi hataların 
bulunduğunu, 2004 yılında Özden Örnek'in özel bir uygulama başlatarak tüm amiralleri bir araya 
topladığını ve orada terliye aday 20 albayı anketlerle belirlediğini, bu kişilerle ilgili amirallere görüş 
sorulduğunu, bu toplantıların idari kısmı ile kendisinin de ilgilendiğini, bu toplantılarda kurulun 
amiral olacaklarla ilgili sıralamayı yaptığını ve Özden Örnek tarafından daha soma bu sıralamanın 
Yüksek  Askeri  Şuraya  gönderildiğini,  özden  Örnek'in  burada  oluşturulmuş  listeyi  sıralamasını 
değiştirmeden  Yüksek  Askeri  Şura'ya  gönderdiğini,  bu  listede  Barbaros  Büyüksağnak'm  2013 
tarihinde amirallik sırasına girmesi gerektiğini, ancak 2003'ten sonra gelişen nedenlerden dolayı 
2010'da  amiral  olabilecek  şekilde  kaydedildiğini,  bu  da  listenin  sonradan  yani  2006'dan  sonra 
düzenlendiği  intihasını  verdiğini,  Hüseyin  Çınar'ın  da  amiral  listesinde  2013-2014'de  terfi 
edilecekler listesinde gösterildiğini, ancak başka bir listede doğrudan ilişiği kesilecekler ve görev 
yeri  değiştirilecekler  listesinde  gösterildiğini,  bunun da  bir  çelişki  olduğunu,  listelerin  düzmece 
hazırlandığının  kanıtlı  olduğunu,  kesinlikle  yurtdışındaki  müzahir  personel  listesini  hazırlayıp 
Semih Çetin'e vermediğini, böyle bir belge hazırlamadığını, belge yazım standartlarına uymadığını, 
kelime  yanlışlıklarının  bulunduğunu,  belgede  Silahlı  Kuvvetler  Ataşesi  olduğunun  yazıldığını, 
bunun doğru olmadığını, Hiçbir zaman Silahlı Kuvvetler Ataşesi olmadığını, yazışmalarda İSTH 
antentini  kullandıklarını,  müzahir  personel  listesinin  başlık  kısmında  PER:2290  yazılmadığını, 
İSTH:2290 yazıldığını,  belgelerde  uyumsuzlukların  bulunduğunu,  müzahir  personel  listesinin  3. 
Sırasında yer alan Ahmet Durhan Mertcan'ın CC MAR NAPLES'te çalıştığının gözüktüğünü, ancak 
belgenin hazırladığı iddia edilen 14.12.2002'de böyle bir komutanlığın olmadığını, bu komutanlığın 
1  Temmuz  2004  yılında  kurulduğunu,  2004'ten  önce  bu  komutanlığın  NAVSUTH  olduğunu, 
dolayısıyla  belgenin yanlış  hazırlandığını,  bilgisayarda C. Bener  ismini  kullanmadığını,  ecbener 
kullanıcı adını kullandığını, hiçbir yazışmada ve bilgisayar işlerinde noktalı isim kullanmadığını, 
Roma'da görev yapan personelin isimlerinin herkes tarafından bilinemeyeceğini, Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı Personel Bilgi Sisteminden sızmış olabileceğini,  başka türlü bu isimlere ulaşmanın 
mümkün olmadığını, müzahir personel listesi ve ona dayanak Aralık 2002 tarihli Semih Çetin'in 
yazdığı iddia edilen belgeyi hazırlamadığını, Ahmet Durhan Mertcan'm 2002 yılındaki görev yerini 
yanlış  yazmasının  mümkün  olmadığını,  belgede  askeri  hiyerarşi  açısından  da  yanlışlıkların 
bulunduğunu, bu belgelerin kullanıcı yollarında tarih ve saat uyuşmazlıklarının bulunduğunu, Cem 
Gürdeniz'in, gönderdiği iddia edilen tarih ve saatten önce belgeyi kaydettiğinin gözüktüğünü, EK-
3'te yer alan çalışma grupları görev bölümü listesinin sahte olduğunu, Engin Baykal'ı  meslektaş 
olarak  tanıdığını,  Semih  Çetin'e  müzahir  personel  listesinin  hazırlanmasına  yönelik  belge 
göndermediğini,  10-15  Kasım  2002  tarihlerinde  Dz  KK.  Bülent  Alpkaya'nın  resmi  ziyareti 
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kapsamında Semih Çetin'in  de İtalya'ya  geldiğini,  o  esnada kendisi  ile  konuşmuş olabileceğini, 
ancak herhangi bir belge alışverişi olmadığını, 5 nolu hard disk içinde ele geçen müzahir Y.dışı.xls 
isimli belgede isminin olmadığını, meta data kısmında da isminin geçmediğini, kendisiyle ilgisinin 
olmadığını, aynı hard disk içerisinde ele geçen haber elemanları sıralı klasörde ele geçen caner.doc 
isimli yazıyı kesinlikle yazmadığını, Tamer Zorlubaşı 2009 yılında tanıdığını, Nisan 2006 tarihli 
bilgi notu başlıklı haber elemanı görevlendirmesi konulu dijital veride referans olarak gösterdiği 
şahıslardan  bir  kısmını  yanında  çalışmaları  nedeniyle  tanıdığını,  ancak  hiçbir  şekilde  istihbarat 
çalışmasında  özel  haber  elemanı  olarak  kimseye  referans  olmadığını,  Ergenekon  Terör  Örgütü 
kapsamında hakkında işlem yapılan şüpheli  Levent  Bektaş'ta  ele  geçirilen 3 nolu  hard diskteki 
gündemlerim2  isimli  belgede  isminin  neden  yer  aldığını  bilmediğini,  İstanbul  Emniyet 
Müdürlüğüne  gönderilen  24.05.2009  tarihli  e-mail  ihbarından  haberinin  olmadığını,  kimseden 
talimat  almadığını,  belgelerin tümünün sahte  olduğunu,  imzasının bu belgelerde bulunmadığını, 
Gölcük'te  ele  geçirilen  tüm  belgelerin  manipülatif  olduğunu,  iddia  edilen  hiçbir  dijital  veriyi 
hazırlamadığını, paylaşmadığını, göndermediğini, suçsuz olduğunu beyan etmiştir.

b-) Klasör 14 Dizi 65-66'da Bulunan, Sorgu Hakimliğinde Yapmış Olduğu 01.07.2011 
Tarihli  Savunmalarında Özetle:  Cumhuriyet  Savcılığmdaki  beyanlarını  tekrar  eden sanık  atılı 
suçlamayı kabul etmediğini, plan seminerine katılmadığını, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında terfii 
edilecek  amirallerin  Yüksek  Askeri  Şura  tarafından  belirlendiğini,  herhangi  bir  yere  müzahir 
olmadığını,  belgelerdeki  yanlışlıkların  sahte  olduklarını  gösterdiğini,  mağduriyetin  giderilerek 
serbest bırakılmasını talep etmiştir.

c-) Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki Savunmaları:
ca) 10.01.2012 Tarihli 70 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:
Aşama beyanlarını tekrar eden sanık darbe heveslisi bir deniz subayı olmadığını, anayasal 

sisteme müdahaleye yönelik herhangi bir oluşama katılmadığını, bu amaçla kimseden emir almadığı 
gibi  kimseye  emir  vermediğini,  şahsına  atfedilen  sahte  dijitalleri  daha  önce  görmediğini, 
hazırlamadığını,  kimseye  göndermediğini,  şahsı  ile  ilişki  kurulabilecek  ıslak  ya  da  elektronik 
imzaya  sahip  herhangi  bir  iz  bulunmadığını,  anılan  dijitallerin  iradesi  dışında  düzmece  olarak 
hazırlandığını,  bu  belgelerin  okurken  değer  taşımayacağını,  söz  konusu  dijitallerin  delil  olarak 
kullanılmayacağını, iddianamede suç tarihi 2002-2003 yılları ve 765 sayılı TCK'nun esas alınacağı 
belirtilmesine  karşın  şahsı  ile  ilgili  iddiaların  2006,  2008  hatta  2009  yılına  kadar  taşındığını, 
iddianamede illiyet bağı bulunmayan iddialarla suç vesuçlu yaratılmaya çalışıldığını, 1. iddianame 
soruşturma  kapsamında  hakkında  takipsizlik  kararı  verildiğini,  Gölcük'te  bulunan  ve  adına 
düzenlenmiş  delil  niteliği  taşımayan  2  sahte  dijital  dolayısıyla  yeniden  Beşiktaş  Adliyesine 
çağrıldığını, dijitallerin sahteliğini soruşturma savcısına ve nöbetçi hakime ispat etmesine karşın 
hakkında  tutuklama kararı  verildiğini,  14 Ocak 2011 tarihli  Donanma Askeri  Savcılığı  bilirkişi 
raporunda  5  nolu  hard  diskteki  klasörlerde  tarih,  saat  uyumsuzluklarının  olduğu,  bir  kısım 
dijitallerin  somadan  manipülatif  olarak  eklendiğinin  ispatlandığını,  adının  yer  aldığı  5  dijitalin 
bulunduğu İKK 2004 isimli klasörün de bunlar arasında yer aldığım, şahsına atfedilen dijitallerin 
oluşturma  tarihinin  değiştirme  ve  değişik  tarihlerinden  sonra  olmasının  sahteliğin  açık  işareti 
olduğunu,  amiral  listesinin  Özden  Örnek  tarafından  sahteliğinin  tereddüde  yer  bırakmayacak 
şekilde ispatlandığını, YAŞ üyelerine etkide bulunmanın imkansız olduğunu, iddianamede askeri 
ateşe olarak yazılmış olmasına rağmen kendisinin deniz ataşeliği görevinde olduğunu, Roma'daki 
Büyükelçilik misyonunda askeri  unvanlı  ateşe bulunmadığım, iddia makamı tarafından Roma'da 
bulunan 5 personeli müzahir olarak bildirdiği iddiasının da yersiz olduğunu, Osmanlı dönemi dahil 
Roma'daki  diplomatik  misyonda  5  deniz  subayının  aynı  anda  görev  yapmadığını,  Roma'da 
geleneksel olarak Deniz Kuvvetlerini temsilen sadece deniz ataşesi bulunduğunu, 12 Aralık 2002'de 
hazırlanarak Semih Çetin'e gönderildiği iddia edilen Cbenl adı sahte dijital ve ekindeki Napoli'de 
görevli müzahir olduğu iddia edilen personel isimlerine havi liste Roma Deniz Ataşesi olarak görev 
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yaptığı  dönemde  tarafından  hazırlanmadığını,  böyle  bir  yazışma  yapmadığını,  adı  geçen  şahıs 
tarafından öyle bir talepte bulunulmadığını, 5 nolu hard diskin sahte olduğunu, ıslak imza ve e-
imzamn  bulunmadığını,  çıktı  alınmadığını,  adına  tahsisli  şirket  ismi  DZKK  olan  bilgisayar 
bulunmadığını,  dijitallerde  mevcut  maddi  hataların  13  senelik  bir  kurmay subay olarak  kendisi 
tarafından yapılmasının mümkün olmadığını,  2001-1003 yılları  arasında unvanının deniz ataşesi 
olduğunun,  bahse  konu dijital  verilerde  birbirinin  devamı  olan  2002  yılında  Napoli'de  konuşlu 
Navsouth  Deniz  Karargahı  ile  1  Temmuz  2004'te  yeni  teşkil  edilen  CC  Mar  Naples  Deniz 
Karargahının birbirine karıştırıldığını,  bahse konu dijitalin 12 Aralık 2002 tarihinde hazırlandığı 
dikkate alındığında biri diğerinin devamı olan 2 Nato Komutanlığında görevli personel isimlerinin 
birlikte  yer  almasının  sahtecilikten  başka  açıklamasının  olmadığını,  yine  Aralık  2002'de 
Navsouth'da  göreve  devam  eden  Albay  Ahmet  Durhan  Mercan'm  CC  Mar  Naples'e  intibak 
atamasının  Ocak  2005'te  gerçekleştirildiğini,  gelecekten  haber  alma  yeteneği  olmadığından 
Roma'da  bulunduğu dönemde 2 yıl  sonra teşkil  edilecek CC Mar Naples'i  bilmesinin  imkansız 
olduğunu,  yine  önemli  bir  hatanın  ise  Albay  Zait  Oğurlu'nun  görev  yerinin  Navsouth  olarak 
yazılması olduğunu, adı geçen şahsın anılandan önce de Strikeforsouth kasabasında plan J5 plan 
prensipler başkanı olarak görev yaptığını,  Strikeforsouth Amerika Birleşik Devletlerinin Nato'ya 
kuvvet olarak tahsis ettiği 6. filosunun çok uluslu karargahı olduğu ve doğrudan Navsouth'a bağlı 
olduğunu,  17 senelik  sınıf  arkadaşı  olan  şahsın  görev  aldığı  bir  mevkii  bilmemesinin  mümkün 
olmadığını,  Napoli'de  görevli  ve  hassas  personel  listesinde  artı  olarak  işaretlenmiş  bir  amiral 
görevde iken aynı dönemde bahriyeli teamüllerine aykırı biçimde Roma'da bir başına bulunan deniz 
ataşesine  emir  ve  komutasında  olmayan  personelden  müteşekkil  bir  liste  hazırlama  görevinin 
verilmesinin de mantığa aykırı olduğunu, 2002-2003 döneminde idari kontrolündeki yegane deniz 
subayı olarak Roma'da geçici görev ile bulunan Barbaros Büyüksağnak'ın, hazırladığı iddia edilen 
listede  yer  almamasının  da  çelişki  oluşturduğunu,  1976  yılında  ettiği  askerlik  andına  ihanet 
etmediğini,  sahte,  delil  değeri  taşımayan  dijitallerle  hiçbir  ilgisinin  bulunmadığını,  hakkındaki 
iddiaları reddettiğini söyleyerek, beraatine karar verilmesini talep etmiştir.

cb) 03.09.2012 Tarihli 115 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:
Atılı  suçlamayı  reddettiğini,  suçlamaların hiçbir  maddi  gerçeğe dayanmadığını,  bilirkişi 

raporları  ile  dijitallerin  sahte  olduğunun  ispatlandığını,  delil  olarak  kullanılmasının  sakıncalı 
olduğunun  ortaya  çıktığını,  duruşmada  dinlenen  bilirkişi  Tevfık  Koray  Peksayar'ın  raporunda 
belirttiği  üzere  sayısal  verilerin  sağlamalarının  yapılması  ve  maddi  gerçeği  göstermesi  için 
oluşturuldukları bilgisayar sistemini oluşturulan kullanıcının o sistemi kullandığına dair fiziksel ve 
sayısal  diğer  delillerle  de  desteklenmesi  gerektiğinin  şüphesiz  olduğunu,  veri  depolama 
ortamlarında  kayıtlı  dosyaların  tek  başlarına  delil  olarak  değerlendirilmesinin  geçerli  ve  yeterli 
olmayacağını, incelenen dosyalarda rastlanan hususlar dolayısıyla bu dosyalara delil olarak itibar 
edilemeyeceğini, 6 Nisan 2012 tarihinde icra edilen 100. celsede tanık dinletme talebinin CMK 178. 
maddeye aykırı olarak reddedildiğini, bu şekilde savunma hakkının ihlal edildiğini, gelinen durum 
itibariyle kovuşturmanın esas hakkında mütalaa aşamasında olmadığını, bu kapsamda lehine deliller 
toplanmadan bilirkişi raporları, uzman kişi görüşleri dolayısıyla ortaya çıkan çelişkileri giderecek 
bilirkişi incelemesi yapılmadan darbeyi önlediği iddia edilen kamu tanıkları dinlenilmeden savunma 
hakkının kısıtlanması dolayısıyla haklı olarak duruşmalara katılmayan avukat salonda bulunmadan 
yargılama  sürecindeki  uygulama  ve  kararları  dolayısıyla  tarafsızlığı  tartışmalı  hale  gelen 
Mahkemeye  olan  güven  ve  inancı  sarsıldığından  çok  arzu  etmesine  rağmen  esas  hakkındaki 
mütalaaya  yönelik  savunmasını  yapamadığını,  adil  yargılanma  şartlarının  sağlanması  halinde 
avukatı ile birlikte savunma yapmaya hazır olduğunu beyan etmiştir.

166-)SANIK ERDEN ÜLGEN:

a-)  Klasör  24  Dizi  55-56'da  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
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29.07.2011  Tarihli  Beyanlarında  Özetle:  Atılı  suçlamayı  kabul  etmediğini,  Balyoz  Güvenlik 
Harekat Planı isimli bir plan duymadığını, bu hususta görev almadığını, 2003 tarihinde Oraj Hava 
Harekatı kapsamında bir yazı yazmadığını, 2002-2005 yılları arasında Harp Akademilerinde Plan 
Program Şube Müdürü olduğunu, aynı zamanda yönetim ana bilim dalı başkanı olduğunu, sakal ve 
çarşaf  planlarım  duymadığını,  normal  askeri  prosedür  içerisinde  birçok  plan  yaptığını,  plan 
seminerlerinde gerçek yer ve kişi isimlerinin kullanılamayacağını, kullanılmaması için de gerekli 
bütün  uyarıların  yapılmasının  zorunlu  olduğunu,  asayiş  ve  emniyet  ile  ilgili  plan  seminerleri 
düzenlenmiş  ise  burada  gerçek  yer  isimlerinin  kullanılabileceğini  ancak  şahıs  isimlerinden 
bahsedilemeyeceğini,  sadece  düşmana  yardımcı  olabilecek  müzahir  grupların  isimlerinin 
yazılabileceğini,  Oraj Hava Harekat Planındaki gerekçelerin meşru hükümeti  devirmeye gerekçe 
olamayacağım, EK-1 Lahika-4.doc isimli listeyi kabul etmediğini, Tüpraş Hava Savunma Planı ile 
ilgisinin  olmadığını,  belge  altında  ismi  bulunan  Y.Ziya  Toker'i  tanıdığını,  bu  şahsın  bu  listeyi 
oluşturup oluşturmadığını  bilmediğini,  kendisiyle  birlikte  görevlendirildiği  iddia  edilen  şahısları 
tanıdığını,  aynı  belgenin  Donanma  Komutanlığında  ele  geçmiş  olması  ile  ilgili  olarak  birileri 
tarafından  bu  belgelerin  saklanmış  olabileceğini,  buraya  kendi  amaçlarına  kullanmak  için 
bulundurulabileceğini düşündüğünü, kapak.doc isimli belgeyi hazırlamadığını, Şubat 2003 tarihinde 
Alemdağ'da 2. Füze Grup Komutanı olduğunu, üsse bilgi vermeden bu şekilde bir yazı yazıp Harp 
Akademisi Komutanlığına gönderilemeyeceğini, Üs Komutanının bile bu yazıyı yazamayacağını, 
2003  yılında  masasında  bilgisayarının  olduğunu,  bilgisayarda  kullandığı  ismin  erdemülgen 
olduğunu,  eülgen  ismini  kullanmadığını,  bu  belgenin  hard  diske  kaydedilebilecek  bir  belge  de 
olmadığım,  Volkan  Yücel'in  kendisinin  talebesi  olduğunu,  o  tarihte  yüzbaşı  olduğunu,  rütbesi 
itibariyle amirleri konumundaki kişilere emir ve talimat veremeyeceğini beyan etmiştir. 

b-)  Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki  :03.02.2012 Tarihli 80 Nolu 
Celsede  Yapmış  Olduğu  Savunmasında Özetle: Cumhuriyet  Savcılığındaki  beyanlarını  tekrar 
eden sanık  2003 tarihinde  2.  Füze  Grup Komutanlığında  Grup Komutanlığı  görevini  yaptığını, 
2006'da tamamladığı bu görevi müteakiben Hava Harp Okulu Kurmay Başkanlığına atandığı, 30 
Ağustos 2010 tarihinde de emekli olduğunu, ülke savunması için önem arz eden gerçek hava füze 
savunma planlarının iç güvenlik harekatı kapsamında icra edileceği iddia edilen konularla uzaktan 
yakından  ilgisinin  olamayacağını,  suç  tarihindeki  Füze  Grup  Komutanlığı  sürecinde  asli  harp 
görevinin sorumluluk alanında bölge hava füze savunma görevlerini Nato veya Milli Tastı yerden 
havaya füze silah sistemleri ile ve mevcut komuta kontrol zinciri içerisinde yerine getirilmek olarak 
tanımlandığını, hiçbir füze savunma sisteminin öz savunması hariç bir komuta merkezi olmadan 
müstakilen  görev  yapacak imkan ve  kabiliyete  sahip  olmadığını,  iddianamede belirtilen  şekilde 
kendisine herhangi bir görevin asla tebliğ edilmediğini, hava füze savunma görevlerini bireylere 
değil, birliklere verilebileceğini, hava füze savunma görevinin füze sisteminde grup komutanı değil 
birleştirilmiş  bölge  harekat  merkezi  ile  birlikte  15.  Füze  Üs  Komutanlığına  verileceğini,  aksi 
takdirde  görevin  eksik  ve  yanlış  olması  nedeniyle  yerine  getirilemeyeceğini,  plan  seminerine 
katılmadığım,  seminer  kapsamında  asla  herhangi  bir  görev  almadığını,  iddianamede  yer  alan 
hususlardaki  çok  kısıtlı  bir  sahanın  nokta  savunması  için  kullanılacağı  değerlendirilen  hava 
savunma  silahlarının  menzili,  teknik  kapasitesi  ve  yetersizliğinden  dolayı  bu  amaçla 
kullanılamayacağını,  görevin  hiçbir  şekilde  uygulanamaz  olduğunu,  Tüpraş  gibi  bir  tesisin 
emniyetinin alınmasının ayrı bir ihtisas gerektirdiğini, mevcut füze silah sistemleri ile kurmay bir 
albayın  yerine  getiremeyeceği  bir  görev  olduğunu,  stratejik  ve  ekonomik  bölgelerin  hava 
savunmasının nasıl yapılacağına ait bilirkişi incelemesi yapılması gerektiğini, kendisinde yok olan, 
olmayan  bir  şeyin  yok  olduğunu,  olmadığını  ispat  etmek  durumunda  kaldığını,  iddianamede 
belirtilen süreçte Tümgeneral rütbesinde olan Korcan Pulatsü ile tarafından herhangi bir şekilde 
evrak veya doküman teslim edilmediğini, gönderilmediğini, belirtilen toplantıya veya oluşuma asla 
katılmadığını, üzerine atılı suçlamaların düzmece olduğunu, suçlamanın telafi edilemez kendisinde 
ve ailesinde derin yaralar açacak nitelikte olduğunu, şahsına yönelik suçlamaları reddettiğini beyan 
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ederek beraatine karar verilmesini talep etmiştir.

167-)SANIK ERDİNÇ ALTINER:

a-)  Kapatılan  İstanbul  10.  Ağır  Ceza  Mahkemesindeki  82  Nolu  Celsede  Yapmış 
Olduğu 07.02.2011 Tarihli Savunmasında Özetle: Yurtdışı seyrinde olması nedeniyle soruşturma 
aşamasında ifadesi alınamayan sanık atılı suçlamayı reddettiğini, iddianamede belge olarak kabul 
edilen tüm verilerin iradesi dışında yazılıp kullanıldığını, plan semineri kapsamında hiçbir görev 
almadığını, EK-D isimli dijital verinin sahteliğinin bilirkişi raporları ile ispatlandığını, Harpak plan 
çalışma grubu isimli dijital veriyi hazırladığı iddia edilen Erdim İnal'ın imza bloğundaki rütbesinin 
yanlış  olduğunu,  atanmış  olduğu  görev  itibari  ile  öğrenci  subaylarla  aynı  komutanlıkta  dahi 
çalışmadığını, öğrenci subayların amiri konumunda olmadığını, ayrıca listede bulunan bir öğrenci 
subaydan kıdemsiz durumda olduğunu, dijital  verinin ilk oluşturma tarihinde henüz sözde Suga 
planı yazılmadığından ve yayınlandığına ilişkin hiçbir kanıt bulunmadığından Kasım 2002 tarihinde 
hem hazırlık çalışmalarının yapılması hem de plan bittiğinde görüş ve öneri bildirilmesi yönünden 
çelişkilerin olduğunu, akademi komutanı tümamiral Metin Açumuz'un hassas personel olarak veride 
isminin yer aldığını ve tevkif edilip yetki devrinin yapılacağının belirtildiğini, akademi eğitim gibi 
her  türlü  faaliyetlerin  sürekli  olarak  değerlendirildiği  bir  ortamda  sözde  planın  hassas  personel 
olarak değerlendirilen bir  komutana fark ettirilmeden hazırlatılmasmın düşünülmesinin gizliliğin 
daha başlangıçta riske atılması açısından son derece mantıksız olduğunu, EK-DHA.doc isimli dijital 
veride kullanılan imza bloğunun yanlış olduğunu, dijital verilerin büyük çoğunluğunda görev yeri 
bloğu  kullanılmışken  burada  unutulduğunu,  gerçekte  ikinci  sınıf  öğrenci  subayı  ibaresinin 
muhakkak  olması  gerektiğini,  1993  yılında  mezun  olması  itibariyle  en  kıdemsiz  subay  olarak 
listedeki  hiçbir  subayın  üstü  konumunda  olmadığını,  Harp  Akademileri  Komutanlığında 
görevlendirmede yetkili personel listesinde isminin yer almadığını, 14 Ocak 2003 tarihinde Harp 
Akademileri  Komutanlığında öğrenci subay olduğundan Deniz Kuvvetleri  Komutanlığına ait  bir 
bilgisayarı  kullanmak  yetkisinin  olmadığını,  akademide  kullanılan  tüm  bilgisayarların  Harp 
Akademileri  Komutanlığı  bilgisayar  ağma  bağlı  olduğundan  verinin  yazıldığı  iddia  edilen 
bilgisayarın company ibaresinde Dz.KK yazmasının da mümkün olmadığını, ayrıca belirtilen tarihte 
10:51 saatinde Deniz Harp Akademisi öğrencisi olarak karar verme stratejileri ve bilimsel analitik 
yöntemler dersine iştirak ettiğini, suç tarihi itibariyle adma tahsis edilmiş masa üstü veya dizüstü 
herhangi bir bilgisayar bulunmadığından dershanede bulunan tek bir  bilgisayarın ise 31 öğrenci 
subay tarafından  ders  maksadı  ile  ortak  olarak  kullanıldığından Harp  Akademileri  Komutanlığı 
civarında veya yakınında Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı bir birlik bulunmadığından fiziken 
böyle  bir  bilgisayarı  kullanmasının  veya  dersi  terk  ederek  41  dakika  süre  ile  böyle  bir  veriyi 
oluşturmasının  mümkün  olmadığını,  dijital  verinin  Cem  Gürdeniz  tarafından  28  Ocak  2003 
tarihinde 16:41 saatinde kaydedildiğini, dijital verinin kullanıcı yollan incelendiğinde anlaşıldığını, 
Aydın  Sezenoğlu'nun  hazırladığı  iddia  edilen  verinin  de  aynı  saat  ile  hatta  aynı  dakikada 
kaydedilmiş olmasının gerçeklikten uzak olduğunu, ayrıca aynı zamanda , aynı mekanda ve aynı 
derste olan 2 öğrenci subay tarafından hazırlandığı iddia edilen verinin company kısmının mantıken 
aynı  olması  gerekirken  bu  kısmın  farklı  olmasının  da  dikkat  çekici  olduğunu,  verinin  içeriği 
incelendiğinde bahse konu görevlendirmenin çelişkilerle dolu olduğunun açık olduğunu, 24 Mayıs 
2009 tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğüne gönderilen ihbar mailinde adının karşısında bulunan 
antipatik olmaması gerekir ifadesinin son derece anlamsız ve herhangi bir görevlendirmeye yönelik 
veya icra edilen veya planlanan bir faaliyete ilişkin hiçbir mana çıkarılamayacak bir ifade olduğunu, 
adının geçtiği toplam 4 satırdan oluşan iddiaları reddettiğini belirterek beraatine karar verilmesini 
beyan etmiştir.

168-)SANIK ERHAN ŞENSOY:
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a-)  Klasör  33  Dizi  172-173'te  bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
19.08.2011  Tarihli  Beyanlarında  Özetle: Atılı  suçlamayı  kabul  etmediğini,  Balyoz  Güvenlik 
Harekat planı çerçevesinde görev almadığını, Balyoz, Suga ve Oraj isimli Harekat Planlarını 2002 - 
2003 yıllarında duymadığım, l.Ordu Komutanlığında gerçekleştirilen plan seminerinden haberinin 
olmadığını, seminer tarihinde gemi ile birlikte Nato görevine gittiğini, Temmuz 2002-Temrnuz 2003 
yılları arasında TCG Gelibolu gemisinin 2.komutanı olduğunu, ancak 2003 yılı Mart ayında yurtdışı 
görevinde bulunduğunu, öncelikli ve özellikle görevlendirme listesini kabul etmediğini. Cem Aziz 
Çakmak'ı  ismen tanıdığını,  tanışıklığının  olmadığını,  Cem Gürdeniz'i  ismen Amiral  olduğu için 
tanıdığını, adı geçen listeyi ilk defa gördüğünü, Amiral listesi 1.XLS isimli listeyi hiç görmediğini, 
medyadan  duyduğunu,  listenin  hazırlandığı  yıllarda  terfi  süresinin  Albaylıkta  6  yıl,  daha  sonra 
2005'te  buııun  5  yıla  indirildiğini,  ancak  listenin  2005'teki  değişikliğe  göre  hazırlandığını 
düşündüğünü Ç.Grubu Per.doc isimli  belgedeki  EGAYDAAK konulu bir  çalışma içerisinde yer 
almadığını, böyle bir grup oluşturulduğunu duymadığını, Aşkın Üredi'yi ismen tanıdığını, Hüseyin 
Hoşgit'in  o  tarihlerde  komutanları  olmaması  nedeniyle  çalışma grubu ile  ilgili  kendilerine emir 
vermesinin imkansız olduğunu, o tarihlerde Güney Görev Grup Komutanlığına bağlı olduklarını, 
yine EGAYDAAIC'larla ilgili çalışmanın rütbesi düşük kişilerce yapılmasının mümkün olmadığını, 
toplantı  tutanağı.doc  isimli  belgenin  sorulması  üzerine,  toplantının  yapıldığı  tarihte  03.01.2003 
tarihinde İsrail'de görevli  olduğunu, EGAYDAAK'larla ilgili  bir  toplantı  yapmadığını,  böyle bir 
yazı  yazmadığını,  dijital  yollarında  isminin  geçmesini  anlamadığını,Erhan  Şensoy  adına 
formatlanmış  bir  bilgisayarının  olmadığını,  Erhan  Şensoy  olarak  bilgisayarlarda  ismini 
kullanmadığını, toplantı tutanağı altında ismi geçen kişilerin Güney Görev Grup Komutanlıklarına 
bağlı personel olduğunu, dolayısıyla Aksaz Deııiz Üs Komutanlığına bağlı görev yapmadıklarından 
burada  herhangi  bir  toplantı  yapamayacaklarını,  bu belgenin  uydurulduğunu,  yazının sonundaki 
"Eki" ibaresinin bulunduğu yazı grubunun formatının 2008rden sonra genelge ile değiştirildiğini, 
tek  ek  varsa  EK-A şeklinde  söylenmediğini  ve  Eki  ibaresinin  altında  parantez  içerisinde  Ekin 
konusu olarak adlandırıldığı, imza bloğunda ismi geçen Nuri Üstüner'in o tarihlerde Gelibolu'nun 
2.komutanı  olmadığını,  TCG  Gelibolu'nun  2.komutanının  kendisi  olduğunu,  belgeyi  kendisinin 
düzenlemesi  halinde  öyle  bir  hata  yapmayacağını,  toplantı  tutanağında  Nota  verilmesi  ile  ilgili 
girişimde  bulunulacağının  yazıldığı,  Nota  vermeye  yetkili  yerin  Dışişleri  Bakanlığı  olması 
nedeniyle öyle bir şeyin olamayacağını, tatbikat ve benzeri faaliyetleri durdurmaya ancak Deniz 
Kuvvetlerinin karar verebileceğini, keşif gözlem tabirinin TSK'da kullanılmadığını, keşif-gözetleme 
faaliyeti olarak yazılması gerektiğini, askeri yazışma kurallarına uymadığını, Saha-eki.doc isimli bir 
çalışma  yapmadığını.  Deniz  Kuvvetleri  ve  Genel  Kurmay'm  onayı  olmadan  eğitim sahası  ilan 
edilemeyeceğini,  kendi  başına  gemilerin  eğitim  sahalarını  kullanmasının  mümkün  olmadığını, 
Aksazgemi.xls  isimli  Excel  belgesi  içinde  Fırkateyn-1  isimli  sekmede  yer  alan  listeyi  ilk  defa 
gördüğünü, bu listenin o zamanlar gemilerde görev yapanları belirttiğini, ancak niçin hazırlandığını 
bilmediğini,  Ergenekon soruşturması  kapsamında hakkında işlem yapılan Tayfun Duman.  Şafak 
Yürekli,  Cem Aziz  Çakmak,  Engin  Baykal  ile  olan  görüşmelerinin  görev  nedeniyle  olduğunu, 
M.Nuri Alacalı ile telefon görüşmesi yapmadığını beyan etmiştir.

b-)  Klasör  33  Dizi  177-178'de  Bulunan,  Sorgu  Hakimliğinde  Yapmış  Olduğu 
19.08.2011  Tarihli  Savunmalarında  Özede: Atılı  suçlamayı  kabul  etmeyen  sanık  Cumhuriyet 
Savcılığmdaki beyanlarını tekrar etmiştir.

c-) Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki Savunmaları:
ca) 10.01.2012 Tarihli 70 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:
Aşamalardaki  beyanlarını  tekrar  eden  sanık  atılı  suçlamanın  gerçek  dışı,  sanal,  dijital 

verilere dayandırıldığını, sanal delillerle kendisi arasında hiç bir bağlantı olmadığını, söz konusu 
belgelerin  şu  şahıslardan  ve  yerlerden  elde  edildiğini,  suçlamaların  asılsız  olup  komplo  ürünü 
olduğunu, isminin geçtiği listeleri görmediğini, dijital verilerin sahteliğinin diğer sanıklar tarafından 
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da  bir  çok  kez  ortaya  konulduğunu,  03  Ocak  2003  tarihinde  EG  AY D A A K"  1  arla  ilgili 
çalışmanın  yazanı  olarak  adının  geçtiğini,  anılan  Word  belgesinin  özellikler  kısmındaki  yazan 
hanesinin  herkes  tarafından  kolayca,  herhangi  bir  program  ve  benzeri  bir  husus  gerekmeden 
değiştirilebileceğini,  Erhan  Şensoy  ismiyle  formatlanmış  bir  bilgisayarının  olmadığını,  toplantı 
tarihi olarak belirtilen 03 Ocak 2003 tarihini de kapsayacak şekilde 29 Aralık 2002 - 04 Ocak 2003 
tarihleri  arasında Türkiye,  ABD ve İsrail  arasında yapılan bir  tatbikata  2.komutan olarak görev 
yaptığı  TCG  Gelibolu  Firkateyni  ile  iştirak  etmek  üzere  İsrail  Hayfa  limanında  ve  denizde 
olduğunu, yani o tarihte Türkiye'de olmadığını, Aksaz deniz üssüne gemi ile varış zamanının 04 
Ocak 2003 saat 16:55 olduğunu, Hayfa limanından 03 ocak 2003 saat 08:43'te ayrıldıklarını, yani 
fıziken  Aksaz'daki  toplantıya  katılmasının  mümkün  olmadığını,  gemilerin  o  zamanki  imkan 
kabiliyetleri  dikkate  alındığında  veri  aktarımı,  intranet  gibi  yollarla  da  katılmasının  mümkün 
olmadığını, toplantı ile ilgili olarak herhangi bir bilgi notunu görmediğini, resmi yollardan kendisini 
herhangi bir tebliğ yapılmadığını, dijital verinin manipülatif olduğunu, toplantı tutanağı adlı dijital 
sanal veri ile ilgili olarak gerek askeri uygulamalar ve gerekse mantık açısından hayatın olağan 
akışına  uygun olmayan bilgilerin  mevcut  olduğunu,  olsa  olsa  iftiranın  olağan  mantığına  uygun 
olduğunu, bir fırkateynin faaliyetlerini üst komutanlarca yayınlanan harekat emrindeki programa 
istinaden yaptığını, deniz kuvvetleri karargahı ile donanma karargahının faaliyetleri harekat merkezi 
tarafından her an takip edildiğini, gemilerin mevki bilgilerim otomatik olarak kayıt altına alındığı, 
Bu kadar kontrolün olduğu bir ortamda münferit veya plan dışı bir faaliyet icra etmesinin mümkün 
olmadığını, dolayısıyla yazılı hususların kötü niyetli kişilerce düzenlenmiş olduğu ve iftira maksatlı 
hayal ürünü yalanlardan ibaret bulunduğunu, bilgisi ve iradesi dışında hazırlanmış zaman, mekan, 
içerik  hataları,  gerekse  tarafından  sunulan  belgeler  bu  dijital  sanal  verilerde  adının  geçmesinin 
tamamen bir  sahtecilik ve iftira olduğunu ispatladığını beyan ederek beraatine karar verilmesini 
talep etmiştir.

cb)  03.09.2012  Tarihli  115  Nohı  Celsede  Yapmış  Olduğu  Savunmalarında  Özetle: 
Gerçeğin ortaya çıkması için çırpındığını,  tüm taleplerinin reddedildiğini,  esasa ilişkin savunma 
yapılmasının istenildiğini, tarafına yapılan bu kadar olumsuz yaklaşımdan sonra adil yargılandığını 
düşünmediğini,  savunma  yapmasının  formaliteden  ibaret  olduğunu,  suçsuzluğunu  ispatlamak 
zorunda  bırakılan  biri  olarak  belgeleri  ile  birlikte  gerçekleri  söylediğini,  anlamak  isteyenin 
inanacağını, anlamak istemeyene illa da ceza vereceğim diyene kendisinin yapabilecek bir şeyi ile 
yalvaracak halinin olmadığım beyan etmiştir.

169-) SANIK ERHAN KUBAT:

a-)  Klasör  17  Bizi  125-127'de  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
08.07.2011  Tarihli  Beyanlarında  Özetle:  Atılı  suçlamanın  doğru  olmadığını,  ailesinin 
muhafazakar  ve  dindar  olması  nedeniyle  hükümete  yönelik  darbe  teşebbüsüne  katılmasının 
mümkün olmadığını, birileri tarafından planın hazırlandığını ve ismini buraya koyduklarını, 2001-
2005 yılları arasında Kara Harp Akademilerinde öğretim elemanı olduğunu, o dönemde kendisine 
Balyoz  Güvenlik  Harekat  Planı  çerçevesinde  herhangi  bir  şekilde  sözlü  ve  yazılı  bir  emir 
verilmediğini,  görevlendirme  çizelgesi  başlıklı  dijital  veriyi  hazırlamadığını,  Kara  Harp 
Akademisinde genel ağa bağlı bilgisayarların olduğunu, bilgisayarlarda o tarihlerde E.Kubat olarak 
isim kullandığını hatırlamadığını, çizelgede yer alan kişilerin Kara Harp Akademisinde öğrencisi 
olduğunu. Özgür Ecevit Taşçı ve Erdinç Atik'i tanımadığını, Sakal eylem planı ile ilgili Ek-2 de yer 
alan  belgeyi  kabul  etmediğini,  belgenin  bilgisi  dışında  hazırlandığını,  Çarşaf  eylem  planı  ve 
eklerinde yer alan bilgi ve belgeleri kabul etmediğini, Fatih Camiini bilmediğini, kullanıcı dosya 
yollarında  isminin  geçmesinin  nedenini  anlamadığını,  öğrenci  subayların  bu  tür  faaliyetlere 
giremeyeceklerini, İsmailağa Camiine yönelik yapılan plandan haberinin olmadığını, ismi geçen bir 
kısmı kişilerin öğrenci subay olduğunu, Eyüp Camii ile ilgili olarak yapılan keşif, gözlem ve sonuç 
        E-İmzalıdır           E-İmzalıdır            E-İmzalıdır               E-İmzalıdır 



T.C. İSTANBUL ANADOLU 4. AĞIR CEZA MAHKEMESİ Dosya-Karar No: 2014/188 Esas - 
2015/143
raporları ile ilgisinin olmadığını, ismi geçen Nail İlbey ve Mustafa Koç'un 2003 yılında öğrenci 
subay olduklarını, askeri literatürde karar maddesi diye bir kavramın olmadığını, bu dijital veriyi 
kendisinin  hazırlamadığını,  l.Ordu  Komutanlığında  düzenlenen  plan  seminerinden  haberinin 
olmadığını,  harp  akademisinde  her  yıl  jenerik  olarak  harp  oyunu  oynandığını  ve  bu  harp 
oyunlarında  gerçek  isim  kullanılmadığını,  öğretim  elemanı  olarak  öğrencilere  emir  verme 
yetkilerinin  olmadığını,  sadece  derslere  girdiklerini,  harp  akademisinde  görev  yaptığı  dönemde 
istihbaratla  ilgili  çalışma  yapmadığını,  gözlem  ve  keşif  formu  hazırlamadığını,  yine  askeri 
literatürde gözlem formu ve keşif formu şeklinde bir plan olmadığını beyan etmiştir.

b-) Klasör 17 Dizi 137'de Bulunan, Sorgu Hakimliğinde Yapmış Olduğu 09.07.2011 
Tarihli  Savunmalarında Özerle:  Atılı  suçlamayı  kabul  etmeye  sanık savcılıkta  vermiş  olduğu 
ifadeyi aynen tekrar etmiştir.

c-) Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki Savunmaları:
ca)  09.01.2012  Tarihli  69  Nohı  Celsede  Yapmış  Olduğu  Savunmalarında  Özetle: 

Aşama  beyanlarını  ekrar  eden  sanık  atılı  suçlamayı  kabul  etmediğini,  karar  maddesi  ve 
görevlendirme çizelgesi ile ilgili hiç bir bilgisi görgüsü ve iradesinin olmadığını, sözde Sakal eylem 
planı  ve  eklerini  hazırladığı  iddia  edilen  1  .iddianamedeki  şahısların  Kara  Harp  Akademisinde 
öğrenci  olduklarını  belirterek  İstanbul  Jandarma  Bölge  Komutanlığınca  kendilerine  görev 
verilmesinin imkansız olduğunu dile getirdiği, sahte veri hazırlayıcılarının hatalarını düzeltmek için 
akademide  öğrenim  gören  jandarma  subaylarına  akademide  görev  yapan  bir  jandarma  subayı 
tarafından görev verilebilir mantığı ile hareket edilerek yeni bir görevlendirme çizelgesi hazırlayıp 
Gölcük'te ele geçirilmesini sağladıklarını, Harp Akademilerinde görev yapan öğretim elemanlarının 
görevlerinin öğrenci subaylara ders ile ilgili görev vermekle sınırlı olduğunu, kendisinin 1.sınıflara 
derse girmeye görevlendirildiği halde sözde görevlendirme çizelgesi içerisinde o tarihte 2.sınıfta 
bulunan  öğrenci  subayların  da  mevcut  olduğunu,  adı  sözde  eylemleri  düzenleyecekleri 
görevlendiren bir sorumlu olarak görülmekte iken İstanbul Jandarma Bölge Komutanlığında kilit 
görevlere  atanacak  personel  listesinde  ve  İstanbul  ilinde  görevlendirilecek  personel  listesinde 
isminin  yer  almamasının  çelişki  oluşturduğunu,  sözde  Balyoz,  Suga,  Oraj  planlarının  imza 
bloklarına Orgeneral, Oramiral rütbesindeki kişilerin dijital olarak adı açılmışken sözde Sakal ve 
Çarşaf eylem planlarının imza bloklarına o sırada hiçbir yetkisi ve emir komuta ilişkisi içerisinde 
olmayan Kara Harp Akademisindeki binbaşı ve yüzbaşı rütbesindeki öğrenci subaylarının adının 
açıldığını, Çarşaf ve Sakal eylem planlarım hazırladığı iddia edilenleri görevini kendisinin verdiği 
iddia  edilmiş  ise  de,  bu  planların  dijital  de  olsa  imza  bloglarmda  kendi  isminin  olmamasını 
cevaplayamadığmı, bunun dijitallerin sahte olduğunun göstergesi olduğunu, Özgür Ecevit Taşçı ve 
Erdinç Atik isimli subayların Kara Harp Akademisinde öğrenci olmayıp İstanbul Jandarma Bölge 
Komutanlığı emrinde görevli kişiler olduklarını, Kara Harp Akademisinde görevli bir öğretmenin 
başka bir komutanlık emrindeki personele görev veremeyeceğini, zaten bu şahısları da tanımadığım, 
sözde  Çarşaf  ve  Suga  eylem  planlarına  göre  Fatih  ve  Beyazıt  Camilerine  yönelik  eylemin 
gerçekleştirileceği iddia edilen tarihin 28 Şubat 2003 olduğunu, ancak Çarşaf eylem planı hedef 
analizinin tarihinin Mart 2003 olduğunu, l.ordu komutanlığmdaki plan seminerinin ise 05-07 Mart 
2003'te icra edildiğini, burada ciddi tarih çelişkilerinin mevcut olduğunun ortaya çıktığını, böyle 
önemli bir olayın koordinatörü olmasına rağmen seminere çağırılmamasım anlamadığını, Kara Harp 
Akademisi öğretim elemanı olduğu ve Kara Harp Akademisi ile l.ordu komutanlığının herhangi bir 
emir komuta bağlantısı olmadığı için seımner hakkında bilgi sahibi olmasının imkansız olduğunu, 
Gölcük  donanma  komutanlığında  el  konulan  sözde  görevlendirme  çizelgesi  ile  1  .Balyoz 
iddianamesinin  kilit  personellere  atanacak  personel  görevlendirme  çizelgesi  arasında  ciddi 
tutarsızlıkların  bulunduğunu,  örneğin  İstanbul  Jandarma Bölge Komutanlığı  tarafından yapıldığı 
iddia  edilen  kilit  görevlere  atanacak personel  listesinde  binbaşı  Hakan Sargın'm İstanbul  ilinde 
yürütülecek  operasyonlarda  operasyon  komutan  yardımcısı,  yürütülen  operasyonlar 
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sonuçlandırılıncaya kadar Anadolu yakasında görev yapacağının yazılı olduğunu, kendisinin yaptığı 
iddia edilen görevlendirme çizelgesinde ise Eyüp Camii ekip lideri  olarak göründüğünü, Hakan 
Sargın'm nerede görev yapacağını,  nerede  bulunacağını  Eyüp camiinin  Avrupa yakasında  görev 
yerinin ise Anadolu yakasında olmasının çelişki oluşturduğunu, bunun da tasarlanmış bir sahtekarlık 
örneği  olduğunu,  tarafından  hazırlandığı  iddia  edilen  görevlendirme  çizelgesi  isimli  Word 
dosyasında Abdullah Cüneyt Küsmez'in yazılı sicil numarasının Kara Harp Akademisinden kurmay 
subay olarak mezun olduktan soma yani 11 Temmuz 2003 tarihinden sonra kullanılan bir yazım 
şekli  olduğunu,  polis  tespit  tutanağına göre belgeyi  kendisinin 16 Mart  2002 tarihinde son kez 
kaydettiğinin belirtilmesinin dijital verinin uydurma olduğunu ortaya koyduğunu, Fatih, Beyazıt, 
Eyüp  ve  İsmailağa  Camilerine  yönelik  suçlamalarla  ilgili  olarak  Eminönü-Vezneciler  tramvay 
hattının 2003 yılından sonra cep telefonlu patlayıcı sisteminin 2004 yılından sonra, cami çevresinde 
kullanılan  kameraların  o  tarihte  mevcut  olmaması,  caddelerdeki  mobese  kameralarının  ise2005 
yılından sonra, sokak ve cadde isimlerinden 10 tanesinin 2006-2007 yıllarihdan sonra emniyetli cep 
telefonu kullanımının 2008 yılından sonra kullanımına başlanılması nedeniyle söz konusu çizelge 
ve raporların en erken 2006 yılından sonra hazırlandığının sabit olduğunu, ayrıca olmayan belediye 
otobüs hatları, durakları, olmayan halk pazarları, olmayan şehir planlama broşürlerinin kullanılması, 
Eyüp Cami keşif  sonuç raporunda yazılan hususların imla hataları  dahil  birebir  aynısının Fatih 
Cami keşif sonuç raporunda da kopyala yapıştır metodunu uygulayarak yazılması, yine aynısının 
İsmailağa Cami keşif raporunda da yapılması nedeniyle bu belgelerin sahteliğinin açıkça ortada 
olduğunu,  hazırladığı  iddia  edilen  sözde  görevlendirme  çizelgesi  sonucu görevlendirdiği  kişiler 
tarafından hazırlandığı iddia edilen tüm dijital belgelerde yer alan ve 2003 yılından başlayıp 2006, 
2007 hatta 2008 yıllarında olan değişiklikleri içeren bilgileri, görevlendirilen kişileri nasıl olurda 
2003  yılında  hazırlandığı  iddia  edilen  sözde  dijital  planlara  keşif  raporlarına  veya  gözlem 
raporlarına yazabileceklerini anlamadığını, geleceğe yönelik plan yapmanın kolay olmasına karşın 
geçmişe yönelik plan yapmanın zor olduğunu, sahte belge üreten sahtekarların geçmişe yönelik 
planlar hazırlamaya çalışınca hatalar yaptıklarını, sahte görevlendirme çizelgesi ve karar maddesini 
hazırlamadığını,  kendisine  ait  veya  nüfuzu altında  bulunan bir  yerde  söz konusu belgelerin  ele 
geçirilmediğini,  söz  konusu belgelerle  arasında  kurulabilecek  bir  bağ  bulunmadığını.  Mahkeme 
tarafından kendisinin karar maddesinin askeri literatürde olmadığını beyan etmesine karşın, sanık 
Abdullah  Cüneyt  Küsmez'in  askeri  literatürde  karar  maddesi  kullanıldığı  beyanı  sonucu ortaya 
çıkan çelişkinin sorulması üzerine, bilgisi dahilinde karar maddesi diye bir kavramın olmadığını 
beyan etmiştir.

cb)  03.09.2012  Tarihli  115  Nolu  Celsede  Yapmış  Olduğu  Savunmalarında  Özetle: 
CD'lerin sahteliğine ilişkin 20 den fazla bilirkişi raporu ve yüzlerce maddi olguların Mahkemeye 
sunulduğunu, 10 numaralı CD hususunda ne Savcılık tarafından ne de Mahkeme tarafından bilirkişi 
raporu aldırılmadığım, bu husustaki taleplerin reddedildiğini, delillerin değerlendirilmesi safhasının 
atlanıldığım,  Mahkemenin  bu  uygulamaları  ile  tarafsız  davranmadığını  ve  savunma  hakkını 
kısıtladığını,  usul  yönünden  yargılamanın  mütalaa  verme  aşamasında  olmadığından  avukatının 
duruşmalara  girmediğini,  avukatsız  olarak  savunmaya  yapmaya  zorlandığını,  adil  yargılanma 
şartlarının sağlanması halinde avukatı ile birlikte savunma yapmaya hazır olduğunu beyan etmiştir.

170-)SANIK FAHRİ CAN YILDIRIM:

a-)  Klasör  18  Dizi  227-230'da  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
08.07.2011 Tarihli Beyanlarında Özetle: Atılı suçlama ile ilgili olarak. 2010/185 sayılı soruşturma 
kapsamında  ifadesinin  alınıp  hakkında  takipsizlik  kararı  verildiğini,  hakkındaki  suçlamaların 
kesinlikle doğru olmadığını, o tarihlerde Nato görevinde yurtdışında 4 aylığına görevde olduğunu, 
2002 Mart ayından 2003 Şubat tarihine kadar TCG Gelibolu gemisinde gemi komutanı olduğunu, 
geminin Aksaz'a bağlı olduğunu, bu dönemde 4 ay kadar yurtdışı görevine katıldığını, Mart 2003 
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tarihinde Amerika'ya gittiğini, 01 Temmuz 2003 tarihine kadar orada kaldığını, öncelikli ve özellikli 
görevlendirme  listesini  kabul  etmediğini,  bu  listeden haberinin  olmadığım,  bu  belgenin  Gölcük 
Donanma Komutanlığından nasıl ele geçirildiği hakkında bilgisinin bulunmadığım, Amiral Listesi 
l.xls isimli belgeyi kabul etmediğini, Deniz Kuvvetlerinde böyle bir beigenin hazırlananıayacağmı, 
belgede  2009"da  terfi  edeceğinin  yazıldığını,  o  dönemde  aslında  terfi  etmesi  gerektiğini  ancak 
2010-2011 döneminde terfi ettiğini, Suga Harekat Planından haberinin olmadığını, hassas personel 
listesi  ve  çalışma  grupları  görev  bölümü listelerine  ilişkin  yazışmalardan  haberinin  olmadığını, 
Aksaz.doc isimli  belgeyi  hazırlamadığını,  belgenin hazırlandığı  tarihte  Yarbay olmasına karşılık 
belgede Albay olarak rütbesinin yanlış  yazıldığını,  hassas kontrol.doc isimli belgenin talimatları 
doğrultusunda  hazırlanmadığını,  Tayfun  Duman'a  emir  verme  yetkisinin  bulunmadığını,  tevkif 
edilecek listede bulunan Nusret Güner ve Ahmet Aksoy'un çok değer verdiği komutanları olduğunu, 
tevkif.doc adlı dijital belgede acı geçen Baybars Küçükatay'ı tanıdığını, F.Can Yıldırım isimli bir 
kullanıcı  adının olmadığını,  gemilerde askeri  bilgisayarların  kullanıldığını,  takip.doc isimli  bilgi 
notu  başlıklı  yazının  son  kaydedeninin  kendisi  olmadığını,  belgeden  haberinin  bulunmadığını, 
Canataıı Turgut'u kendi gemisinde astsubay olması nedeniyle tanıdığım, EGEAYDAAK'larla ilgili 
bir çalışma yapmadığını, Ç.grubu.per.doc isimli çalışma grubunda yer almadığını, Aşkın Üredi'yi 
tanımadığını,  talimatı  ile  çalışma  grubunu  oluşturduğu  iddia  edilen  Hüseyin  Eloşgit'in  kendi 
komutanı  olmadığını,  yine  göre  yerlerinin  farklı  olduğunu,  ayrı  sicil  numarası  5554  olması 
gerekirken  sicil  numarasının  5552  olarak  yazıldığını,  anılan  yazıda  kıdem  yanlışlıklarının  da 
bulunduğunu, toplantıtutanağı.doc isimli toplantı tutanağının sorulması üzerine, böyle bir toplantı 
yapılmadığını, 03 Ocak 2003 tarihinde İsrail'in Hayfa limanında olduğunu, toplantıya katılmasının 
fiziken mümkün olmadığını, Sahaveeki.doc isimli belge doğrultusunda alternatif eğitim sahalarının 
oluşturulmadığını,  Aksazgemi.xls  listesi  ile  ilgisinin  olmadığını,  görevlendirme  isimli  belgenin 
içinde sayın Komutanım başlıklı 06 Mayıs 2003 tarihli A.Feyyaz Öğütçü ismine imzaya açılmış 
beigenin doğru olmadığını,  belgenin hazırlandığı tarihte yurtdışında olduğunu, İstanbul Emniyet 
Müdürlüğüne gönderilen ihbar tutanağının sorulması üzerine,  PKK ite ilişkisinin olamayacağını, 
Dursun Çiçek'i sadece simaen tanıdığını, Levent Bektaş'ı tanımadığını, bu şahıstan elde edi.en 3 
nolu CD içindeki gündemler2 başlıklı belgeden haberinin olmadığını, isminin Levent Bektaş'tan ele 
geçen belgede niçin geçtiğini bilmediğini, Emre Onat'ı tanımadığını, bu şahıstan elde edilen laptop 
içindeki belge sorulduğunda, Akın Taner Yndırım'ın kendi kardeşi olduğunu, şeker hastası olması 
nedeniyle çürük raporu aldığını, Amiral olmasının engellenmesi maksatlı e-mailine gönderilen bir 
mektup  olduğunu,  bubilginin  Emre  Onat'tan  ele  geçtiğini  ilk  kez  duyduğunu,İlyas  Cihan'ı 
tanımadığını,  Tayfun  Duman'ı  harp  okulundan  beri  tanıdığını,  Levent  Görgeç  ile  aynı  sınıfta 
olduklarını,  Şafak Yürekli  ile arkadaş olup Nuri Alacalı'yı  tanıdığını,  Tayfun Duman ile Balyoz 
veya Suga kapsamında bir görüşmesinin olmadığını, atılı suçları kabul etmediğini beyan etmiştir.

b-) Klasör 18 Dizi 235'te Bulunan, Sorgu Hakimliğinde Yapmış Olduğu 09.07.2011 
Tarihli  Savunmalarında Özetle: Cumhuriyet  Savcılığmdaki  beyanlarım tekrar eden sanık,  atılı 
suçlamayı kabul etmediğini beyan etmiştir.

c-) Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki Savunmaları:
ca)10.01.2012 Tarihli 70 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle: Aşama 

beyanlarını tekrar eden sanık, suçsuzluğunu kanıtlamak zorunda olmadığını, düzmece olan sahte 
dijital  verileri  hiç  bir  şekilde  kabul  etmediğini,  Aşkın  Üredı  tarafından  yazıldığı  iddia  edilen 
Çgrubu.per  'de  yapılan  hatanın  aynı  iddianamede  yer  alan  ve  güya  Şafak  Yürekli  tarafından 
yazıldığı iddia edilen Aksaz.xls adı verilen başka bir dijital veride de aynı şekilde yer aldığını, sicil 
numarası 84-5554 olmasına karşın iki ayrı insanın farklı yerlerde farklı zamanlarda sicil numarasını 
aynı hata ile yanlış yazma olasılıklarının düşük olmasının sahtekarlığın kanıtı olduğunu, Aksaz.dog 
isimli belgenin imza bloğunda görüldüğü yere albay olmasına 2 yıl olmasına rağmen Albay olarak 
yazıldığını,  ayrıca  bu  konu  ile  ilişkili  olan  ve  güya  Özden  Örnek'in  tevkillerin  nasıl  olacağım 
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emrettiği  tevkif  tekniği  adlı  başka  bir  sahte  dijital  veride  dahi  Aksaz  isminin  yer  almadığının 
görüldüğünü, saiıte verideki tarihten sadece 4 gün soma yurtdışında Nato emrinde görev yapacak ve 
o tarihte Yarbay olan bir gemi komutanının niye böyle bir faaliyette bulunacağını, iddianameye göre 
03 Şubat 2003 tarihinde yazılmış sözde Suga planından tam 1 ay önce yani 07 Ocak 2003 tarihinde 
bu sahte veriyi hazırlamasının mantıki bir açıklamasının olmadığını, takip.doc isimli sahte verinin 
kullanıcı yollarında isminin olması nedeniyle suçlandığını, Hasan Özyurt'un hazırladığı iddia edilen 
bu verinin oluşturulduğu tarihte bu şahsın Aksaz'da değil  Gölcük'te görevli  olduğunu, böyle bir 
raporu  hazırlamasının  mümkün  olmadığını,  Meta  Data  bilgilerine  göre  son  kaydeden  ile  son 
kullananın farklı olmasının üst veri yollan ile oynandığını güzel bir kanıtı olduğunu, görevlendirme 
isimli başka bir sahte verinin üretildiği 06 Mayıs 2003 tarihinde Amerika'da olduğunu, yurtdışında 
olan ve ne zaman döneceği belli olmayan birini kimin ve niye kullanılacağını anlamadığını beyan 
etmiştir.

cb)03.09.2012  Tarihli  115  Nofiu  Celsede  Yapmış  Olduğu  Savunmalarında  Özetle: 
Hakkında tek bir somut maddi bir delilin olmadığını, suçlu olmadığını ispatlamasına rağmen lehine 
olan  delillerin  değerlendirilmediğini,  adil  yargılandığını  düşünmediğini,  maddi  gerçeğin  ortaya 
çıkartılması  için  sayısız  talepte  bulunmasına  rağmen  dikkate  alınmadığını,  uzman  bilirkişilerin 
raporlarının nazara alınmadığını, bilirkişi raporlarında gözüken çelişkilerin giderilmediğini, kamu 
tanıklarının  dinlenilmediğini,  maddi  gerçeğin  ortaya  çıkarılması  için  tüm taleplerinin  Mahkeme 
tarafından reddedildiğini,  delillerin  tartışılması  safhasının geçiştirildiğini,  bu nedenle gelinen bu 
safhanın  esas  hakkında  mütalaa  için  beyanda  bulunmak  aşaması  olmadığını,  avukatı  olmadan 
savunma yapmaya zorlanmanın mahkemenin tarafsızlığını yitirdiğinin ayrı bir göstergesi olduğunu, 
adil  yargılanma  şartlarının  sağlanması  halinde  avukatı  ile  birlikte  sav  unma  yapmaya  hazır 
olduğunu beyan etmiştir.

171-)SANIK FAHRİ YAVUZ URAS:

Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki 09.02.2012 Tarihli 83 Nolu Celsede 
Yapmış Olduğu Savunmasında Özetle:  Soruşturma aşamasında raporlu olması nedeniyle beyanı 
alınamayan sanık, isminin bir dijital liste ile bazı dijital veriler kullanıcı yollarında yer almasının 
dışında şahsına yöneltilen bir iddia bulunmadığını, suçlamaları kesinlikle kabul etmediğini, sözde 
Suga  Planından  basında  yer  alması  ile  haberinin  olduğunu,  05.07.Mart  2003  tarihli  seminere 
katılmadığını,  EK-D  öncelikli  ve  özellikli  görevlendirme  listesinin  kimler  tarafından  niçin 
yazıldığını  bilmediğini,  bahse  konu  görevlendirmeye  ilişkin  yazılı  ya  da  sözlü  bir  tebligat 
yapılmadığını,  söz  konusu  listenin  manipülatif  olarak  oluşturulduğunu,  bilirkişi  raporları  ile  de 
ispatlandığını,  KasimRaporu.doc adlı  dijital  veriyi  daha önce hiç görmediğini,  bu bilgi  notunun 
hazırlanması  ile  şahsını  ilişkilendirebilecek  hiçbir  somut  delilin  bulunmadığını,  bu  verinin  de 
manipülatif  olduğunu,  söz  konusu  dijital  veride  zaman  ve  mekan  tutarsızlıkları  ile  oluşturma 
açısından teknik imkansızlıkların bulunduğunu, objektif  olarak düşünüldüğünde bu tür bilgilerin 
herkes tarafından hazırlanmasının mümkün olduğu, herkesin adının bu tür yazılarda geçmesinin 
ihtimal dahilinde bulunduğunu, isnat edilen eylemlerle hiçbir ilgisinin olmadığını savunmuştur.

172-)SANIK FİKRET GÜNEŞ:

a-)  Klasör  38  Dizi  405-407'de  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
21.09.2011  Tarihli  Beyanlarında  Özetle: Atılı  suçlamayı  kabul  etmediğini,  böyle  bir  oluşum 
içerisinde  yer  almadığım,  Ağustos  2002-Ağustos  2004  yılları  arasında  Gölcük  donanma 
komutanlığında harekat başkanlığı ve 1.Muhrip filosu komadorluğu görevi yaptığını, 2004- 2007 
yılları  arası  yurtdışı  Nato  görevinde  bulunduğunu,  öncelikli  ve  özellikli  görevlendirme listesini 
kabul  etmediğini,  hiçbir  kimse  tarafından  bu  hususta  kendisine  bir  talimat  verilmediğini,  aynı 
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belgenin  Gölcük  Donanma  Komutanlığında  ele  geçmesi  hususunda  bir  bilgisinin  olmadığını, 
Amiral  Listesi  1  .xls  isimli  listeden  haberinin  olmadığını,  Hbfilo-  yassıada,imraliada.doc  isimli 
yazıyı kesinlikle hazırlamadığım ve görmediğini, bu hususta sözlü ya da yazılı bir emir almadığını,  
mesajın yazıldığı Kasım 2002'de mesaj altında ismi bulunan Dora Sunguray'm o tarihleıde shalılı 
kuvvetler  akademisinde  öğrenim  gördüğünü,  Gölcük'te  donanma  karargahında  bulunmadığını, 
ayrıca şahsın soyisminin yanlış yazıldığını, mesaj formunun formata uygun olmadığını, belgenin 
kullanıcı yollarında adının yer almadığını, gemi jurnallerinden 5-6-7 Kasım 2002"de Yassıada ve 
İmralı adalarında gemilerin ön keşif yapmadıklarının anlaşıldığını, yine donanma komutanlığından 
gelen  yazı  cevabına  göre  belge  üzerindeki  tarihte  böyle  bir  mesajın  kayıtlarda  yer  almadığının 
belirlendiğini, yine o tarihte Hücumbot Filo Komutanlığına ve Kuzey Deniz Saha Komutanlığına 
mesaj  emrinin yazıldığı ve ön keşifler  yapmalarının istenildiğinin iddia edildiği  ancak o tarihte 
Kuzey  Deniz  Saha  Komutanının  Koramiral  Aytaç  Atılan.  Hücumbot  Filo  Komutanında  Murat 
Bilgel olduğunun ancak bu kişilerin ikisinin de hassas personel listesinde gözetim altına alınacaklar 
arasında isimlerinin olduğunu, gözaltına alınacak kişilerin bu emri nasıl uygulayacaklarını, bunun 
da bir çelişki olduğunu, isminin bulunduğu iddia edilen yazıda bilgisayar dijital ortamında tarihin 
02  Kasım  2002  olarak  gözüktüğü  oysa  hükümetin  03  Kasım  2002'de  seçildiğini,  dolayısıyla 
seçimden  önce  oluşmayan  hükümete  yönelik  böyle  bir  faaliyetin  planlamasının  mümkün 
gözükmediğini, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne gönderilen 24.05.2009 tarihli e-rnail ihbarı ekindeki 
listede isminin karşısında yazan Tanju Akbay isimli kişiyi ve onun yanında yazan Ahmet Kilirnci'yi 
tanımadığım, misyonerlik konusu ile ilgili herhangi bir çalışmasının olmadığım, Serdar Öztürk'ten 
elde  edilen  (Rize,  İzmir  ve  civarı  her  konuda yardımcı  olacaklarmış)  başlıklı  belgedeki  Ahmet 
Kilimci'nin isminin karşısındaki not okunup sorulduğunda, ismi hatırladığını,  özel bir  ilişkisinin 
olmadığını,  yüz yüze tanışıklığının olduğunu, İzmir'de liman ziyaretlerine gittiklerinde kendisini 
gördüğünü,  e-mail  ihbarındaki  ekindeki  notta  Tanju  Akbay ile  ilgili  yazılı  bilgilerin  ne anlama 
geldiğini bilmediğini, Levent Bektaş'tan ele geçen 3 nolu CD içindeki gündemdeki2 isimli word 
belgesinde  isminin  karşısında  yazılan  not  ile  ilgisinin  olmadığını,  Ünal  İnanç  isimli  kişiyi 
tanımadığını, bu kişiden elde edilen "takip edilip gerekli yerlere iletilecek" başlıklı listede kendi 
ismininkarşısındaki notun ne anlama geldiğini bilmediğini ancak isminin ielefon numarasının kendi 
cep  telefonu  numarası  olduğunu,05-07  Mart  2003  tarihli  plan  seminerine  katılmadığım,  Cem 
Gürdeniz'in meslekten sınıf arkadaşı olduğunu, 2002-2003 yıllarında kurumsal bilgisayar kullanıp 
kullanmadığını  hatırlamadığını,  Balyoz  güvenlik  harekat  güvenlik  kapsamında  hiç  bir  faaliyete 
katılmadığını beyan etmiştir.

b-)  Klasör  38  Dizi  4İ6-417'de  Bulunan,  Sorgu  Hakimliğinde  Yapmış  Olduğu 
21.09.2011 Tarihli Savunmalarında Özetle: Cumhuriyet Savcılığmdaki beyanını tekrar eden sanık 
atılı  suçlamayı  kabul  etmediğini,  kendisine gösterilen belge ve dokümanları  ilk  kez gördüğünü, 
adının bulunduğu belgelerin bilgisi dışında hazırlandığım beyan etmiştir.

c-) Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki Savunmaları:
ca)09.01.2012 Tarihli 69 Nohı Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle: Aşama 

beyanlarını  tekrar  eden  sanık  hayal  ürünü  senaryolar  ve  sahte  dijital  veriler  hakkında  bir  şey 
biliyorsam onun da hiç  bir  şey bilmediği  olduğunu,  sahteliği  ispatlanmış  hayal  ürünü verilerin 
sahteliğini  ispatlamaya  çalıştıklarını,  bunu  içine  sindiremediğini.  2010/185  sayılı  soruşturma 
kapsamında sorgulandığını, ancak Gölcük Donarıma Komutanlığında yapılan arama sonucunda bu 
yargılanmasına karar verildiğini,  hakkında Amiral  üstesi  ve öncelikli  ve özellikli  görevlendirme 
listesi başlıklı dijital veriler ile imza bloğunda isminin bulunduğu askeri mesaj formatma benzer 
şekilde  hazırlanmış  dijital  word  dokümanının  olduğunu,  bu  dokümanın  ek  olarak  donanma 
komutanlığından ele  geçirildiğini,  tüm dijital  verilerin  manüpilatif  olduğunu,  28  Temmuz 2009 
tarihinden sonraki bir tarihte sistemin tarih ve saati değiştirilmiş başka bir bilgisayardan aktarılarak 
kaydedildiğini, mesajda donanma komutanlığının G günü diye bir tarihte gözetim altına alınacak bir 
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takım hassas şahısları Yassı ada ve İmralı adaya götürmek üzere hücum bot filosu ve deniz hava üs 
komutanlığının  gerekli  birlikleri  Kuzey  Deniz  Saha  Komutanlığının  emrine  verecekleri,  bu 
faaliyetlere  hazırlık  maksadı  ile  bahse  konu  adalarda  ön  keşif  yapılarak  sonuçlan  donanma 
komutanlığına  göndereceklerinin  belirtildiğini,  anılan  komutanlıkların  komutanlarının  tevkif 
edilecek hassas personel olarak gösterilmesinin izah edilemeyeceğini, tevkif ettirilmesi planlanan 
komutanlara  Yassıada  ve  İmralıada'nm keşif  görevinin  verilemeyeceğini,  mesajın  dijital  olarak 
hazırlandığı tarihte hükümetin kurulmadığını, hücümbot filo komutanlığı tarafından 05-07 Kasım 
2002 tarihleri arasında herhangi bir hücumbotun ön keşif amacıyla görevleııdirilmediğinin tespit 
edildiğini, bu ve benzeri davalarla yargılananların kendileri olmayıp hedefin Türk silahlı kuvvetleri 
ve  onun  ayrılmaz  bir  parçası  olan  deniz  kuvvetleri  olduğunu,  bunun  bir  tasfiye  operasyonu 
olduğunu,  atılı  suçlamaları  şiddetle  reddettiğini  beyan  ederek,  beraatine  karar  verilmesini  talep 
etmiştir.

cb)27.08.2012  Tarihli  112  Noiu  Celsede  Yapmış  Olduğu  Savunmalarında  Özetle: 
Mahkemenin dava sürecinin en başından beri hukuka aykırı almış olduğu kararları ve uygulamaları 
ile  tarafsızlığını  yitirdiğim ve  adii  bir  yargılama  yapmadığım,  lehe  delillerin  toplanması,  tanık 
dinlenmesi  ve  bilirkişi  taleplerinin  mahkeme  tarafından  sürekli  olarak  reddedildiğini,  usul 
hükümlerine aykırı  olarak delillerin  tartışılması  safhasının atlandığını  ve Cumhuriyet  Savcısının 
esas hakkındaki mütalaasının alındığını,  avukatı olmadan savunma yapmasının istenildiğini,  adil 
yargılanma hakkının ihlal edildiğini, bu talepleri karşılanmadığı için bu aşamada avukatı olmadan 
savunma yapamadığını beyan etmiştir.

173-)SANIK GÜRKAN YILDIZ:

a-)  Klasör  16  Dizi  154-156'da  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
08.07.2011  Tarihli  Beyanlarında  Özetle:  Atılı  suçlamayı  reddettiğini,  plan  seminerine 
katılmadığını,  2002  Eylül  ayı  ile  2004  Ağustos  arasında  Hava  Harp  Akademisinde  öğrenci 
olduğunu,  Eylül  2004-2006  yılları  arası  Eskişehir  1.  Hava  Taktik  Komutanlığında  Harekat 
Başkanlığında Proje Subayı olarak görev yaptığını, 2006 yılında istifa ettiğini, o tarihten bu yana 
Türk  Hava  Yollarında  pilot  olarak  çalıştığını,  EK-I  Lahika-4.doc  isimli  belgede  nitelendirilen 
alışveriş  merkezlerinin denetimi  ve  kontrolü ile  ilgili  bir  görev almadığını,  uçucu subay olarak 
belirtilen şekilde görevlendirilmesinin mümkün olmadığını, listedeki şahısların bir kısmını ismen 
bildiğini, EK-G Lahika 4 CETV-B.doc isimli belgede yer alan ve isminin imza bloğunda yazmasını 
kesinlikle  kabul  etmediğini,  belgeyi  hazırlamadığını,  o  tarihte  yüzbaşı  olmasına  karşın  binbaşı 
olarak rütbesinin yanlış  yazıldığını,  belgenin dijital  yollarında ismi geçen g.salkaya isimli kişiyi 
tanımadığını,  6  aylık  öğrenci  bir  subayın  bu  planların  içinde  yer  almasının  düşünülemediğini, 
Korcan Pulatsü'ye akademi komutanından sözlü ya da yazılı bir talimat almadığını, 2003 yılında 
oğlunun bir bilgisayarının olduğu dolayısıyla belgede onun isminin çıkmasının gerektiğini, okuduğu 
sırada harp oyununun her yıl  yapıldığını, bütün öğrencilerin katıldığını, şahsa yönelik bir  görev 
verilmediğini  ve  harp  oyununun  jenerik  olarak  oynandığını,  gerçek  isim  ve  yer  adlarının 
kullanılmadığını, eşinin Eskişehir'den İstanbul'a tayin olmasına karşın Hava Kuvvetlerinin kendisini 
tayin  etmediğini,  bu  amaçla  akademiye  girdiğini,  daha  sonra  Hava  Kuvvetlerinde  geleceğini 
görmediği için istifa ederek ayrıldığını beyan etmiştir.

b-)  Kapatılan İstanbul 10.  Ağır Ceza Mahkemesindeki  07.02.2012 Tarihli  82 Nolu 
Celsede  Yapmış  Olduğu  Savunmasında Özetle:  Cumhuriyet  Savcılığındaki  beyanlarını  tekrar 
eden  sanık  atılı  suçlamayı  kabul  etmediğini,  iddia  edilen  amaca  yönelik  bir  gruba  asla  dahil 
olmadığını, bu amaçla kimseden yazılı veya sözlü emir almadığını, yine bu amaçla herhangi bir 
dijital  çalışmayı  kimseye ulaştırmadığını,  dijital  verilerin  gerçek dişiliğinin bilirkişi  raporları  ile 
sahteliğinin  ortaya  konduğunu,  hazırladığı  iddia  edilen  sahte  verinin  ilk  oluşturma  ve  son 
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kaydedilme  tarihlerinin  Yalçın  Ergül'e  ait  sahte  EK-Ğ  LAHiKA-4.doc  isimli  dijital  verinin  ilk 
oluşturma tarihinden 2 ila 4 gün önce olduğunu, buna göre kendisine herhangi bir emir, talimat 
verilmeden  veya  tebligat  gönderilmesine  ihtiyaç  duyulmadan  bir  görev  verileceğini  hissederek 
yapılmasını olanaksız bir görevi yerine getirmiş gibi göründüğünü, sahte dijital veriyi oluşturduğu 
iddia edilen 3 Şubat 2003 tarih ve saat 10:42 itibariyle Harp Akademisinde derste olduğunu, son 
kaydetme  tarihi  olan  14  Şubatta  bayram tatili,  okulun  tatil  olması  nedeniyle  ailesinin  yanında 
Mersin'de olduğunu, ilgi tarihte adına kayıtlı Gürkan Yıldız, G Yıldız veya Gürkan olan bilgisayarı 
olmadığını, Hava Kuvvetleri  Komutanlığında 16 yıl  pilot olarak görev yaptığını, lojistik, ikmal, 
levazım kurumlarında  eğitim  almadığını,  uzmanlık  alanı  itibariyle  bir  işletmede  envanter  nasıl 
çıkarılır, muhtemel ihtiyaçlar ve sorun sahaları nasıl tespit edilir, ihtiyaçların kesintisiz temini için 
ürün akışı nasıl kontrol edilir gibi hususlarda eğitim almadığını, Beyoğlu, Beşiktaş ve Sarıyer gibi 
büyük  yerleşim  yerlerinin  ihtiyaçlarının  giderilmesi  hususunda  tek  başına  böyle  bir  çalışma 
yapmasının da mümkün olmadığını,  sözde görevle ilgili  yapmış  olduğu faaliyetin  maddi  delille 
ispatlanmadığını, 16 yıllık fili hizmet süresi içerisinde çalıştığı filolarda toplam 70 veya 80 er, erbaş 
ile ancak karşılaştığını, onlarında kendi emir komutasında değil komutanın emrinde filonun kantin 
işlerine  bakmakla  görevli  4-5  askerden  oluştuğunu,  sözde  dijital  veride  nereden  geleceği  belli 
olmayan 300-350-civarında askerinin olduğunun belirtildiğini,  bu hususunda bir  çelişkiye neden 
olduğunu,  alışveriş  merkezlerinin  kontrolü ve  denetimi  başlığı  altında  görevli  kişilerden Namık 
Sevinç 3 yıl,  Zekeriya Önder'in 7 yıl,  kendisinin de Tunç Sözel'den 2 yıl kıdemli bulunduğunu, 
onun emrinde çalışacak olmalarının askeri usul ve teamüle aykıri olduğunu, meta data bilgilerine 
bakıldığında hazırladığı iddia edilen veriler üzerinde 18 adet revizyon görülmesine karşın sadece 1 
adet  son  yapılan  işlem  kaydının  bulunduğunu,  kendisine  balyoz  planı  çerçevesinde  alışveriş 
merkezleri için bir görev verilmediğini, aynı planın EK-A'sım oluşturan görevlendirmede yetkili 
personel  tarafından  meydana  getirilen  EK-M  birleştirilmiş  personel  ekinde  ilgili  birliklerden 
alışveriş  merkezlerine  yönelik  olarak  görevlendirilen  106  kişi  içinde  isminin  yer  almadığını, 
bilirkişi raporları ve yapılan savunmalar ile sahte dijital veriler içerisinde 2009 yılına kadar değişen 
tarihlere  ait  olayların  yer  aldığının  anlaşıldığını,  bunun  da  planın  aslında  2009  ve  somasında 
yapıldığını ortaya koyduğunu, emekliliğini hak etmesine daha 4 yıl varken 1 Ocak 2006 tarihinde 
istifa  ettiğini,  dolayısıyla  bundan  3  yıl  soma  yani  2009  yılında  yapıldığı  kesin  olan  bir  plana 
şahsının da dahil edilmesinin çok ilginç olduğunu beyan ederek beraatine karar verilmesini talep 
etmiştir.

174-)SANIK GÜRKAN KOLDAŞ:

a-)  Klasör  9  Dizi  43-44'de  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
21.06.2011 Tarihli  Beyanlarında Özetle:  Atılı  suçlamayı kabul etmediğini,  Suga Harekat Planı 
çerçevesinde herhangi bir yazı yazmadığını, Ankara Bölgesi müzahir subay ve astsubay listesinden 
haberinin olmadığını, kendisine böyle bir görevlendirme yapılmadığını, 2000 yılından beri Deniz 
Kuvvetleri  Karargahının  Bilgi  Sistemleri  Daire  Başkanlığında  çalıştığını,  belgenin  Gölcük 
Donanma Komutanlığında  ele  geçmesi  hususunda bilgisinin  bulunmadığını,  Kasım 2002 tarihli 
malzeme  talebi  konulu  ismine  imzaya  açılmış  yazıyı  yazmadığını,  bilgisayarları  işletmekten 
sorumlu  olduğunu,  bilgisayar  planlaması  yapmadığını,  belgenin  herhangi  bir  kişi  tarafından 
hazırlanabileceğini,  Sonay Polat  isimli  kullanıcı  yollarında  adı  geçen  kişiyi  tanımadığını,  2002 
yıllarında Deniz Kuvvetlerinde bilgisayar isimlerini kullanıcı ismine göre açılmadığını, o tarihlerde 
Gürkan Koldaş olarak kullanıcı adının olmadığını, genelde Gürkan Koldaş Y.Müh.Yzb.İşlt. ve Al. 
İşit. Sb. Sıfatını kullandığını, dijital dosyanın bu yazıma uymadığını, ayrıca bu yazıda 4 adet PDA 
istendiğini, oysa PDA'ların Deniz Kuvvetlerine 2004 tarihinde girdiğini ve PDA olarak değil de cep 
bilgisayarı adı altında alındıklarını beyan etmiştir.

b-)  Klasör 9  Dizi  47'de  Bulunan,  Sorgu  Hakimliğinde  Yapmış  Olduğu  21.06.2011 
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Tarihli Savunmalarında Özetle:  Cumhuriyet Savcılığında alman beyanlarını aynen tekrar eden 
sanık atılı suçlamayı kabul etmediğini beyan etmiştir.

c-)  Kapatılan  İstanbul  10.  Ağır Ceza Mahkemesindeki  10.02.2012 Tarihli  84  Nolu 
Celsede  Yapmış  Olduğu  Savunmasında  Özetle:  Aşama  beyanlarını  tekrar  eden  sanık  atılı 
suçlamaları kabul etmediğini, herhangi bir plan kapsamında herhangi bir yazı yazmadığını, iddia 
edilen suçla ilgili kendisine herhangi bir emir verilmediği gibi herhangi bir kişiye emir vermediğini, 
malzeme  durum  raporu.doc  adlı  dijital  veriyi  ilk  defa  gördüğünü,  yazmadığını,  kullanıcı 
yollarındaki Sonay Polat'ı tanımadığını, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı binası bünyesinde kullanılan 
sunucuları,  ağ  cihazlarının  ve  bilgisayarların  işletimden  sorumlu teknik  personelden  biri  olarak 
görev yaptığını, hiçbir zaman bilgisayar tahsisi ve tedariki ile ilgili bir birimde görev yapmadığını 
ve  hiçbir  zaman  tahsis  yetkisi  olmadığını,  söz  konusu  dijital  veride  yazıldığı  gibi  bir  sıfat 
kullanmadığını, dijital verinin suç tarihlerinde kullanmakta olduğu imza bloğu ile uyuşmadığını, 
bilgi notu şeklinde bir askeri yazışma formatının otarihlerde olmadığını, yazıda PDA kısaltması ile 
kastedilenin personel  dijital  asıstant  yani  kişisel,  sayısal  yardımcı  olarak Türkçeye çevrilen cep 
bilgisayarı ise bu cihazların anılan tarihte Deniz Kuvvetleri envanterinde olmayıp 2004 yılı içinde 
tedarik  edildiğini,  olmayan  bir  cihazın  tahsisinin  mümkün  olmadığını,  dijital  verinin  kullanıcı 
yollarında  olarak  gözüken Gurkan Koldaş  şeklinde  bir  kullanıcı  adı  kullanmadığını,  ayrıca  söz 
konusu  yıllarda  Deniz  Kuvvetleri  Karargahı  bünyesinde  kullanılan  ve  Windows  2002  işletim 
sistemi kurulu bilgisayarlarda kullanıcıların işletim sisteminin bulunduğu C disk alanına dosyalarını 
kaydetmelerinin  yasaklandığını,  sadece  bilgisayarın  D  disk  alanına  kaydedilebildiğini,  tüm  bu 
hususların  yazmış  olduğu  iddia  edilen  dijital  verinin  şahsı  tarafından  oluşturulmadığını  açıkça 
ortaya koyduğunu beyan ederek beraatine karar verilmesini talep etmiştir.

175-)SANIK GÜRSEL ÇAYPINAR:

a-)  Klasör  35  Dizi  352-354'te  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
19.08.2011 Tarihli  Beyanlarında Özetle:  2002-2004 yılları  arasında Kara Harp Akademisi'nde 
öğrenci  olduğunu,  2004-2006  yıllarında  ise  İzmir  Güney Deniz  Saha  Komutanlığında  yüzbaşı-
binbaşı rütbesi ile görev yaptığını, operasyonel faaliyetleri yürütecek personel listesi başlıklı listenin 
adına açıldığı Ali Türkşen'i tanımadığını, bu listeden haberinin olmadığını, isminin yanında yer alan 
kişisel  bilgilerin  doğru  olduğunu,  listenin  hazırlanması  ile  ilgili  kendisine  herhangi  bir  görev 
verilmediğini, listenin iradesi dışında hazırlandığını, hrp.ak.plançalışmagrubu.doc başlıklı belgeyi 
kesinlikle kabul etmediğini,  Erdim İnal isimli şahsı tanımadığını,  belgedeki şahıslardan yalnızca 
Aydın Sezenoğlu'nu tanıdığını,  böyle  bir  emir  almadığını,  DHA görevlendirme.doc isimli  belge 
hususunda da yukarıdaki beyanlarını tekrar ettiğini,  adının listeye neden yazıldığını bilmediğini, 
teklif-4.doc adlı  bilgi  notundan haberinin olmadığını, Çaypmar isminin belgenin dijital kullanıcı 
yollarında neden yer  aldığını  bilmediğini,  Kara Harp Akademisinde almış  olduğu eğitimin kara 
harekatına yönelik bir eğitim olduğunu, amfibi harekatının ise bir deniz harekatı olduğunu, belgenin 
içeriği ile sıfatı arasında çelişki bulunduğunu, bilgi kaynağı isimli belgede irtibata geçilmiş bilgi 
kaynağı  başlığı  altında  "Gürsel  Çaypınar-Natali"  şeklinde  isminin  geçtiğinin  sorulması  üzerine 
şüphelileri tanımadığını, isminin bu şekilde niçin yazıldığını bilmediğini, 24.05.2009 tarihli İstanbul 
Emniyet Müdürlüğüne gelen mail ihbarı ile 85. sırada el yazı ile kendisi hakkında yazılan yazı ile 
ilgili  olarak  isminin  devamındaki  numaraların  nüfus  kimlik  numarası  olduğunu,  2009 tarihinde 
Foça'da  Kurmay  Yarbay  olarak  görevli  olduğunu,  ancak  böyle  bir  nitelendirme  yapıldığından 
haberinin olmadığım, Kerem Eren isimli şahsı tanımadığını, notta yazıldığı şekilde sağ veya sol 
gruplarla  irtibatının  olmadığını,  Kerem  Eren  ve  Tayfun  Duman'ı  tanımadığı  gibi  aralarındaki 
bağlantıyı da bilmediğini, Ergenekon kapsamında hakkında işlem yapılan Levent Bektaş'm işyeri 
adresinde ele geçen 3 nolu CD içerisinde yer alan gündemlerim isimli klasör içerisindeki tarikatlar 
başlıklı dosya ve ekleri sorulduğunda Levent Bektaş'ı tanımadığını, yazı ile ilgisinin bulunmadığını, 
        E-İmzalıdır           E-İmzalıdır            E-İmzalıdır               E-İmzalıdır 



T.C. İSTANBUL ANADOLU 4. AĞIR CEZA MAHKEMESİ Dosya-Karar No: 2014/188 Esas - 
2015/143
isminin yanında yer  alan Vedat Selvitok,  Bahri  Toper,  Selçuk Tunca ve Erdal  Altay'm hepsinin 
Deniz Piyade sınıfına mensup subaylar olduklarını, hepsi ile tanıştığını ancak böyle bir faaliyetten 
haberinin  olmadığını,  Abdullah  Ağar  isimli  şahsı  tanımadığından  bu  kişinin  Haydar  Baş  ve 
diğerleriyle irtibatını bilemediğini, isnat edilen hususların hepsini reddettiğini beyan etmiştir.

b-) Klasör 35 Dizi 424'de Bulunan, Sorgu Hakimliğinde Yapmış Olduğu 19.08.2011 
Tarihli Savunmalarında Özetle:  Cumhuriyet S avcılığındaki beyanlarını tekrar eden sanık atılı 
suçlamayı reddetmiştir.

c-) Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki Savunmaları:
ca) 09.01.2012 Tarihli 69 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle: 
Aşama beyanlarını tekrar eden sanık atılı suçlamayı reddettiğini, operasyonel faaliyetleri 

yürütecek persöpel  listesi  başlıklı  veriyi  ilk  kez  Cumhuriyet  Savcılığında  bu  hususta  kendisine 
herhangi bir görev verilmediğini, bu yönde bir eylemde bulunmadığını, yalnızca bir liste içerisinde 
bilgisi ve rızası olmadan isminin geçmesi nedeniyle suçlandığını, listede ismi geçen şahısları ve 
özellikle  de  imza  bloğunda  adı  geçen  şahıslarla  tanışıklığı  ve  irtibatının  olmadığını,  Harp 
Akademileri plan çalışma grubu.doc, Deniz Harp Akademisi gorevlendirme.doc ile Ek Deniz Haıp 
Akademisi  gorevlendime.doc  isimli  belgelerde  oluşturulduğu  iddia  edilen  çalışma  gruplarında 
hiçbir zaman bulunmadığını, tarafına bu hususta bir görev verilmediğini, Ek Deniz Harp Akademisi 
gorevlendirme.doc isimli  belgede 1.  Ordu Komutanlığı irtibat subayı  olarak görevlendirildiğinin 
iddia  edildiğini,  şimdiye  kadar  1.  Ordu  komutanlığına  herhangi  bir  nedenle  hiç  gitmediğini, 
listelerde ismi geçen şahıslarla aynı mekan ve aynı grupta olmadığını, gerek eğitim aldığı okullarla 
görev  yaptığı  yerlerin  bu  şahıslarla  çakışmadığını,  tanımadığı  kişilerle  bir  çalışma  grubu 
oluşturmasının  mümkün  olmadığını,  teklif-4.doc  isimli  dijital  veriyi  hazırlamadığını,  bilirkişi 
raporları ile dijital verinin manipülatif olduğunun açıkça tespit edildiğini, dijital verinin oluşturma 
tarih ve saatinin 14 Ocak 2003 saat 11:05 olduğunu, anılan saatte derste bulunduğunu, bu durumda 
dijital verinin hazırlanabilmesinin akla ve mantığa aykırı bulunduğunu, sözde Suga Harekat Planı 
çerçevesinde herhangi bir görev almadığını, söz konusu dijital verilerin evinde, işyerinde şahsına ait 
bir bilgisayarda veya aracında bulunmadığını, atılı suçlamalara yönelik herhangi bir kanıt elektronik 
veya  ıslak  imza,  parmak  izi,  tanık  ifadesinin  olmadığını,  gerçek  bile  olsa  kendisinin  başkaları 
tarafından gerçekleştirilen  bir  eylemden sorumlu tutulmaması  gerektiğini,  ortak  irade  ile  eylem 
birliğinin olmadığını beyan ederek beraatine karar verilmesini talep etmiştir.

cb) 03.09.2012 Tarihli 115 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:
Mahkeme  uygulamaları  doğrultusunda  kendisinde  adil  yargılanmadığı  kanaatinin 

olduğunu,  avukatının  da  savunma  hakkını  kullanamadıkları  düşüncesi  ile  duruşmalara 
katılmadığını, savunma haklarını uygulama imkanı bulamadıklarını beyan etmiştir.

176-)SANIK HAKAN MEHMET KÖKTÜRK :

a-)  Klasör  38  Dizi  283-284'de  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
16.09.2011 Tarihli Beyanlarında Özetle: Atılı suçlamayı kabul etmediğini, EK-D isimli öncelikli 
ve  özellikli  görevlendirme listesini  kabul  etmediğini,  2002-2003 yılları  arasında  Gölcük'e  bağlı 
TCG Sakarya Gemisinin komutanı olduğunu, Suga Harekat Planı ile ilgili bilgisinin olmadığını, 
2002-2006 yılları arasında Genelkurmay Başkanlığı Plan Prensiplerde proje subayı olduğunu, 228-3 
çalışma-grubu.doc  isimli  belgenin  hazırlanmasında  rol  almadığını,  angajman  kuralları  ile  ilgili 
herhangi bir çalışma yapmadığını, Mustafa Karasabun'un 2003'te kendi çalıştığı geminin komodoru 
olduğunu, suç tarihinde Deniz Kuvvetlerindeki bilgisayarlarında kişi adlarına oturum açılmadığını, 
ismini  Hakan Mehmet  Köktür  olarak  kullandığını,  Gölcük'te  ele  geçen 228-3 çalışma-grubu-ek 
liste.doc  isimli  personel  listesi  başlıklı  belgeyi  kabul  etmediğini,  liste  altında  ismi  olan  Derya 
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Günergin  ile  o  tarihlerde  TCG  Sakarya  Gemisinde  beraber  çalıştıklarını,  belgenin  kullanıcı 
yollarında isminin geçmesini kabul etmediğini beyan etmiştir.

b-)  Klasör  38  Dizi  286-287'de  Bulunan,  Sorgu  Hakimliğinde  Yapmış  Olduğu 
16.09.2011 Tarihli Savunmalarında Özetle:  Cumhuriyet Savcılığmdaki beyanlarını tekrar eden 
sanık atılı suçlamayı kabul etmediğini, söz konusu dijital verilerde Deniz Kurmay Binbaşı olarak 
rütbesinin yazıldığını, halbuki kendisinin o zamanlar Deniz Kurmay Kd.Binbaşı olduğunu, bununda 
verileri kendisinin hazırlamadığını gösterdiğini beyan etmiştir.

c-) Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki Savunmaları:
ca) 10.01.2012 Tarihli 70 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:
Aşamalardaki beyanlarını tekrar eden sanık atılı  suçlamayı  kabul etmediğini,  tarafından 

hazırlandığı iddia edilen dijital kayıt veya belgenin mevcut olmadığını, kaynağı belli olmayan dijital 
verilerle  arasında  illiyet  bağının  kurulamadığım,  sözde  darbe  planları  kapsamında bir  eylemine 
ilişkin bir  iddianın da mevcut olmadığını,  hakkında düzenlenen iddianamenin 3.  kişilerden elde 
edilen dijital kayıtların tamamen sanal dijital bilgisayar kayıtlarına dayanılarak hazırlandığını, atılı 
suçlamanın  komplo  ürünü  olduğunu,  atılı  suç  tarihinde  adına  kayıtlı  bilgisayarın  olmadığını, 
angajman kuralları ile ilgili çalışma yapmak üzere oluşturulmuş herhangi bir grupta yer almadığını, 
bu grup tarafından üretilen hiçbir çalışmada tarafından hazırlanmış bir belgenin olmadığını, Deniz 
Kuvvetlerini ilgilendiren 6 adet angajman kuralı teklifinin tamamen 4 denizaltıcı subay tarafından 
oluşturulan  sözde  bir  çalışma  grubu  tarafından  hazırlandığı  iddiasının  akla  ve  mantığa  uygun 
olmadığını,  bahse  konu  çalışmanın  kullanıcı  yollarında  Mehmet  Köktürk  isminin  kendisini 
tanımlamadığını,  adının Hakan Mehmet Köktür  olduğunu, bunun kendi  bilgisi  dışında başkaları 
tarafından hazırlandığının kanıtı olduğunu, öncelikli ve özellikli görevlendirme listesinde rütbesinin 
yanlış  yazıldığını,  tarafına  böyle  bir  görevlendirme  yapılmadığını,  suçlamaların  3.  kişi  de  eli 
geçirilen sahte bilgilere dayandığını, dijital kayıtları destekleyen herhangi bir delil bulunmadığını 
beyan ederek beraatine karar verilmesini talep etmiştir.

cb) 03.09.2012 Tarihli 115 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:
Aşamalarındaki beyanlarım tekrar eden sanık atılı suçlamayı kabul etmediğini, angajman 

kuralları  ile  ilgili  yetki  sorumluluğun  Genelkurmay  Başkanlığına  ait  olduğunu,  Genelkurmay 
Başkanlığında  da  yönergeye  gelen  teklifleri  değerlendirmek  ve  kabul  ve/veya  reddetmekten 
sorumlu  başkanlığın  Harekat  Başkanlığı  olduğunu  ve  ilgili  dairenin  de  Plan  Harekat  Daire 
Başkanlığı olduğunu, mahkemeye çağırılan 2003 yılında dönemin Genelkurmay Harekat Başkanı 
Köksel Karbay ve dönemin Genelkurmay Plan Harekat Daire Başkanı Bekir Kalyoncu tarafından 
yeminli tanık ifadelerinde sözde Suga harekat planı kapsamında angajman kuralı iptal yetkisinin 
Genelkurmay Başkanlığından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na devrine yönelik değişik nitelikteki 
teklifinin  Genelkurmay  Başkanlığına  yapılmadığı,  Donanma  Komutanlığı  tarafından  böyle  bir 
teklifin  yapılmasının  usule  uygun olmadığının  belirtildiğini,  yani  sözde  Suga Planı  kapsamında 
angajman kurallarının değişimi ile ilgili bir çalışmanın hiçbir zaman olmadığını, zaten sözde Suga 
Planını deşifre olmasına sebebiyet vereceğinden böyle bir çalışmanın yapılmasının akla ve mantığa 
uygun  olmadığının  ispatlandığını,  Yeni  Şafak  Gazetesinin  27  Haziran  2012  tarihli  sayısında 
angajman kuralları nasıl işleyecek? Başlığı altında Başbakan Erdoğan'ın grup toplantısında Suriye 
ile  ilgili  kullandığı  angajman  kuralları  değişmiştir  ifadesinin  gündeme  damgasını  vurduğunu, 
angajman kurallarının her ülkenin kendi ordusu için belirlendiği hangi harekete karşı nasıl karşılık 
verileceğine ilişkin detaylı, aşamalı, askeri kurallar bütünlüğünü oluşturduğunu, bu kuralları harekat 
subaylarından  çok  uluslararası  hukukçular  ve  askeri  hukukçular  belirtiyor  şeklinde  haberin  yer 
aldığını, yani 6 adet angajman kuralı teklifinin tamamen 4 denizaltıcı subay tarafından oluşturulan 
bir çalışma grubu tarafından hazırlanmasının akla ve mantığa uygun olmadığını, söz konusu çalışma 
grubu ile ilişkin verinin sahteliğinin bu şekilde ortaya konulduğunu, hakkındaki iddiaların kaynağı 
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olan dijital verilerin manipülatif olduğunun bilimsel raporlarla kesin olarak anlaşılmasına karşın bu 
verilerin  hakkında kuvvetli  suç şüphesi  kabul  edildiğini,  atılı  suçlamaları  reddettiğini,  taleplerin 
mahkemece  sürekli  olarak  reddedilmesi  ve  avukatının  olmadığı  ortamda  savunmasının  talep 
edilmesinin adil yargılanmadığını açıkça gösterdiğini, talepleri kabul edildiği takdirde avukatı ile 
birlikte adil yargılandığı bir ortamda yapacağı esasa ilişkin savunma hakkını saklı tuttuğunu beyan 
etmiştir.

177-)SANIK HALDUN ERMİN:

a-)  Klasör  49  Dizi  40-41'de  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
05.10.2011 Tarihli  Beyanlarında Özetle:  Atılı  suçlamayı  kabul  etmediğini,  balyoz ya  da Suga 
Planı çerçevesinde faaliyet yapmadığını, Ekim 2001- Temmuz 2003 tarihleri arasında Deniz Harp 
Akademisinde kurmaylık öğrencisi olduğunu, öncelikli ve özellikli görevlendirme listesini kabul 
etmediğini, bu hususta kendisine herhangi bir tebliğin yapılmadığını, listede adı geçen Cem Aziz 
Çakmak'ı  tanımadığını,amiral1.xls  isimli  listeyi  gazeteden  öğrendiğini,  2013  tarihinde  listede 
tuğamiral  olmasının  öngörüldüğünü,  ancak  listenin  hazırlandığı  iddia  edilen  tarihte  akademiyi 
kazanmadığını,  bu  nedenle  kendisinin  kurmay  olup  amiral  olacağının  öngörülemeyeceğini, 
Hrp.Ak.plan  çalışma  grubu.doc  isimli  yazının  doğru  olmadığını,  böyle  bir  çalışma  grubu 
oluşturulmadığını,  listede  yazılı  Erdim  İnal  ile  alt  üst  ilişkisinin  olmadığını,  şahsın  bu  listeyi 
hazırlayıp hazırlamadığını bilmediğini, böyle bir çalışma grubunun olduğuna da inanmadığını, EK-
DHA görevlendirme.doc  isimli  listenin  doğru  olmadığını,  isminin  karşısında  plan  koordinasyon 
subayı yazıldığını, kendisine böyle bir görev tebliğ edilmediğini, liste altında ismi bulunan Erdinç 
Altıner'i  tanıdığını, plan çalışma-adacık.doc isimli yazıdan haberinin olmadığını,  akademideyken 
EGAYDAAK'larla ilgili bir çalışma yapmadığını, 2003'te özel bir bilgisayarının olduğunu, ancak bu 
şekilde  bir  çalışma  yapmadığını,  Haldun Ermin  şeklinde  bir  kullanıcı  ismi  hiç  kullanmadığını, 
verinin  dijital  yollarında  oluşturan  olarak  gözüken  Mehmet  Aygün  ile  akademide  aynı  sınıfta 
olduklarından  tanıdığını,  Cem  Gürdeniz'i  hiç  tanımadığını,  İstanbul  Emniyet  Müdürlüğünde 
24.05.2009 tarihinde  gönderilen  e-mail  ihbar  ekinde  isminin  karşısında  yazan notun ne  anlama 
geldiğini ve Kürtçe bilmediğini, Soner Polat ve Fatih Ilğar'ı ve A. Semih Çetin'i ismen tanıdığını, bu 
şahıslarla  astlık-üstlük  ilişkisinin  olmadığını,  A.  Semih  Çetin  imzasına  isim  bloğu  açılmış 
görevlendirme sonuç raporunda ismi geçen şahıslarla nasıl irtibatlandırıldığım anlamadığını, yazıda 
ismi geçen kişileri askeri personel olması nedeniyle tanıdığını beyan etmiştir.

b-)  Klasör  47  Dizi  529-530'de  Bulunan,  Sorgu  Hakimliğinde  Yapmış  Olduğu 
05.10.2011 Tarihli Savunmalarında Özetle:  Cumhuriyet Savcılığındaki beyanlarını tekrar eden 
sanık atılı suçlamayı reddetmiştir.

c-) Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki Savunmaları:
ca) 07.02.2012 Tarihli 82 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:
Aşamalardaki  beyanlarını  tekrar  eden sanık atılı  suçlamayı  kabul  etmediğini,  iddiaların 

komplo ürünü olduğunu, amiral listesi 1 ,xls başlıklı dijital veriyi, EK-D isimli öncelikli ve özellikli 
görevlendirme  listesi,  Harp  ak  plan  çalışma  gurubu.doc  isimli  dijital  verilerinin  EK-  DHA 
görevlendirme.doc dijital verilerdeki listelerde sadece adının geçtiğini ve plan çalışma adacı.doc 
isimli dijital verinin ise kullanıcı yolunda isminin geçtiğini, adının bu sahte dijital verilerde iradesi 
dışında kullanıldığını,  iddianamede ayrıca İstanbul Emniyet  Müdürlüğüne gönderilen ihbar  mail 
ekinde bulunan listede adının karşısına sokak eylemleri,  Kürtleri organize etmede görevli Soner 
Polat  ve  Fatih  Ilğar  ile  bilgi  alışverişi  yazıldığı  ve  dosyada  mevcut  Güneydoğu.doc  ile 
görevlendirme.doc isimli belgeler incelendiğinde bu ihbar notuna paralel bir eylem ve faaliyetlerin 
icra edildiğinin görüldüğünü, adının söz konusu listeye iftira ve karalama amacı ile iradesi dışında 
yazıldığını, hayatı  boyunca Kürtlerle hiçbir şekilde bağlantısının olmadığını,  denizci bir  subayın 
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sokak eylemeleri düzenlemesinin imkansız olduğunu, Nisan 2009 tarihinde Norveç askeri ataşesi 
olarak  Genelkurmay Başkanlığı  tarafından  tefrikinin  yapıldığını  ve  Temmuz  2009  ayı  sonunda 
Norveç'te göreve başladığından Ağustos 2011 ayına kadar hiçbir şekilde Türkiye'ye gelmediğini, bu 
kapsamda  Mayıs  2009  ayında  gönderilen  ihbar  mailinde  belirtildiği  şekilde  görev  yapmasının 
zaman ve mekan açısından mümkün olmadığını,beyan etmiştir.

178-)SANIK HANNAN ŞAYAN :

Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki 19.01.2012 Tarihli 75 Nolu Celsede 
Yapmış  Olduğu  Savunmasında  Özetle:  Soruşturma aşamasında  beyanı  alınamayan  sanık  atılı 
suçlamayı reddettiğini, isminin yer aldığı öncelikli ve özellikli görevlendirme listesini daha önce 
görmediğini,  bu  konuda  kendisine  bildirimde  bulunulmadığını,  bu  listenin  neden  ve  kimler 
tarafından hazırlandığını bilmediğini, Ankarakon.doc ve Hassaskontrol.doc isimli dijital verilerin 
kullanıcı  yollarında belgeyi  yazanın kendisi  olduğunun iddia edildiğini,21 Ocak 2003 tarihli  bu 
dijital belgeleri hazırlamadığını, bu hususta bir emir almadığını, dijital verinin hazırlandığı tarihte 
Harekat Başkanlığında Nato Tatbikat Proje Subayı olarak görev yaptığını, o tarihte çalıştığı, binada 
farklı müdürlüklerin aynı oda içerisinde çalışmak durumunda kaldığını, farklı müdürlüklere bağlı 
personelin birlikte çalıştığı odanın boyutları ve içinde çalışan personel sayısı dikkate alındığında 
yapmış olabileceği tüm faaliyetlerin görülebilecek durumda olduğunu, Deniz Kuvvetleri Komutanı 
ve Kurmay Başkanının kontrol altında tutulacağına ilişkin bir yazının kalabalık bir ortamda mesai 
saati  içerisinde  konumu  itibariyle  kendisinin  oturduğu  mevkideki  bilgisayarda  herkesin  gözü 
önünde oluşturulmasının ve 1.5 saat süre ile yazılmasının mantıklı bir açıklamasının olamayacağını, 
böyle bir dijital veriyi hiç görmediğini, bu konuyla ilgili çalışma yapmadığını, EGAYDAAK'larla 
ilgili  çalışma  gruplarından  Cemal  alt  çalışma  gurubunda  görevlendirildiği  hususunda  kendisine 
böyle bir tebliğinin yapılmadığını, bu konuda herhangi bir emir almadığını, söz konusu belgede 
rütbesi  itibariyle  maddi  hatanın  bulunduğunu,  listenin  son  kez  kaydedildiği  19  Kasım  2002 
tarihinde  kurmay yüzbaşı  rütbesinde  olmasına  rağmen bu hususta  yanlışlık  yapıldığını,  çalışma 
grubu tarafından yapıldığı  iddia  edilen  toplantılara  ilişkin  toplantı  sonuç tutanaklarında  isminin 
bulunmadığını,  Harekat  Başkanlığında  Nato  Tatbikat  Proje  Subayı  olarak  çalıştığını,  kesinlikle 
EGAYDAAK'larla ilgili bir görevlendirme emri görmediğini, herhangi bir toplantıya katılmadığnı, 
plan seminerine iştirak etmediğini beyan ederek beraatine karar verilmesini talep etmiştir.

179-)SANIK HASAN ÖZYURT:

a-)  Klasör  18  Dizi  355-358'de  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
28.09.2011  Tarihli  Beyanlarında  Özetle:  Atılı  suçlamayı  kabul  etmediğini,  2002-2003  yılları 
arasında TCG Gökçeada Gemisinde Gölcük'te silah subayı olarak, 2003-2005 yılları arasında Dz. 
KK'da Nato plan subayı  olarak görev yaptığını,  öncelikli  ve özellikli  görevlendirme listesinden 
haberinin olmadığını,  listenin altında ismi olan Cem Aziz Çakmak'ı  görevi nedeniyle tanıdığını, 
listenin  hazırlanmasında  kendisinden  herhangi  bir  emir  almadığını,  listenin  Gölcük'te  ele 
geçirilmesi hususundan bilgisinin olmadığını, Kemalettin Yakar'ı ismen okuldan tanıdığını, kontrol-
izmir,aksaz.doc  isimli  belgeyi  kesinlikle  kabul  etmediğini,  Gölcük'ten  Aksaz'a  tevkif  ile 
görevlendirilmesinin  mümkün  olmadığını,  isminin  de  iradesi  dışında  yazıldığını,  Baybars 
Küçükatay'ı  tanıdığını,  Aşkın  Üredi'yi  tanımadığını,  plan  seminerinden  haberinin  olmadığını, 
Aksazl.doc isimli belgeyi kabul etmediğini, söz konusu tarihlerde Aksaz'a hiç gitmediğini, listenin 
altında ismi bulunan Tayfun Duman'ın kendisine bu şekilde talimat vermediğini, Tayfun Duman'ın o 
tarihlerde kendi  komodorları  olduğunu,  takip.doc isimli  listeyi  kabul  etmediğini,  böyle bir  yazı 
yazmadığını, yazı içeriğinden çalışmanın Muğla da yapıldığının anlaşıldığını, oysa Muğla'ya hiç 
gitmediğini,  böyle  bir  yazıyı  hiç  yazmadığını  ve  yazdırmadığını,  24.05.2009  tarihli  İstanbul 
Emniyet Müdürlüğüne gönderilen ihbar e-maili  ve ekindeki isminin karşısında bulunan bilgiden 
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haberinin  olmadığını,  ne  anlama  geldiğini  bilmediğini,  100.48.intel.guid.no.3  isimli  belgedeki 
hususları kabul etmediğini ve kendisiyle ilgisinin olmadığını, eşi ve kendisi ile ilgili burada yer alan 
telefon  numarası  gibi  bilgilerin  daha  önceden  herkese  açık  olan  personel  bilgi  sisteminden 
alınabileceğini, belgenin dijital yollarında yer alan Ender Kahya'yı ismen tanıdığını, bilgi notu-intel 
guide  isimli  iki  sayfadan  ibaret  notu  daha  önce  görmediğini,  bu  hususta  Kemalettin  Yakarla 
görüşmediğini,  yazıyı  ilk  kez  gördüğünü,  hakkında  iddia  edilen  yazıların  kendisi  ile  ilgili 
kısımlarını  kabul  etmediğini,  listelerde  isminin  iradesi  dışında  yer  aldığını,  tevkiflerde 
görevlendirilecek  kişilere  yönelik  tabanca  tahsisi  ile  ilgili  herhangi  bir  görevlendirme 
yapılmadığını,  muhtıra  imza  atılmadığını,  böyle  bir  görevlendirme  için  fiziken  Aksaz'a  gitmiş 
olması gerektiğini,  bir  deniz subayı  olarak kanun dışı  herhangi bir  faaliyetininolmadığını beyan 
etmiştir. 

b-)  Klasör  18  Dizi  360-361'de  Bulunan,  Sorgu  Hakimliğinde  Yapmış  Olduğu 
28.09.2011 Tarihli Savunmalarında Özetle:  Cumhuriyet Savcılığındaki beyanlarını aynen tekrar 
eden sanık atılı suçlamayı reddetmiştir.

c-) Kapatılan  İstanbul  10.  Ağır Ceza Mahkemesindeki  16.01.2012 Tarihli  73  Nolu 
Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle: Aşama beyanların tekrar eden sanık atılı suçu 
işlemediğini,  iddianamede  belirtilen  sözde  dosyaları  hayatında  hiç  görmediğini,  bu  dosyaları 
hazırlamadığını, hazırlanması ile ilgili herhangi bir çalışmada bulunmadığını, EK-İ isimli İzmir ve 
Marmaris bölgeleri müzahir subay ve astsubay listesinde isminin yer almadığını, bilgi notu isimli 
dijital dosya ve bunun eki olduğu iddia edilen 17 adet dijital dosyanın ilk defa Mehmet Baransu 
isimli şahsa ismini bilmediği bir kişi tarafından verildiği öne sürülen 11 nolu CD de ortaya çıktığını, 
aynı dijatal dosyaların Gölcük Donanma Komutanlığında yapılan aramada 5 nolu hard disk içinde 
de çıktığını, söz konusu dosyaların EK-G ve EK-İ.doc isimli olanlar hariç hem içerdikleri metin 
hem de ikili sistemde veri yapıları açısından ve Word programı tarafından tutulan oluşturma, son 
kaydetme ve benzeri meta data bilgileri dahil birbirinin tamamen aynısı olduğunu, ancak 11 nolu 
CD'den çıkan  bilginotu.doc  ve  eki  dosyaların  5  nolu  hard  diskten  çıkan  dosyalar  arasında  çok 
önemli farklar olduğunu, 11 nolu CD'de bilgi notu ve ekleri ile 5 nolu hard diskten çıkan bilgi notu 
ve eklerini içeren dijital dosyaların işletim sistemi tarafından tutulan son değiştirme yani lasmode 
fight date zamanları arasında tam 2 saat fark olduğunu, bilgi notu.doc isimli dosyanın 21 Şubat 
2003 günü yani 11 nolu CD'den çıkan dosya, 21 Şubat 2003 günü saat 09:55:54 de değiştirildiğini, 
5  nolu hard diskteki  dosyanın ise aynı  tarihte  yani  21 Şubat  2003 Cuma gününe 11:55:54 son 
değiştirme  zamanına  sahip  olduğunu,  burada  saat  bilgileri  arasında  2  saat  fark  olduğunu,  aynı 
durumun bilgi notunun eki olan ek listede de mevcut olduğunu, öncelikli ve özellikli görevlendirme 
listesinde Ankara bölgesi müzahir subay ve astsubay listesinde İstanbul bölgesi müzahir subay ve 
astsubay listesinde, Çanakkale bölgesi müzahir subay ve astsubay listesi, Akdeniz bölgesi müzahir 
subay  ve  astsubay  listesi,  Deniz  Eğitim  ve  Öğretim  Komutanlığı  bağlılarında  görevli  müzahir 
personel listesi, Deniz Harp Okulu müzahir öğrenci listesi, yurtdışında görevli müzahir subay ve 
astsubay listesi, emekli müzahir personel listesi de bilgilerin bulunduğu yerler itibariyle 2 saatlik 
farkın  bulunduğunu,  dijital  dünyada  böyle  bir  durumun  kendiliğinden  oluşmayacağını  ancak 
bilgisayarın doğal çalışma şekline dışarıdan bir müdahale ile gerçekleştirilebileceğini, söz konusu 
dosyaların  son değiştirme ay,  yıl,  dakika  ve  saniye  bilgileri  birbirinin  aynısı  iken  saat  bilgileri 
arasında nasıl 2 saat fark olabildiğini, dijital bir dosyanın bilgilerinin güvenilirliğinin bu şekilde 
iddia edilemeyeceğini, takip.doc isimli dijital veri delil gösterilerek Marmaris'te kendisi tarafından 
görevlendirdiği  astsubaylara  ev  kontrolü  yaptırdığı,  Aksazl.doc,  kontrol,izmir,aksaz.doc  isimli 
dijital dosyalarla Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Ahmet Ersoy'u tevkif ile görevlendirdiği 
iddiası  ile  ilgili  olarak  TCG Gökçeada  Firkateyninin  görev  yaptığı  gemi  ve  Gölcük'te  konuşlu 
olduğu dikkate alındığında söz konusu dijital verilerdeki görevlerin fıziken yerine getirilmesinin 
mümkün olmadığını, dijital veride adı geçen 4 kişi ile Aksaz Deniz Üssünde görevli 3000 subay ve 
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astsubayın evlerinin kontrolünün yapılmasının mümkün olmadığını, takip.doc isimli dijital verinin 
son kullanıcısı  ile  kullanıcı  dosya  yollarındaki  son  kişinin  aynı  olmadığını,  bu  durumun Word 
programının  normal  çalışma  şekli  ile  gerçekleşmesinin  mümkün  olmadığını,  bu  sahte  verinin 
hazırlandığı dönemde Muğla il sınırlarına dahi girmediğini, savunmasının bu aşamasından sonra 
bilgisayar  programı  kullanarak  sunum  yapan  sanık  devamla  Deniz  Harp  Okulu  bilgisayar 
mühendisliği bölümü ve 1986 yılından bu yana hem mesleği gereği hem de hobi olarak bilgisayar 
programcılığı ve operatörlüğü yapan bir kişi olduğunu, ortaya konan bilirkişi raporları ve uzman 
görüşleridoğrultusunda kendisinde bilimsel  bir  şüphe uyandığını,  savunma yapan tüm sanıkların 
davaya  konu  dijitalleri  hazırlamadıklarını  hatta  hayatlarında  ilk  defa  gördüklerini  beyan 
etmelerinden dolayı komplonun nasıl kurulmuş olabileceği yönünde çalışma yapmaya başladığını, 
bu amaçla Microsoft Word uygulamasını kullanarak sunum yapan sanık sunumda kullandığı benzer 
bir program vasıtasıyla herhangi bir Word dosyasıyla normal bir kullanıcının erişemeyeceği ve hatta 
göremeyeceği  veriler  üzerinde  istenilen oynamayı  yapmasının  mümkün  olduğunu,  Word'ün 
normal kullanımında Word tarafından müsaade edilmeyen hayatın normal akışına aykırı durumlar 
yaratılabileceğini, bilgisayar programcısı imkan ve kabiliyetlerine sahip herhangi bir kişiye düzgün 
bir senaryo verildikten soma bu senaryoya uygun binlerce dosya üretmenin mümkün olabileceğini, 
yaptığı  sunumda da belirttiği  üzere meta data bilgisinin imza ve el  yazısının aksine her zaman 
kolaylıkla değiştirilebileceğini, hem bilgisayar isimlerinin hem kullanıcı isimlerinin bilinmesinin ve 
bunun  manipülatif  olarak  hazırlanmasını,  aynı  zamanda  üst  veriler  ile  uyumunun  gözetilerek 
oluşturulması ihtimalinin yaptığı sunumla çok yüksek olduğunu, beraatine karar verilmesini talep 
etmiştir.

180-) SANIK HAYDAR MÜCAHİT ŞİŞLİOĞLU:

a-)  Klasör  10  Dizi  97-101'de  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
24.06.2011  Tarihli  Beyanlarında  Özetle: Atılı  suçlamayı  kabul  etmediğini,  plan  seminerine 
katılmadığını, 2001-2003 Ağustosuna kadar Gölcük Donanma Komutanlığında, ilk yıl Kuzey Görev 
Kurmay  Başkanı  olduğunu,  somasında  5.  Muhrip  Filotilla  Komodoru  olduğunu,  2003  yılında 
Genelkurmay da Yunanistan-Kıbrıs Daire Başkanı olarak 2006 yılma kadar görev yaptığını, Gölcük 
Bölgesi müzahir subay ve astsubay listesiyle ilgili olarak en kıdemli kişi kendisi olduğu için listenin 
ilk sırasına yazıldığını, listeden haberinin olmadığını, Ümit Özcan'ı şahsen tanıdığını, aynı belgenin 
Gölcük'te ele geçirilmesi ile ilgili diyeceğinin bulunmadığını, amiral listesi ile ilgili olarak listeyi 
kimin  hazırladığını  bilmediğini,  ileriye  yönelik  askeriyede  böyle  bir  planlama  yapılmadığını, 
isminin bu belgeye terfisinin engellenmesi için konulduğunu, angajman kuralları çalışma gurubu 
konulu Ocak 2003 tarihli belgeyi hazırlamadığını, belgenin altında ismi geçen şahıslardan Hüseyin 
Çınar ve Koray Özyurt dışındakileri tanıdığını, bu yazı doğrultusunda herhangi bir şey yapıldığına 
dair  dosyada delil  olmadığını,  bilgisayara belge atmayı bilmediğini,  bu hususları  emir astlarının 
yaptığını, evinde o tarihte bilgisayarının olmadığını, angajman kuralları ile ilgili seminerde niçin 
görüşme yapıldığını bilmediğini, angajman kurallarının daha çok deniz ve havacıların kullandığı 
kurallar  olduğunu,  Ocak  2003  tarihli  Ang.kural-çalışma  grubu-son-rapor.doc  isimli  belgeyi 
hazırlamadığını, belgeyi yazan Özdem Koçer'i tanıdığını, o tarihlerde angajman kurallarına yönelik 
bir çalışma içinde olmadığını, 5 nolu hard disk içinde Salih Reis kritik personel bildirimi.doc isimli 
Aralık 2002 tarihli 2003 yılı genel atama çalışmaları konulu Özdem Koçer adına açılmış belgeden 
haberinin olmadığını, son kaydedeninin kendisi olmadığını, Salih Reis Gemisinin kendi emrinde 
olduğunu, adı geçen şahsın 2. komutanı olduğunu, bu şahsın böyle bir belge hazırlayıp kendisine 
verme  yetkisinin  olmadığını,  Bülent  Akalın'ı  tanımadığını,  bazı  personelin  görev  süresinin 
uzatılmasına  ilişkin  askeri  gelenek  olduğunu,  ancak  Özdem  Koçer'in  bu  şekilde  bir  yazı 
yazmadığını, Alpay Çakarcan imzasına açılmış kritikper.ek.doc isimli belge ile ilgili olarak Alpay 
Çakarcan'ı  tanıdığını  bu şekilde bir  listeyi  kendisine sunulmadığını,  listede adı  geçen subay ve 
astsubayları  tanımadığını,  EK- A.doc isimli  belgeyi  de kabul  etmediğini,  Levent  Bektaş'tan  ele 
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geçen gündemlerim2.doc isimli belge ili ilgili olarak şahsı tanımadığını, belgenin kim tarafından 
yazıldığını bilmediğini, Mustafa Balbay'dan ele geçen hard diskteki Deniz.doc isimli belgede Özden 
Örnek'e  ait  olduğu tahmin edilen  23 Aralık  2003 tarihli  notu kabul  etmediğini,  Milli  Güvenlik 
Kurulu ön toplantılarında ve MGK toplantılarında resmi olarak Kıbrıs konusunda birçok takdim 
yaptığını bu takdimlerin bir kısmının bu notlarda yer aldığını, İlhami Erdil'in yargılandığı davada 
tanık olarak ifade verdiğini, belgelerin suçlama ile ilgisinin olmadığını, ancak bu notların tamamını 
kabul etmediğini, kısmen kabul edebileceği taraflarının da olduğunu, darbe teşebbüsü içerisinde yer 
almadığını,  tam  tersine  hükümetle  Genelkurmayın  koordineli  çalışmasında  çok  katkısının 
bulunduğunu, bu nedenlerle atılı suçlamayı kabul etmediğini beyan etmiştir. 

b-)  Klasör  10  Dizi  116-117'de  Bulunan,  Sorgu  Hakimliğinde  Yapmış  Olduğu 
24.06.2011 Tarihli  Savunmalarında Özetle:  Cumhuriyet Savedığındaki beyanlarını tekrar eden 
sanık suçsuz ve ortada bir komplo olduğunu beyan etmiştir.

c-)  Kapatılan  İstanbul  10.  Ağır Ceza Mahkemesindeki  09.01.2012 Tarihli  69  Nolu 
Celsede  Yapmış  Olduğu  Savunmalarında  Özetle:  Aşama  beyanların  tekrar  eden  sanık  atılı 
suçlamayı kabul etmediğini, Donanma Komutanlığında aramanın yapıldığı tarihte 3 komodoru ve 6 
firkateyni  ile  birlikte  Ege  Denizinde  tatbikat  yaptıklarını,  iddianamede  yer  alan  iddialarla 
ilişkilendirilebilecek ıslak veya kuru bir imzasının olmadığını,  bu hususta hiçbir  kimseden emir 
almadığını,  kimseye  emir  vermediğini,  bütün  suçlamaları  reddettiğini,  dijital  sahte  verilerin 
hiçbirinin işyerinde, evinde veya aracında ele geçirilmediğini, verilerin kim ve kimler tarafından 
hangi  bilgisayarlarda nerede ve ne zaman hazırlandığının tespit  edilemediğinin,  suç tarihlerinde 
Deniz  Kuvvetleri  Komutanlığınca  adına  tahsis  edilmiş  bir  bilgisayar  olmadığı  gibi  evinde  de 
mevcut  bir  bilgisayarının  olmadığını,  bilirkişi  raporları  ile  belirtildiği  gibi  manipülatif  olan 
dosyaların 28 Temmuz 2009 tarihinden soma 5 nolu hard diske kaydedildiğini, angajman kuralları 
ile ilgili bilgi notunun 8 satırdan oluştuğunu, Ocak 2003 tarihli bu kısa bilgi notunda yapılacak 
çalışmaların Ocak 2010 ayı içinde 7 yıl soma Donanma Komutanlığına sunulacağının belirtildiğini, 
bilirkişi raporunda da açıklandığı üzere bu manipülatif verilerin dijital çete tarafından 2009 veya 
2010 yılında üretildiğinin kanıtı olduğunu beyan ederek beraatine karar verilmesini talep etmiştir.

181-)SANIK HÜSEYİN ÇINAR:

a-)  Klasör  10  Dizi  173-175'de  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
24.06.2011  Tarihli  Beyanlarında  Özetle:  Atılı  suçlamayı  kabul  etmediğini,  seminere 
katılmadığını,  Suga Harekat  Planını  duymadığını,  planlar  çerçevesinde  görev  almadığını,  2002-
2006  yılları  arasında  TCG  Yavuz  Gemisinde  2.  komutan  ve  savaş  harekat  subayı  olduğunu, 
öncelikli  ve  özellikli  görevlendirme  listesinden  haberinin  olmadığını,  Cem  Aziz  Çakmak'ı 
tanıdığını,  samimiyetinin  olmadığını,  amiral  listesinden  haberinin  olmadığım,  bu  listeyi  2009 
yılında  internette  gördüğünü,  listeyi  Özden  Örnek'in  hazırlayıp  hazırlamadığı  konusunda  bir 
bilgisinin  olmadığını,  Mücahit  Şişlioğlu  imzasına  açılmış  Ocak 2003 tarihli  belgeden haberinin 
olmadığını, angajman kuralları çalışma grubu isimli bir grupta yer almadığını, isminin listeye nasıl 
yazıldığını bilmediğini, belgeyi hazırlamadığını, 2033'lü yıllarda bilgisayar kullandıklarını ancak 
Hüseyin Çınar isimli kullanıcı adı olmadığını, 2003- 2004 yıllarında angajman kuralları ile ilgili 
herhangi  bir  yazışma  yapmadığını,  bu  konuda  bir  toplantı  gerçekleşmediğini,  TSK'dan  ilişiği 
kesilecek  ve  görev  yeri  değiştirilecek  personel  listesinden  haberinin  olmadığını,  bu  belgede 
çelişkiler bulunduğunu, bir taraftan amiral listesinde isminin geçmesi bir taraftan da ordudan tardı 
edilecekler  listesinde isminin bulunmasının çelişkili  olduğunu,  listeyi  hazırladığı  iddia edilen S. 
Okan  Kırçiçek'i  tanımadığını,  listede  bulunan  kişilerden  aynı  dönem  mezun  olduğu  kişileri 
tanıdığını, Tamer Zorlubaşı'nı tanıdığını, 24.05.2009 tarihli e-mail ihbarı ve ekindeki nota anlam 
veremediğini, kendisi ile iş dışında bir ilişkisinin olmadığını, personeli fişleme gibi bir faaliyette 
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bulunmadığını beyan etmiştir.

b-) Klasör 10 Dizi 116'da Bulunan, Sorgu Hakimliğinde Yapmış Olduğu 24.06.2011 
Tarihli  Savunmalarında  Özetle:  Cumhuriyet  Savcılığındaki  beyanlarını  tekrar  eden  sanıkatılı 
suçlamayı reddetmiştir.

c-)  Kapatılan  İstanbul  10.  Ağır Ceza Mahkemesindeki  10.01.2012 Tarihli  70  Nolu 
Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:  Aşama beyanlarım tekrar  eden sanık dijital 
veride  çalışma  gurubu  üyeleri  arasındaki  isminin  bilgisi  ve  iradesi  dışında  yer  aldığını,  dijital 
verinin kime ait olduğu belli olmayan ve kullanıcı adı kolaylıkla değiştirilebilen bir bilgisayarda 
hazırlandığını,  bunun  bilirkişi  raporlarıyla  da  ispatlandığını,  hakkındaki  verilerle  ilgili  zaman 
bakımından çelişkilerin mevcut olduğunu, bu çelişkilerin hayatın olağan akışına aykırı olduğunu, 
bir insanın hem amiral listesine ismi yazılıp hem de aynı anda TSK'dan ilişiği kesilecek, görev yeri 
değiştirilecek  personel  listesine  yazılmasının  mantıklı  olmadığını,  amiral  listesine  ilişkin  olarak 
2002 yılında hazırlandığı iddia edilen veride 2013 yılında tuğamiralliğe terfi edeceğinin yazılmış 
olmasının  düşündürücü  olduğunu,  hakkındaki  ihbar  mailinin  sahtekârlıklarla  dolu  olduğunu, 
öncelikli  ve özellikli  görevlendirilecek personel  listesinde toplan 111 kişi  bulunurken bunun 45 
kişisinin aynı  zamanda ihbar  mailinde de bulunuyor olmasının sahteliğin ne boyutta  olduğunun 
göstergesi olduğunu, başkaları tarafından tamamıyla karalama maksadı ile yazılan ve yapmadığı 
eylem hakkındaki iddiayı reddettiğini, hiçbir belge hazırlamadığını, hiçbir çalışma gurubu içerisinde 
bulunmadığını,  suçlamalar  ile  arasında  illiyet  bağının  olmadığını  beyan  ederek  atılı  suçlamayı 
reddetmiştir.

182-)SANIK HÜSEYİN DİLAVER:

a-)  Klasör  13  Dizi  20-21'de  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
24.06.2011 Tarihli Beyanlarında Özetle: Atılı suçlamayı kabul etmediğini, darbelere şiddetle karşı 
olduğunu, EK-I Lahika-4 ve 1. Ordu Komutanlığı sorumluluk sahası Hava Kuvvetleri özel personeli 
görev yeri listesi başlıklı EK-1 de yer alan belgeyi kesinlikle kabul etmediğini, kendisine böyle bir 
görevlendirmenin  yapılmadığını,  2001-2003  yılları  arasında  Hava  Harp  Akademisinde  öğrenci 
olduğunu, adı geçen belgenin imza kısmında ismi bulunan Ziya Toker'in o tarihlerde akademide 
öğretim elemanı olduğunu, EK-Ğ Lahika-10 CTV- B.doc isimli imzasına açılmış belgenin kendisi 
tarafından hazırlanmadığını,  hassas  kontrol  faaliyetlerinin  ne anlama geldiğini  bilmediğini,  plan 
subayı  olarak  görev  yapmadığını,  Cengiz  Köylü'nün  2001-2003  tarihleri  arasında  akademide 
öğretim  görevlisi  olduğunu,  Hüseyin  Dilaver  isimli  kullanıcı  ismi  olmadığını,  belgeyi 
oluşturmadığını, kimseye iletmediğini beyan etmiştir.

b-)  Kapatılan İstanbul 10.  Ağır Ceza Mahkemesindeki  06.02.2012 Tarihli  81 Nolu 
Celsede Yapmış Olduğu Savunmasında Özetle: Cumhuriyet Savcılığmdaki beyanını tekrar eden 
sanık atılı  suçlamayı  kabul etmediğini, iddianamede isminin neden geçtiğini anlamadığını,  2003 
yılında  Hava  Harp  Akademisinde  öğrenci  subay  olduğunu,  akademide  emir  komuta  zincirinde 
herhangi bir görevi olmadığını, ders yoğunluğu düşünüldüğünde eğitim dışında tarafına herhangi bir 
görevin verilmesinin mümkün olmadığını, dijital verideki görevin öğrenci bir subaya verilmesinin 
akla ve mantığa uygun olmadığını, suçlamanın iftira niteliğinde olduğunu, dijital verilerin iradesi 
dışında  oluşturulduğunu,  şahsına  tayin  edilmiş  bir  bilgisayarın  bulunmadığını,  tarafından 
hazırlandığı iddia edilen dijital veriyi hazırlandığına dair herhangi bir maddi delilin bulunmadığını, 
plan  seminerine  katılmadığını,  kendisine  sözde  plan  kapsamında  herhangi  bir  tebliğde 
bulunulmadığını beyan ederek beraatine karar verilmesini talep etmiştir.

183-) SANIK İBRAHİM ÖZDEM KOÇER: 
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a-)  Klasör  33  Dizi  244-246'da  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
17.08.2011  Tarihi  Beyanlarında  Özetle:  2003-2005  yılları  arasında  Gölcük'te  Harp  Üssü 
Komutanlığında  Harekat  ve  Muhabere  Şube  Müdürü  olarak  görev  yaptığını,  2005-2007  yılları 
arasında yarbay rütbesi ile TCG Yavuz Firkateyninde gemi komutanlığını yürüttüğünü, hakkındaki 
suçlamaları  kabul  etmediğini,  balyoz  ya  da  Suga  Eylem Planı  gibi  planları  duymadığını,  plan 
seminerine katılmadığını, 5 nolu hard disk içindeki bilgi notu klasörü ve 6 nolu torba içerisinde yer 
alan  CD'deki  EK-B isimli  belgede  isminin  geçmesi  hususu  sorulduğunda  Cem Aziz  Çakmak'ı 
görevi  nedeniyle  tanıdığını,  öncelikli  ve  özellikli  görevlendirme  listesinden ilk  kez  duyduğunu, 
kendisine böyle bir şeyin tebliğ edilmediğini, isminin yanında yer alan bilgilerin doğru olduğunu, 
amiral  listesi  isimli  belge  ile  ilgili  olarak  2012  senesinde  terfi  ederek  amiral  olma  ihtimalinin 
planlanmasının mümkün olmadığını, amiralliğe aday olan personel için tüm amirallerin toplanıp 
Yüksek Askeri Şura'da görüşülmesine teklif hazırladıklarını, listeyi kimin hazırladığını bilmediğini, 
Mücahit Şişlioğlu imzalı angajman kuralları çalışma gurubu bilgi notu isimli belgeden haberinin 
olmadığını,  listedeki  kişileri  tanıdığını,  bilgi  notunu içerik  olarak  kabul  etmediğini,  Ocak 2003 
tarihli  yazmasına karşın Ocak 2010 ayı  içerisinde belgenin Donanma Komutanlığına sunulacağı 
ibaresinin bulunduğu, bunun da belgenin sahte olduğunu gösterdiğini, belgenin düzenleme saatinin 
10:41  olarak  gözüktüğünü,  bu  saatin  2.  komutanın  en  yoğun  saat  olduğunu,  gemide  şahsi  bir 
bilgisayarın olmadığını, dolayısıyla Özdem Koçer isimli bir bilgisayarın bulunamayacağını, Aralık 
2002  tarihli  kendi  adına  imzaya  açılmış  "2003  yılı  genel  atama  çalışmaları"  ile  ilgili  belgeyi 
hazırlamadığını,  evrakın  mutlaka  komutan  tarafından  imzaya  alındığını,  hiçbir  zaman  gemi  2. 
komutanının,  gemi  komutanının  imzalaması  gereken  bu  evrakı  imzalayıp  komodorluğa 
gönderemeyeceğini,  söz  konusu  belgelerde  her  ne  kadar  Kemal  Reis  Gemisine  ait  çalışma 
yapılacağı  belirtilmiş  ise  de  kişilerle  ilgili  tekliflerde  Salihreis  Gemisinin  isminin  yer  aldığını, 
bunun da sahteliğin kanıtı  olduğunu,  söz konusu listelerde isimleri  geçen kişilerden bir  kısmını 
tanıdığını, Aralık 2002 tarihli isminin yazılı olduğu belgede yazının PER başlıklı 4030 sayısının 
ilgide  1230  olarak  gösterildiğini,  ancak  ikisinin  de  aynı  olması  gerektiğini,  5  nolu  hard  disk 
içerisinde yer alan "GENKURBSKTAKTİMİ" isimli klasörde Feyyaz Öğütçü adına imzaya açılmış 
belge ile ilgili bir görev verilmediğini, iddiayı kabul etmediğini beyan etmiştir.

b-)  Klasör  33  Dizi  250-255'de  Bulunan,  Sorgu  Hakimliğinde  Yapmış  Olduğu 
17.08.2011 Tarihli Savunmalarında Özetle:  Cumhuriyet Savcılığmdaki beyanlarını tekrar eden 
sanık atılı suçlamayı reddetmiştir.

c-)  Kapatılan  İstanbul  10.  Ağır Ceza Mahkemesindeki  10.01.2012 Tarihli  70  Nolu 
Celsede  Yapmış  Olduğu  Savunmalarında  Özetle:  Aşama  beyanlarını  tekrar  eden  sanık  atılı 
suçlamayı kabul etmediğini, Gölcük bölgesi müzahir subay ve astsubay isimli sayısal veride isminin 
yer almadığını, amirali isimli sayısal verinin sahteliği konusunda birçok açıklamanın yapıldığını, 
angajman kuralları çalışma gurubu.doc adlı çalışma gurubunda isminin iradesi dışında yazıldığını, 
anılan  sayısal  verinin  tespit  tutanağından  yer  alan  kullanıcı  yollarına  bakıldığında  isminin 
olmadığını, söz konusu sayısal verilerle ilgili kendisinden önce savunma yapan sanık beyanlarına 
katıldığını,  angajman kural  çalışma gurubu son rapor  isimli  sayısal  verinin  kullanıcı  yollarında 
yazanın  Özdem  Koçer  adlı  kullanıcı  olduğunun  belirtildiğini,  verinin  hazırlandığı  iddia  edilen 
dönemde  kendisine  tahsisli  Özdem  Koçer  kullanıcı  adlı  bir  bilgisayarının  olmadığını,  verinin 
oluşturulduğu tarihte mesai gününde ve gemide olduğunu, şahsi bilgasayar bulundurmanın yasak 
olduğunu, anılan isimde sahte bir kullanıcı ve sahte bir Dz. KK şirket isimli bilgisayarda belgenin 
üretilebileceğini, sözde verinin ilk işlem yapanının Alpay Çakarcan adlı kullanıcı olduğunu, ikinci 
kullananın  Özdem  Koçer  olmasına  rağmen  bu  kullanıcının  meta  data  bilgilerinde  ve  polis 
kayıtlarında  dosyayı  oluşturan  olarak  yer  aldığını,  bu  durumun meta  data  bilgilerine  müdahale 
edildiğinin açık bir kanıtı olduğunu, söz konusu veri ile ilgili mekansal çelişkilerin bulunduğunu, 
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sözde Suga Harekat Planı ve bilgi notu adlı sayısal veriden haberinin olmadığını, suga harekat planı 
adlı verinin 3 Şubat 2003 tarihli, bilgi notunun ise 21 Şubat 2003 tarihli olduğunu, çelişkinin verinin 
manipülatif olduğunu gösterdiğini, çünkü sayısal veriden 21 Şubat 2003 tarihinde verilen bir emrin 
gereğini  2 ay önce,  18 Aralık  2002 de yerine getirilmesinin akla  uygun bulunmadığını,  sayısal 
veride  suga  harekat  planına  ilişkin  hiçbir  ifadenin  bulunmadığını,  5.  muhrip  filotillası 
komodorluğunun konuya ilişkin yazısı ilgi yapılırken anılan komodorluğu 5 Aralık 2002 gün ve 
personel  1230-  41802  sayılı  ve  2003  yılı  genel  atama  çalışma  ifadesinin  kullanıldığını,  Deniz 
Kuvvetleri  çapında  ilgi  satırında  2003  yılı  genel  atama  çalışmaları  şeklinde  gelen  evrakın 
konusunun belirtilmesinin 4 Mart 2008 tarihinden soma yürürlüğe giren TSK Karargah Hizmetleri 
Yönergesi soması başlandığını,  o tarihlerde personel yazışmaları  için 4 bin başlayan rakamların 
kullanıldığını, 2008 de yayınlanan bu yönerge ile bunun bin ile başlayan numaralarla değiştirilmesi 
gerektiğinin düzenlendiğini, söz konusu veride konunun 1230 olduğu, Mart 2008 de yürürlüğe giren 
yönerge  ile  bu  konu  atama  ve  görevlendirme  maksadı  ile  kullanıldığını,  ancak  2002  yılındaki 
görevlendirmenin  konu  satırında  yer  alan  personel  4030  olduğunu,  2002  yılında,  2008  yılında 
kullanılmaya  başlayacak  bir  konu  numarasının  tahmininin  mümkün  olamadığını,  Silahlı 
Kuvvetlerde üst makama teklif içeren bütün yazışmaların birlik komutanı imzası ile gönderildiğini, 
gemilerde TCG Salih Reis Komutanı namına ifadesi gibi bir ifadenin yalnızca komutanın müsaade 
ettiği teklif içermeyen rutin yazışmalarda kullanıldığını, atama erteleme teklifinin mutlaka komutan 
tarafından imzalanması gerektiğini, 5 nolu hard diskte geçen kendisinin hazırladığı iddia edilen 3 
sayısal verinin olduğunu, bir aylık fasıla için hazırlandıklarını, bir tanesinde 5 diğerinde 7, yine 
diğer ötekisinde 8 kullanıcı  olduğunu, düzeltme numaralarına bakıldığında değişik tarihlerde 20 
sefer  el  değiştirilmiş  olmasına  karşın  revision  number'in  8  olmasının  ilgi  çekici  olduğunu  ve 
sahtekarlığın işareti olduğunu, yurtdışından dönüm kendiliğinden sorguya gelmesine rağmen kaçma 
şüphesi ile tutuklandığını, maddi bir delille desteklenmeyen sayısal verilerin hakkında delil kabul 
edilemeyeceğini,  iddia  olunan  hiçbir  sayısal  veriyi  hazırlamadığını,  bunların  hazırlanması 
hususunda emir almadığını, söz konusu belgelerle illiyet bağının bulunmadığım, suç tarihlerinde 
şirket  adı  Dz.  K  veya  Özdem Koçer  kullanıcı  adlı  bilgisayarının  bulunmadığını  beyan  ederek 
beraatine karar verilmesini talep etmiştir.

184-)SANIK İSMAİL TAYLAN:

a-)  Klasör  50  Dizi  413-416'da  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
19.10.2011 Tarihli Beyanlarında Özetle: Atılı suçlamayı kabul etmediğini, Ağustos 2002- Ağustos 
2006  arasında  Ankara  Dz.KK'da  Harekat  Şube  Müdürü  olduğunu,  görevi  nedeniyle  bu  tür 
faaliyetlerin  içende  olmasının  mümkün  olmadığını,  Ankara  bölgesi  müzahir  subay ve  astsubay 
listesini  kabul  etmediğini,  ilk  kez  gördüğünü,  listenin  altında  ismi  olan  M.  Nuri  Alacalı'yı 
tanımadığını, amiral listesil.xls isimli belgeyi ilk kez gördüğünü, içerisindeki belgelerin kehanete 
varacak  derecede  bilgiler  olduğunu,  normal  şartlarda  2008  yılında  amiral  olması  gerekirken 
albaylıktaki  bekleme  süresinin  1  yıl  geriye  alınması  nedeniyle  amirallik  sırasının  2007  tarihi 
olduğunu,  bu değişikliğin  2006 yılında  gerçekleştiğini,  dolayısıyla  2002 yılında  bu değişikliğin 
öngörülerek  listenin  hazırlanmasının  mümkün  olmadığını,  plan  seminerine  katılmadığını,  Suga 
Harekat  Planı  kapsamında  bir  çalışma  içinde  olmadığını,  Deniz  Kuvvetlerinde  plan  semineri 
düzenlendiğini  ancak  bu  seminerlerde  mevcut  hükümetlere  yönelik  bir  görüşme  yapılmadığını, 
EGAYDAAK ÇG (bil  notu).doc  isimli  belge  ile  ilgili  olarak  söz  konusu  belgedeki  belirtildiği 
şekilde  31  kişilik  bir  büyüklükteki  bir  gurubu  oluşturmanın  mümkün  olmadığını,  bilgisayar 
ortamında ismini İ. Taylan olarak kullandığını, İsmail Taylan olarak kullanıcı isminin olmadığını, 
söz konusu yazının ilk 3 paragrafı ile 4. paragrafının çeliştiğini, 4. paragrafın yazışma kurallarına 
uymadığını,  EGAYDAAK'larla  ilgili  çalışma yapması  konusunda kendisine herhangi  bir  talimat 
verilmediğini,  EGAYDAAK  ÇG  liste.doc  isimli  belgenin  hazırlandığı  08.11.2002  tarihinde 
Ankara'ya  tayin  olduğunu,  rütbesinin  albay  olmasına  rağmen  kıdemli  albay  olarak  yazıldığını, 
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Serdar  Gökgöz'ün  ismini  Serdar  olarak  değil  Cahit  olarak  kullandıklarını,  bu  şahsın 
EGAYDAAK'larla  ilgili  birgörevininolmadığını,  EGAYDAAK'larla  ilgili  bir  çalışma  gurubunun 
İzmir bölgesinde kurulduğunun gözüktüğünü, Ege Deniz Bölge Komutanlığının denizdeki harekatla 
ilgili  bir  görevinin  bulunduğunu,lojistik  ağırlıklı  görevinin  bulunduğunu,  bu  hususla  ilgili 
oluşturulan  3  çalışma  grubunun  Ankara  bölgesindeki  personelden  oluştuğunu,  ancak  bunlardan 
ikisinin yurtdışında, birinin İstanbul da bulunduğunu, yine yazım hatalarının bulunduğunu, Aydın 
alt çalışma gurubunda kıdem sırasına dikkat edilmediği, Burak ve Cemal alt gruplarında da bu tür 
hataların yapıldığını, bu kadar yanlışı yapmasının mümkün olmadığını, çalışmaya hiç katılmayacak 
yurtdışındaki  ve  Ankara  dışındaki  bu  kişilerin  kendisi  tarafından  listeye  yazılmasının  mümkün 
olmadığını, Ankara'ya Ağustos 2002 de gelip 3 aylık bir dönemde bu listedeki kişileri tanımasının 
mümkün olmadığını, kendi isminin bu gruplar içerisinde bulunmadığını, yine bu çalışmaların Suga 
Harekat  Planına  girdiğini  dair  bilginin  olmadığını,  çalışma  grupları  listesini  hiçbir  zaman 
oluşturmadığım, EGAYDAAK'larla ilgili bir çalışma yapmadığını, Ankara bölgesi müzahir subay 
ve astsubay başlıklı müzahirper. EK-A.doc isimli listeden haberinin olmadığını, dijital verinin sahte 
olup ıslak imzası olmaması nedeniyle tarafından hazırlanmadığının açık olduğunu beyan etmiştir.

b-)  Klasör  50  Dizi  420-421'de  Bulunan,  Sorgu  Hakimliğinde  Yapmış  Olduğu 
19.10.2011 Tarihli  Savunmalarında Özetle:  Cumhuriyet  Savcılığmdaki  beyanların  tekrar  eden 
sanık atılı suçlamayı reddetmiştir.

c-)  Kapatılan  İstanbul  10.  Ağır Ceza Mahkemesindeki  10.01.2012 Tarihli  70  Nolu 
Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle: Aşama beyanlarını tekrar eden sanık suçlamayı 
kabul etmediğini, amiral listesi 1 ve Ankara bölgesi müzahir subay ve astsubay listesi isimli sözde 
belgelerde isminin geçmesinden yola çıkılarak suç yaratılmaya çalışıldığını, amiral listesi 1 isimli 
dosyada  birçok  sahtekarlığın  bulunduğunu,  söz  konusu  listelerdeki  isimlerde  8'de  7  isabet 
sıralamada ise tam isabetin olduğunu, listeyi hazırladığı iddia edilen Özden Örnek'in terfılerinden 5 
sene  önceki  kehanetine  hayret  etmemenin  mümkün olmadığını,  Ankara  bölgesi  müzahir  subay- 
astsubay  listesini  hazırladığı  iddia  edilen  şahsın  listenin  hazırlandığı  tarihte  ABD'de  eğitimde 
olduğunun ispatlandığını, EGAYDAAK çalışma gurubu bilgi notu ve EGAYDAAK çalışma gurubu 
liste isimli dijital verilerin manipülatif dosyalar niteliğinde bulunduğunu, söz konusu dijital verilerin 
kullanıcı  dosya  yolarının  birisinde  İsmail  Taylan'ın  geçtiğini,  kesinlikle  böyle  bir  listeyi  
hazırlamadığını, dijital verinin kullanıcı yollarında geçenin kendisi olamayacağını, bilirkişi raporları 
ile  üst  veri  yollarının kolayca  değiştirilebileceğinin ortaya  konulduğunu,  EGAYDAAK tabirinin 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı resmi yazısı göre 15 Mayıs 2003 tarihinden itibaren kullanılmaya 
başlandığım, yani bu evrakın hazırlanmasından 6 ay soma daha önce kullanılan kısaltmanın ise 
EGEAYDAAK olduğunu, bunun da sahtekarlığın bir  ispatı olduğunu, söz konusu dijital verinin 
imza  bloğunda  yazan  isim  kendisine  ait,  rütbesinin  ise  yanlış  yazıldığını,  sözde  yazının 
oluşturulduğu tarihten 2,5 ay önce albay olan birinin 2 yıl sonraki rütbesini yazmasının mümkün 
olmadığını,  yine  listede  birçok  maddi  hatanın  yapıldığını,  söz  konusu  gurubun  teşkil 
edilemeyeceğine ilişkin akla ve mantığa uygun birçok gerekçenin mevcut olduğunu, emrin verildiği 
tarihlerde sözde Suga Planının henüz ortada olmadığını, durumun anlaşılır bulunmadığını, yapılan 
savunmalar  ile  alman  bilirkişi  raporları  ile  dijital  verilerin  sahte  ve  somadan  üretildiğinin 
ispatlandığını, suçlamalarla ilgili hiçbir görev almadığını, bunlarla ilgili hiçbir çalışma yapmadığını 
beyan ederek beraatine karar verilmesini talep etmiştir.

185-) SANIK KADRİ SONAY AKPOLAT:
a-) Klasör 21 Dizi 322-324'de Bulunan, Cumhuriyet Savcılığında Vermi 12.08.2011 

Tarihli Beyanlarında Özetle: Atılı suçlamayı kabul etmediğini, 2001-2003 TCG Gurbet Gemisin 
komutanı, 2003-2006 yılları arasında Deniz Harp Okulunda Tuzla'da tabur komutanı olarak görev 
yaptığını,  İstanbul  bölgesi  müzahir  subay  ve  astsubay  listesinden  haberinin  olmadığını,  Suga 
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Harekat Planını duymadığını, bu kapsamda bir görev almadığını, amiral listesil.xls isimli belgeyi 
kabul etmediğini, kesinlikle haberininolmadığını, hassas personel listesi, gözaltına alınacak kişilerle 
ilgili  listelerden haberinin  olmadığını,  Güven.doc  isimli  belgenin yazan kısmında ismi gözüken 
Sonay Polat ile ilgisinin olmadığını, kendi isminin Kadri Sonay Akpolat olduğunu, Sonay Polat 
isimli  kişiyi  tanımadığını,  EK-tefrik.doc  isimli  belgeyi  kabul  etmediğini,  hazırlamadığını, 
İstanbul.doc isimli  dijital  belgenin altında imzası  bulunan Utku Arslan'ı  tanıdığını,  bu belgeden 
haberinin  olmadığını,  malzeme  durum  raporu.doc  isimli  belgeyi  kabul  etmediğini,  kullanıcı 
yollarında  Sonay  Polat  olarak  ismi  geçen  kişinin  kendisi  olmadığını,  İstanbul  Emniyet 
Müdürlüğüne 24.05.2009 tarihinde gönderilen e-mail ihbar tutanağı ve ekindeki belgede isminin 
geçtiği listeden haberinin olmadığını, Murat Bilgen'in kendi komutanlığına yaptığını, bu şahsı tevkif 
ile  görevlendirilmesinin  düşünülemeyeceğini,  Türker  Koçpınar'ı  tanıdığını,  diğer  şahısları 
tanımadığını, TSK'da şahıslara MP5 silah tahsisi yapılmadığını beyan etmiştir.

b-) Klasör 21 Dizi 330'da Bulunan, Sorgu Hakimliğinde Yapmış Olduğu 13.08.2011 
Tarihli Savunmalarında Özetle:  Cumhuriyet Savcılığındaki beyanlarını aynen tekrar eden sanık 
atılı suçlamayı reddetmiştir.

c-)  Kapatılan  İstanbul  10.  Ağır Ceza Mahkemesindeki  12.01.2012 Tarihli  71  Nolu 
Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle: Aşamalardaki savunmalarını tekrar eden sanık 
atılı  suçlamayı  kabul  etmediğini,  suç tarihinde Deniz Kurmay Kıdemli Binbaşı rütbesi  ile  TCG 
Gurbet Hücum botunun komutanı olarak görev yaptığını, bu tarihlerde adına tahsisli bir bilgisayar 
olmadığını,  Güven.doc  ve  Ek-tevkif.doc  isimli  dijital  yazının  yazan  kısmındaki  Sonay  Polat'ın 
kendisi  olmadığını,  hiçbir  zaman  bu  şekilde  bir  isim kullanmadığını,  İstanbul  bölgesi  müzahir 
personel ve yine aynı içeriğe sahip olan İstanbul.doc ile İstanbul eki.doc adlı sanal listeleri dava 
başlamadan önce  hiç  görmediğini,  bunlarla  ilgisinin bulunmadığını,  aynı  listelerde sanık  olarak 
soruşturmaya  bile  çağırılmamış  kişilerin  bulunduğunu,  amiral  listesi  kendi  iradesi  dışında 
hazırlandığını,  listenin  2000-2002  yıları  arasında  oluşturulduğu  iddia  edildiğine  göre  sanki 
gelecekte  bir  zaman  yolculuğuna  çıkıldığını,  şahıslar  hakkında  bilgi  toplanıldığını  ve  geri 
dönüldüğünü,  bunun da sanal  listelerin  en erken 2007 yılında hazırlandığını  ortaya  koyduğunu, 
sanal  amiral  listesini  tamamen reddettiğini,  Güven.doc  isimli  sanal  yazının  başkasının imzasına 
açıldığının açık olduğunu,  kendi  adının Kadri  Sonay Akpolat  olduğunu,  yazıyı  hazırlamadığını, 
adına  hiçbir  silah  tahsis  edilmediğini,  askerlik  emrinden  başka  hiçbir  yemin  etmediği  gibi  bir 
mazbata  da  imzalamadığını,  yazının  içeriği  ve  meta  data  kayıtlarında  da  sahtecilik  kanıtlarının 
bulunduğunu, yazının üst veri yollarındaki şirket isminin boş bırakıldığını, sanal yazının 12 kere 
güncellenmiş  gibi  gözükmesine  rağmen  sadece  3  güncelleme kaydı  bulunduğunu,  sanal  yazıda 
görülen Türker Koçpınar'dan başkasını tanımadığını, tevkif edeceği iddia edilen hücumbot filosu 
komutanı Amiral Murat Bilgen'in Doğu Akdeniz'de bulunmasına karşın kendisinin Ege'de bir başka 
mevkide bulunurken Türker Koçpınar'la birlikte  görevlerini,  gemilerini bırakıp Ege'de bir  yerde 
buluşarak Akdenizdeki komutanı tevkif etmesinin akla ve mantığa uygun olmadığını, Güven.doc'u 
son kaydedenin  Cem Gürdeniz  eki  olan  Ek-tefrik.doc'u  son kaydedenin ise  Sonay Polat  olarak 
gözüktüğünü,  Cem  Gürdeniz'in  denizde  sanal  yazıyı  kaydetme  imkanı  yokken  kaydetmesi 
gerektiğini,  ekini  ise  kaydetmediğini,  sanal  yazının  ekinden  haberinin  olmadığını,  ama  kayıt 
özelliklerinde son kullanıcı olarak gözüktüğünü, yani ekten haberinin olduğunu, bu şekilde ortaya 
çıkan çelişkinin açıklanamayacağını, normal şartlarda eki olan bir evrakın tek bir oturumda açılan 
dosyada  yazılırken  sahtecilerin  niye  aynı  yazıyı  ve  ekini  ayrı  ayrı  dosya  aaçarak  yazdıklarını 
anlamadığını, bu hususların dosyaların sahteliğini ortaya koyduğunu, söz konusu 2 sanal yazının 8 
Nisan  2004  tarihinde  oluşturulduğu  ve  bu  tarihten  önce  16  Ocak  e  değiştirildiğinin  tespit 
edilmesinin hayatın doğal akışına aykırı olduğunu, bu 2 verinin en önemli ve en büyük kanıtının 
yaratılma tarih ve saatlerinin saniyesi saniyesine aynı  olması olduğunu, görevi gereği,  malzeme 
talebi  yapmasının  mümkün  olmadığını,  malzeme  durum  raporu.doc  isimli  belge  ile  hiçbir 
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bağlantısının olmadığını,tüm sanal yazıları  reddettiğini,  atılı  dijital  sanal yazıların  kendi evinde, 
işyerinde,arabasında ya da egemenlik alanında bulunmadığını, sanal yazıların kötü niyetli üçüncü 
kişiler tarafından kolaylıkla üretilebildiğinin ispatlandığını, sanal yazıların imzasız ve çıktılarının 
olmadığını, sahte olduklarını beyan ederek beraatine karar verilmesini talep etmiştir.

186-)SANIK KEMALETTİN YAKAR:

a-)  Klasör  71  Dizi  231-237'de  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
13.01.2011 Tarihli  Beyanlarında Özetle:  1999 yılı  Kasım ayından beri  Donanma Komutanlığı 
İstihbarat  Şube Müdürlüğünde İKK Kısım Amiri  olarak görev yaptığını,  Erdinç  Yıldız'ın  kendi 
yanında çalışan bir  astsubay olduğunu, Fahri Yavuz Uras,  Serhat Sözbir  ve Celal  Kerem Eren'i 
görev  nedeniyle  tanıdığını,  çalıştıkları  odaların  küçük olması  nedeniyle  kurumda kullanılmayan 
malzemeleri  zemindeki  boşluğa  konulduğunu,  buranın  depo  olarak  kullanıldığını,  bu  şekilde 
kullanımdan istihbarat şube müdürü ile çalışanlarının haberinin olduğunu, binanın yapımında kablo 
döşemek için zeminlerin yükseltilerek bu hale getirildiğini, her katta aynı tip odaların bulunduğunu, 
İstihbarat  Şube  Müdürlüğünün  en  eski  personeli  kendisi  olduğundan  herhangi  bir  problemle 
karşılaşıldığında sorunların çoğunun kendisine iletildiğini, aramada ele geçen malzemelerden 5 hard 
disk  ile  ilgili  askeri  savcılıkta  da  sorular  sorulduğunu,  bu  hard  disklerden  bir  tanesinin  Erdinç 
Yıldız'ın kullandığı bilgisayara ait olduğunu bildirdiğini, söz konusu siyah poşetler içerisinde hard 
disk,  ses  kasetleri,  video  kasetleri,  komutana  posta  yoluyla  gelen  dergi  ve  kitaplar,  güvenlik 
kameraları, DVD'ler, VHS kasetler, içeriğini bilmediği küçük boyutlu ses kasetlerinin bulunduğunu 
bildiğini, bunların içerisinde gizli kamera takılı ufak koku fısfısı olduğunu gördüğünü, ancak hangi 
maksatla  kim  tarafından  kullanıldığını  bilmediğini,  yukarıda  belirtilen  mahiyetteki  belgelerin 
İstihbarat Şube Müdürlüğünde görmediğini, ele geçen 5 nolu hard disk içinde mevcut İKK isimli 
klasör  içindeki  dosyaların  hazırlanması  ve  saklanması  konusunda  bir  bilgisinin  olmadığını,  01 
güverte ve İST güverte isimli bilgisayar kullanıcılarının kim olduğunu bilmediğini, kendi kullanıcı 
isminin  D  olduğunu,  "k.yakar"  isimli  kullanıcı  isminin  kendisine  ait  olmadığını,  12.07.2008 
tarihinde  son olarak  kaydedildiği  anlaşılan  GÖLCÜK.2008-2  isimli  belgeyi  ilk  kez  gördüğünü, 
Gölcük  bölgesi  isimli  çalışma  sayfasında  belirtilen  bölge  başlıkları  ve  bölge  sorumlusu  köprü 
elemanı,  daire  liderleri  şeklindeki  ifadelerin  ne  anlama  geldiğini,  bilmediğini,  Gölcük'e  yeni 
katılanlar isimli belgeyi ilk kez gördüğünü, belgeyi hazırlamadığını, Gölcük'ten başka bölgeye sevk 
isimli  belgeden haberinin olmadığını,  Gölcük bölgesi  isimli  klasör  içerisindeki  daireler  ve grup 
amirleri  isimli  belgeden  haberinin  olmadığını,  ilk  kez  gördüğünü,  Deniz  Kuvvetleri 
Komutanlığından bölge sorumlusu tabirinin kullanılmadığını, listede adı geçen personelin karşısına 
etkinlik  alanı  başlığı  altında  alevi  unsurlar,  kürtçü  unsurlar,  solcu  unsurlar  şeklindeki  notlarla 
ilgisinin  olmadığını,  notların  kendisine  ait  olmadığını,  5  nolu  hard  disk  içerisinde  bulunan 
GNKURTAKTİM_A4_200809 isimli Word belgesini hazırladığını, bu sunu ile ilgili Genelkurmay 
Başkanlığına  brifing  vermediğini,  Mehmet  Deniz  Irak'tan  ele  geçen  hard  diskte  BEN BİZZAT 
KENDİM  \  isimli  klasörde  bulunan  hesaplar  isimli  Excel  belgesinde  isminin  karşısındaki  ev 
adresinde  oturduğunu,  belirtilen  kredi  kartının  geçmişte  kullanmış  olabileceğini,  gemi  seyir 
çizelgesi  olarak  adlandırılan  herhangi  bir  çizelgeyi  kimseye vermediğini,  İbrahim Sezer'den ele 
geçen flash bellek içerisindeki notlarım isimli Word belgesinde Kemalettin Yakar'ın çok fazla borcu 
var kredi kartları iptal ediliyor, kullandığımız kızlar adına kredi çekti ama kapatamadı, bu yüzden 
eski görüştükleri ile habersiz görüşüyor, galiba bilgi satıyor, ileride başımıza bela olur, Şeklindeki 
notun  kim  tarafından  hangi  maksatla  yazıldığını  bilmediğini,  şahsı  tanımadığını,  kredi  kartları 
borcunun olduğunu, İbrahim Sezer ile Emrah Küçükakça'dan ele geçen belgeler hakkında bilgisinin 
olmadığını,  operasyonel  faaliyetleri  yürütecek  personel  listesi  başlıklı  belgeden  haberinin 
olmadığını, herhangi bir terör örgütüyle bir ilgisinin olmadığını, torbalarda yer alan hard disklerin 
içerisinde  ne  olduğunu  bilmediğini,  üzerinde  tarihlerin  yazılı  olduğun  DVD'lerde  (kaldı  ki 
üzerindeki  el  yazısının kendisine ait  olduğunu)  e-posta  denetim birimi  denilen birim olduğunu, 
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bunun emirle  yapılan bir  faaliyet  olduğunu, bu sistemde özel yazışmanın yasak olup tarafından 
denetlendiğini beyan etmiştir.

b-)  Klasör  60  Dizi  206-209'de  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
21.10.2011  Tarihli  Beyanlarında  Özetle:  Atılı  suçlamayı  kabul  etmediğini,  Gölcük'te  yapılan 
aramada bulunan malzemelerin kendisine ait olmadığını, 1999 yılında tüm şubelerdeki istihbarata 
ait kullanılmayan, değiştirilen hard diskleri kısım amirliği olarak aldığını, çünkü istihbarata karşı 
koyma subayı  olduğunu, bu bilgisayarların istihbarat bilgisayarları  olması nedeniyle  hard diskin 
kasasının  geri  verildiğini  ancak hard disklerin  tarafından alınıp imha edildiğini,  imha sürecinin 
kolay bir  süreç olmadığı için beklediğini,  zamanı geldiğinde imha edileceğini,  bu malzemelerin 
kablo  çalışması  yapılması  esnasında  bulunduğu  yerden  çıkartılıp  kendisine  teslim  edildiğini, 
çalışma  bittikten  soma  yine  aynı  yere  konduğunu,  bu  malzemelerin  kendisine  ilk  defa  teslim 
edilirken herhangi bir tutanak ve zimmet yapılmadığını, 1999'da da malzemeleri zimmetsiz aldığını, 
malzemelerin  bulunduğu istihbarat  kısım amirliğinin  alt  tarafının  bir  depo olarak  kullanıldığını 
oradaki herkesin bildiğini, bu malzemeleri en son koyduğunda İstihbarat kısım amirinin haberinin 
olmamış  olabileceğini,  kullandığı  İKK  odasının  küçük  olduğunu,  istihbarat  kısım  amirliğinin 
odasının  daha  büyük  ve  zemininde  boşluk  olması  nedeniyle  yer  darlığında  malzemeleri  oraya 
koyduğunu, orada çalışan kişilerin istihbarat kısım amirliğinin altına bu malzemelerin konulduğunu 
bildiğini, bu malzemelerin hiçbirisini kesinlikle dışarı çıkarmadığını, ancak başka birilerinin dışarı 
çıkarmış olabileceği, suç unsuru teşkil eden hard disklere yapılan eklemelerin resmi malzemeler 
olmadığını,  askeri  usulde  zemin  altına  bu  malzemelerin  depolanmasının  mümkün  olmadığını, 
normalde  dolaplarda  hepsinin  numaralı  ve  düzenli  muhafaza  edilmesi  gerektiğini,  bu  konuda 
görevini usulüne uygun yapmadığını kabul ettiğini, herhangi bir örgütsel yapı içerisinde belgeleri 
saklamadığını, bu malzemeler imha edilesiye kadar oraya koyduğunu, bu malzemelerin söz konusu 
yere  konulmasından  birinci  amirinin  haberinin  olduğunu,  operasyonel  faaliyetleri  yürütecek 
personel listesinden haberinin olmadığını, aramada ele geçen dijital verilerle ilgili analiz raporunun 
bir  kısmını  hatırladığını,  hepsini  hatırlamasının  mümkün  olmadığını,  kendisinin  olduğunu 
hatırladığını, odasında kullandığı bilgisayarının kullanıcı adının hiç değişmediğini, kullanıcı adının 
"D ikk  kemal"  olduğunu,  2002  yılında  beri  aynı  bilgisayarı  kullandığını,  görev  analiz  çalışma 
şeklinde bir klasör oluşturduğunu hatırlamadığını, 2008 arşivYhYfotograflar klasörü ile ilgili olarak 
doğru olduğunu, gelen ihbarlar sonucu araştırma yapıldığını, Değirmendere kurs ve okul taleplerine 
yardım  derneği  ile  ilgili  gelen  fotoğrafların  bilgisayara  konulduğunu,  fotoğrafları  kendisinin 
çekmediğini, Nuh Gölütaş ile ilgili yazıların internetten toplanmış olduğunu, İlker Yunus diye bir 
haber elemanının olmadığını, Kartal isimli haber elemanının Tanju Veli Aydın veya Turgut Sönmez 
olduğu, bununla ilgili yazışmalar okunduğunda doğru olduğunu, Gülben Çelikkol'un da özel haber 
elemanı  olarak  kullanıldığını,  5  nolu  hard  disk  içerisinde  haber  elemanları  klasörlerindeki 
Hab.elemani.doc  isimli  belgenin  doğru  olmadığını,  belgelerde  iddia  edilen  toplantılara 
katılmadığını,  5  nolu  hard  disk  içerisindeki  A.  Sadi  Ünsal  adına  imzaya  açılmış  belgeyi 
hatırlamadığını, ancak seçim sonuçları ile ilgili internette açık kaynaklardan elde edilen listelerin 
doğru  olduğunu,  bu  şekilde  çalışmalar  yaptığını,  adı  geçen  şahsı  tanıdığını,  aynı  hard  disk 
içerisindeki  Gen  Kur  Taktim A 4-2008-09  isimli  Word  belgesinin  bölgeye  gelen  Genelkurmay 
Başkanına sunulmak üzere hazırlandığını, aramada ele geçen kalem kamera içerisinde money.xls 
isimli belge ile ilgili olarak bu kalem kamerayı ilk kez gördüğünü, kameradan ve dijital belgeden 
haberinin olmadığını,  yapılanma isimli  klasörden haberinin olmadığını,  K.Yakar  isimli  kullanıcı 
adının olmadığını, 12.07.2008 tarihinde belgeyi oluşturmasının mümkün bulunmadığını, Emniyet 
Müdürlüğüne gönderilen ihbar mailinin içeriğinin doğru olmadığını, Levent Bektaş'tan ele geçen 3 
nolu CD içerisindeki bilgilerin doğru olmadığını, herhangi bir oluşum içerisinde yer almadığını, 
istihbarat  kısım  amirliğinde  ele  geçen  malzemelerin  şube  içine  konulabileceği  başka  bir  yer 
olmadığını,  oraya  koymakta  bir  sakınca  görmediğini,  İstihbarat  Kısım  Amirliğinde  nöbet 
tutulduğundan nöbet esnasında burada şube çalışanlarının nöbet tuttuğunu beyan etmiştir.
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c-)  Klasör  60  Dizi  211-213'de  Bulunan,  Sorgu  Hakimliğinde  Yapmış  Olduğu 
21.10.2011 Tarihli Savunmalarında Özetle: Cumhuriyet Savcılığındaki beyanlarını tekrar eden 
sanık atılı suçlamayı reddetmiştir.

d-)  Kapatılan İstanbul 10.  Ağır Ceza Mahkemesindeki  12.01.2012 Tarihli  71 Nolu 
Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:  Aşamalardaki  beyanlarını  tekrar  eden sanık 
atılı suçlamayı kabul etmediğini, bir komplo ile karşı karşıya bulunduğunu, 6 Aralık 2010 günü 
yapılan aramada bulunan malzemelerin yer sıkıntısı nedeniyle konulduğu yerin depo gibi kullanılan 
mahallini  bildiğini,  iddianamede  yer  alan  özel  oda  olarak  yapılmış  bölmelere  gömülü  olarak 
bulunduğu şeklindeki ifadelerin maksatlı olarak yapıldığını, mevcut askeri talimatlara aykırı olarak 
fazla malzemeleri zaman zaman koyduğu yer olan özel olarak yapmadığı ve bina yapımında yer 
alan ve binanın hemen hemen tüm katlarında mevcut bahse konu mahalle malzemeleri koyarak bu 
davalar ile ilgili süreçte sözde yeni birimlerin bulunmasına sebebiyet verdiğini, arama tutanağından 
görüleceği üzere istihbarat kısım amirliği zemininden yaklaşık 10 çöp poşeti malzeme çıkarıldığını, 
ancak sadece 5 nolu hard disk ile bir adet DVD'nin içinden çıktığı iddia edilen dijital belgelerin suç 
ihtiva ettiğinin iddia edildiğini, bu durumun bahse konu zeminin depo olarak kullanıldığının açık 
kanıtı  olduğunu,  arama esnasında  ve  aramadan  1  ay öncesine  kadar  Donanma Komutanlığında 
olmadığını,  kendisine  göre  ihbar  maili  ile  aramaların  uyuşmadığını,  ancak sözde  sonuca  direkt 
olarak zahmetsizce ulaşıldığını, maillerde neredeyse bir terörist ve bir suç makinesi gibi gösterilen 
kendisinin evinin neden aranmadığını anlamadığını, herhangi bir örgütün üyesi olmadığını, Silahlı 
Kuvvetler personeline yönelik yıkıcı, bölücü ve irticai faaliyetlere yönelik yapılan çalışmaları kendi 
arşivi için yapmadığını,  kendine özel bir  arşiv tutmadığını, iddianamede yer alan haber elemanı 
kullanımı ve çeşitli fotoğraf, video çekimleri 2937 sayılı kanunun 5. maddesi, 1050 sayılı kanunun 
77. maddesi, 1324 nolu Genelkurmay Başkanlığının Görev ve Yetkilerine İlişkin Kanun ve Deniz 
Kuvvetleri  Yönergesi  14-5,  Deniz  Kuvvetleri  Komutanlığı  haber  alma  ödeneği  sarf  yönergesi 
kapsamında  yapıldığını,  dolayısıyla  bu  hususlara  ilişkin  yüklenen  suçlamayı  kabul  etmediğini, 
Gölcük  Değirmendere  de  usulsüz  olarak  camii  hoparlöründen  dini  yayın  yapılmasını  gerekçe 
göstererek  ihbarda  bulunduğu  ve  bu  şekilde  toplumda  gerilim  çıkarmayı  amaçladığı,  suça 
karışmamış  insanları  kışkırtarak  marjinal  sloganlar  atmalarını  sağlayıp  suç  faaliyet  içerisinde 
göstermesi iddialarını kabul etmediğini, toplantı gündemi başlıklı 2 adet Word belgesini daha önce 
görmediğini, böyle bir toplantıya katılmadığını, Kartal, Şahin, Kaplan, Gözcü, Barış ve Fener kod 
adlı  elemanların  katıldığı  ve  bu  elemanlara  toplantıda  görev  verildiği  şeklindeki  toplantıya 
katılmadığını, sözde kod adı verilen elemanlardan sadece bir tanesini tanıdığını, anılan şahsın kanun 
ve  yönergeler  kapsamında  özel  haber  elemanı  olarak  kullanıldığını  ve  2007  yılında  ilişiğinin 
kesildiğini, 5 nolu hard diskte yer alan haber elemanları yazışmalarında da manipülatif belgelerin 
izlerinin bulunduğunu, sahteliği açıkça gözüken ve altında imzasının bulunmadığı belgeleri kabul 
etmediğini,  operasyonel  faaliyetleri  yürütecek  personel  listesi  başlıklı  belgeyi  daha  önce  hiç 
görmediğini, isminin orada neden yer aldığını bilmediğini, belgenin sahte olduğunu, Gölcük; 2008-
2,  100,48  intel  no.2  ve  no.3  ile  bilgi  notu  intel  guide  isimli  belgeleri  daha  önce  hiç 
görmediğini,kullanımındaki  bilgisayarların  kullanıcı  isimlerini  D.  İKK  ve  Kemal  şeklinde 
olduğunu, suç teşkil ettiği söylenen 3 belgeyi yaptığı belli olsun diye açık açık Kemalettin Yakar 
olarak oluşturup kaydetmesinin mantıklı olmadığını, atılı suçlamaları kabul etmediğini, komploları 
kuranları lanetlediğini beyan etmiştir.

187-)SANIK KORCAN PULATSÜ:

a-)  Klasör 12  Dizi  315-317 'de  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında Vermiş  Olduğu 
17.06.2011 Tarihli Beyanlarında Özetle:  Atılı suçlamayı kabul etmediğini, Gölcük'te ele geçen 
belgeler  hakkında  bilgisinin  olmadığını,  hayatında  bilgisayarda  yazı  yazmadığını,  2001-  2003 
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Ağustos arasında İstanbul'da Hava Harp Akademisi komutanlığı yaptığını, 2003-2004 yıllarında ise 
Ankara Hava Kuvvetleri Karargahında plan prensipler başkanı olarak çalıştığını, Oraj Hava Harekat 
Planı ile ilgili herhangi bir talimat almadığını, İbrahim Fırtına'nın karargahı ile kendi karargahının 
arasının 200 metre olması dikkate alındığında yazılı  talimatın anlamsız olduğunu, EK-I Lahika-
4.doc  isimli  listeyi  hazırlamadığını,  belgede  tali  bölge  komutanı  şeklinde  isminin  geçtiğini,  bu 
tabirin  Emasya planlarında ifade edildiğini  ancak şuanda hava kuvvetleri  teşkilatında tali  bölge 
komutanı  şeklinde bir  yapılanmanın olmadığını,  listede gözüken kişilerin  bir  kısmını  tanıdığını, 
listeye hazırladığı gözüken Y.Ziya Toker'in olay tarihinde plan program şube müdürü olduğunu, 
Oraj kapsamında bir görevinin olmadığını, sıkıyönetim görevlerinde kullanılacak personel başlıklı 
EK-I  Lahika-5.doc  isimli  belgeyi  hiç  görmediğini,  HHA-Direktif.doc  isimli  dosyadaki  "HAK'm 
özel direktifi" konulu yazıyı ilk kez gördüğünü, bu kapsamda bir görevlendirme almadığını, yazının 
yazışma kurallarına uygun olmadığını, böyle bir planı gerçekleştirecek imkana sahip olmadığını, 
EK- 5'te yer alan Ocak 2003 tarihli HHA-Direktife yapılan işlem.doc isimli dosyadaki adına imzaya 
açılan yazıyı yazmadığını, içeriğini kabul etmediğini, belgenin dijital yollarında isminin geçmesini 
anlamadığını,  bilgisayarla  ilk  defa  Harp  Akademisine  geldiğinde  tanıştığını,  düzenleyen  olarak 
kpulatsu  isminin  gözüktüğünü,  herhalde  o  dönemde  kullanmış  olabileceğini,  şuan  kullandığı 
bilgisayarda kpulatsu kullanıcı adını kullandığını, EK-6'da yer alan isth tesk.akademsi.doc isimli 
belgedeki Ziya Güler imzasına açılmış Hava Harp Akademisi Komutanlığına yazıldığı anlaşılan 
Oraj Hava Harekat Planı Hazırlıkları konulu planı görmediğini, Ziya Güler tarafından da bu şekilde 
bir yazının kendisine gönderilmediğini, o tarihlerde adı geçen şahsın Hava Kuvvetleri Komutanlığı 
İstihbarat Başkanı olduğunu, Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığının belirtilen belgedeki şekilde 
bir  yapılanmasının  olup  olmadığım bilmediğini,  istihbarat  çizelgesinde  isimleri  geçen  şahısları 
tanıdığını,  EK-8'de  yer  alan  Atilla  Özler'in  imzasına  açılmış  Cumhur  Asparuk  emniyetli  yerde 
tutulması içerikli  yazıdan haberinin olmadığını,  EK-9'da yer alan Ali  Tarık Akça ismine imzaya 
açılmış istihbarat değerlendirme ve analiz faaliyetleri ile ilgili yazıdan haberinin olmadığını, böyle 
bir belgenin hazırlanıp hazırlanmadığını bilmediğini, EK-10'da yer alan EK-C Lahika-7 cetv-ç.doc 
isimli dosyadaki Çetin Can ismine açılmış yazıdan haberinin olmadığını,  yine EK-ll'de yer alan 
Rasim Arslan imzasına açılmış belge ve ekindeki belgeden haberinin olmadığını, EK-13'te yer alan 
alışveriş merkezlerinin kontrolü başlıklı belgeyi görmediğini, alışveriş merkezlerinin kontrolü ile 
işlerinin olmadığını, EK-14 ve EK- 19 arası dijital belgelerden haberinin olmadığını, gsalkaya isimli 
kişinin o tarihlerde plan program şube müdürlüğünde sekreter olarak çalıştığını, açık isminin Güllü 
Saikaya olduğunu, EK-28'deki  belgeleri  ve belgenin kullanıcı  dosya yollarında isminin geçmesi 
hususunda bilgisinin olmadığını ve kabul etmediğini, 1. Ordu'da gerçekleştirilen plan seminerine 
katılmadığını, atılı suçlamayı reddettiğini beyan etmiştir.

b-)  Klasör 12  Dizi  53'te  Bulunan,  Sorgu Hakimliğinde Yapmış  Olduğu 17.06.2011 
Tarihli  Savunmalarında  Özetle:  Cumhuriyet  Savcılığmdaki  ifadelerini  tekrar  eden  sanık  atılı 
suçlamaları kabul etmediğini beyan etmiştir.

c-) Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki Savunmaları:
ca) 12.01.2012 Tarihli 71 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:
Aşama beyanlarını  tekrar  eden sanık atılı  suçlamayı  kabul  etmediğini,  hakkında yeterli 

şüphe oluşturacak delil elde edilemediğinden takipsizlik kararı verilmesine karşın 06 Aralık 2010'da 
aniden  Gölcük  Donanma  Komutanlığında  kendisi  ile  alakası  olmayan  bir  karargahta  hakkında 
yeterli  şüphe  oluşturacak  sözde  delillerin  ortaya  çıkıverdiğini,  söz  konusu  dijital  ürünlerle 
bağlantısını  kurabilecek  herhangi  bir  bağın  olmadığını,  bulunduğu  konum  nazara  alındığında 
delilleri  karartmak gibi  bir  faaliyetinin olmadığını,  kaçma girişiminde de bulunmadığını,  Mayıs 
2010 ayında  talimat  ile  ifade  vermeye  çağrılan  kendisi  ile  birlikte  haklarında  takipsizlik  kararı 
verilen  8  personel  ile  ilgili  olarak  Aralık  2010'da  Gölcük'te  adlarına  imzaya  açılmış  dijital 
sahteürünlerin ortaya çıktığını, burada söz konusu sahte ürünlerin bulunmasının tesadüf olmadığını, 
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İstanbul dışındaki kişilere sözlü direktif verilirken karşısındaki binada oturulan şahsa yazılı direktif 
verilmesinin düşündürücü olduğunu, söz konusu yazı ile ilgiliherhangjbir çıktığının bulunmadığını, 
söz konusu Halil İbrahim Fırtına'nın kendisine gönderdiği iddia edilen özel direktifi içerir belgede 
zaman açısından çelişkilerin bulunduğunu, aynı belgede hayatın olağan akışına aykırı hususların 
mevcut olduğunu, Halil İbrahim Fırtına'dan kendisine gönderildiği iddia edilen haközel direktifini 
görmediğini,  almadığını,  iddiayı  kabul  etmediğini,  bilgisayarda  hayatında  hiç  yazı  yazmadığını, 
haközel direktifinin son kaydetme zamanının 06 Ocak 2003 saat 14:35 olduğunu, sözde verinin ilk 
yazma tarihinin 07 Ocak 2003 saat 10:17 olduğunu, bunun da apaçık sahteciliğin ispatı olduğunu, 
yazdığı  iddia  edilen  yazıların  EK-A ve  EK-B'sinin  olmadığını,  bunların  üretilemediğini,  çünkü 
üretilmesi  için  zaman  gerekeceğini,  görev  verdiği  iddia  edilen  Ziya  Toker'in  o  tarihte  plan  ve 
program şube müdürü olduğunu, ancak bu planın akademideki okutulacak derslerin planı olduğunu, 
söz  konusu  dijital  belgelerde  adı  geçen  şahsın  tarafından  görevlendirilmiş  olmasını  yaptığı  iş 
dikkate alındığında mümkün olmadığını, Oraj Planının eklerine göz atıldığında çok sayıda öğrenci 
subayın  isminin  bulunduğunu,  akademide  yetişmiş  öğretim  elemanları  varken  bu  planlama 
faaliyetine öğrenci subayların planın hazırlanmasında görev verildiğinin düşünülmesinin akla uygun 
olmadığını,  söz  konusu  dijital  verilerde  askeri  yazışma  teamüllerine  aykırı  davranılmasmın  da 
sahteciliğin  ispatı  olduğunu,  meslek  hayatı  boyunca  böyle  kötü  bir  plan  görmediğini,  planda 
öngörülen görevlerin hiç birisinin hava kuvvetleri komutanlığının ve bağlısı ana ast komutanlıkların 
emri olmadan yapılabilecek işler olmadığını, l.Ordu ile koordineli olarak bir Oraj Planı hazırlanmış 
olsa bu planın hazırlanmasında görev alanlardan en az 1 kişinin bu seminere iştirakinin zorunlu 
olduğunu,  iddianamede yer  aldığı  üzere  bahse konu seminere Hava Akademisinden değil  Hava 
Kuvvetleri Karargahından bir general ve bir albayın katıldığını, sözde planda önemli saçmalıkların 
bulunduğunu, Türk Hava Kuvvetlerinin Ege Denizindeki uçuşlarının sayısının artırılacağını, Türk 
savaş  uçaklarının  Yunanistan  tarafından  engellendiğinin  ve  taciz  edildiğinin  gündeme 
getirileceğinin  hareket  tasarısında  belirtildiğini,  ancak  Ege  Denizindeki  uçuşların  sayısının 
artırılmasının  hava  kuvvetleri  komutanlığı  ve  o  zamanki  ismiyle  1  .Taktik  Hava  Kuvveti 
Komutanlığı  arasındaki  emir  komuta  münasebeti  ile  olabilecek  bir  husus  olduğunu,  harp 
akademileri  komutanının buna dahil  olamayacağını,  engelleme ve tacizin ise günlük hayatın bir 
parçası  olduğunu,  hiç  bir  zaman  bunların  aradaki  gerginliği  artırıp  tırmandırmaya  sebep 
olamayacağı, yine sözde Oraj isimli plan ile hava sahası ve katı sahanlığı konularında Yunanistan'ın 
taciz edilerek ilişkilerin gerilmesinin öngörüldüğü ve böylece İstanbul ve çevre illerde yani l.Ordu 
merkezli sıkıyönetimin ilan edilmesinin amaçlandığı ifadelerinin yer aldığını, bu gerekçenin gülünç 
olduğunu, hava kuvvetlerinde kendi uçağını düşürme işini  yapacak bir filonun olmadığını, Türk 
yıldızlarının yapacağı öngörülen uçuşlarının da hayatın olağan akışına ve askerlik mesleğine aykırı 
olduğunu, sözde planda Oraj  Hava Harekatının ikinci emre kadar harp akademileri  komutanlığı 
karargahından  sevk  ve  idare  edileceğinin  yazılı  olduğunu,  Harp  Akademisi  Komutanlığı 
Karargahında bu işi yapacak ne bir harekat merkezi ne de bir iki kişi dışında havacı personelin 
olduğunu,  harekata  yönelik muhabere ağının olmadığını,  bu önemli  çarpıklıkların planın ilgisiz, 
bilgisiz, havacılık kültürü olmayan kişiler tarafından kaleme alındığını gösterdiğini, Oraj Planından 
haberinin  olmadığını,  bu  plan  ile  değil  sıkıyönetim ilanına  gerekçe  sağlayacak  faaliyetleri  icra 
etmek,  pazardan  domates  almaya  bile  gidilemeyeceğini,  sözde  verilerle  ilgili,  gördüğüne  dair 
herhangi  bir  kanıt  olmadığını,  yaratılmış  bulunan  dijital  ürünlerin  manipülatif  olduğuna  ilişkin 
birçok takdimlerin yapıldığını ve bilirkişi raporlarının hazırlandığını, kendisi tarafından hazırlandığı 
iddia edilen dijital verinin teknik özellikleri incelendiğinde, bilirkişi raporlarında manipülatif dosya 
olarak nitelendirildiğini beyan etmiştir.  

188-) SANIK KUBILAY BALOGLU:

a-)  Klasör  34,  Dizi  33-34'de  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
17.08.2011  Tarihli  Beyanlarında  Özetle:  Atılı  suçlamayı  kabul  etmediğini,  plan  seminerine 
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katılmadığını,  01  Ekim 2002  ile  07  Şubat  2003  tarihleri  arasında  İstanbul'da  silahlı  kuvvetler 
akademisinde öğrenci subay olarak bulunduğunu, 07 Şubat 2003 tarihinde İstanbul'dan ayrıldığını, 
Bandırma'daki  6.  Ana  Jet  Üs  Komutanlığındaki  görevine  döndüğünü  ve  2005  yılına  kadar  bu 
görevine  devam  ettiğini,  Oraj  Harekat  Planı  ile  ilgili  bir  şey  duymadığını,  Güllü  Salkaya'yı 
tanımadığını,  akademide  Oraj,  Suga,  Çarşaf  ve  bunun  gibi  bir  planın  kendilerine  ödev  olarak 
verilmediğini EK-I Lahika-4 isimli belgenin doğru olmadığını, böyle bir belgeyi hazırlamadığını, 
belgede rütbe yanlışlığının yapıldığını,  kendisi  o tarihlerde binbaşı iken belgede kurmay yarbay 
olarak  gözüktüğünü,  kendisi  ile  birlikte  anılan  belge  uyarınca  İDO'yu  devralmak  ile  görevli 
gözüken Levent Akçay'ı tanımadığını, EK-G lahika-6 CTV-a.doc isimli belgeyi ilk kez gördüğünü, 
böyle bir yazı yazmadığını, rütbe yanlışlığı yapıldığını, şirket adı Kubilay olan bir bilgisayarının 
olmadığını,  akademide  bilgisayarlara  kendi  isimlerini  verme  durumlarının  bulunmadığını, 
yazışmalarında bilgisayar ortamında e- mail adresinin kubibal2000@yahoo.com olduğunu, Cengiz 
Köylü'nün  devre  arkadaşı  olduğunu,  samimiyetlerinin  bulunmadığını,  belgeyi  hazırlamadığını 
beyan etmiştir.

b-) Klasör 34 Dizi 247'de Bulunan, Sorgu Hakimliğinde Yapmış Olduğu 17.08.2011 
Tarihli  Savunmalarında Özetle:  Cumhuriyet  Savcılığındaki  beyanlarını tekrar eden sanık,  atılı 
suçlamayı reddetmiştir.

c-)  Kapatılan  İstanbul  10.  Ağır Ceza Mahkemesindeki  13.01.2012 Tarihli  72  Nolu 
Celsede  Yapmış  Olduğu  Savunmalarında  Özetle:  Aşama  beyanlarını  tekrar  eden  sanık,  atılı 
suçlamayı  kabul  etmediğini,  bir  dijital  veri  hazırlamadığını,  bu  konuda  herhangi  bir  talimat 
almadığını, dijital  verilerin sahteliğinin defalarca ortaya konulduğunu, katılmadığı bir seminerde 
yapılan  bir  konuşmadan  1  ay  önce  06  Şubat  2003  tarihide  oluşturduğu  iddia  edilen  fakat  hiç 
görmediği bir dijital veri ile nasıl bu konuşmanın ilişkilendirilebileceğini anlamadığını, seminere 
katılmadığını, katılanlarla arasında hiyerarşik bağının olmadığını, bir çok kilit görevlerde bulunan 
pilot subayların, genel güvenlik, asayiş ve kamu düzenini sağlamak amacıyla görevlendirilmeleri 
halinde bu hususun bir şekilde l.Ordu Komutanlığı plan semineri hazırlık icra ve sonuç safhalarına 
yayımlanan gerçek emirlerde yer alacağını, bu subaylara seminerde görev verileceğini ve seminer 
ses  kayıtlarında  geçeceğini,  EK-M Lahika  1  adlı  belgede  yer  alan  kamu kurum kuruluşlarında 
görevlendirilecek  personel  bölümünde  kendisi  dahil  hava  harp  akademisi  ve  hava  kuvvetleri 
komutanlığına bağlı birliklerde görevli hiç bir havacı subaya görev verilmediğini, anılan belgenin 
04 Mart 2003'te kaydedildiğini, eğer kendisi EK- G Lahika 4'te olduğu gibi gerçekten 20 Şubat 
2003'te görevlendirilmiş olsa, isminin daha somaki bir tarih olan 04 Mart 2003'te hazırlanan EK-M 
Lahika  1  isimli  yüzlerce  personel  isminin  bulunduğu birleştirilmiş  dijital  veride  bulunan  kamu 
kurum ve kuruluşlarında görevlendirilecek personel bölümünde yer alacağını, bu tutarsızlığın dijital 
verilerin sahteliğini açıkça ortaya koyduğunu, sözde veride belirtilen görevin uzmanlığının dışında 
deniz  ulaşımı  ile  ilgili  İstanbul  Deniz  Otobüsleri  ile  sorumlu  bir  görevde  planlanmasının  akla 
mantığa uygun olmadığını, sözde plan gereği İDO'nun kontrol altına alınmasından sorumlu personel 
olarak belirlendiği ve EK-G Lahika-6 cetvel A isimli dijital veriyi hazırladığı iddiasının ciddiyetten 
yoksun olduğunu, yine bir harekat planının lojistik ekinin EK-Ğ olarak isimlendirilemeyeceğinin, 
yönergeler gereği lojistik eklerin EK-J olarak isimlendirildiğini tüm subayların bildiğini, belirlenen 
tarihte ekler için Ç,G ve Ş kullanılmadığını, tüm bu hususların bilirkişi raporlunda da belirtildiğini, 
kendisinin hazırladığı iddia edilen sözde OrajHava Harekat Planının lojistik eki cetvel-c'nin Lahika-
6'sının ortada olmadığını, gerçek bir planda bunların ekleri ile Lahikaları ile ve diğer tüm cetvelleri 
ile birlikte muhafaza edilmek ve bir bütünhalinde mana ifade edebildiğini, anılan tarih itibariyle 
rütbe yanlışlığının yapıldığını,  kendi  hazırladığı iddia  edilen sahte dijital  veride rütbesini  yanlış 
yazmasının mümkün olmadığını, hazırladığı iddia edilen dijital kaydın üst verilerinden anlaşılacağı 
üzere en son 20 Şubat 2003 tarihinde hazırlanan sözde Oraj Hava Harekat Planından 1 günönce 
hazırlandığının  görülebileceğini,  o  zaman neden ana  plan ile  birlikte  sözde Balyoz  komutanına 
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verildiği iddia edilen 11 ve 17 nolu CD'ler içerisinde yer almadığını, neden daha soma donanma 
komutanlığında bulunduğu iddia edilen bir hard diskte tek başına çıktığını, 11 ve 17 nolu CD'ler 
içerisindeki EK-I Lahika 4.doc isimli  belgenin üst  verilerinden en son 20 Şubat  2003 tarihinde 
tamamlanarak saklandığının görüldüğü, kendisine sözde görev verilen EK-I Lahika 4 isimli dijital 
verinin 20 Şubat 2003 tarihinde yayınlandığı ve tebliğ edildiği düşünüldüğünde kendisinin bunu 
nasıl öngörerek önceki bir tarih olan 06 Şubat 2003 tarihinde yani 14 gün önce bu dijital veriyi 
oluşturmaya başlamış olabileceğini, daha Oraj Hava Harekat planı hazırlanmadan bu dijital verinin 
sözde planın hangi Lahika, hangi ek, hangi sayfasında yer alacağını nasıl önceden öngörebileceğini, 
bunların dijital  verilerin  sahte olduğunun kanıtı  olduğunu,  komplonun general  olması  nedeniyle 
kendisine karşı  düzenlendiğini,  dijital  verinin başkaları  tarafından üretildiğini,  düzenlediği  iddia 
edilen dijital verinin bulunduğu 5 nolu hard diskin klasör yapısı içerisinde klasörlerin oluşturma, 
değiştirme  ve  erişim  tarihleri  arasında  tutarsızlıklar  olduğu,  kopyalama  işleminin  yapıldığı, 
bilgisayarların  sistem tarih  ve  saatinin  değiştirildiğini  gösterdiğini,  kendisinin  hazırladığı  iddia 
edilen dijital verinin hazırlandığı 06 Şubat 2003 tarihinde Genelkurmay Başkanlığının onayı ile 03-
06  Şubat  2003 tarihleri  arasında  Polonya'da  icra  edilen  silahlar  kuvvetler  akademisi  78.dönem 
yurtdışı  tetkik  gezisine  katıldığını,  yani  söz  konusu  verinin  hazırlandığı  tarihte  Varşova'da 
olduğunu,  bunun da  sahteciliğin  diğer  bir  kanıtı  olduğunu,  hukuka  aykırı  elde  edilen  delillerin 
dosyadan çıkartılması ve tahliyesine karar verilmesini talep etmiştir.

189-)SANIK KÜRŞAD GÜVEN ERTAŞ:

a-)  Klasör  12  Dizi  139/140'da  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
10.06.2011 Tarihli Beyanlarında Özetle:  Atılı suçlamayı kabul etmediğini, 2002-2003 yıllarında 
TCG  Darıca  gemisinin  komutanı  olduğunu,  daha  soma  2  yıl  Gölcük  Liman  Emniyet 
Komutanlığında görev yaptığını, Gölcük bölgesi müzahir subay ve astsubaylar listesinden haberinin 
olmadığını, Ümit Özcan'ı meslekten isim olarak tanıdığını, rapor 03.doc isimli Kasım 2002 tarihli 
yeniden  yapılandırma  faaliyetleri  konulu,  bilgi  notu  başlıklı  belgeyi  düzenlemediğini,  Kasım 
2002'de Darıca gemisinin komutanı olarak yüzbaşı rütbesi ile görev yaptığını, geminin de Pendik 
tersanesinde onarımda olduğunu, bilgi notunu yazmadığını, belge içeriğinde geçen kişilerin ev ve 
işyerlerini aramaları hususunda talimat vermediğini, ayrıca askeriye içerisinde de kişilerin evlerinde 
ve  işyerlerinde  incelemelerin  yapıldığını  bildiğini,  belgede  görevli  olduğu  belirtilen  şahısları 
tanımadığını, dijital verinin manipülatif olduğunu düşündüğünü, Güven Ertaş isimli kullanıcı adı ve 
bilgisayarının olmadığını, Donanma Komutanlığına bağlı birliklerinde çok fazla astsubay olduğu 
düşünüldüğünde astsubaylarla ilgili araştırma yapmanın Ekim ayı içerisinde mümkün olmadığını 
beyan etmiştir.

b-) Klasör 11 Dizi 331'de Bulunan, Sorgu Hakimliğinde Yapmış Olduğu 10.06.2011 
Tarihli  Savunmalarında  Özetle:  Cumhuriyet  Savcılığındaki  beyanını  tekrar  eden  sanık  atılı 
suçlamayı reddetmiştir.

c-)  Kapatılan  İstanbul  10.  Ağır Ceza Mahkemesindeki  10.02.2012 Tarihli  84  Nolu 
Celsede  Yapmış  OlduğuSavunmasındaÖzetle:  Aşama  beyanlarını  tekrar  eden  sanık  atılı 
suçlamayı  kabul  etmediğini,  rapor  03  adli  belgenin  07  Kasım  2002  tarihinde  tarafından 
oluşturulduğunun iddia edildiğini, söz konusu verinin kullanıcı yollarında isminin yazıldığını, görev 
yaptığı dönemde TCG Darıca gemisinde ortak kullanılabilen bilgisayar dışında adına tahsisli bir 
bilgisayarın  olmadığını,  belgenin  üst  verileri  incelendiğinde  hiç  çıktı  alınmadığını,Ekim  2002 
tarihindehenüz seçimlerin yapılmadığı bir ortamda hükümete yönelik faaliyet icra edilmesinin kabul 
edilemez olduğunu, 1.Orduda düzenlenen seminere katılmadığını, anılan belgeyi yazmadığı gibi hiç 
görmediğini, listede ismi geçen şahısları tanımadığını, bu hususta bir görev almadığını, Ekim 2002 
yılında  gemisi  ile  birlikte  İstanbul'da  olduğunu,  evinin  Yalova  yönünde  bulunduğunu,  sözde 
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faaliyeti icra ettiği yerin Kocaeli olduğunu, Gölcük bölgesinde yaklaşık 4000 astsubayın bulunduğu 
düşünüldüğünde bu dijital veride yapıldığı söylenen ev, işyeri ve gelen misafirlerin takip edilmesi 
faaliyetlerinin hayatın olağan akışı içerisinde yerine getirilmesinin fıziken imkansız olduğunu, yine 
dijital veride ismi sıralanan astsubayların askeri uygulamaların aksine kıdem sırasına uygun olarak 
listelenmediğini, ayrıca Anayasada tarif edilen Türkiye Cumhuriyetinin temel nitelikleri ve Atatürk 
ilke ve inkılaplarına  bağlılığın  suç  olmadığını,  insanların  ev ve misafirlerinin takip edilmesinin 
uygunsuz  bir  davranış  olduğunu,  bilgi  notu  şeklindeki  yazım  tarzının  TSK  yazım  usulleri 
literatürüne  2007-2008 yıllarında  girdiğini,  bu yazım usulünün 2002 tarihinde  kullanılmadığını, 
rapor  03.doc  isimli  dijital  veriyi  ıslak  veya  elektronik  imzasız  olarak  hazırlamadığını,  Gölcük 
bölgesi  müzahir  subay  astsubay  listesinden  haberinin  olmadığını,  listeyi  hazırlayan  kişiyi 
tanımadığını,  Ünal  İnanç'ın  evinde  bulunmuş  bir  listeden  dolayı  suçlandığını,  bu  listede  ismi, 
rütbesi ve cep telefonu numarasının bulunduğunu, bu şahsı tanımadığını, ortak herhangi bir ortamda 
bulunmadıklarını, bu liste ve içeriği ile ilgili bilgisinin olmadığını, anılan listenin kendi ev, işyeri ve 
kendisine ait başka bir yerde bulunmadığını, hakkında dava dosyasında hukuka aykırı bir telefon 
görüşmesi,  hukuka  uygun  bir  yazılı  imzalı  delil  bulunmadığını  beyan  ederek  beraatine  karar 
verilmesini talep etmiştir.

190-)SANIK LEVENT KERİM UÇA:

a-)  Klasör  12  Dizi  505-507'de  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
22.08.2011  Tarihli  Beyanlarında  Özetle:  Atılı  suçlamayı  kabul  etmediğini,  2001-2003  yılları 
arasında Genelkurmay Başkanlığında proje subayı olarak, 2003-2004 yılları arasında İstanbul Umur 
yerine bağlı TCG Doğan gemisinin komutanlığını yaptığını, 2004-2008 yıllarında ise TCG Meltem 
gemisinin  komutanlığına  atandığını,  plan  seminerine  katılmadığını,  öncelikli  ve  özellikli 
görevlendirme listesinden haberinin olmadığını, listenin altında ismi bulunan şahsı tanımadığını, 
EGAYDAAK  ÇG  liste.doc  isimli  belgeyi  ilk  kez  gördüğünü,  böyle  bir  çalışma  grubunda  yer 
almadığını,  konu teklif  EK-A .doc  isimli  belgenin  kullanıcı  yollarında  isminin  geçme sebebini 
anlamadığını, belge içeriğindeki hususların deniz kuvvetleri ile değil sahil güvenlik ile yapıldığını, 
medya-servis isimli belge ile ilgili  görevlendirme tebliğ edilmediğini,  çalışmanın bir yüzbaşının 
yapabileceği nitelikte bir iş olmadığını, interneti kullanma dışında internet sitesi kurma adına bir 
bilgisinin olmadığını,Nuri Güler dışında ş,listede geçen şahısları tanımadığını, 24.05.2009 tarihli e-
mail ihbar tutanağınıkabul etmediğini, içeriğinde neyin kast edildiğini bilmediğini, ekindeki listede 
cep telefon ve e-mail  numarasının doğru olduğunu, ancak not kısmım kabul  etmediğini,  Serdar 
Okan Kırçiçek'i tanıdığını, atılı suçlamayı kabul etmediğini beyan etmiştir.

b-)  Klasör  12  Dizi  510-511'de  Bulunan,  Sorgu  Hakimliğinde  Yapmış  Olduğu 
22.08.2011 Tarihli Savunmalarında Özetle:  Cumhuriyet Savcılığmdaki beyanlarını tekrar eden 
sanık, atılı suçlamayı reddetmiştir.

c-) Kapatılan  İstanbul  10.  Ağır Ceza Mahkemesindeki  16.01.2012 Tarihli  73  Nolu 
Celsede Yapmış Olduğu Savunmasında Özetle: Aşamalardaki beyanlarını tekrar eden sanık, atılı 
suçlamayı  kabul  etmediğini,  atılı  suçlamanın  kimlik  bilgileri  dışındaki  hususlarının  gerçek  dışı 
olduğunu, hiç bir maddi temele dayanmayan sadece bir takım dijital kayıtlarda isminin geçmesi 
nedeniyle tutuklandığını, bunun telafisi imkansız sonuçlar doğurduğunu, hakkında dava açılmasını 
gerektirecek bir delil bulunmadığını, iddianameye konu suça ilişkin kendisi ile ilişkilendirilebilecek 
somut  bir  eylem,  maddi  bir  kanıtın  bulunmadığını,  dijital  kayıtların  hiç  birinin  oluşturulmasına 
katkısının  olmadığını,  l.Ordu  komutanlığındaki  seminere  katılmadığı  gibi,  seminer  kapsamında 
herhangi  bir  faaliyetinin  olmadığını,  Suga Harekat  Planı  kapsamında  hiç  bir  çalışma  grubunda 
bulunmadığını, bu konu ile ilgili emir verip almadığını beyan ederek beraatine karar verilmesini 
talep etmiştir.
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191-)SANIK MEHMET AYGÜN:

Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki 10.02.2012 Tarihli 84 Nolu Celsede 
Yapmış  Olduğu  Savunmasında  Özetle:  Yurtdışında  olması  nedeniyle  soruşturma  aşamasında 
beyanda  bulunamayan  sanık  atılı  suçlamayı  kabul  etmediğini,  suçlamaların  dayanağı  olan 
manipülatif dijital verileri ilk kez gördüğünü, bu dijital veri dosyalarda ıslak veya dijital imzasının 
bulunmadığını, söz konusu dijital veriler kapsamında görev almadığını, kimseye görev vermediğini, 
Cem  Aziz  Çakmak  tarafından  oluşturulduğu  iddia  edilen  öncelikli  ve  özellikli  görevlendirme 
listesinden haberinin olmadığını, adı geçen şahsı tanımadığını, sözde harp akademileri plan çalışma 
grubu isimli grupta Suga Harekat Planı kapsamında herhangi bir faaliyetinin olmadığını, kendisine 
böyle bir görev verilmediğini, DHA görevlendirme ve eki olan görevlendirme listesi ile İstanbul 
Bölge Jandarma komutanlığında irtibat subayı olarak görevlendirildiği iddiası ile ilgili olarak adı 
geçen komutanlığa hiç gitmediğini, yerini dahi bilmediğini, Deniz Harp Akademisinde bir öğrenci 
iken herhangi bir emir komuta bağlantısı olmadığı İstanbul Jandarma Bölge Komutanlığı ile hiç bir 
ortak  çalışmanın  içerisinde  olmadığını,  hayatı  boyunca  EGAYDAAK'larla  ilgili  hiçbir  çalışma 
yapmadığını,  hayatın  hiç  bir  döneminde yasadışı  bir  yapılanma içerisinde  bulunmadığını  beyan 
ederek beraatine karar verilmesini talep etmiştir.

192-)SANIK MEHMET BAYBARS KÜÇÜKATAY:

a-)  Klasör  39  Dizi  219-220'de  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
24.08.2011  Tarihli  Beyanlarında  Özetle:  Atılı  suçlamayı  kabul  etmediğini,  plan  seminerine 
katılmadığını, 2002-2003 yılları arasında TCG Gökçeada Firkateyninde harekat subayı, 2003-2005 
yılları arasında Deniz Harp Akademisinde kurmaylık eğitimi almak üzere atandığını, Suga Harekat 
Planı adı altında bir plan duymadığını, Cem Gürdeniz'i ismen tanıdığını, özellikli görevlendirme 
listesinden  haberinin  olmadığını,  kontrol-izmir,  Aksaz.doc  isimli  belgeyi  kabul  etmediğini, 
kendisine  böyle  bir  görev  verilmediğini,  Ahmet  Aksoy'un  2003'te  Marmaris  Aksaz  Deniz  Üs 
Komutanı olarak hatırladığını, o tarihte kendisininGölcük'te görevli olduğunu, liste altında ismi olan 
Aşkın  Üredi'yi  tanıdığını,  Hasan  Özyurt  ile  aynı  gemide  çalıştığını,  Aksaz-l.doc  isimli  belge 
kapsamında  kendisine  böyle  bir  görev  tevdii  edilmediğini,  Tayfun  Duman'ı  ismen  tanıdığını, 
belgenin düzenlendiği tarihte Aksaz'da görevli olmadığını, Bilgi.doc isimli belge ile ilgili olarak 
EGAYDAAK'larla  ilgili  bir  çalışma  içerisinde  olmadığını,  belgeyi  ilk  kez  gördüğünü,  Aksaz 
gemi.xls  isimli  Excel  belgesi  içindeki  fıkrateyn-1  isimli  8  kişilik  listeden  şuanda  haberinin 
olduğunu,  listedeki  gemilerden  bir  tanesi  haricindekilerin  kendi  komodorluğuna  ait  gemiler 
olduğunu, 24.05.2009 tarihli ihbar maili ve ekindeki isminin karşısında bulunan bilgi notunun ne 
anlama geldiğini  bilmediğini,  belirtildiği  şekilde  bir  çalışma  yapmadığını,  Fahri  Can  Yıldırım'ı 
tanıdığını,  Tayfun  Duman'm altında  ismi  olan  personel  listesinden  haberinin  olmadığını  beyan 
etmiştir.

b-) Klasör 39 Dizi 223'te Bulunan, Sorgu Hakimliğinde Yapmış Olduğu 24.08.2011 
Tarihli Savunmalarında Özetle: Cumhuriyet Savcılığında verdiği savunmalarını tekrar eden sanık 
atılı suçlamaları reddettiğini beyan etmiştir.

c-)  Kapatılan  İstanbul  10.  Ağır Ceza Mahkemesindeki  17.01.2012 Tarihli  74  Nolu 
Celsede  Yapmış  Olduğu  Savunmalarında  Özetle:  Aşama  beyanlarını  tekrar  eden  sanık,  atılı 
suçlamaları  kabul  etmediğini,  bu  davanın  en  genç  subaylarından  biri  olduğunu,  iddianamede 
tarafına isnat edilen suçlamaların dayanağının kim tarafından yazıldığı dahi bilinmeyen bir takım 
listelerde isminin yer alması olduğunu, bu hususlarda kendisinin haberinin olduğuna dair tek bir 
maddi  kanıtın  bulunmadığını,  listede  isminin  olmasının,  birileri  tarafından  görevlendirilmesinin 
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kendi suçu olmadığını, tarafına isnat edilen suçlama ile ilgili esas çelişki ve tutarsızlığın iddia edilen 
zamandaki tüm fiillerin Gölcük'ten 12 saat 800 km ötede Aksaz'a yönelik olduğunu, söz konusu 
yıllarda Gölcük'te bir  harekat subayı olduğunu ve kurmay olmadığını,  söz konusu dijital  veriler 
incelendiğinde, baştan sona her kelimesinin hem yazım tekniği hem içerik olarak denizcilik usul ve 
uygulamalarına aykırı olduğunu, EGAYDAAK'larla ilgili 31 kişilik çalışma grubu içerisinde adının 
bulunmadığını, öyle ise kendi kendine böyle bir yazı yazmasının anlamsız olduğunu, yine bugüne 
kadar  Korvet  ve  hücumbot  tipi  gemilerde  bırakın  amfibi  özel  görev  timini,  amfibi  personelin 
herhangi bir maksatla hiç bir zaman görevlendirilmediğini, bu konuda herhangi bir planlama ya da 
eğitim dahi yapılmadığını, sözde bulunduğu yeni icadın uygulanabilirliğinin mümkün olmadığını, 
deniz kuvvetleri  komutanlığı tarafından teyit  edildiğini beyan ederek beraatine karar verilmesini 
talep etmiştir.

193-) SANIK MEHMET CEM OKYAY:

a-)  Klasör  35  Dizi  151-152'de  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
19.08.2011 Tarihli Beyanlarında Özetle: Atılı suçlamayı kabul etmediğini, 2002 Ağustostan 2004 
Ağustosa kadar  genelkurmayda yüzbaşı  olarak görev yaptığını,  2004-2006 yılları  arasında Nato 
görevinde yurtdışında bulunduğunu, öncelikli ve özellikli görevlendirme listesini kabul etmediğini, 
bu  konuda  herhangi  bir  emir  almadığını,  Suga Harekat  Planından haberinin  olmadığım,  hassas 
personellerin tevkifine yönelik Suga Planı çerçevesinde hazırlanan Ankara Kol.doc isimli belgedeki 
görevlendirmeden haberinin olmadığını, böyle bir görev verilmediğini, Ali Göznek'in sınıf arkadaşı 
olduğunu,  bu  şahsın  emekliye  ayrıldığını,EGAYDAAK'larla  ilgili  çalışma  yapmadığını, 
EGAYDAAK ÇG liste.doc isimli  belgeyi  kabul  etmediğini,  bu kapsamda çalışma yapmadığını, 
denizcilik  literatüründe  a,  b,  c  şeklinde  listeleme yapılmadığını,  çalışmaliste.doc  isimli  çalışma 
grubundan haberinin  olmadığını,  listedeki  şahısları  tanıdığını,  Ç.grubu görevlendirme listesi.doc 
isimli  belgeyi  kabul  etmediğini,  denizci  bir  subay olarak  iç  tehditle  görevlendirilmiş  olmasının 
mümkün  olmadığını,  belgelerin  iftira  niteliğinde  olduğunu,  okyay  1-2-3  isimli  belgeyi  kabul 
etmediğini, böyle bir yazı yazmadığını, dijital yollarında ismi geçmekte ise de bu kişinin kendisi 
olmadığını,  belgeyi  son  kaydeden  kişi  olarak  gözüken  Alp  Kırıkkanat'ı  tanımadığını,  plan 
seminerine katılmadığını, atılı suçlamayı reddettiğini beyan etmiştir.

b-)  Klasör  35  Dizi  423-424'de  Bulunan,  Sorgu  Hakimliğinde  Yapmış  Olduğu 
19.08.2011 Tarihli Savunmalarında Özetle:  Cumhuriyet Savcılığmdaki beyanlarını tekrar eden 
sanık, atılı suçlamaları reddetmiştir.

c-) Kapatılan  İstanbul  10.  Ağır Ceza Mahkemesindeki  17.01.2012 Tarihli  74  Nolu 
Celsede  Yapmış  Olduğu  Savunmalarında  Özetle:  Aşama  beyanlarını  tekrar  eden  sanık  atılı 
suçlamayı  kabul  etmediğini,  şahsına  atılı  iddiaların  maddi  delilden  yoksun  olduğunu,  hepsinin 
Gölcük'ten ele geçen 5 nolu hard diskteki verilere dayandığını, öncelikli ve özellikli görevlendirme 
listesinden  bilgisinin  olmadığını,  kendisine  kimin  görev  verdiği,  nerede  ne  zaman  ve  nasıl 
görevlendirildiğinin  belli  olmadığı,  iddianamede  kendisine  muhtıra  imzalatıldığı  şeklinde  bir 
suçlamanın yapıldığı ancak delil klasörlerinde imzalı bir muhtıra göremediği gibi imzasız da bir 
muhtıra görmediğini, EGAYDAAK'larla ilgili Burak çalışma grubunda yer almadığını, tüm dijital 
verilerin  düzmece  olduğunu,  bu  listelerin  gerçekte  kimler  tarafından  yazılmış  ise  adının  neden 
geçtiği  hususunun  onlardan  sorulması  gerektiğini,  söz  konusu listelerde  adının  geçmesinin  rıza 
gösterdiğine, bunlara istinaden bir görev aldığına, bunun sonucunda bir eylemde bulunduğuna dair 
delil  bulunmadığını,  okyayl23.doc  isimli  dijital  veride  zaman,  mekan ve  mantık  olarak  hayatın 
olağan akışına aykırı hususların bulunduğunu, bu belgenin bir asker tarafından yazılamayacağını, 
Suga Harekat Planına görüş veren bir dijital verinin plandan 35 gün önce yazılamayacağını, hiç bir 
deniz harekat planında iç tehdit ekinin olmadığını, bu dokümanın delil klasörlerinde sunulan üs 
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verilerine  göre  çıktısının  alınmadığını,  dolayısıyla  imzalanmadığını,  dönemi  itibariyle  yürüttüğü 
görevin  temposunun  yoğun  olduğunu,  sözde  görevin  çalışma  ortamı  itibariyle  de  yapılmasının 
mümkün bulunmadığını, Genelkurmay Başkanlığında kullanıcı adlarının 16 Aralık 2002 tarihinden 
itibaren kadro numarası şeklinde verildiğini,  dijital verilerin üst  yollarının maniple edildiğini ve 
kötü niyetli kişilerce dijital verilerin oluşturulduğunu, söz konusu dijital verilerle arasında herhangi 
bir illiyet bağının kurulmasının mümkün olmadığını beyan ederek beraatine karar verilmesini talep 
etmiştir.

194-)SANIK MEHMET CEM KIZIL:

Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki 16.01.2012 Tarihli 73 Nolu Celsede 
Yapmış Olduğu Savunmasında Özetle: Soruşturma aşamasında beyanı alınamayan sanık 1 Eylül 
2009 tarihinden beri yurtdışı görevlerinde bulunduğunu, halihazırda Bürüksel Nato Karargahmdaki 
görevinden savunma yapmak üzere izinli olarak geldiğini, atılı suçlamayı reddettiğini, hiçbir liste 
hazırlamadığını,  suça  yönelik  hiçbir  emir  alıp  vermediğini,  görevlendirilmediğini,  iddianamede 
belirtilen tarihteki görevinin konumu ve rütbesi ile bağdaşmadığını, listelere adının kim tarafından 
yazıldığını bilmediğini beyan etmiştir.

195-)SANIK MEHMET CEM ÇAĞLAR:
a-)  Klasör  71  Dizi  225-230'de  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu, 

12.01.2011 Tarihli Beyanlarında Özetle: 2000 yılında Donanma Komutanlığı İstihbarat İKK ve 
Güvenlik Şube Müdürlüğünde İstihbarat Kısım Amirliği görevine atandığını, 2004 yılına kadar bu 
görevi  yürüttüğünü,  2006  yılında  akademi  sınavını  kazanıp  2008  yılında  akademiyi  bitirerek 
Kurmay Binbaşı rütbesi ile Donanma Komutanlığı İstihbarat Kısım Amirliğine atandığını, halen bu 
görevi sürdürdüğünü, Donanma Komutanlığında yapıdan aramada bulunan materyalleri kendi görev 
yaptığı istihbarat kısmının zemininde bulunduğunu, 16 Aralık 2009 ve 2 Ağustos 2010 tarihleri 
arasında İKK ve Güvenlik Şube Müdürlüğüne vekaleten atanmasından soma aynı şubede müdür 
olarak görev yapan Sadık Kula'nın görevden ayrılmadan önce kendisine sözlü emir ilettiğini, buna 
göre  kendisinin  vekaletin  şube  müdürü  olarak  görev  yapacağını  ancak  İKK  kısım  amiri  olan 
Kemalettin  Yakar'ın  faaliyetlerini  komutan  ve  Kurmay  Başkanı  ile  birlikte  yürüteceğini,  bu 
faaliyetlere karışmamasının gerektiğini ilettiğini, hatta kendisine bağlı olmasına rağmen güvenlik 
kısım amiri ve İKK kısım amirine sicil vermemesi gerektiğinin bildirildiğini, yapılan düzenleme ile 
Kemalettin Yakar ve ona bağlı personelin sicil amiri olmaktan çıkarıldığını, şube müdürüne vekalet 
etmesine rağmen yalnızca kendisine bağlı görev yapan astsubaylar Birol Berber ve Ogün Gürel'e 
sicil verdiğini, atama sebebiyle aramanın yapıldığı malzemelerin bulunduğu odada görev yaptığını, 
2000  yılında  beri  Donanma  Komutanlığında  değişik  zamanlarda  görev  yatığında  dolayı  zemin 
kaplamalar altında bulunan gizli bölmelerden haberinin olduğunu, 1999 yılındaki depremden soma 
Deniz  Kuvvetleri  Komutanlığının  imkanlarının  yönetildiği  bir  bina,  bir  bilgi  merkezi  olması 
sebebiyle  binayı  yapan  mimarlar  tarafından  zeminin  kalkar  zemin  şeklinde  dizayn  edildiğini, 
zeminin alt kısmında tüm Deniz Kuvvetleri ve Genelkurmayın bağlı olduğu bilgisayar sisteminin 
kablolanmasmm olduğunu,  binanın  birkaç  bölümünde zeminin  tamamen beton olduğunu,  kendi 
görev yaptığı kısımda özel olarak hazırlanmış gizli bir bölmenin olmadığını, 2008 yılında göreve 
atandıktan sonra zemin kaplamalarının onarılması gerektiği düşüncesi  ile döşeminin bir  kısmını 
kaldırdıklarını,  bir  kısım  poşetler  gördüklerini,  Kemalettin  Yakar'ın  malzemelerin  İKK  Kısım 
Amirliğine  ait  olduğunu  söylediğini  ve  teslim  aldığını,  zeminin  onarılıp  tekrar  kapatıldığını, 
poşetler  içerisinde  ne  tür  bir  malzeme  olduğunu  görmediğini  ve  akıbeti  hakkında  bilgisinin 
olmadığını,  2010  yılının  bahar  aylarında  imhası  gereken  eski  bir  EMASYA planının  Harekat 
Başkanlığı  tarafından  talep  edildiğini,  küçük  bir  kitapçık  şeklindeki  bu  planı  bulamadıklarını, 
görevlilerin  arama  yaptığını,  İstihbarat  Kısım  Amirliğinin  bulunduğu  bölümde  köşede  bulunan 
karonun  altında  bir  poşet  bulunduğunu,  poşetin  içerisinde  dergi,  kitap  gibi  materyallerin  tespit 
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edildiğinin söylendiğini, poşetin içerisindeki malzemeleri görmediğini, poşetin Kemalettin Yakar'ın 
sorumluluğundaki İKK kısmına ait olduğunu, planı bulamadıklarını, görev yaptığı kısımda 2010 
yılının Ekim ayı sonu Kasım ayı başlarında yerleştirilecek yeni bilgisayar sistemleri için kablolama 
işlemlerinin yapılacağını, kablolama amacıyla zemindeki karoların kaldırıldığında nöbetçi Astsubay 
Salih  Koşmaz'ın  savcılıkta  yapılan  aramada  poşetlerin  bulunduğu  yerde  poşetler  olduğunun 
kendisine rapor edildiğini, İstanbul'daki görevi nedeniyle poşetlerle bizzat ilgilenemediğini, yapılan 
araştırmada poşetler ve içerisindeki malzemelerin İKK kısmına ait olduğunun anlaşıldığını, durumu 
Şube Müdürü Behçet Altıştaş'a rapor ettiğini, poşetlerin içerisindeki malzemelerle ilgili herhangi bir 
inceleme  yazışma  yapıldığını  dair  bilgisinin  olmadığını,  savcılıkça  yapılan  aramada  poşetlerin 
bulunduğunu,  bu  aramadan  sonra  Kemalettin  Yakar'ın  yurtdışı  görevinden  döndüğünü,  poşetler 
içerisindeki malzemelerin arşiv malzemesi olabileceğini, istihbarat güvenlik ve İKK kısımlarının 
arşivlerinin kendi bünyelerinde olduğunu, dolap ve yer sıkıntısı nedeniyle İKK kısmının güvenli 
olduğunu düşünerek kendilerine ait malzemelerin poşetler içerisinde kendisinin başında bulunduğu 
kısmın  zeminine  koymuş  olabileceklerini  bu  hususta  bilgisi  ve  ilgisinin  olmadığını,  savcılığın 
yaptığı arama sırasında arama mahallinde bulunduğunu beyan etmiştir.

b-)  Klasör  50  Dizi  311-315'de  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
21.09.2011 Tarihli Beyanlarında Özetle: Gölcük'te ele geçen belgelerden dolayı İstanbul 12. Ağır 
CezaMahkemesinde  yargılandığını,  atılı  suçlamayı  kabul  etmediğini,  5  nolu  hard  diskte  ele 
geçirilen  rapor  03.doc  isimli  belgedeki  çalışmaya  yapmadığını,  belgeden  haberinin  olmadığını, 
yeniden yapılandırma faaliyetleri konulu isimleri geçengörevli astsubayları tanımadığını, belgenin 
kim tarafından üretildiğini bilmediğini, listede yer alan 5 kişinin Gölcük'teki 3500 astsubayı kontrol 
etmesinin  mümkün  olmadığını,  EK-G.doc  isimli  Gölcük  bölgesi  müzahir  subay  ve  astsubay 
listesinden  haberinin  olmadığını,  bu  hususta  herhangi  bir  emir  almadığını,  anılan  belgelerin 
Gölcük'te  İstihbarat  Şubede  ele  geçirilmesi  ile  ilgili  olarak  Kemalletin  Yakar'm  Donanma 
Komutanlığında 06.02.2010 da yapılan arama sırasında İKK kısım amiri olduğunu, çalıştığı yerin 
zemininin  beton  olduğunu,  belgelerin  ele  geçirildiği  yükseltilmiş  zeminli  odanın  ise  İstihbarat 
Kısım Amirliği  ve  sıgmt  odası  olarak  adlandırıldığını  ve  buranın  amirin  kendisi  olduğunu,  bu 
odanın  zeminin  yükseltildiğini,  bu  odanın  aym  zamanda  İstihbarat  Müdürlüğünün  nöbet  odası 
olduğunu, burada görevli tüm personelde odanın anahtarının mevcut olduğunu, ele geçen poşetler 
ve malzemelerin içinde ne olduğun bilmediğini, içerisinde hard disk olduğunu bilmediğini, zeminin 
altındaki  poşetleri  2008 tarihinde  astsubaylarının bulduğunu ve İstihbarat  Kısım Amirliğinin bu 
malzemelerin  kendilerine  ait  olduğunu  söylediklerini,2010  yılının  Şubat-Mart  aylarında  bakım 
nedeniyle  anılan  yerin  karolarının  kaldırıldığını,  üzerinde  İKK Kısım  Amirliği  yazan  2-3  kutu 
bulduklarını, zimmet yapmadan İKK Kısım Amirliğine teslim ettiklerini, kendilerin söylendiğine 
göre  kendi  dolaplarında  yer  kalmaması  nedeniyle  nöbet  odasının  zeminin  altına  malzemelerin 
konulduğunu,  kendisinin  haberinin  olmadığını,  Kurmay  Başkanı  tarafından  şubeye  vekaleten 
bakacağının yazılı olarak söylendiğini, ancak İKK Kısım Amirliğine bakmayacağının ve İKK Kısım 
Amirliğinin kendilerine karşı sorumlu olduğunu, o kısmın işleri ve evraklarına karışmayacağını, bu 
talimatın Kurmay Başkanı Semih Çetin tarafından verildiğini, bu şekilde Şube Müdürlüğüne vekalet 
ettiğini, başka bir dönemde zeminin kaldırılması gerektiğinde personelin zemin altında bir poşet 
bulduklarını  ve İKK'ya ait  olduğu öğrenildiğinde poşetin  zimmetsiz olarak herhangi  bir  tutanak 
tutulmadan İKK'ya teslim edildiğini, 2010 yılı Haziran Temmuz'unda harekat odasında çalışmalar 
yapıldığını,  sorumluluğunda  bulunan  İstihbarat  Kısım  Amirliği  odasına  bağlantı  yapılması 
gerektiğini, bütün odanın zeminini kaldırttığını, altında hiçbir şey bulunmadığını, daha soma Ekim 
sonu Kasım başlarında kendisi İstanbul da görevliyken bir arıza nedeniyle zeminin kaldırıldığında 
zemin altında yine poşetlerin bulunduğunun tarafına bildirildiğini, yine bu malzemelerin İKK'ya ait 
olduğunu  öğrendiklerini,  o  sırada  Kemalettin  Yakar'ın  yurtdışında  olduğunu,  durumu yeni  şube 
müdürüne rapor ettiğini, aramada bulunan malzemelerin İKK'ya ait olduğunu, malzemelerin buraya 
Kemalettin  Yakar  tarafından  getirilip  konulduğunu,  bu  konuda  kendilerinin  bilgisinin 
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bulunmadığını,  arşiv  saklama  yönteminde  zemin  altında  saklamanın  olmadığını,  böyle  bir  şeyi 
normalde  yapmadıklarını,  vekalet  ettiği  dönemde  kendisine  İKK  kısmına  karışmayacağının 
söylendiği ve sonradan yazılı tebliğ yapıldığı için Kemalettin Yakar'a bu malzemelerin ne olduğun 
hususunda  bir  şey  sormadığını  ve  öğrenemediğini,  suç  unsuru  dijital  verilerin  ele  geçtiği 
malzemelerin Kemalettin Yakar tarafından konulup konulmadığını bilmediğini, ancak hard diskin 
İKK'ya ait hard disk olduğunu, Kemalettin Yakar ve Endinç Yıldız'ın bu hard diski birilerinin alıp 
dışarı çıkardığını ve içine suç unsuru belgelerin yerleştirildiğinin söylendiğini beyan etmiştir.

c-)  Klasör  71  Dizi  205-206'da  Bulunan,  Sorgu  Hakimliğinde  Yapmış  Olduğu 
12.01.2011 Tarihli ve Klasör 49 Dizi 261-263'de Bulunan, Sorgu Hakimliğinde Yapmış Olduğu 
21.09.2011 Tarihli Savunmalarında Özetle:  Cumhuriyet Savcılığındaki beyanlarını tekrar eden 
sanık atılı suçlamayı reddetmiştir.

d-)  Kapatılan İstanbul 10.  Ağır Ceza Mahkemesindeki  13.02.2012 Tarihli  85 Nolu 
Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:  Aşamalardaki  beyanlarını  tekrar  eden sanık 
atılı suçlamayı kabul etmediğini, rapor03.doc isimli Kasım 2002 tarihini taşıyan bilgi notu başlıklı 
dijital  veriyi  kabul etmediğini,  dijital  verinin oluşturulduğu tarihlerde Donanma Komutanlığınca 
adına tahsisli bir bilgisayarının olmadığını, hiçbir zaman kullanımında M. Cem. Çağlar isimli bir 
bilgisayarının  olmadığını,  Gölcük  bölgesi  müzahir  subay  ve  astsubay  listesi  başlıklı  listenin 
hazırlanmasında herhangi bir bilgisinin bulunmadığını, listenin altında ismi bulunan Ümit Özcan'ı 
tanımadığını,  Gölcük  Donanma  Komutanlığında  yapılan  arama  nedeniyle  12.  Ağır  Ceza 
Mahkemesinde tutuklu olarak yargılandığını, Donanma Komutanlığında yapılan arama ile ilgili bu 
davanın  doğrudan  konusuymuş  gibi  hususların  iddianamede  yer  almasının  uygun  olmadığını, 
Cumhuriyet Savcılığı ve Sorgu Hakimliği huzurundaki bu hususla ilgili beyanlarından farklı olarak 
İstihbarat  Şube  Müdürlüğü  Donanma  Komutanlığı  Karargah  binasının  2.  katında  bulunduğunu, 
İstihbarat Kısım Amirliği odasının aynı zamanda nöbetçi subay odası olduğunu, yapılan aramada el 
konulan  malzemelerin  İstihbarat  Kısım  Amirliğine  ait  olduğunu,  zemin  altında  çöp  torbası 
içerisinde malzemelerin bulunduğunu tesadüfen öğrendiğini ve bulunan malzemelerin İKK Kısım 
Amirliğine  teslim edildiğini,  bununla  ilgili  üstlerine  rapor  verdiğini,  malzemelerin  yükseltilmiş 
zemin altına konmasına izninin bulunmamasını, zemin altının bu şekilde habersiz ve izinsiz olarak 
adeta  bir  çöplük  gibi  kullanılmasının  otoritesini  sarsan  bir  davranış  biçimi  olarak  algılayıp 
alındığını, malzemelerin bulunduğu yerin hiçbir şekilde gizli bölme olarak nitelendirilemeyeceğini, 
Donanma Komutanlığı binasının mimarlığı özelliği doğrultusunda merdivenler, tuvaletler ve iki oda 
müstesna  olmak  üzere  her  yerin,  koridorlar  dahil  yükseltilmiş  zemin  şeklinde  olduğunu,  1999 
depreminden  soma  Donanma  Komutanlığı  Karargah  binasının  yıkılması  üzerine  o  dönemde 
envanter kontrol merkezi binası olarak inşaat halinde olan bu binanın süratle tamamlanıp Donanma 
Komutanlığı Karargahının buraya taşındığı, binanın inşasına başlangıçta envanter kontrol merkezi 
binası  olarak  başlandığından  bu  bina  içerisine  güvenli  bilgisayar  sistemleri  döşeneceğinden 
elektrostatik ve kablolama kolaylığı gibi ihtiyaçlardan dolayı bina mimarisinin ters kolon sistemi 
yapıldığını,  yani  normal  bir  binada  odanın  tabanında  görülen  kirişlerin  bu  binada  bir  üst  katın 
zemininde  yer  aldığını,  bu  kirişlerin  yüksekliğini  30  santim  kadar  olduğunu,  kirişler  arasına 
kirişlerden biraz daha yüksek taşıyıcı ayaklar yerleştirildiğini, bu ayakların her birinin yaklaşık 1 
metrekare  büyüklüğündeki  karoları  köşelerinden  tuttuğunu,  Donanma  komutanlığında  yapılan 
aramaya ilişkin olarak bulunan malzemeleri oraya kendisinin koymadığını, malzemelerin içeriğine 
vakıf olmadığını, malzemelerin oraya konulduğunu her öğrendiğinde alınması için elinden geleni 
yaptığını, malzemelerin konulduğu odanın zeminindeki boşluğunun gizli bölme olmadığını, adının 
geçtiği  dijital  verilerin  akla  ve  hayatın  olağan  akışına  uygun  olmadığını,  Kemalletin  Yakar'ın 
işlerine  karışmamak  şeklinde  kendisine  verilen  talimatın  teamüllere  aykırı  olmadığını,  Kurmay 
Başkanı  ve  Donanma  Komutanın  böyle  bir  yetkisinin  bulunduğunu  ve  emri  yerine  getirdiğini, 
Kemalettin  Yakar'a  sicil  vermemesi  konusunda  bir  emrin  mevcut  olmadığını,  sadece  sicil 
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kaydırmasının  yapıldığını,  dosyada  Kurmay  Başkanının  tutuklanmış  olduğunu,  onun  için  bir 
kaydırma yapıldığını beyan etmiş ve atılı suçlamayı reddetmiştir.

196-)SANIK MEHMET CENK DALKANAT:

Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki 16.01.2012 Tarihli 73 Nolu Celsede 
Yapmış  Olduğu  Savunmasında  Özetle:  Yurtdışında  olması  nedeniyle  soruşturma  aşamasında 
beyanı alınamayan sanık 6 Ağustos 2001- 29 Temmuz 2003 tarihleri arasında Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığında  Nato  plan  subayı,  31  Temmuz 2003-  30  Haziran  2005 tarihleri  arasında  TCG 
üssünün ikinci  komutanı  olarak  görev yaptığını,  2005-2006 yılları  arasında Güney Görev Grup 
Komutanlığı Harekat Şube Müdürü görevindeyken 3 Ekim 2005- 17 Şubat 2006 tarihleri arasında 
Silahlı Kuvvetler Akademisinde eğitim gördüğünü, herhangi bir oluşum içerisinde yer almadığını, 
atılı  suçlamayı  reddettiğini,  EGAYDAAK'lara ilişkini  2 Ocak 2003 tarihinde icra  edildiği  iddia 
edilen toplantı  sonucunda düzenlenen toplantısonuç.doc isimli  sahte  belge ile  ilgili  olarak Suga 
Harekat  Planını  duymadığını,  bu  plan  kapsamında  herhangi  bir  toplantıya  katılmadığını,  anılan 
belgede rütbesinin yanlış yazıldığını, farklı zamanlarda farklı komutanlıklarda çalışan farklı kişiler 
tarafından oluşturulduğu iddia edilen ve kullanıcı  dosya yollarında sadece son kullanıcının aynı 
olduğu, sözde dijitalinde 3. maddesinde toplantıya katılanların imza bloğu ve imzaları maddesinde 
katılanlar  ifadesinde  "n"  harfinin  eksik  olarak  yazılması  ve  aynı  hatanın  diğer  belgede  de 
yapılmasının belgenin  sahte  olduğunun göstergesi  olduğunu,  dijital  belgede adı  geçen Barbaros 
Büyüksağnak'm belirtilen tarihte Roma da görevli olduğunu, bu nedenle kendisine belirtilen tarihte 
aynı yerde bulunmasının imkansız olduğunu, suç tarihi itibariyle çalıştıkları yerdeki iş temposunun 
çok yoğun olduğunu, ortamın küçük olması nedeniyle çalışanların ne yaptığı, ne işle uğraştığının 
herkes  tarafından  bilindiğini,  aynı  odayı  paylaştığı  birinci  sicil  amirinden  habersiz  olarak  bir 
toplantıya katılmasının mümkün olmadığını, toplantı sonunda hazırladığı izlenimi verilen belgenin 
altında  imzasının  olmadığım,  imza  bloğunun  yazılış  şeklinin  toplantıya  katılanların  imzalarının 
olmasını gerektiren bir yapıda yazıldığını, sahte dijital belgenin altında adının bulunmasının iradesi 
dışında olduğunu, EGAYDAAK'lara ilişkin 13 Aralık 2002 tarihinde icra edilen toplantı sonunda 
düzenlendiği iddia edilen EK-A toplantı sonuç raporu.doc isimli olarak yukarıda belirttiği hususları 
tekrar  ettiğini,  böyle bir  toplantıya katılmadığını,  bahse konu veride mantık ve usul  hatalarının 
olduğunu,  askeri  yazım  kurallarına  aykırılıkların  bulunduğunu,  listede  adı  geçen  Barbaros 
Büyüksağnak'm  rütbesinin  yanlış  yazıldığını,  metin  içinde  geçen  İzmir  Birlik  Komutanlığı  ve 
müzahir  gemi  komutanları  ifadelerini  duymadığını,  sahte  belgede  geçen  İleryoz  Adasının 
EGAYDAAK'm kapsamında olmadığını, sözde dijital verinin kullanıcı yollarında adının geçmesi 
hususunu kabul etmediğini, bilgisayarda hazırladığı ya da üzerinde çalıştığı evrakların bu evrakın 
kullanıcı dosya yolunda gözüktüğü gibi bilgisayarlarda alışkanlık olarak hiçbir zaman belgelerim 
adlı  bir  dosya  yapısı  altında kayıt  etmediğini,  EK-D isimli  öncelikli  ve özellikli  görevlendirme 
listesi ile ilgili olarak sözde dijital veride çelişki ve mantık hatalarının bulunduğunu, bu listeden 
haberinin olmadığını, bu kapsamda kendisine böyle bir görev tebliğ edilmediğini, amirali listesinde 
adının geçmesi ile ilgili olarak dijital veriyi kabul etmediğini, bahse konu terfi ettirilecek personel 
listesinin hazırladığı iddia edilen 2000 yılında yüzbaşı rütbesinde Deniz Harp Akademisinde eğitim 
gördüğünü,  bir  yüzbaşının  13  yıl  soma  amiral  olacağını  belirtmenin  gerçekçi  olmadığını, 
görevlendirme  isimli  belge  ile  ilgili  olarak  adının  belgede  geçmesi  hususunu  iddianamede 
öğrendiğini,  böyle  bir  çalışmada  bulunmadığını,  listede  adı  geçen  3  subaydan  başkasını 
tanımadığını, Güneydoğu.doc isimli sözde dijital veriden bilgisinin olmadığını, böyle bir çalışma 
içerisinde yer almadığını, sözde veriyi oluşturmadığını, belgenin 14 Mayıs 2003 Çarşamba günü 
saat 20:56 gibi çok geç bir saatte oluşturulduğunu, en son olarak da 17 Mayıs 2003 Cumartesi  
sabahı saat 00:37 gibi daha geç bir saatte kaydedildiğini, dosyanın oluşturma ve en son kaydedilme 
saatlerinin  karargah  çalışma  saatleri  açısından  oldukça  geç  saatler  olduğunu,  Deniz  Kuvvetleri 
Karargahında  görev  yaptığı  sürede  nöbet  haricinde  sözde  dijital  belgedeki  saatlerde  karargahta 
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bulunmadığını,  bahse  konu  dönemde  5  Mayıs-3  Haziran  2003  tarihleri  arasında  hiç  nöbet 
tutmadığını, belgenin kullanıcı yollarında bulunması hususunu kabul etmediğini, 24.05.2009 tarihli 
Emniyet Müdürlüğüne gönderilen ihbar maili ve ekindeki tutanakların dava ile ilgisinin olmadığını, 
söz  konusu  ihbar  tutanağı  ile  kendisi  ve  ailesinin  mağdur  olduğunu,  Ergenekon  terör  örgütü 
kapsamında Levent Bektaş'tan elde edilen gündemlerimeki.doc isimli belgede organizede yer alacak 
arkadaşlar  başlığı  altında  isminin  geçmesi  ile  ilgili  olarak  organizede  yer  alacak  arkadaşlar 
ifadesinin ne anlama geldiğini bilmediğini, bu yazının dava ile ilgisinin bulunmadığını, herhangi bir 
yasadışı  oluşum  bulunmadığını,  iddianamede  Ergenekon  terör  örgütü  kapsamında  elde  edilen 
delillerle  arasında  bağlantı  kurulmaya  çalışıldığını,  söz  konusu  dijital  verilere  hiçbir  ilgisinin 
bulunmadığını, atılı suçlamayı reddettiğini beyan etmiştir.

197-)SANIK MEHMET KORAY ERYAŞA:

a-)  Klasör  50  Dizi  96-97'de  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
21.09.2011  Tarihli  Beyanlarında  Özetle:  Atılı  suçlamayı  kabul  etmediğini,  İstanbul  bölgesi 
müzahir subay listesinde adının yazılması hususunda herhangi bir teklif almadığını, Temmuz 2001-
Ağustos  2004  yılları  arasında  Umuryeri  İstanbul'da  bulunan  TCG  Kılıç  Gemisinin  komutanı 
olduğunu,  2004-2006 yılları  arasında  ise  Deniz  Kuvvetleri  Komutanlığında  Nato Tatbikat  Proje 
Subayı  olarak  görev  yaptığını,  İmralıkeşif.doc  isimli  yazıyı  kabul  etmediğini,  böyle  bir  yazı 
hazırlamadığını,  komutanlığını  yaptığı  geminin  görevi  süresince  İmralı'ya  gitmediğini,  yazının 
dijital yollarında gözüken Kıvanç Kırmacı'yı  tanıdığını, suç tarihinde gemide bir tane bilgisayar 
olduğunu, bilgisayarın adının da M. Koray Eryaşa olmadığım, istanbuleki.doc isimli belgenin doğru 
olmadığını,  2002 de kişisel  bir  bilgisayarının olduğunu,  kullanıcı  adı  olarak iki  kızı  kendisi  ve 
eşinin isimlerinin baş harflerinden oluşan BBNK adını  kullandığını,  M. Koray Eryaşa kullanıcı 
ismini kullanmadığını, İmralıkeşif.doc isimli yazıyı hiç görmediğini, yazmadığını beyan etmiştir.

b-)  Klasör  49  Dizi  259-260'da  Bulunan,  Sorgu  Hakimliğinde  Yapmış  Olduğu 
21.09.2011 Tarihli Savunmalarında Özetle:  Cumhuriyet Savcılığındaki beyanlarını tekrar eden 
sanık atılı suçlamayı reddetmiştir.

C-)  Kapatılan İstanbul 10.  Ağır Ceza Mahkemesindeki  19.01.2012 Tarihli  75 Nolu 
Celsede  Yapmış  Olduğu  Savunmalarında  Özetle:  Aşama  beyanlarını  tekrar  eden  sanık  atılı 
suçlamayı kabul etmediğini, İstanbul bölgesi müzahir personel listesinde adının geçtiği iddiasının 
bulunduğunu,  ek  delil  klasörleri  incelendiğinde  6946  kişinin  darbeye  destek  verecek  kişiler 
arasından tespit  edildiğinin  bildirildiğini,  ancak iddianamede biri  sivil  olmak üzere  365 kişinin 
suçlandığını,  TSK için  düzenlenmiş  olan  müzahir  personel  listesinde  adı  geçen bazı  personelin 
isminin aynı zamanda ilişiği kesilecek personel listesinde de mevcut olmasının bu listelerin tutarsız 
olduğunu gösterdiğini,  kimsenin kendisine müzahir  olup olmadığını sormadığını,  listenin iradesi 
dışında  hazırlandığını,  İmralıkeşif.doc  isimli  belgenin  imzasına  açıldığı,  komutanı  olduğu  TCG 
Kılıç Hücumbotu tarafından Salıpazarı, İmralı Ada, Mudanya bölgelerinde yapılan keşif neticesinin 
1.  Hücumbot  Filotillası  Komodorluğuna bildirildiği,  bahse  konu keşiflerin  5,  6,  7  Kasım 2002 
tarihlerinde  icra  edilmesi  ve  11  Kasım  2002  tarihine  kadar  gönderilmesinin  istendiğinin  iddia 
edildiğini,  Jandarma  Genel  Komutanlığının  mesajının  31  Ekim  2002,  Deniz  Kuvvetlerinin 
mesajının 1 Kasım 2002, Donanma Komutanlığının 3 Kasım 2002 de mesaj emrini gönderdiğini,  
daha seçimlerin yapılmamış, hükümet belli olmamışken hücumbot filonun 4 Kasım 2002 de mesaj 
emri gönderip TCG Kılıç komutam olarak 5-6-7 Kasım tarihlerinde önkeşif yapıp 11 Kasım da 
bunu bildirmesinin hayatın olağan akışına uygun olmadığını, Suga Harekat Planının 3 Şubat 2003'te 
yayınlanmasına  karşın  bu  kapsamda  Yassıada  ve  İmralı'ya  5  Kasım  da  gitmesinin  mümkün 
olmadığını, daha düşünülmeyen bir hareket planı için 5 Kasım da Yassıada ve İmralı'da önkeşif 
yapamayacağını, meslek hayatı boyunca böyle saçma bir önkeşif emri almadığını, askerlik adabına 
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aykırı bu şekilde bir sonuç raporu hazırlamadığını, hücumbot gibi değerli bir harp gemisine böyle 
bir keşif emri verilemeyeceğini, söz konusu dijital verinin meta data bilgilerinde de sahteciliklerin 
belirgin olduğunu, evrakın ilk önce 2004 yılında oluşturulup son kez 2002 yılında kaydedildiğini, 
2002 yılında hiçbir çıktısının alınmadığını, 11 Kasım 2002 de sonuç raporu gönderilmesi gerekirken 
19 Kasım 2002 tarihinde kaydedilmesinin saçmalık olduğunu, 5-11 Kasım 2002 tarihleri arasında 
değil ne 8 yıllık gemi komutanlığında ne de diğer gemilerindeki diğer görevleri boyunca İmralı 
Adasının İskelesine, Mudanya Askeri İskelesine gitmediğini, söz konusu veride mantık hatalarının 
bulunduğunu, İmralı Adasının iskelesinin Adalet Bakanlığının sorumluluğunda olduğunu, eğer bir 
yerle koordine kuracaksa Adalet Bakanlığı ile koordine kurmasının gerektiğini ve savcılık izninin 
alınması gerektiğini,  daha yakındaki daha güzel güzel iskelelere gitme imkanı varken çok uzun 
yazışmaların yapılmalının gerektiği bu ada ile ilgili koordine kurmasının çok anlamsız olduğunu, 
kendisinin hücumbot harekat emrini vererek bu emre istinaden İmralı Adaya gittiği, bu görevi icra 
ettiği iddiasının da mantık ve akılla izahının mümkün olmadığını, hücumbotlarda görev yaptığı süre 
boyunca Kuzey Deniz Saha Komutanlığının harekat komutasında hiç görev yapmadığını, Kuzey 
Deniz Saha Komutanlığı Karargahının harekat komutasının gereklerini yerine getirecek altyapıya 
sahip olmadığını, sözde veri ile görev birlikleri oluşturulmasına karşın komuta'nın belli olmadığının 
anlaşıldığını, yapılan hataları Deniz Kuvvetlerinin hayatının olağan akışında yapılmasının mümkün 
olmadığını,  Donanma  Komutanlığı  bilirkişi  raporunda  da  belirtildiği  üzere  5-7  Kasım  2002 
tarihlerinde Yassıada ve İmralı Adasında keşif görevi verildiği iddia edilen 6 hücumbotun anılan 
tarihlerde  böyle  bir  görev  icra  etmediklerinin  jurnal  kayıtlarından  tespit  edildiğini,  yani  suçun 
işlendiği tarihte iddia edilen suç mahallinde olmadığını ispatladığını beyan ederek beraatine karar 
verilmesini talep etmiştir.

198-) SANIK MEHMET SEYFETTİN ALEVCAN:

a-)  Klasör  38  Dizi  31-32'de  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
26.08.2011  Tarihli  Beyanlarında  Özetle:  Atılı  suçlamayı  kabul  etmediğini,  1988-2004  yılları 
arasında Deniz Hava Üs Komutanlığında pilot olarak görev yaptığını, 2004-2005 yılları arasında ise 
Genelkurmay Proje Subayı olarak tayın olduğunu ve 2005'te emekliye ayrıldığını, 5 nolu hard disk 
içinde bulunan beyazkanat.doc isimli listeyi hazırlamadığını, dosyanın içerisinde yer alan bilgi notu 
eki isimli belgenin ekinde yer alan EK-D isimli listeyi hazırlamadığını, listenin hazırlanması ile 
görevlendirildiği  iddia edilen F.  Uluç Yeğin'i  görevi  icabı tanıdığını,  belgede rütbe yanlışlığının 
olduğunu,  dijital  yollarda  ismi  geçen  Ender  Güngör'ün  sınıf  arkadaşı  olduğunu, 
helipetkeşifimralı.doc  isimli  belge  altında  ismi  olan  Kamüran Göksel  ile  anabıhra  astlık  üstlük 
ilişkisinin bulunduğunu, hassas personel ismini hiç duymadığını, gözaltına alınacakların Yassıada 
ve İmralı Adasına gönderileceğine ilişkin bir çalışma içinde yer almadığını, bu belgelerle alakasının 
bulunmadığını, 5 nolu hard disk içinde ele geçirilen YeniAcisu.doc isimli bir yazı hazırlamadığını, 
Deniz  Hava Üs  Komutanlığının  Karargah Subaylığını  yaptığı  sırada  1995-2004 yılları  arasında 
Cengiz  Topel  Deniz  Hava  Üs Komutanlığında  İstihbarat  Şube Müdürü  olarak  çalıştığını  ancak 
böyle bir belge hazırlamadığını beyan etmiştir.

b-) Klasör 38 Dizi 34-35'de Bulunan, Sorgu Hakimliğinde Yapmış Olduğu 26.08.2011 
Tarihli  Savunmalarında Özetle:  Cumhuriyet  Savcılığmdaki  beyanlarını  tekrar  eden sanık  atılı 
suçlamayı reddetmiştir.

c-) Kapatılan  İstanbul  10.  Ağır Ceza Mahkemesindeki  07.02.2012 Tarihli  82  Nolu 
Celsede  Yapmış  Olduğu  Savunmasında  Özetle:  Aşama  beyanlarını  tekrar  eden  sanık  atılı 
suçlamayı  reddettiğini,  adalet  ve  kolluk  kuvvetlerinin  resmi  yazılarını  ortaya  koyarak  dava 
kapsamında bir resim çizerek yapılanların kurgu ve iftiradan ibaret olduğunu, beyazkanat.doc isimli 
belgenin  uydurma  bir  dijital  yazı  olduğunu,  Suga  dijital  yazısının  3  Şubat  2003  tarihinde 
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hazırlanmasına  karşın  belirttiği  dijital  yazının  hazırlanma  tarihinin  5  Kasım  2002  olduğunu, 
müneccim  olmadığını,  dijital  yazının  hazırladığı  dönemde  hükümetin  bulunmadığını,  olmayan 
meclisin,  kurulmamış hükümetinin daha hazırlanmamış sanal bir  dijital  yazıya sanal dijital  yazı 
hazırlayıp nasıl İskata teşebbüs edebileceğini beraatine k^raj^Önİmesin talep etmiştir. 

199-)SANIK MESUT ZAFER SARI:

a-)  Klasör  46  Dizi  67-70'de  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
21.10.2011 Tarihli Beyanlarında Özetle:

2001-2003  yıllara  arasında  Deniz  Harp  Akademisinde  kurmaylık  öğrencisi  olduğunu, 
2003-2004 yıllara arasında ise Gölcük'e bağlı  TCG Gediz Gemisinde silah subayı  olarak görev 
yaptığını,  öncelikli  ve  özellikli  görevlendirme  listesinden  haberinin  olmadığını,  öyle  bir  görevi 
almadığını, listeyi hazırladığı iddia edilen Cem Aziz Çakmak'ı meslekten tanıdığını, harp Ak.plan 
çalışma  grubu.doc  isimli  belgeyi  oluşturmadığını,  formatın  askeri  formata  uymadığını,  listede 
yazılan  8  kişiden  Gürsel  Çaypınar  dışmdakileri  tanıdığını,  yazının  dijital  yollarında  6  Kasım 
olduğunun  gözüktüğünü,  o  gün  derste  olduğunu,  EK-DHA  görevlendirme.doc  isimli  yazı 
kapsamında  bir  görev  almadığını,  dijital  yazının  dijital  incelemesinde  14.01.2003  tarihinde 
düzenlendiğinin  gözüktüğünü,  o  tarihte  okulda  derste  bulunduğunu,  teklif-2.doc  isimli  listeyi 
hazırlamadığını, bu tür tekliflerin başkanlık,  Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları 
seviyesinde  hazırlandıklarını,  bu  kuralları  belirlemenin  hükümetin  yetkisinde  olduğunu,  yazı  da 
askeri yazım kurallarına aykırılıkların bulunduğunu, rütbe yanlışlıklarının mevcut olduğunu, 5 nolu 
hard disk içinde ele geçen yapılanma isimli klasörden haberinin olmadığını, 2008 yılında Gölcük'te 
görevli olduğunu, yazı kapsamında bir görevinin olmadığını, Gölcük bölgesi daire grup amirleri 
bilgi.xls belge kapsamında bir görevi hiçbir zaman almadığını, Gölcük Donanma Komutanlığında 
ele geçen kalem içindeki dijital verilerde ele geçen money.xls isimli belgede isminin geçmesi ile 
ilgili olarak belgeyi ilk kez gördüğünü, niçin hazırlandığını bilmediğini, 24.05.2009 tarihli İstanbul 
Emniyet  Müdürlüğüne gönderilen ihbar  içeriğinden haberinin olmadığını,  suçlamalarla  ilgili  bir 
görev almadığını ifade etmiştir.

b-)  Kapatılan İstanbul 10.  Ağır Ceza Mahkemesindeki  07.02.2012 Tarihli  82 Nolu 
Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle:

Sözde dijital verinin hazırladığı iddia edilen tarihlerde Deniz Harp Akademisinde öğrenci 
olduğunu,  1.  Ordu  Komutanlığmdaki  seminere  katılmadığını,  bu  kapsamda  görev  almadığını, 
iddianamede belirtilen tarihteki görevi ile iddiaların bağdaşmadığını, dijital verilerin iradesi dışında 
hazırlandığını ve kendisi ile arasında bir bağının olmadığını, öncelikli ve özellikli personel listesini 
kabul  etmediğini,  bu  kapsamda  bir  görev  almadığını,  çalışma  grubu.doc  isimli  belgede 
oluşturulduğu iddia edilen gruptan haberinin olmadığını, bu kapsamda bir görev almadığını, sözde 
dijital  verilerin  üst  verileri  de  incelendiğinde  birçok  manipülasyon  ve  yazım  hatalarının  açık 
olduğunu, EK-DHA görevlendirme.doc isimli Word belgesiyle ilgisinin bulunmadığını, Donanma 
Komutanlığı  Karargahına  hiç  gitmediğini,  money.xls  isimli  dijital  veriden bilgisinin  olmadığını, 
teklif-2.doc  isimli  belgeyi  oluşturmadığını,  Suga  Harekat  Planı  yokken  sözde  plana  ilişkin 
çalışmaların yapılmasının izahının yapılamayacağım, dijital verinin imza bloğu açıldığı iddia edilen 
Zafer  Erdim  İnal'ın  26  Temmuz  -  22  Ekim  2002  tarihleri  arasında  Deniz  Harp  Akademisi 
Komutanlığında görev yaptığını,  22 Ekim 2002 tarihinde Deniz Harp Akademisinde ayrıldığını, 
sözde dijital  verinin hazırladığı  tarihte  Deniz Harp Akademisinde görevli  olmadığını,  adı geçen 
şahsın rütbesinin yanlış yazıldığını, bununla birlikte adı geçen şahsın rütbesini yanlış yazan kişilerin 
kullanıcı  dosya  yolanda  şahsın  rütbesini  doğru  olarak  düzelttiklerini,  dijital  verinin  oluşturma 
tarihleri itibariyle zaman ve mekan açısından tutarsızlıkların bulunduğunu, akademide eğitim aldığı 
dönemde  öğrencilere  herhangi  bir  bilgisayar  tahsis  edilmediğini,  öğrenci  subaylara  tahsisli 
bilgisayar  verme  uygulamasının  2004  yılında  başladığını,  akademide  öğrenim  yaptığı  süre 
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içerisinde adına tahsisli  bir  bilgisayarının bulunmadığını,  dijital  verinin kullanıcı  yollarında son 
kaydedici olarak gözüken Cem Gürdeniz'in suç tarihinde Karadeniz de görevde olduğunu, dijital 
verinüst  veri  bilgileri  incelendiğinde  verinin  20  kez  düzenlenmesine  karşın  kullanıcı  yollarında 
sadece 3 adresin bulunduğunu,  bunun da veriye üçüncü şahıslar  tarafından müdahale edildiğini 
ortaya koyduğunu, Deniz Harp Akademisi Komutanlığı envanterindeki tüm bilgisayarların şirket 
isminin bulunduğunu, ancak üst  veri  yollarına bakıldığında şirket isminin bulunmadığını,  teklif-
2.doc isimli belgenin 8 Nisan 2004 tarihinde yaratıldığı, 2 Ocak 2003'te de değiştirildiği, dijital 
verinin  oluşturulmadan  önce  değiştirilmesinin  akılla  izahının  bulunamayacağını,  sahte  dijital 
verilerin şahsına ait olduğunu gösterir herhangi bir delil bulunmadığını belirterek beraatine karar 
verilmesini beyan etmiştir.

200-) SANIK METE DEMİRGİL:

a-)  Klasör  14  Dizi  59-60'de  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
01.07.2011 Tarihli  Beyanlarında Özetle:  Atılı  suçlamayı  kabul  etmediğini,  İzmir  ve Marmaris 
Bölgeleri müzahir subay ve astsubay listesini ilk defa gördüğünü, Suga Harekat planını daha önce 
duymadığını, 2002-2004 yıllarında İzmir Narlıdere de askeri gazino ve spor tesislerinde komutan 
olarak  faaliyet  yürüttüğünü,  listeye  isminin  neden  yazıldığını,  bilmediğini,  Suga  Harekat  Planı 
çerçevesinde  bu  plana  karşı  çıkacak kişilerin  yani  hassas  personel  listesindeki  kişilerden Yener 
Karahanoğlu'nun  tevkifi  ile  kendisi  ve  Nihat  Altunbulak'm  görevlendirme  hususunun  doğru 
olmadığını,  böyle  bir  görevlendirmenin  yapılmadığını,  belgeye  isminin  neden  yazıldığını 
bilmediğini, Aksazgemi.xls isimli belgeden bilgisinin olmadığını, sicil ve görevinin doğru olarak 
yazıldığını,  Suga  Harekat  Planı  çerçevesinde  bir  plan  ve  yazışma  yapmadığını,  kendi  sınıfının 
makina sınıfı olduğunu beyan etmiştir.

b-) Klasör 14 Dizi  64'de Bulunan,  Sorgu Hakimliğinde Yapmış Olduğu 01.07.2011 
Tarihli  Savunmalarında Özetle:  Cumhuriyet  Savcılığmdaki  beyanlarını  tekrar  eden sanık  atılı 
suçlamayı reddetmiştir.

c-)  Kapatılan  İstanbul  10.  Ağır Ceza Mahkemesindeki  07.02.2012 Tarihli  82  Nolu 
Celsede  Yapmış  Olduğu  Savunmasında  Özetle: Aşama  beyanlarını  tekrar  eden  sanık  atılı 
suçlamayı  reddettiğini,  İzmir  ve  Marmaris  bölgeleri  müzahir  subay  ve  astsubay  listesinin  kim 
tarafından ve ne maksatla yazıldığını bilmediğini, Suga Harekât Planının icrasında reaksiyonların 
gösterilmesine engel olan komutanlar olarak belirtilen komutanların tevkifi veya yetki devri içeren 
tebligatın  yapılması  amacıyla  görevlendirildiği  hususunun  doğru  olmadığını,  bu  şekil  bir  emir 
almadığını, bu hususta yemin ettirilmediğini, dijital verileri gördüğüne, tebliğ ettiğine dair herhangi 
bir imzasının bulunmadığını beyan ederek beraatine karar verilmesini talep etmiştir.

201-)SANIK MURAT ÖZENALP:

a-)  Klasör  12  Dizi  406-408'de  bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  vermiş  olduğu 
22.08.2011  tarihli  beyanlarında  özetle:  Atılı  suçlamayı  kabul  etmediğini,  Balyoz,  Suga,  Oraj 
harekat planları  çerçevesinde bir  talimat  almadığını,  1.  Ordu'da gerçekleştirilen plan seminerine 
katılmadığını, 2001-2003 yılı Mart arasında Genelkurmay'da proje subayı olarak, 2003-2005 yılları 
arasında ise Gölcük'te TCG Gediz Gemisinde ikinci komutan olarak görev yaptığını, öncelikli ve 
özellikli görevlendirmeler listesini kabul etmediğini. Amirallistesil.xls belgesinden 2003 tarihinde 
haberinin olmadığını, 2010 yılında internetten öğrendiğini, normal şartlarda 2013-2014 yıllarında 
terfi etmesi gerektiğini, 2006 yılında yapılan değişiklikle albaylık terfi  için bekleme süresinin 6 
yıldan  5  yıla  indirildiğini,  EGAYDAAK  ÇG.doc  isimli  belgede  öngörülen  bir  çalışmaya 
katılmadığını,  Burak  alt  çalışma  gurubu  içerisinde  yer  almadığını,  GNKUR-direktif.doc  isimli 
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belgeyi hazırlamadığını, Genelkurmay'da planların yapıldığı şubede çalışmadığını, belgenin dijital 
yollarında  ismi  geçen  Cem  Gürdeniz'in  o  esnada  Gölcük'te  görevli  olduğunu  tespit  ettiğini, 
dolayısıyla belgenin doğru olmadığını,  24.05.2009 tarihli  İstanbul Emniyetine gönderilen e-mail 
ihbarı ve ekindeki yazılı belgenin ne anlama geldiğini bilmediğini, Ergenekon kapsamında şüpheli 
Hüseyin Vural Vural'ın Kadıköy'deki evinde ele geçen CD'de yer alan Papa Gez Resim isimli excel 
dosyasında ilgili olarak Papa ile ilgisinin olmadığını, adı geçen şahsı tanımadığını, yalnızca ismi 
geçen Dora Sungunay'ı tanıdığını, Allah'a inanan bir insan olduğunu, 3-4 ay önce umreye gittiğini 
beyan etmiştir.

b-) Klasör 12 Dizi 433-436'de bulunan, Sorgu Hakimliğinde yapmış olduğu 22.08.2011 
tarihli  savunmalarında  özetle:  Cumhuriyet  Savcılığmdaki  beyanlarını  tekrar  eden  sanık  atılı 
suçlamayı reddetmiştir.

c-) Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki Savunmaları:
ca) 17.01.2012 tarihli 74 nolu celsede yapmış olduğu savunmalarında özetle:
Aşama beyanlarını tekrar eden sanık atılı suçlamayı kabul etmediğini, delil vasfı taşıdıkları 

tartışmalı olan iddia edilen suç tarihi ile ilgisi olmayan yanlış isim, yanlış rütbe, meta data, üst veri 
yolu, yazım hatası gibi hususları içeren dijitaller hakkında yorum yapmanın anlamsız olduğunu, 
dijital verilerin mahkemeyi yanıltmaya yönelik olduğunu, bu davaya konu plan ve yazışmalardan 
haberinin olmadığını, hazırladığı iddia edilen imzası veya parmak izini ihtiva etmeyen birkez olsun 
çıktısı  alınmamış,yani  hukuken kendisi  ile  illiyet  bağı  kurulması  imkansız  olan  Murat  Özenalp 
isimli bir bilgisayarı, görev yaptığı birim, rütbe ile ilgisi olmamasına rağmen hayatı boyunca hiç 
görmediği bir  teklifte değişiklik teklifini  içeren 1 adet dijital  ile kim tarafından ne maksatla ne 
zaman oluşturulduklarını bilmediği listelerden bilgi sahibi olmadığını, bu konularla ilgili kimseden 
emir  almayıp  emir  vermediğini,  rızası  dışında  başkaları  tarafından  oluşturulan  kendisine  tebliğ 
edilmemiş ve kabul etmediği üçüncü bir kişide ele geçirilen dijitaller dışında kendisine ait tek bir 
maddi delil öne sürülmediğini beyan ederek beraatine karar verilmesini talep etmiştir.

cb) 04.09.2012 tarihli 116 nolu celsede yapmış olduğu savunmalarında özetle:
Evrensel  hukuk  ilkelerine  aykırı  olarak  suçsuz  olduğunu  kanıtlamasının  beklenerek 

masumiyet karinesinin ihlal edildiğini, gerek iddianame gerek esas hakkında mütalaada, hakkında 
aleyhine  bir  tek  maddi  delil  gösterilmemiş  olması,  bu  hususların  resmi  makamlardan  alınan 
yazılarla çürütülmesi kamu tanığı olarak dinlenen şahısların beyanlarına itibar edilmemesi, davanın 
gidişatını  değiştirilebilecek  tanıkların  davet  edilmemesi,  dosyada  mevcut  raporlara  itibar 
edilmemesi,  5  nolu  harddisk  ile  ilgili  olarak  bilirkişi  raporu  alınması  yoluna  gidilmemesi, 
mahkemenin maddi gerçeğe ulaşma niyetini gösterdiğine inanmaması, tahliye taleplerinin gerekçe 
gösterilmeksizin reddedilmesi, haklı talepleri karşılanmadığı için savunma görevini yapamayacak 
duruma gelen ve davalara katılmayan müdafıilerinin yokluğunda usul hükümlerine aykırı  olarak 
savunma yapmasının istenmesi nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini değerlendirdiğini 
beyan ederek esas hakkındaki mütalaaya yönelik müdafıinin yokluğunda yanlış birşey söylememek 
ve eksik savunma yapmamak için sözlü görüş bildiremediğini ifade etmiştir.

202-)SANIK MURAT SAKA:

a-)  Klasör  22  Dizi  417-419'da  bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  vermiş  olduğu 
12.08.2011  tarihli  beyanlarında  özetle: Atılı  suçlamayı  kabul  etmediğini,  1.  Ordu'da 
gerçekleştirilen  seminere  katılmadığını,  2002-2006  yılları  arasında  Genelkurmay  İstihbarat 
Başkanlığında  tatbikat  subayı  olarak  görev  yaptığını,  öncelikli  ve  özellikli  görevlendirme 
listesinden haberinin olmadığını, Suga Harekat Planının genel kısımdaki gerekçenin Balyoz Harekat 
Planını oluşturmada gerekçe olamayacağını, EGAYDAAK'larla ilgili herhangi bir çalışma gurubu 
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içerisinde yer almadığını, EGAYDAAK ÇG.doc isimli belgeyi kabul etmediğini, kendisini böyle bir 
yazı  tebliğ  edilmediğini,  EGAYDAAK  çalışma  gurubu  konu  teklif.doc  isimli  belgeyi 
hazırlamadığını, belgenin hazırlandığı tarihin 18.11.2002 olduğunu, oysa create date tarihi olarak 
07.12.2002  tarihinin  gözüktüğünü,  kendisinin  hazırlaması  halinde  07.12.2002  tarihini  atması 
gerektiğini,  yine  bu belgenin Can Erenoğlu'nun imzasına açıldığını,  komutanının doğru isminin 
Abdullah Can Erenoğlu olduğunu, belgeyi yazmış olsa A. Can Erenoğlu şeklinde yazacağını, konu 
teklif  EK-A.doc isimli  belge ile  ilgili  olarak bu hususta  bir  çalışma yapmadığını,  isminin birisi 
tarafından kullanıldığını, belgeyi kendisinin hazırlamadığını, İleryos Adası ile ilgili bir çalışmayı 
yapmadığını,  yapılan  çalışmada  imla  hatalarının  bulunduğunu,  bu  şekil  bir  yazıyı  yazmasının 
mümkün  olmadığını,  belgelerin  dijital  yollarında  birçok  kez  isminin  geçmesini  hayretle 
karşıladığını, dijital belgelerde kullanıcı adı ve tarihlerin kolayca değiştirilebileceğini öğrendiğini, o 
nedenle dijital yolların sonradan hazırlandığı kanaatinde olduğunu, başarılı bir kurmay subay olması 
nedeniyle  kendisini  engellemek  isteyen  birileri  tarafından  dijital  verilerin  hazırlanmış  olduğuna 
inandığını,  EGAYDAAK'larla ilgili  yapılan çalışmalarda EK-A'nın 07.12.2002 de saat 15.44 de 
hazırladığını, üst yazının ise 10:37 de hazırlanmış olduğunu, yazıyı hazırlayacak olsa ekini daha 
önce hazırlaması gerektiğini, bu belgeleri kendisinin hazırlamadığının ortada olduğunu, Ergenekon 
soruşturması  kapsamında  Aşkın  Lale'den  elde  edilen  hazırkart  rehberi  ile  ilgili  olarak  şahsı 
tanımadığını,  isminin  yanında  gözüken  telefonun  kendisine  ait  olmadığını  ve  bu  telefonu 
kullanmadığını,  İbrahim Sezer'den  elde  edilen  bilgikaynağı.txt  adlı  belge  ile  ilgili  olarak  İnesa 
isimli  bir  arkadaşının  olmadığını,  Fahri  Can  Yıldırım'ı  tanıdığını,  Ergenekon  soruşturması 
kapsamında  hakkında  işlem  yapılan  Dora  Sungunay  ile  60'a  yakın  görüşme  kaydının  normal 
oduğunu, o tarihlerde kendisi ve Dora Sungunay'm Beykoz'da gemi komutanı olduklarını beyan 
etmiştir.

b-) Klasör 22 Dizi 425-426'da bulunan, Sorgu Hakimliğinde yapmış olduğu 13.08.2011 
tarihli  savunmalarında  özetle:  Cumhuriyet  Savcılığmdaki  beyanlarını  tekrar  eden  sanık  atılı 
suçlamayı kabul etmemiştir.

c-) Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki Savunmaları:
ca) 17.01.2012 tarihli 74 nolu celsede yapmış olduğu savunmalarında özetle:
Aşama  beyanlarını  tekrar  eden  sanık  davanın  delil  özelliği  taşımayan  dijital  verilere 

dayandığını,  Adli  Tıp ve soruşmalarında uzman bir  kuruluş olan Newyork Amerika'da konumlu 
bulunan Cyber  Diligence  10 Mayıs  2010 tarihinde  hazırlamış  olduğu raporunda bir  dokümanın 
orijinalliğinin diğer ilgili faktörler dikkate alınmaksızın sadece meta datanm incelenmesi ile hiçbir 
koşulda  saptanamayacağını  belirttiğini,  TÜBİTAK  raporunda  herhangi  bir  dokümanın  üst  veri 
bilgilerinin  uygun  bir  ortam  oluşturularak  yeniden  düzenlenebileceğinin  belirtildiğini,  eğer  bu 
veriler kendi içerisinde tutarlı olarak yaratıldı ve kötü niyetli olarak bir sahte doküman üretildiği ise 
bu  durumun  sadece  CD  ve  içerisindeki  dokümanların  teknik  olarak  incelenmesi  ile  tespit 
edilemeyeceğini, bilgisayarın gerçek zamanının değiştirilebilir veya bu maksat ile üretilmiş olan 
programların  kullanılabileceğini,  üst  veriler  değiştirilebilir  bilgiler  olduğundan değerlendirilmesi 
yapılan  belgelerdeki  kayıtlara  bakılarak  kayıtların  orijinal  olup  olmadığı,  yazar  olarak  görünen 
ismin gerçekten bu yazıyı yazan kişi olup olmadığının söylenemeyeceğini, dolayısıyla bu kayıtların 
adli delil olarak kullanılamayacağını, 5 nolu harddiskin sistem kurulumunun 9 Nisan 2008 tarihini 
kapsadığını, kendisine suç isnat ettirilen klasörleri İKK 2004, oluşturma tarihinin 2004 olduğunu, 
2008'de kullanılmaya başlayan bir klasörde bu oluşturma tarihinin olamayacağını, İleryos Adası ile 
ilgili olarak askerlik kurumu ile bağdaşmayacak hataların yapıldığı ve çelişkilerin mevcut olduğunu, 
EGAYDAAK'lara  istinaden  üretilen  sanal  belgelerle  ilgili  olarak  iddianamede  bunların  son 
kaydetme tarihlerinin Suga Harekat Planı isimli belgenin son kaydetme tarihinin önceki bir tarih 
olduğunun  görüldüğünün  belirtildiğini,  anılan  belgelerin  Suga  Harekat  Planı  kapsamında 
hazırlanmasının  mümkün  olmadığını,  58.  Türkiye  Cumhuriyet  Hükümetinin  28  Kasım 2002'de 
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güvenoyu aldığı tarihten önce tarafından düzenlendiği iddia edilen dijital verinin oluşturma tarihinin 
18 Kasım olmasının akılla izahının bulunmadığını, EGAYDAAK'larla ilgili bir çalışmanın 31 kişi 
tarafından gerçekleşebilecek bir  çalışma olamayacağını,  EGAYDAAK'lara istinaden yürütülecek 
faaliyetlerle ilgili çalışma gurubunda görevlendirilmediğini, bu yönde herhangi bir emir almadığını, 
gurubun iddia edilen amacına yönelik faaliyetinin olmadığını, amirinin bilgisi dışında herhangi bir 
faaliyette  bulunmasının  mümkün  olamayacağını,  dijital  belgedeki  imza  bloğunda  adının  ve 
soyadının iradesi dışında kullanıldığını, belgelerdeki yapılan hataların kurmay subaylar tarafından 
yapılabilecek  türden  hatalar  olmadığını,  sözde  verilerde  suçlandığı  listelerde  ismi  geçen  başka 
kişiler  hakkında  tutuksuz  yargılama  devam  ettirilirken  hatta  bazıları  hakkında  dava  dahi 
açılmamışken kendisinin tutuklu bulunmasının sebebini anlamadığını, kaçma şüphesi oluşturacak 
herhangi bir davranışının bulunmadığını, atılı suçların gerçekle ilgisinin olmadığını, somut delile 
dayanmadığını, sahtekarlıkları yapanların tespit edilmesinini mahkemeye üzerine düşen ciddi bir 
görev olduğunu, görevin yerine getirilmesinde mahkemenin başarıya ulaşmasını gönülden temenni 
ettiğini beyan etmiştir.

cb) 04.09.2012 tarihli 116 nolu celsede yapmış olduğu savunmalarında özetle:
Avukatı duruşmaya katılmadığı halde savunma yapmaya zorlandığını, bu durumun Avrupa 

İnsan  Hakları  Sözleşmesine  ve  Evrensel  Hukuk  Kurallarına  aykırı  olduğunu,  mahkemeden 
taleplerinin  çoğunlukla  reddedilmesinin  mahkemenin  tarafsızlığını  yitirmiş  olduğunu  karine 
oluşturduğunu, adil yargılanma şartlarının bulunmadığına kanaat getirdiği bu mahkemede savunma 
yapmanın ya da İddia Makamının mütalaasına karşı beyanda bulunmanın yargılamaya hiçbir fayda 
sağlamayacağı kanaatinde olduğunu, bu nedenle son sözde dahil olmak üzere herhangi bir savunma 
yapma ya da beyanda bulunmayı istemediğini beyan etmiştir.

203-) SANIK MUSTAFA İLHAN:

a-)  Klasör  45  Dizi  25-26'da  bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  vermiş  olduğu 
14.09.2011 tarihli beyanlarında özetle: 2002-2005 yılları arasında Ankara'da bilimsel karar destek 
şube müdürü olarak görev yaptığını, bu süre zarfında 2002 Eylül ayı ile 2003 Mart ayları arasında 
İstanbul'da Harp Akademilerinde müdavim öğrenci subayı  olarak bulunduğunu,  plan seminerine 
katılmadığını, Oraj Hava Harekat Planı çerçevesinde kendisine herhangi bir talimat verilmediğini, 
bu  kapsamda bir  görev  almadığını,  EK-I  Lahika-5  isimli  sıkıyönetim görevlerinde  kullanılacak 
personel listesinden haberinin olmadığını, listedeki kişilerin birçoğunu meslektaşı olması nedeniyle 
tanıdığını, 5 nolu harddisk içindeki EK-C Lahika-8 CETV-A.doc isimli belgenin doğru olmadığını, 
İKK şube müdürü şeklinde bir görev almadığını, o dönemde plan subayı olmadığını ve görevinin 
istihbaratla ilgisinin bulunmadığını, pilot subay olması nedeniyle istihbarat ihtisasının olmadığını, 
böyle  bir  görevlendirmenin  yapılamayacağını,  akademide  bulunduğu  dönemde  bilgisayarının 
olmadığını, o dönemde akademide bulunan ortak bilgisayarın kullandığını, 2003'te Ankara'da şahsi 
bilgisayarının  bulunduğunu,  şirket  ismi  olarak  Alev-Mustafa  gözüktüğünü,  Alev'in  eşinin  ismi 
olduğunu, hiçbir gerekçenin darbeye sebep olmayacağını beyan etmiştir.

b-)Klasör  45  Dizi  31'de  bulunan,  Sorgu  Hakimliğinde  yapmış  olduğu  14.09.2011 
tarihli  savunmasında  özetle: Cumhuriyet  Savcılığındaki  beyanlarını  tekrar  eden  sanık  atılı 
suçlamayı reddetmiştir. 

C-) Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki Savunmaları:
ca) 06.02.2012 tarihli 81 nolu celsede yapmış olduğu savunmalarında özetle:
Aşama beyanlarını tekrar eden sanık atılı suçlamayı kabul etmediğini, EK-I Lahika-5 adlı 

belgede nitelendirilen herhangi  bir  görev almadığını,  kendisine bu konuda daha önce bir  tebliğ 
yapılmadığını, bu sahte belgeyi hazırlamadığını, isminin iradesi dışında belgede kullanıldığını, EK-
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C Lahika-7 Cetvel-A adlı dijital veri ile ilgili olarak dijital veriye ait meta data bilgilerinde yazar 
olarak Mustafa İlhan isminin tespit tutanağına göre bulunduğunun belirtildiğini, ancak sözde darbe 
planını  hazırlamak  üzere  biri  İstanbul'da  diğeri  Ankara'da  olmak  üzere  iki  çalışma  gurubu 
oluşturulduğunu ve Oraj Hava Harekat Planının hazırlanması görevinin 6 Ocak 2003 tarihinde Hava 
Harp Akademisi Komutanlığına verildiğini, iddiaya göre Ankara'da Hava Kuvvetleri Komutanlığı 
Karargahında  ve  3.  İkmal  ve  Bakım  Komutanlığında  oluşturulan  çalışma  gruplarının  sözde 
hazırlıklarını tamamlayarak Hava Harp Akademisine yollayacaklarının belirtildiğini, dijital kayıtlar 
incelendiğinde  Pilot  Kurmay Yarbay Mustafa  İlhan'ın  Ankara'da  Hava Kuvvetleri  Karargahında 
oluşturulan istihbarat çalışma grubu içerisinde görevlendirildiğinin anlaşıldığını, istihbarat çalışma 
grubunun içinde olduğu iddia edilen herkesin iddianameye göre Ankara'da bulunduğunu, iddiaya 
göre 5 subayın birlikte çalışarak EK-C Lakiha-7'nin A, B, C ve Ç sayılı cetvellerini oluşturduklarını, 
kendisinin 1 Ekim 2002 tarihinden itibaren Silahlı Kuvvetler Akademisinde bulunması nedeniyle 
zaman  ve  mekan  açısından  çelişkilerin  bariz  bir  şekilde  ortaya  çıktığını,  3  Şubat  tarihinde 
kendisinin değil Cetvel-A'yı kendi masaüstü bilgisayarında dahi bir tur şirketine ait servis minibüsü 
içinde Esenboğa Havaalanına gitmesi nedeniyle hazırlayamayacağım, kendisinin istihbarat ile ilgili 
hiçbir  eğitim  deneyiminin  olmaması  nedeniyle  böyle  bir  görevin  verilmesinin  akla  uygun  bir 
açıklamasının  bulunmadığını,  ayrıca  Word  kaydının  istenirse  başkası  tarafından 
değiştirilebileceğini,  ilk  hazırlayanın  meta  data  bilgilerini  içeren  bir  kayıt  ele  geçirilip  içeriği 
değiştirilerek  yeniden  yayımlanabileceğim,  bu  takdirde  son  kayıt  satırında  ilk  hazırlayanın 
kullandığı ismin değil son kayıt eden şahsın kullandığı ismin görüleceğini, suçlamaya esas dijital 
kaydın bu özellikleri taşıdığını, ilk kaleme alan şahıs ile son kaydedenin farklı kişiler olduğunu, 
Cetvel-A adlı dijital verinin kullanılan Word sürümüne göre üst verilerde belirtilen 13 değişikliğe 
karşın kayıt satırında 10 değişikliği gösteren 10 adet kaydın olmasının gerektiğini, oysa sadece 2 
adet satırın bulunduğunu, bunların da Mustafa İlhan ve C. Köylü isimlerinin kullanıldığı kayıtlar 
olduğunu,  bu  tutursızlığın  verinin  manipüle  edilmiş  olduğunu  açıkladığını,  istihbarat  çalışma 
gurubu  tarafından  hazırlandığı  iddia  edilen  EK-C'nin  Lahika-7  Cetvel-A'sı  ile  lojistik  çalışma 
gurubu  tarafından  hazırladığı  iddia  edilen  EK-G Lahika-3  Cetvel-A'smm teşkilat  şemalarmdaki 
isimler hariç format olarak ve formatlarm geçmişlerine ait kayıtlar olarak birebir aynı olduklarını, 
her iki dijital verinin 3 Şubat 2003 tarihinde hazırlandığını, kaleme alınış saatlerinin sırası ile 09:27 
ve 11:04 olduğunu, her iki Word belgesinin de C. Köylü ismini kullanan şahıs tarafından aynı gün 
19 Şubat 2003 tarihinde son kez kaydedildiğini, birebir aynı formatlarm her iki Word belgesinde 
kullanılmasının aklen ve mantıken izahının bulunmadığını, EK-C Lahika-7 Cetvel-A ile ilgili olarak 
şahsı yönünden istihbari çalışma grubunda tutarsızlıkların bulunduğunu, şahsının hem plan subayı 
hem de  şube  müdürü  olamayacağını,  bunun  hem amir  hem  de  kendisinin  memur  olmak  gibi 
anlamsız bir çift kişilik doğurduğunu, Cetvel-A'yı hazırlayan komplocunun ismini imza bloğuna 
ekleyerek bu sahte belgenin kendisi  tarafından hazırladığı görüntüsünü vermeye çalıştığını,  oraj 
planı  ile  ilgili  çalışmalara  yönelik  direktifin  ilk  kez  6  Ocak  2003  tarihinde  verildiği, 
oysaiddianamenin ilgili sayfalarında 1. Taktik Hava Kuvveti Komutanlığında devam etmekte olan 
Oraj Hava Harekat Planları  çalışmaları  şeklinde devam eden ibarenin geçtiği  dijital  verinin son 
kayıt tarihinin 2 Ocak 2003 olduğu, Harp Akademileri Komutanı tarafından planlama direktifinin 
henüz  verilmemiş  bir  planın  çoktandır  1.  Taktik  Hava  Kuvveti  Komutanlığında  kotarılmaya 
çalışıldığı  anlamına  geldiğini,  Suga  Harekat  Planında  Oraj  Harekat  Planına  yapılan  atfın  Oraj 
planlama direktifi verilmeden önceki bir tarihte olması yani olmayan bir plana atıfta bulunulması 
nedeniyle kanıt olarak sürülen dijital verilerin doğal süreçlerde oluşturulmadıklarını gösterdiğini, 
yani dijital verilerin sahte olduğunun açık olduğunu, şahsına yönelik tek suçlama olan Oraj Hava 
Harekat Planı  kapsamında Hava Kuvvetleri  İstihbarat Teşkilatında yapılacak değişikliğe yönelik 
belgeyi  hazırladığı  iddiasını  kabul  etmediğini,  bununla  ilgili  hiçbir  kanıtın  ileri  sürülemediğini 
beyan ederek beraatine karar verilmesini talep etmiştir.

cb) 04.09.2012 tarihli 116 nolu celsede yapmış olduğu savunmalarında özetle:
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Suçsuzluğunun yapılan yargılama sonucunda ispat edildiğini, buna rağmen özgürlüğünün 
ısrarla  kısıtlanmaya devam olunduğunu,  Hilmi Özkök ve  Aytaç Yalman'ın  huzurda tanık olarak 
dinlenmeleri  ve  şüpheli  harddisk  ve  flash  belleklerin  heyet  tarafından  belirlenecek  bilirkişiler 
tarafından  incelenmesi,  verilerin  değerlendirme  safhasının  icra  edilerek  İddia  Makamının  polis 
kanaatine dayalı delillerini somut gerekçelerle çürütmesine olanak sağlanması durumunda dosyanın 
usul hükümlerine göre hazır olacağını ve adil yargılanacağını değerlendirdiğini beyan etmiştir.

204-) SANIK MUSTAFA HALUK BAYBAŞ:

a-)  Klasör  22,  Dizi  347-349'da  bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  vermiş  olduğu 
12.08.2011 tarihli beyanlarında özetle:  Suçlamayı kabul etmediğini, hükümeti yıkmaya yönelik 
bir  teşebbüsünün  olmadığını,  2010/185  ve  2010/1003  soruşturmaları  kapsamında  ele  geçen 
öncelikli  ve özellikli  görevlendirme listesinde yer  almadığını,  bu listeden haberinin  olmadığını, 
2002  Temmuz'unda  Genelkurmay  Harekat  Başkanlığı  Tatbikat  Şubeye  proje  subayı  olarak 
atandığını,  2004  yılma  kadar  burada  kaldığını,  Balyoz,  Oraj  ve  Suga  Harekat  Planlarını  hiç 
duymadığını,  2000-2002  yıllarında  Harp  Akademilerinde  öğrenci  olduğunu,  kurmaylık  eğitimi 
alırken  İbrahim  Fırtına'nın  akademiler  komutanı  olduğunu,  2002-2004  yılları  arasında 
Genelkurmayda bulunduğu esnada bütün komutanların karacı olduğunu, denizciler ile bağlantısının 
olmadığını, Cem Aziz Çakmak'ı ismen tanıdığını, ancak 2005 yılından soma da şahsen tanıdığını, 
Cem Aziz Çakmak'ın, kendisine herhangi bir şekilde görevlendirme listesinden bahsetmediğini, bu 
listeyi hazırlayıp hazırlamadığını bilmediğini, "ankara kol.doc" isimli belgenin doğru olmadığını, 
kendisinin  o  tarihlerde  Ankara'da  Genelkurmayda  görevli  olduğunu,  Deniz  Kuvvetleri  ile 
bağlantısının  olmadığını,  bu  görevlendirme  listesinin  doğru  olmadığını,  Engin  Heper  isimli 
tümamiralin  tevkifinde  rol  almadığını,  Sinan  Ertuğrul'u  o  tarihlerde  Deniz  Kuvvetleri 
Karargahındaki  görevi  nedeni  ile  tanıdığını,  şahsi  samimiyetinin olmadığını,  kendisi  ile  birlikte 
tevkifte görevlendirilen O. Alp Kırıkkanat'ı tanımadığını, ayrıca Engin Heper'in, kendisinin Deniz 
Harp Akademisi Komutanı olduğunu, kendisine yönelik böyle bir hareket içerisinde yer almasının 
düşünülemeyeceğini,  "EGAYDAAK  ÇG  Liste.doc"  isimli  belgeyi  kabul  etmediğini,  hükümeti 
yıpratmaya  yönelik  herhangi  bir  çalışma  içinde  olmadığını,  böyle  bir  çalışma  ile  ilgili  bir  şey 
duymadığını,  EGAYDAAK'lar  ile  ilgili  bir  çalışma  yapılacak  olsa  kendi  şubelerinin  bunu 
yapmayacağını, Cemal alt çalışma grubunda faaliyet göstermediğini, bu grupta isimleri belirtilen 11 
kişi  ile  aynı  yerde  çalışmadığını,  bu  kişilerin  çoğunun  Deniz  Kuvvetleri  Karargahında  görevli 
olduklarını,  bildiği  kadarı  ile  Genelkurmayda  görevli  olarak  sadece  kendisinin  bulunduğunu, 
"çalışmaliste.doc"  isimli  belgeyi  kabul  etmediğini,  bu  çalışma  grubunda  yer  almadığını,  Kadir 
Sağdıç'ın, kendi amirali olmadığını, ayrıca kendilerinin iç tehdide yönelik tatbikat yapmadıklarını, 
kendisinin ÑATO tatbikatlarını organize ettiğini,  ülke içindeki tatbikatlarla işinin olmadığını, bu 
kapsamda da  sık  sık  yurtdışına  çıktığını,  hatırladığı  kadarı  ile  17.12.2002 tarihinde  yurtdışında 
olduğunu,  "1.Toplantı.doc  "  isimli  Aralık  20002  tarihli,  Kadir  Sağdıç  imzasına  açılmış  belgeyi 
hazırlamadığım ve  yazmadığını,  ismini  M.  Haluk Baybaş  olarak  kullandığını,  ancak sözkonusu 
belgeyi  kendisinin  hazırlamadığını,  Ali  Türkşen'i  ismen  tanıdığını,  "Ç.GrubuGörevlendirme 
Listesi.doc" isimli belgeyi kendisinin hazırlamadığını, listede isminin Haluk Baybaş olarak yazılmış 
olduğunu, kendisinin ismini M. Haluk Baybaş olarak yazdığını, tatbikatçı olduğunu, dış tehdit ile 
ilgili  bir  çalışma içinde yer  almasının mümkün olmadığını,  "GÖLCÜK.2008-2" isimli  belgenin 
doğru olmadığını,  2004 yazından itibaren Gölcük'e  tayininin çıktığım,  o tarihten beri  Gölcük'te 
görevli  olduğunu, köprü elemanın ne anlama geldiğini bilmediğini,  birinci bölge köprü elemanı 
şeklide bir yapılanmanın olmadığını, Gölcük'te oturmalarına rağmen işleri gereği 365 gün gemide 
görevli  olduğunu,  yılın  yarısından  fazlasını  da  Gölcük  dışında  geçirdiğini,  bu  belgenin  dijital 
yollarında isminin geçmesini de anlamadığını,  2002-2003 tarihlerinde görev yaptığı yerde proje 
subaylarının hepsinin bilgisayarlarının bulunduğunu, Saltuk Baysal'ı 2004 yazından soma atandığı 
TCG Yavuz Gemisinde tanıdığını, Saltuk Baysal'm, orada Hava Savunma Harbi Subayı olduğunu, 
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İstanbul Emniyet Müdürlüğüne 24.05.2009 tarihinde gönderilen ihbar ekindeki isminin karşısındaki 
Saltuk Baysal ile ilgili notun ne anlama geldiğini bilmediğini, Saltuk'un hiçbir ekibinin olmadığını, 
kendisinin ise Yavuz Gemisinde savaş harekat subayı olduğunu, geminin komutanının birinci sene 
Tamer  Zorlubaş,  ikinci  sene  ise  Özdem Koçer  olduğunu,"GÖLCÜK BÖLGESİ  DAİRE GRUP 
AMİRLERİ  BİLGİ.xls"  isimli  belgeyi  ilk  defa  gördüğünü,  Ergenekon  soruşturması  kapsamına 
hakkında işlem yapılan Hüseyin Vural Vural isimli kişiden ele geçirilen CD içeriğindeki "incele" 
isimli  belgedeki  kendisi  ile  ilgili  kısmı  kabul  etmediğini,  kendisinin  mezhepçi  yapılanma veya 
DHKP-C ile ilgisinin olmadığını, isminin neden oraya yazıldığını bilmediğini, Hüseyin Vural Vural 
isimli kişiyi tanımadığını, kendisinin devamlı olarak demokratik kurallar içinde kaldığını, hükümeti 
devirmeye yönelik bir teşebbüs içinde bulunmadığını, dinini bilen ve vecibelerini yerine getirmeye 
çalışan bir insan olduğunu, vatanına milletine bağlı olduğunu beyan etmiştir.

b-) Klasör 22, Dizi 353'de bulunan, Sorgu Hakimliğinde yapmış olduğu 13.08.2011 
tarihli  savunmalarında  özetle: Suçlamaları  kabul  etmediğini,  hakkındaki  bilgi  ve  belgeleri, 
suçlama  sebebini  yakın  zamanda  soruşturma  nedeni  ile  öğrendiğini,  Balyoz  soruşturmasını  da 
medyadan öğrendiğini, öğrendiği kadarı ile Suga Harekat Planının 03 Şubat 2003 tarihli olduğunu, 
kendisine yönelik suçun tarihinin ise 2002 tarihli  olduğunu, Suga Harekat Planı yayınlanmadan 
kendisinin oradaki fiilleri işleyemeyeceğini, çelişki bulunduğunu, verilerin hepsinin dijital ortamdan 
elde edildiğini, dijital veriler üzerinde oynama yapma ve değiştirmenin mümkün olduğunu, nitekim 
somadan  dijital  veriler  üzerinde  oynama  yapıldığını  ve  bu  konuda  bilirkişi  raporlarının 
düzenlendiğini  öğrendiğini,  bu  dijital  verilerin  delil  olamayacağını,  2002-2004  yılları  arasında 
Genelkurmayda Tatbikat Şubede karacı subayların komutası altında NATO Tatbikat Proje Subayı 
olarak görev yaptığını, dolayısı ile Deniz Kuvvetlerinde hazırlandığı söylenen Suga Harekat Planı 
ile ve oradaki görevli denizci personel ile ilgisinin olmadığını, daha öncesinde hiçbir soruşturmaya 
uğramadığını, 20 yıllık meslek hayatında ülkesine şerefle hizmet ettiğini beyan etmiştir.

c-)  Kapatılan  İstanbul  10.  Ağır Ceza Mahkemesindeki  17.01.2012 Tarihli  74  Nolu 
Celsede Yapmış Olduğu Savunmasında Özetle: Önceki beyanlarına benzer beyanlarda bulunarak, 
söz konusu sahte dijital  verilerde isinin bilgisi  ve iradesi  dışında yer  aldığını,  dijital  verilerden 
haberinin olmadığını, bunların delil olamayacağını, kurgularında mantık hatalarının bulunduğunu, 
İddia  edildiği  gibi  hiçbir  grup  ile  hiçbir  toplantıya  katılmadığını,  bazı  komutanların  tevkifi  ile 
görevlendirildiği iddia edilen listede yer alan Binbaşı Ö. Alp Kırıkkanat'ı tanımadığını, kendisine 
belirtildiği şekilde bir görevlendirme yapılmış olsa bu kişiyi tanıması gerektiğini, suçlandığı dijital 
verilerin hiçbirisinde ıslak imzasının bulunmadığını, suç tarihindeki rütbesi itibarı ile gizli kalması 
gereken bir darbe planından haberdar olmasının mümkün olmadığını, Genelkurmay Başkanlığından 
alınan yazıya göre 16 Aralık 2002 tarihinden itibaren kadro tabanlı,  rakamsal kullanıcı adlarının 
kullanıldığını, sahte dijital veride olduğu gibi hepsi büyük harf olarak tam isim ve soyadı şeklinde 
kullanıcı  adlarının  hiç  kullanılmadığını,  bunun  da  hakkındaki  dijital  verilerin  sahte  olduğunu 
gösterdiğini, Donanma Komutanlığından çıkan dijital verilerin manipülatif olduğuna dair Donanma 
Komutanlığı  Askeri  Savcılığınca  aldırılan  14  Ocak  2011  tarihli  bilirkişi  raporu  bulunduğunu, 
hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini beyan etmiştir.

205-)SANIK NADİR HAKAN ERAYDIN:

a-)  Klasör  39,  Dizi  343-345'de  bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  vermiş  olduğu 
09.09.2011 tarihli  beyanlarında özetle:  Sözde darbe planlarının yapıldığı zamana tekabül eden 
2002  yılı  Ağustos  ayından  2003  yılı  Ağustos  ayına  kadar  Deniz  Kuvvetleri  Komutanlığında 
özellikle denizcilik işleri  ile ilgili  konularla ilgili  olarak görev yaptığını,  bu süre içerisinde çok 
yoğun yurtdışı  seyahatlerinin  olduğunu,  sözde Balyoz Darbe Planı  seminerinin  yapıldığı  tarihte 
Rusya'da  görev  seyahatinde  olduğunu,  Ankara  bölgesi  müzahir  subay  ve  astsubay  listesinde 
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avukatının  bilgi  vermesi  nedeniyle  ifadeye  gelmeden  önce  haberdar  olduğunu,  listenin 
düzenlendiğinden  hiçbir  şekilde  haberdar  olmadığını,  listeye  adının  neden  yazıldığını  da 
bilmediğini, sözde Balyoz Darbe Planı ile ilgili kendisine görevlendirme yapılmadığını, böyle bir 
darbe  planının  yapıldığını  basından  duyduğunu,  o  yıllarda  İstanbul'da  harp  oyunu  ya  da  plan 
semineri yapıldığından da haberdar olmadığını, EGAYDAAK'lara istinaden yürütülecek faaliyetler 
çalışma  grupları  ile  ilgili  gizli  EK-A isimli  sözde  belgenin  Aydın  Alt  Çalışma  Gurubu  başlığı 
altındaki bölümüne isminin nasıl,  neden ve kimler tarafından yazıldığını bilmediğini, bahsedilen 
Suga Harekat Planı ve harekat planı kapsamında EGAYDAAK'lara istinaden yürütülecek faaliyetler 
hakkında bilgi sahibi olmadığını, Amiralliğe terfi ettiği 2007 Ağustos'undan itibaren mecbur olduğu 
için adının önündeki  "N." kısaltmasını kullanmaya başladığını,  dolayısıyla  bu tarihten önce "N. 
Hakan  Eraydm"  isminin  geçtiği  hiçbir  yazışmanın  bulanamayacağını,  Aralık  2002  tarihli  ön 
koordinasyon  toplantısı  konulu  bilgi  notunu  düzenlediği  iddia  edilen  Kadir  Sağdıç'ın  o  tarihte 
Genelkurmay  Karargahında  görev  yapan  bir  tuğamiral  olduğunu,  dolayısıyla  Deniz  Kuvvetleri 
Komutanlığından  görev  yapan  personel  hakkında  bir  çalışma  gurubu  görevlendirme  listesinin 
oluşturulamayacağmı,  bunun Türk  Silahlı  Kuvvetlerinin  çalışma prensibine  aykırı  olduğunu,  19 
Kasım 2002 tarihli A. Feyyaz Öğütçü adına imza yeri açılmış bilgi notundaki görevlendirilen liste 
ile bu liste içeriğinin birbiri ile çeliştiğini, bunun da listelerin düzmece olduğunu gösterdiğini, 17 
Aralık  2002  tarihli  Kadir  Sağdıç  adına  imza  yeri  açılmış,  çalışma  gurubu  teşkili  konulu  bilgi 
notunun ekinde yer  alan EK-A'daki çalışma gurubu listesinde isminin neden yazılmış  olduğunu 
bilmediğini,  bu listelerin gerçeğe aykırı şekilde üretildiğini ve düzmece olduğunu düşündüğünü, 
bilgi  notunun  dijital  yollarını  kabul  etmediğini,  ilgisinin  olmadığını,  belgenin  düzenlendiği 
tarihlerde 1 Aralık 2002 tarihinden, 14 Aralık 2002 tarihine kadar yurtdışında görevli olduğunu, 
görev için Londra'ya gittiğini, ayrıca "H.Eraydin" isimli bir bilgisayarının bulunmadığını, M. Nuri 
Alacalı  adına imza yeri  açılmış,  13 Aralık 2002 tarihli yeniden yapılandırma faaliyetleri  konulu 
bilgi notu ekinde yer alan Ankara bölgesi müzahir subay ve astsubay listesine isminin neden ve ne 
şekilde  yazıldığını  bilmediğini,  kendisine  sorulan  bilgi  notları  ve  eklerinde  yer  alan  A.  Feyyaz 
Öğütçü,  Kadir  Sağdıç,  M.  Nuri  Alacalı  ve  diğer  şahıslarla  birlikte  çalışmadığını,  amir-memur 
ilişkilerinin olmadığını,  dolayısıyla kendisini de görevlendirmelerinin mümkün olmadığını, iddia 
edilen darbe planları içerisinde hiçbir şekilde yer almadığını, bahsedilen görevlendirmelerle hiçbir 
ilgisinin olmadığını, ayrıca darbe planlarının aleyhine yapıldığı söylenen hükümetin birçok üyesi ile 
çok yakın çalışına ilişkisi içerisinde olduğunu, yakın çalışma ilişkisi içinde olduğu kişilere yönelik 
yapılacak bir darbe planında yer almasının mantığa aykırı olduğunu, hükümet üyesi Milli Savunma 
Bakanı ve Müsteşarı tarafından kendisine takdirname verildiğini, hakkındaki suçlamaları kesinlikle 
kabul etmediğini beyan etmiştir.

b-)  Klasör  39,  Dizi  358-360'da  bulunan,  Sorgu  Hakimliğinde  yapmış  olduğu 
09.09.2011 tarihli  savunmalarında özetle:  Daha önce Deniz Kuvvetleri  Komutanlığında görev 
yaptığını, sözde darbe planlarının hazırlandığı iddia edilen Gölcük Donanma Komutanlığı ile bir 
ilgisinin olmadığını, Deniz Kuvvetlerinde çalışırken de denizcilikle ilgili birimlerde görev yaptığını, 
operasyonel birimlerde görev yapmadığını, Dışişleri Bakanlığı ve Denizcilik Müsteşarlığı ile ilgili 
iki kurumda müsteşar olarak görev yaptığını, komutanlıkta çok fazla çalışmadığını, hem Denizcilik 
Müsteşarlığında hem de Dışişleri Bakanlığında çalıştığı dönemlerde zamanın hükümet yetkilileriyle 
çok samimi ilişkilerinin olduğunu, o dönemde hükümet aleyhine ya da faaliyetlerini eleştirir şekilde 
herhangi bir beyanının bulunmadığını, bahsedilen kurumlarda çalışmadan önce hakkında güvenlik 
soruşturma yapıldığını, iddia edildiği gibi bir faaliyette bulunmuş olsaydı bunun tespit edileceğini, 
zamanın  hükümet  yetkilileriyle  daha  somaki  dönemde  de  çalıştığını,  samimi  ilişkilerde 
bulunduğunu, onlarla birlikte pek çok yurtiçi ve yurtdışı seyahatlere katıldığını, onlara sunumda 
bulunduğunu, uyumlu bir şekilde çalıştığını, bunun sonucu olarak kendisine 10 adet takdirname ve 
üstün  şeref  rozeti  takdim edildiğini,  bunun  da  hükümet  aleyhine  hiç  çalışmayı  düşünmediğini 
gösterdiğini, sözde darbe planlarından ve isminin geçtiği Suga planından basın aracılığı ile haberdar 
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olduğunu,  isminin  geçtiği  belgelerin  hazırlanmasında  hiçbir  katkısının  olmadığını,  neden  bu 
listelere  dahil  edildiğini  bilmediğini,  Denizciliğin  sivil  alanları  ile  ilgili  olarak  çalıştığını, 
EGAYDAAK'larla ilgili bir çalışmasının bulunmadığını beyan etmiştir.

c-)  Kapatılan  İstanbul  10.  Ağır  Ceza  Mahkemesindeki  17.01.2012  tarihli  74  nolu 
celsede yapmış olduğu savunmalarında özetle:  İddianamelerin yanlışlarla  dolu verilere  dayalı 
olarak  hazırlandığı,  dijital  verilerde  yüzlerce  maddi  hata  bulunduğunu,  objektif  hukukun  kabul 
edebileceği ve delil olabilecek bir görüşme, konuşma, imzalı veya mühürlü bir belge veyahut başka 
hiçbir  kanıtın bulunmadığını,  Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarının bünyesinde 
yüzlerce  kişinin  gizli  bir  tertip  içerisinde  bulunması  halinde  bunun  bu  karargahlarda  fark 
edilmemesinin  düşünülemeyeceğini,  bu  listelerde  yer  almayan  amirlerin,  üstlerin  ve  astların 
içerisinde bu faaliyetlerin gizlice yürütülemeyeceğini, nüfus kaydına göre tam isminin Nadir Hakan 
Eraydın  olduğunu,  Ağustos  2007'de  amiralliğe  terfi  etmesine  müteakip  Genelkurmay  usulleri 
gereğince "Nadir" isminin askeri yazışmalarda yer almaya başladığını, ancak 2002- 2003 yıllarında 
hazırlandığı iddia edilen belgelerde kendisini "Nadir" veya "N." ön ismi ile dahil ettiklerini, Ağustos 
2007'den  önceki  tarihte  hiçbir  askeri  dokümanda  ön  ismini  hiçbir  şekilde  kullanmadığım, 
hakkındaki  belgelerin  bir  kısmında  "Nadir"  ön  isminin  kullanılmış  olduğunu,  bir  kısmında  ise 
kullanılmamış olduğunu, Amiral terfi listesinde çok sayıda zaman çelişkisi ve maddi hata olduğunu, 
bu listede kendisinin tercih edildiğine ilişkin herhangi bir emare bulunmadığını, adının iki çalışma 
gurubu içerisinde geçtiğinin ve toplantıya katıldığının iddia edildiğini, o dönemde Genelkurmay'da 
değil Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı'nda görevli olduğunu, Genelkurmay'da çalışan ve 
kendisiyle hiçbir görev bağlantısı olmayan bir amiralin, kendisinin emrinden görevlendirmesinin 
mümkün  olmadığını,  listelerin  ve  yapıldığı  iddia  edilen  toplantıların  doğru  olmadığını,  dijital 
verilerin sahte olduğunu, hakkındaki tüm suçlamaları reddettiğini beyan etmiştir. 

206-) SANIK NAIL ILBEY:

a-)Klasör 15, Dizi 77-78'de bulunan, Cumhuriyet Savcılığında vermiş olduğu özetle: 
Suçlamayı kesinlikle kabul etmediğini, hayatı boyunca böyle bir suç işlemediğini, hukuka bağlı bir 
kişi olduğunu, devletine, milletine ve halkın iradesine saygısının her zaman tam olduğunu, konusu 
suç teşkil eden bir emri kesinlikle yerine getirmediğini, İstanbul ilinde görevlendirilecek personel 
listesinden 2011 yılında basından haberdar olduğunu, görevlendirmeden haberinin olmadığını, bu 
listenin doğru olmadığını, 2002-2004 yılları arasında İstanbul'da Kara Harp Akademisinde öğrenci 
olarak  bulunduğunu,  belgenin  altında  ismi  bulunan  Hanifı  Yıldırım'ı  ismen  tanıdığını,  belge 
tarihinde tanımadığını, Hanifı Yıldırım'm bu belgeyi hazırlayıp hazırlamadığını bilmediğini, kendi 
isminin  kasıtlı  olarak  bu  belgelere  yazıldığını  düşündüğünü,  bu  listede  Hasar  Tespit  Komutanı 
olarak  görevlendirilmiş  ise  de  bunun  ne  anlama  geldiğini  bilmediğini,  kendisine  bu  konuda 
herhangi bir görev verilmediğini, "Görevlendirme Çizelgesi.doc" isimli belgeyi ilk kez basından 
öğrendiğini,  bu  belge  ile  kendisinin  hiçbir  ilgisinin  olmadığını,  Hakan  Sargın'ın,  2002-2003 
yıllarında Kara Harp Akademisinde kendisi gibi öğrenci olduğunu, kendisi üzerinde herhangi bir 
amirlik görevinin bulunmadığını, listenin doğru olmadığını, içeriğine katılmadığını, belge altında 
imzası olan Erhan Kubat'm o tarihlerde Kara Harp Akademisinde öğretim görevlisi olduğunu, bu 
belgeyi  hazırlayıp  hazırlamadığını  bilmediğini,  "GÖZLEM  FORMU  EYÜP 2"  isimli  belgenin 
kendisi  tarafından  hazırlanmadığını,  dijital  yollarda  isminin  geçmesi  hususunu  bilmediğini, 
formların  ne  maksatla,  kim  tarafından  hazırlandığını  bilmediğini,  Mustafa  Koç'u  Harp 
Akademisinden  ismen  ve  simaen  tanıdığını,  2002-2003  yıllarında  onun  da  öğrenci  olduğunu, 
"KEŞİF FORMU" isimli belgeyi kendisinin oluşturmadığını, Eyüp Camii ile ilgili keşif çalışması 
yapmadığını, belgeyi kimin hazırladığını da bilmediğini, "KEŞİF SONUÇ RAPORU" isimli belgeyi 
de basından gördüğünü, kabul etmediğini, kendisinin hazırlamadığını, "GÖREVLENDİRİLECEK 
PERSONEL LİSTESİ" isimli belgeyi ilk kez gördüğünü, niçin hazırlandığını bilmediğini, "TERFİ 
        E-İmzalıdır           E-İmzalıdır            E-İmzalıdır               E-İmzalıdır 



T.C. İSTANBUL ANADOLU 4. AĞIR CEZA MAHKEMESİ Dosya-Karar No: 2014/188 Esas - 
2015/143
PLANI"  isimli  belgeyi  ilk  kez  ifade  esnasında  gördüğünü,  bu  belgenin  doğru  olmadığını, 
hakkındaki  dijital  verileri  reddettiğini,  hayatında  Eyüp  Camii'ne  1995  yılında  bir  kez  gittiğini, 
muhafazakar bir  aileden geldiğini,  kendisine iftira atıldığını ve atılı  suçlamayı  kabul etmediğini 
beyan etmiştir.

b-)  Klasör  14,  Dizi  135-136'da  bulunan,  Sorgu  Hakimliğinde  yapmış  olduğu 
01.07.2011 tarihli savunmalarında özetle: Daha önceden 1. Ordu Komutanlığına hiç gitmediğini, 
1. Ordu Komutanlığmdaki hiçbir seminere katılmadığını, dijital verilere adının kasıtlı yazıldığını,  
kesinlikle herhangi bir gayr-ı yasal bir görev almadığını, kimseye görev tevdi etmediğini, planda 
belirtilen Eyüp Camii civarına o tarihlerde hiç gitmediğini, nerede olduğunu da tam bilmediğini, 
suçsuz  olduğunu,  kendisinin  oluşturduğu  iddia  edilen  hiçbir  belgeyi  oluşturmadığını,  bunları 
basından gördüğünü ve duyduğunu, dijital verilerin delil niteliğinin olmadığını, dijital verileri kabul 
etmediğini beyan etmiştir.

c-)  Kapatılan  İstanbul  10.  Ağır  Ceza  Mahkemesindeki  06.02.2012  tarihli  81  nolu 
celsede yapmış olduğu savunmasında özetle:  Hakkındaki suçlamaları ve adının iradesi dışında 
geçirildiği  tüm  dijital  verileri  kesinlikle  reddettiğini,  bunların  kendisi  ile  hiçbir  ilgisinin 
bulunmadığını,  bahsi  geçen  seminerden  2010  yılında  basından  haberdar  olduğunu,  ayrıca  o 
dönemde  İstanbul  Jandarma Bölge  Komutanlığı  ve  1.  Ordu  Komutanlığı  ile  herhangi  bir  emir 
komuta bağlantısının olmadığını, isnat edilen suç ile ilgili hiçbir oluşumun içinde yer almadığını,  
hiçbir oluşuma şahit olmadığını, kanunların suç saydığı hiçbir fiili işlemediğini, dijital verilerin bir 
kısmını Ocak 2001'de basında, bazılarını ise savcılıkta ilk kez gördüğünü, dijital verilerin kendi 
tasarrufundaki bir yerdeele geçirilmediğini, hiçbirinde imzasının, elektronik imzasının, parafının, 
parmak  izinin,  ses  ve  görüntü  kaydının  bulunmadığını,  dijital  verilerin  tamamının  manipülatif 
olduğunu,  maddi  olarak  kendisi  ile  herhangi  bir  bağlantısının  bulunmadığını,kendisi  ile  ilgili 
görevlendirme  listelerinin  sahte  olduğunu,  dijital  verilerde  somaki  tarihli  bilgilerin  yer 
aldığını,rütbelerin  yanlış  yazılmış  olduğunu,  Eyüp  Camii'ne  ilişkin  keşif  formu  ve  keşif  sonuç 
raporunun doğru olmadığını, Fatih Camii için hazırlanan keşif formu ve keşif sonuç raporundaki 
aynı  imla ve yazım hatalarının Eyüp Camii'ne ilişkin keşif  formu ve keşif  sonuç raporunda da 
yapılmış  olduğunu,  Özgür  Ecevit  Taşçı'yı  ilk  kez  mahkemede  tanıdığını,  Erdinç  Atik'i  ise  hiç 
tanımadığını, birbirini tanımayan insanların aynı hataları yapmalarının mümkün olmadığını, Eyüp 
Camii  keşif  sonuç raporunda geçen Darüşşafaka Caddesinin isminin 15 Haziran 2006 tarihinde 
Atatürk Bulvarı Fatih Caddesi, Akdeniz Caddesi ve Karadeniz Caddesi isimlerinin ise 18 Mayıs 
2007 tarihinde verilmiş olduğunu, buna dair İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının yazısının 
mevcut olduğunu, dijital verilerin en erken 18 Mayıs 2007 tarihinden soma sahtecilik ile üretilmiş 
olduğunu, Harp Akademilerinde öğrenci subay iken adına Nail İlbey ismi ile herhangi bir bilgisayar 
tahsis edilmediğini, suçsuz olduğunu ve beraatini talep ettiğini beyan etmiştir.

207-) SANIK NAMIK SEVİNÇ:
Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki 13.02.2012 tarihli 85 nolu celsede 

yapmış olduğu savunmasında özetle: Adının geçtiği 2 adet dijital veriye dayanılarak suçlandığını, 
dijital  verilerde  adının  geçmesinin  bilgisi  ve  iradesi  dışında  olduğunu,  kendisine  yöneltilen 
suçlamaları  kesinlikle  reddettiğini,  adının  alışveriş  merkezlerinde  görevlendirilen  personel 
listesinde geçmiş olmasının kendi bilgi ve iradesi dışında olduğunu, kendisine bu şekilde bir görev 
verilmediğini,  bu  liste  hakkında  da  bilgisi  olmadığını,  bu  listede  ismi  geçen kişilerle  şahsi  bir 
irtibatının bulunmadığını,  listedeki  kişilerin  bazılarını  sadece ismen tanıdığını,  bazılarını  ise hiç 
tanımadığını, listedeki tüm kişilerin suçlanmadığını, bunun da bu listenin suçlamayı temel teşkil 
etmediğini  gösterdiğini,  alışveriş  merkezleri  ile  ilişkili  diğer  hiçbir  listede  isminin  geçmediğini, 
"EK-Ğ LAHİKA-4 CETV-A" isimli belgeyi hazırlamadığını, bu dijital verideki gibi kullanıcı adının 
bulunmadığını,  kendisine  bu  kullanıcı  adlı  bilgisayar  tahsis  edilmediğini,  imza  bulunmadığını, 
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herkes tarafından hazırlanabileceğini, hukuki delil niteliği taşımadığını, hakkındaki dijital verilerle 
diğer  kişiler  için üretilen dijital  verilerin aynı  detaylara sahip olduğunu, dijital  verilerde sadece 
rakam  ve  isim  değişikliği  yapılmış  olduğunu,  bu  değişiklikler  yapılırken  bazen  rütbe 
değişikliklerinin yapılmasının unutulduğunu, dijital verilerin tek elden ve birbirinin kopyası olarak 
üretildiğini,  05-07  Mart  2003  tarihindeki  1.  Ordu  Komutanlığında  yapılan  plan  seminerine 
katılmadığını  ve  seminerden  haberinin  de  olmadığını,  seminerle  ilgili  herhangi  bir  çalışma 
yapmadığını ve görev almadığını, 2001-2003 yılları arasında İstanbul'da Hava Harp Akademisinde 
öğrenci  subay  olduğunu,  Hava  Pilot  Subayı  olduğunu,  alışveriş  merkezlerinin  kontrol  gibi  bir 
konunun kendi ihtisas sahası ile örtüşmediğini, hakkındaki suçlamayı kabul etmediğini ve beraatini 
talep ettiğini beyan etmiştir.

208-)SANIK NECDET TUNÇ SÖZEN:

a-)  Klasör  16,  Dizi  110-112'de  bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  vermiş  olduğu 
08.07.2011 tarihli beyanlarında özetle: "EK-I LAHİKA-4" isimli dijital belgeyi kabul etmediğini, 
böyle bir  dijital  veriden daha önceden haberinin olmadığını,  kendisine böyle  bir  görevlendirme 
yapılmadığını, Cengiz Köylü'yü ismen tanıdığını, Cengiz Köylü'nün, kendisi öğrenci olarak İstanbul 
Hava Harp Akademisinde  bulunduğu sırada  orada görevli  olduğunu,  2002-2004 yılları  arasında 
Hava  Harp  Akademisinde  okuduğunu,  o  dönemde  Hava Harp  Akademisi  Komutanının  Korcan 
Pulatsü Harp Akademileri Komutanının da İbrahim Fırtına olduğunu, o dönemde komutanlardan 
kendisine  iddialarla  ilgili  yazılı  ve  sözlü  herhangi  bir  emir  vetalimat  verilmediğini,  "EK-Ğ 
LAHİKA-4 CETV-C.doc" isimli yazıyı hazırlamadığını, yazıdan haberinin olmadığını, bu belgenin 
dosya özelliklerinde Tunç Sözen ismi gözükmekte ise de öyle bir belge oluşturmadığını, "EK-Ğ 
LAHİKA-4.doc" isimli belgeyi daha önceden görmediğin,, kendisinin pilot subay olduğunu, idari 
ve lojistik herhangi bir görevde çalışmadığını, alışveriş merkezlerinin kontrolüne yönelik herhangi 
bir  çalışma  yapmadığını,  yazı  altında  ismi  bulunan  Yalçın  Ergül'ü  ismen  tanıdığını,  şahsen 
tanımadığını, kendisinin İstanbul'da Harp Akademisinde öğrenci olduğu dönemde Yalçın Ergül'ün 
de orada Hava Kuvvetleri  Personeli  olarak görevli  olduğunu,  Yalçın Ergül'ün,  kendisine yazıda 
iddia  edildiği  gibi  bir  görevlendirmede  bulunmadığını,  bu  belgeleri  kesinlikle  oluşturmadığını, 
planlardan  haberinin  olmadığını,  hatırladığı  kadarıyla  Namık  Sevinç  ve  Gürkan  Yıldız'ın  da  o 
tarihlerde kendileri  ile birlikte  öğrenci  olduğunu,  Güllü Saikaya'yı  tanımadığını,  öğrenci olduğu 
dönem içinde  İbrahim Fırtına  ve  Korcan Pulatsü ile  görüşme durumlarının  olmadığını,  öğrenci 
olduğu  dönem  içinde  1.  Orduya  hiç  gitmediğini,  1.  Ordu'da  Mart  2003'te  düzenlenen  plan 
seminerine katılmadığını, bu seminerle ilgili kendisine herhangi bir görev ve talimat verilmediğini, 
balyoz  soruşturmasından  önce  seminerden  haberinin  olmadığını,  soruşturma  açıldıktan  sonra 
basından haberdar olduğunu, jenerik olarak yapılan plan semineri ya da harp oyunlarında normal 
olarak kişi, yer ve makam isimlerinin kullanılmayacağını, ancak bu konuda çok net bir bilgisinin de 
olmadığını, gerçek yer ve kişiler üzerinde plan seminerinde isimler kullanılmış ise bunun jenerik bir 
senaryo olmadığının anlaşıldığını, buna kimsenin izin vermeyeceğini, bunların kendi şahsi kanaati 
olduğunu, öğrenci olduğu dönemde kendisine suç konusu olayla ilgili olarak herhangi bir araştırma 
konusu  verilmediğini,  öğrenci  olduğu  dönemde  Hava  Harp  Okuluna  hiç  gitmediğini,  Yalçın 
Ergül'ün  kendinden  kıdemli  olduğunu,  Cengiz  Köylü'yü  şahsen  tanımadığını,  ismen  tanıdığını, 
öğrenci olduğu dönemde Cengiz Köylü'nün Harp Akademisinde görevli olduğunu, Y. Ziya Toker'in 
de aynı şekilde görevli olduğunu, Y. Ziya Toker'i ismen tanıdığını, Cengiz Köylü'nün, kendisine 
herhangi bir şekilde görevlendirme yapmadığını, kendisinin Oraj Hava Harekat Planı çerçevesinde 
alışveriş  merkezlerinin  durumu  ile  ilgili  Korcan  Pulatsü'ya  herhangi  bir  belge  hazırlayıp 
sunmadığım, öğrenci olduğu esnada Merzifon'da geri hizmet uçuşu yaptığını, 2001-2002 yıllarında 
Ege Denizinde uçmadığını, Özel Filo Komutanlığı diye bir isim hiç duymadığını, mağdur olduğunu 
beyan etmiştir.
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b-)  Klasör 16,  Dizi  42'de bulunan,  Sorgu Hakimliğinde yapmış olduğu 09.07.2011 
tarihli  savunmalarında  özetle:  Üzerine  atılı  suçlamayı  kabul  etmediğini,  belge  olarak  önüne 
konulan dijital belgeleri hiçbir şekilde kendisinin düzenlemediğini ve hiç kimseden emir almadığını, 
Fİ6 pilotu olduğunu, lojistik faaliyetlerle ilgili bir görevi yerine getirmesinin mümkün olmadığını, 
savcılık beyanlarını tekrar ettiğini beyan etmiştir.

c-)  Kapatılan  İstanbul  10.  Ağır  Ceza  Mahkemesindeki  06.02.2012  tarihli  81  nolu 
celsede yapmış olduğu savunmasında özetle: Suçlamaları kabul etmediğini, kamuoyunca Balyoz 
ve  Oraj  olarak  bilinen  sözde  planlarla  ilgili  kendisine  hiçbir  zaman  hiçbir  şekilde  görev 
verilmediğini, kendisinin de hiç kimseye sözde böyle bir görevi hiçbir şekilde bildirmediğini ve 
kabul etmediğini, 05-07 Mart 2003 tarihindeki seminere katılmadığını, kendisinin hazırladığı iddia 
edilen  2  adet  dijital  dokümanı  kendisinin  hazırlamadığı,  Şubat  2003  döneminde  Hava  Harp 
Akademisi  1.  Sınıf  öğrencisi  olduğunu,  kontrol  denetim ve  müdür  yardımcısı  gibi  bir  sıfatının 
hayatı  boyunca  olmadığını,  Hava  Kuvvetlerinde  böyle  bir  kadronun  bulunmadığını,  planlama 
yetkisinin  ve  bilgisinin  olmadığını,  beraber  çalışma  gurubunda  olduğu  iddia  edilen  kişilerle 
öğrencilik döneminde emir-komuta içi veya dışı herhangi bir bağlantısının bulunmadığını, beraber 
çalışmadıklarını,  isminin  geçtiği  yazılar  ile  ilişkilendirilen  sözde  Oraj  Harekat  Planı  harekat 
tasarısında  alışveriş  merkezleri  ile  ilgili  tek  bir  ifade  de  bulunmadığını,  alışveriş  merkezlerinin 
kontrolü ile ilgili  hususların sadece sözde Balyoz Harekat  Planı  ana metninde geçtiğini,  balyoz 
harekat planı görevlendirme listelerinde kendi isminin geçmediğini, iddianamede Ergin Saygun'un 
konuşmalarının  suçlamalarda  delil  olarak  gösterildiğini,  ancak  Ergin  Saygun'un  konuşmalarına 
bakıldığında  sadece  pilotların  görevlendirilemeyeceği  manasının  çıktığını,  bu  nedenle  bu 
konuşmaların kendi hakkında suç delili olarak gösterilmeyeceğini, amiri olmayan bu şahıstan emir 
alamayacağını, kendisinden rütbece büyük olan personele görev vermesinin mümkün olmadığını, 
Emniyet Genel Müdürlüğü, Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı birimleri tarafından 
hazırlanan ve teknik özellikleri sunulan raporlara göre, hazırladığı iddia edilen iki dijital verinin 
kendisi  tarafından  hazırlandığına  dair  ıslak  imza,  dijital  imza  bulunmadığını,  şahsına  ait  veya 
kendisine  tahsis  edilen  herhangi  bir  bilgisayarda  hazırlandığını  gösteren  hiçbir  somut  kanıt 
bulunmadığını, her iki dijital veriden hiç yazıcı çıktısı alınmadığını, hakkındaki dijital kayıtların 
meta data bilgilerine göre tespit edilen değişiklik sayıları ile kayıt satırlarının uyumlu olmadığını, 
farklı  kişiler  tarafından  hazırlandığı  iddia  edilen  dijital  verilerin  hazırlanmış  olduğu  program 
versiyonlarının  aynı  versiyon  olduğunu,  kullanıcı  yazım  özelliklerinin  aynı  olduğunu,  bunun 
mümkün olamayacağını, TÜBİTAK tarafından harılanan 16 Haziran 2010 tarihli bilirkişi raporuna 
göre  dosyaların  üst  verilerinde  değişiklik  yapılmasının  her  zaman  mümkün  olduğunu,  askerlik 
hayatının  28.  yılında  haksız  yere  hapse  atıldığını,  kendisine  yapılan  bu zalimliğin  kendisini  ve 
ailesini üzdüğünü ve acı içerisinde bıraktığını, kendisine iftira atıldığını beyan etmiştir.

209-) SANIK NURİ ÜSTÜNER:

a-)  Klasör  39,  Dizi  83-84'de  bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  vermiş  olduğu 
24.08.2011 tarihli beyanlarında özetle: Suçlamaların doğru olmadığını, 2002-2004 yılları arasında 
Aksaz'da konuşlu TCG Gemlik Gemisinin 2. Komutanı olduğunu, Suga Harekat Planı çerçevesinde 
herhangi bir faaliyette bulunmadığını, o tarihler itibari ile böyle bir plandan haberinin olmadığını, 
öncelikli ve özellikli personel görevlendirme listesinden haberdar olmadığını, liste içeriği hakkında 
herhangi  bir  bilgisinin  olmadığını,  Cem  Aziz  Çakmak'ı  mesleki  olarak  tanıdığını,  ancak  şahsi 
samimiyetinin  bulunmadığını,  isminin  listeye  kim  tarafından  yazıldığını  bilmediğini, 
"ÇGrubuPer.doc" isimli belgeden haberinin olmadığını, fîziken böyle bir belgenin hazırlanmasının 
mümkün olmadığını, Ege Deniz Bölge Komutanı ile irtibatının olmadığını, Hüseyin Hoşgit'i ismen 
tanıdığını,  listenin altında ismi olan Aşkın Üredi'yi  de ismen tanıdığını,  onun dışında irtibatının 
bulunmadığını,  meslek  hayatı  boyunca  EGAYDAAK'larla  ilgili  çalışma  yapmadığını,  "Toplantı 
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Tutanağı.doc" isimli belgeyi kabul etmediğini, böyle bir toplantıya kesinlikle katılmadığını, böyle 
bir  çalışmanın  içinde  yer  almasının mümkün olmadığını,  bu belgenin eki  olan "Saha EKİ.doc" 
isimli belgeden de haberinin olmadığını, dijital yollarında isminin neden yer aldığını bilmediğini, 
Erhan  Şensoy'u  şahsen  tanıdığını,  akademide  beraber  okuduklarını,  onun  yazıp  yazmadığını 
bilmediğini,  dijital  yollarında  belgeyi  oluşturan  olarak  gözüken  Faruk  Doğan'ın  o  dönemde 
Aksaz'da  Gaziantep  Gemisinin  2.  Komutanı  olduğunu,  Faruk  Doğan'ı  tanıdığını,  ancak  bu 
belgelerle ilgili bilgi irtibatlarının bulunmadığını, "AKSAZ GEMi.xls" isimli belgeden haberinin 
olmadığını,  bu listenin gerçek olamayacağını,  24.05.2009 tarihli  İstanbul Emniyet  Müdürlüğüne 
yapılan e-mail ihbarı ve ekiyle ilgili olarak bu e-mailin kendisi ile irtibatının bulunmadığını, kendi 
isminin  karşısında  bulunan  nota  bir  anlam  veremediğini,  bu  konuda  herhangi  bir  fikrinin 
olmadığını, iddiaların asılsız ve gerçek dışı olduğunu, 2003 yılında gemide görevli olduğu için plan 
seminerinden haberinin olmadığını beyan etmiştir.

b-)  Kapatılan  İstanbul  10.  Ağır  Ceza  Mahkemesindeki  07.02.2012  tarihli  82  nolu 
celsede  yapmış  olduğu  savunmasında  özetle:  Beşiktaş  Adliyesinde  ifade  vermiş  olduğu  24 
Ağustos 2011 tarihine kadar Balyoz ve Suga isimli planlardan basında söz edildiği kadarıyla bilgi 
sahibi olduğunu, kendisine atfedilen hayali dijital verileri ve e-postayı ilk kez soruşturma savcısının 
önündeki  dosyada  gördüğünü,dijital  verilerin  içinde  sadece  ismi  yer  aldığı  için  kendisi  ile 
ilişkilendirildiğini, bunun hiçbir maddi delille desteklenmediğini, dijital verilerde imzasının veya 
parmak izinin bulunmadığını, bilirkişiler tarafından hukuken de delil olarak kabul edilmeyeceğinin 
defalarca ifade edilmiş  olduğunu,  dijital  verilerin manipülatif  olduğunu,  kendi  bilgisi  ve iradesi 
dışında isminin dijital verilerde yer aldığını, suçlandığı dijital verilerin personel bilgilerine sahip 
herhangi bir kişi tarafından kolaylıkla üretilebileceğini, iddia edildiği gibi herhangi bir toplantıya 
katılmadığını,  çalışma  grubunun  bulunmadığını,  hakkındaki  ihbar  e-mailinin  isnat  edilen  suçla 
ilgisinin olmadığını, 5-7 Mart 2003 tarihlerinde 1. Ordu Komutanlığında yapılan plan seminerine 
katılmadığını, tamamen kötü niyetli bir çete tarafından düzmece olarak hazırlanmış dijital verilere 
dayanılarak  kendisine  yöneltilen  her  türlü  suçlamayı  reddettiğini,  beraatini  talep  ettiğini  beyan 
etmiştir.

210-) SANIK NURİ SELÇUK GÜNERİ:

a-)  Klasör  19,  Dizi  81-82'de  bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  vermiş  olduğu 
08.07.2011  tarihli  beyanlarında  özetle:  Suçlamayı  kabul  etmediğini,  hükümeti  yıkmak  için 
oluşturulan grubun içinde yer almadığını, bu konuda kendisine sözlü ve yazılı emir verilmediğini, 
tebligat  yapılmadığını,  2003  yılında  gerçekleştirilen  1.  Ordudaki  plan  seminerinden  haberinin 
olmadığını,  plan  seminerini  duymadığını,  2001-2004  yılları  arasında  Genelkurmay  Harekat 
Başkanlığında  görevli  olduğunu,  Deniz  Kuvvetlerinden  gelen  gemilerin  konuşlanması  ile  ilgili 
evrakları inceleyip, ilgili makamlara bildirme görevlerinin olduğunu, Ankara bölgesi müzahir subay 
ve astsubay listesinden haberinin olmadığını, listeyi ilk kez gördüğünü, listenin altında ismi olan M. 
Nuri Alacalı'yı tanımadığını, listeyi kimin, neden hazırladığını bilmediğini, müzahir-subay listesi 
diye  bir  liste  hazırlanıp  hazırlanmadığını  bilmediğini,  böyle  bir  listenin  askeriyede 
hazırlanmayacağını, Özden Örnek'i tanımadığını, kuvvet komutanı olarak ismini bildiğini, "ankara 
kol.doc"  isimli  listeyi  hazırladığı  iddia  edilen  A.  Sinan  Ertuğrul'u  2003'te  tanımadığını,  bu 
görevlendirme  listesini  kabul  etmediğini,  kendisine  böyle  bir  görevlendirme  yapılmadığını,  o 
tarihlerde  Genelkurmay'da  görevli  olduğu  için  Eşref  Uğur  Yiğit'i  tanımadığını,  görevlendirme 
emrini  veren  Feyyaz  Öğütcü'yü  tanımadığını,  "EGAYDAAK  ÇG  Liste.doc"  isimli  belgeden 
haberinin  olmadığını,  Cemal  Alt  Çalışma  Grubunun  ne  anlama  geldiğini  bilmediğini,  listeyi 
hazırladığı iddia olunan İsmail Taylan'ı tanımadığını, "çalışma raporl_03.doc" isimli belgeyi kabul 
etmediğini,  o  tarihte  Genelkurmay  Başkanlığında  görevli  olduğunu,  böyle  bir  bilgi  notu 
hazırlamadığını,  kullanıcı  yollarında  isminin  geçmesini  kabul  etmediğini,  kullanıcı  yollarında 
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isimleri  geçen diğer kişileri  de o tarihte tanımadığını,  bu belgenin eki olarak görünen "toplantı 
sonuç.doc" isimli belgeyi de kabul etmediğini, iddia edildiği gibi böyle bir toplantıya katılmadığını, 
kendisine  gösterilen  toplantı  tutanağını  imzalamadığını,  belgenin  dijital  yollarını  da  kabul 
etmediğini,  böyle  bir  belge  hazırlamadığını,  "SKY  TEŞKİLAT.doc"  isimli  belgenin  doğru 
olmadığını, kendi ismine açılmış ise de böyle bir bilgi notu hazırlamadığını, Ocak 2003 tarihinde 
rütbesinin yarbay olduğunu, yüzbaşı olmadığını, belgeyi yazan olarak Güneri ismi görünüyor ise de 
bu  belgeyi  hazırlamadığını,  "MEDYA_SERVİS"  isimli  belgeyi  kabul  etmediğini,  cemaat 
liderlerinin fotoğraflanması ile ilgili kendisine herhangi bir görev verilmediğini, böyle bir çalışma 
yapmadığını, ilerleme raporu başlıklı bu dijital veride ismi geçen İ. Özdem Koçer'i ve diğer kişileri 
tanımadığını,  belge  altındaki  imza  kısmına  ismi  açılan  Cem  Aziz  Çakmak'ı  Harp  Okulundan 
tanıdığını,  şahsi  samimiyetinin  olmadığını,  Ergenekon  soruşturması  kapsamında  Mehmet  Şener 
Eruygur isimli kişiden ele geçirilen belge ile ilgili  olarak; Mehmet Şener Eruygur ile bir arada 
çalışmadığını,  Şubat  2005  tarihinde  herhangi  bir  şekilde  Andıç  hazırlamadığını,  bu  belgeyi 
hazırladığını  hatırlamadığını,  kendisinin  Şubat  2005'te  DKK  Yönetim  Şube  Müdürü  olduğunu, 
ancak  böyle  bir  belgeyi  hazırlamadığını,  bu  belgenin  emekli  Şener  Eryuygur'un  iş  yerinde  ele 
geçmesinin ne anlama geldiğini bilmediğini, halen kullanmış olduğu telefon numarası ile İbrahim 
Koray Özyurt'u  arayıp  aramadığını  hatırlamadığını,  İbrahim Koray Özyurt'u  tanımadığını,  Cem 
Aziz Çakmak ile  2009 yılında yapmış  olduğu görüşmeyi  hatırlamadığını,  Cem Aziz Çakmak'ın 
Harp Okulundan arkadaşı olduğunu, Muharrem Nuri Alacalı ile 2006-2007 yılları arasında yaptığı 
iddia  edilen  3  adet  telefon  görüşmesini  hatırlamadığını,  Ümit  Özcan'm  Harp  Okulundan  sınıf 
arkadaşı olduğunu, 2009 yılında telefonla görüşüp görüşmediğini hatırlamadığını, hakkında iddia 
edilen hususların hiçbir hakkında bilgisinin olmadığını beyan etmiştir.

b-) Klasör 19, Dizi 85-86'da bulunan, Sorgu Hakimliğinde yapmış olduğu 09.07.2011 
tarihli savunmalarında özetle: Üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini, savcılıkta vermiş olduğu 
ifadesini  aynen  tekrar  ettiğini,  iddia  edildiği  gibi  Türkiye  Cumhuriyet  Hükümeti  devirmeye 
teşebbüs etmek gibi bir plan dahilinde görev almadığını, kendisine savcılık aşamasında okunan ve 
sorulan  bir  takım  dijital  belgelerin  kendisi  tarafından  hazırlanmadığını,  bu  belgeler  dahilinde 
bahsedilen eylem ve fiiller içerisinde yer almadığını, hakkındaki suçlamaları tümüyle reddettiğini 
beyan etmiştir.

c-)  Kapatılan  İstanbul  10.  Ağır  Ceza  Mahkemesindeki  17.01.2012  tarihli  74  nolu 
celsede yapmış olduğu savunmasında özetle: Üzerine atılı suçu işlediğine dair herhangi bir somut 
kanıt,  maddi  delil,  fiziki  takip  sonucunda  elde  edilmiş  suç  unsuru  taşıyan  hukuksal  delil 
bulunmadığını,  hakkındaki  dijital  kurgular  ve çıktılar  haricinde ıslak ve elektronik imzalı  belge 
mevcut  olmadığını,  dijital  kurgularda  adının  ve  rütbesinin  yanlış  yazılmış  olduğunu,  dijital 
kurguların  Ceza  Muhakemesi  Kanununa  göre  delil  olarak  kabul  edilemeyeceğini  ve  suç  teşkil 
etmeyeceklerini, dijital kurguların kendisine ait ev, işyeri, araba ve bilgisayarda ele geçirilmediğini, 
üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini, suçsuz olduğunu, beraatini talep ettiğini beyan etmiştir.

211-)SANIK OĞUZ TÜRKSOYU:

a-)  Klasör  13,  Dizi  134-136'da  bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  vermiş  olduğu 
24.06.2011 tarihli beyanlarında özetle:  Suçlamayı kabul etmediğini, 2001-2003 yılları arasında 
İstanbul  Kara  Harp  Akademisinde  öğrenci  olduğunu,  2001-2002  ve  2003  yıllarında  Balyoz 
Güvenlik Harekat Planı diye bir plan hiç duymadığını, bu plan çerçevesinde kendisine herhangi bir 
görev  verilmediğini,  İstanbul  Jandarma  Bölge  Komutanlığı  kilit  görevlere  atanacak  personel 
listesinden haberinin olmadığını, bu listeye isminin neden yazıldığını bilemediğini, listede İstanbul 
Jandarma  Bölge  Komutanlığında  çalıştığının  görüldüğünü,  ancak  İstanbul  Jandarma  Bölge 
Komutanlığında  hiç  çalışmadığını,  Kara  Harp  Akademisinde  okuduğu  dönemde  Hüseyin 
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Özçoban'm da akademide okuduğunu, ancak Hüseyin Özçoban'ı sadece Meslektaş olarak tanıdığını, 
listede  yer  alan  diğer  kişileri  ismen  tanıdığını,  ancak  şahsi  tanışıklığının  bulunmadığını,  listeyi 
hazırladığı iddia edilen Hanifı Yıldırım'ı tanımadığını, akademide öğrenci olduğu dönemde böyle 
bir  oluşumun  içine  girmesinin  mantıklı  olmadığını,  aynı  belgenin  Gölcük  Donanma 
Komutanlığında ele geçmesi ile ilgili herhangi bir bilgisinin olmadığını, "Görevlendirme çizelgesi" 
isimli belgeyi kabul etmediğini, bunun doğru olmadığını, Beyazıt Camii'nde herhangi bir şekilde 
görevlendirilmediğini,  kendisi  ile  beraber  Beyazıt  Camii'nde  görevlendirilen  Yusuf  Kelleli'yi 
tanımadığını, Aziz Yılmaz'm ise aynı dönemde akademide bulunduğu kişilerden birisi olduğunu, 
ancak  şahsen  tanımadığını,  meslektaş  olarak  ismen  bildiğini,  Balyoz  Güvenlik  Harekat  Planı 
çerçevesinde camilere düzenlenecek bazı operasyonlarda kesinlikle yer almadığını, belgeyi yazdığı 
iddia edilen Erhan Kubat'ın o tarihlerde akademide öğretim görevlisi olarak görev yaptığını, Erhan 
Kubat'ı  ismen tanıdığını,  gözlem formlarını  kabul  etmediğini,  Aziz  Yılmaz'ın  kendisinden daha 
kıdemli  olması  nedeniyle  isminin  sağda  yazılması  gerektiğini,  ancak  solda  yazılmış  olduğunu, 
Beyazıt  Camii  ve  civarında  eylem  amaçlı  Balyoz  Güvenlik  Harekat  Planı  çerçevesinde  keşif 
yapmadığını,  iddia  edilen  gözlem  raporlarını  düzenlemediğini,  aile  çevresinin  dinine  bağlı 
insanlardan oluştuğunu, bu nedenle camilere yönelik böyle bir eylemi kimsenin kendisine teklif 
edemeyeceğini, kendisinin de böyle bir eylemi gerçekleştirmeyeceğini, Sakal Eylem Planı isimli bir 
planı hiç duymadığını, sadece basma aksedilince duyduğunu, Aziz Yılmaz ile özel bir ilişkisinin ve 
arkadaşlığının bulunmadığını, Mustafa Önsel, I lanifî Yıldırım, Yüksel Gürcan, Recep Yıldız, İhsan 
Balabanlı,  Abdullah  Dalay,  Yurdaer  Olcan  ve  Bekir  Memiş'i  tanımadığını,  beraber  görev 
yapmadıklarını, Sakal Eylem Planı kapsamında ismi geçen Hüseyin Özçoban, Yusuf Kelleli, Duran 
Ayhan, Musa Fariz, Uğur Üstek, Selahattin Gözmen, Fikret Çoşkun, Osman Çetin ve Abdil Akça'yı 
hiç  tanımadığını,  isimlerini  yeni  duyduğunu,  05-07  Mart  2003  tarihli  1.  Ordu  Komutanlığında 
gerçekleştirilen seminerden hiç haberinin olmadığını, bu seminere katılmadığını, kendi isminin bu 
belgelere kim tarafından yazıldığını bilmediğini beyan etmiştir.

b-)  Klasör  13,  Dizi  138-139'da  bulunan,  Sorgu  Hakimliğinde  yapmış  olduğu 
24.06.2011 tarihli savunmalarında özetle: Cumhuriyet Savcısına ayrıntılı beyanda bulunduğunu, 
o beyanlarını tekrar ettiğini, gözlem formunun altında ismi bulunan Aziz Yılmaz'm kendisinden 1 
yıl kıdemli olduğunu, askeri yazışma kurallarına göre Aziz Yılmaz'm isminin sağ tarafta yazılması 
gerektiğini,  Aziz  Yılmaz  ile  Kara  Harp  Akademisinde  aynı  dönemde  birlikte  okuduklarını,  bu 
dönemde  Aziz  Yılmaz'ı  tanıdığını,  ancak  iddia  edildiği  gibi  gözlem  formu  hazırlamadığını, 
görevlendirme çizelgesindeki Erhan Kubat'ı Kara Harp Akademisinde öğretim görevlisi olduğu için 
tanıdığını ancak görüşmüşlüğünün bulunmadığını, görevlendirme çizelgesinden ilk defa haberdar 
olduğunu, daha önceden çizelgeyi hiç görmediğini, bu listede ismi geçenlerin bazılarını meslektaş 
olarak tanıdığını, bunun dışında hiçbir ilişkisinin olmadığını, listenin hazırlandığı tarihte İstanbul 
Jandarma Bölge Komutanlığında çalışmadığını, o tarihte Kara Harp Akademisinde öğrenci subay 
olduğunu, hakkında yeterli delil bulunmadığını beyan etmiştir.

c-)  Kapatılan  İstanbul  10.  Ağır  Ceza  Mahkemesindeki  30.01.2012  tarihli  77  nolu 
celsede  yapmış  olduğu  savunmasında  özetle:  Hakkındaki  suçlamaları  kabul  etmediğini, 
suçlandığı dijital  verilerin ve belgelerin kendisi  ile ilgisinin olmadığını,  dijital  verilerde isminin 
iradesi  ve isteği  dışında yer  aldığını,  suçsuz  olduğunu,  beraatini  talep ettiğini  belirterek  ederek 
önceki beyanlarına benzer beyanlarda bulunmuştur.

212-) SANIK OSMAN BAŞIBÜYÜK:

a-)  Klasör  61,  Dizi  21-22'de  bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  vermiş  olduğu 
13.10.2011  tarihli  beyanlarında  özetle:  "EK-I  LAHİKA-4"  ve  "EK-K LAHiKA-8.doc"  isimli 
belgeleri hazırlamadığını, kendisine ait olmadığını, 2002-2003 yıllarında Hava Harp Akademisinde 
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öğrenci  subay olduğunu,  Güllü  Salkaya'yı  hatırlayamadığını,  ancak  öğrenci  oldukları  dönemde 
okulun sekreteri olduğunu öğrendiğini, o dönem itibariyle Güllü Saikaya ile şahsi tanışıklığının ve 
irtibatının olmadığını, Güllü Salkaya'nm tam olarak ne görev yaptığını bilmediğini, tüm yönergeleri 
araştırdığını, askeriyede taktik harekat merkezi hava kısmı diye bir birimin olmadığını gördüğünü, 
bu  şekildeki  ibarenin  hiçbir  yerde  geçmediğini,  yönergelerde  hava  destek  harekat  merkezinin 
geçtiğini,  iddia  edilen  yazıyı  bir  havacı  yazmış  olsaydı  bu  ismi  kullanması  gerektiğini,  askeri 
yazılarda  kim,  nereye,  ne  zaman,  nerede,  nasıl,  ne  maksatla,  ne  yapacak  şeklinde  temel  kural 
bulunduğunu,  bu  yazıda  bu  özelliklerin  hiçbirinin  karşılanamadığını,  bu  nedenle  askeri  yazı 
niteliğinde  görmediğini,  plar  da  ne  anlama  geldiğini  bilmediğini,  EK-I  LAHİKA-4  olarak 
adlandırılın listede kendisinden daha kıdemli kişilerin olduğunu, eğer bir yazı yazılması gerekiyorsa 
kıdem olarak bu kişilerin yazması gerektiğini, hakkındaki listede kendisi ile birlikte görevlendirilen 
Sinan Kesici, Uğur Arslan veMustafa Torun' u tanımadığını, halen de kim olduklarını bilmediğim, 
ayrıca kendisinin sıkıyönetim görevlerinde kullanılacak personel listesinde isminin olmadığını,  
ancak  sıkıyönetimle  ilgili  iddia  edilen  yazıları  yazdığının  belirtilmiş  olduğunu,  görevlendirme 
listesinde de isminin bulunmadığını, bunun çelişki oluşturduğunu, görev yaptığı süre içinde hep F 
16 eğitim ile ilgili görevlerde çalıştığını, karargaha ve harekat merkezlerine yönelik bir bilgi ve 
tecrübesinin olmadığını, belge tarihleri itibari ile kurmaylık öğrencisi olduğunu, öğrenciye böyle bir 
görev verilmesinin mümkün olmadığını, "EK-Ğ LAHİKA-4" isimli alışveriş merkezleri ile ilgili 
belgeyi ve suçlamayı kabul etmediğini, havacıların alışveriş merkezi ile ilgilerinin olmadığını, 2003 
yılında 1. Ordu Komutanlığında gerçekleştirilen plan seminerinden haberinin olmadığını, Balyoz 
Güvenlik  Harekat  Planı  ve  ona  bağlı  planlardan  hiç  haberinin  olmadığını,  kurmay  öğrencilik 
esnasında bu ve benzeri şekilde hiçbir plan hazırlamadığını, ele geçen belgeler nedeniyle mağdur 
olduklarını beyan etmiştir.

b-)  Kapatılan  İstanbul  10.  Ağır  Ceza  Mahkemesindeki  06.02.2012  tarihli  81  nolu 
celsede yapmış olduğu savunmasında özetle: İki belgede isminin geçtiğini, isminin bu belgelerde 
bilgisi ve haberi olmadan yer aldığını, kendisinden önceki savunmalarda belgelerin sahte olduğunun 
kanıtlandığını,  iddia  edilen  darbe  plan  kapsamında  kendisine  hiç  kimse  tarafından  görev 
verilmediğini, kendisinin de hiç kimseye görev vermediğini, hiçbir belge hazırlamadığını, üzerine 
atılı suçların tamamını reddettiğini, kendi kanaatine göre sahte dijital verilerin Silahlı Kuvvetlerdeki 
nasıl  seçildiğini  bilmediği,  bazı  personelin  tasfiyesi  maksadıyla  oluşturulmuş  olduğunu  beyan 
etmiştir.

213-) SANIK OSMAN KAYALAR:

a-)  Klasör  35,  Dizi  419-421'de  bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  vermiş  olduğu 
19.08.2011  tarihli  beyanlarında  özetle:  Suçlamayı  kabul  etmediğini,  Suga  Harekat  Planını 
bilmediğini  ve  bu  çerçevede  bir  plan  içinde  yer  almadığını,  1999-2003  yılı  Ağustos  arasında 
Ankara'da  görevde  olduğunu,  1999-2002  yılı  arasında  Dış  Tedarik  Dairesinde  2002-2003  yılı 
arasında ise Denetleme Değerlendirme Başkanlığında Özel Denetleme Şube Müdürü olarak görev 
yaptığını, Özden Örnek'i komutanları olarak ismen tanıdığını, şahsi tanışıklığının bulunmadığını, 
beraber görev yapmadıklarını, Balyoz, Suga, Oraj ve benzeri planları hiç duymadığını, Ankara'da 
görevli olduğu o dönemde listeye bilgisi dahilinde ismini yazdırmadığını, o tarihlerde denetleme 
görevi nedeniyle iki haftada bir bölge dışında bulunduğunu, görev yaptığı Özel Denetleme Şube 
Müdürlüğünün yolsuzluklar  ve ihbarlar  için araştırma yaptığını,  liste  altında ismi olan M. Nuri 
Alacalı'yı  2002-2003  yıllarında  tanımadığını,  ancak  amiral  olduktan  soma  karargahta  görev 
yapmasından dolayı  ismen  kendisini  tanıdığını,  listeyi  kimin  hazırladığını,  hangi  düşünceler  ve 
niçin  hazırlandığını  bilmediğini,  "ankara  kol.doc"  isimli  personel  listesini  kabul  etmediğini, 
kendisine  Tümamiral  U.  Ömer  Esentürk'ün  tevkifi  ile  ilgili  bir  görev  verilmediğini,  tevkifi 
düşünülen Tümamiral Ömer Esentürk ile birlikte çalıştığını, hala kendisi ile görüştüğünü, kendisine 
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öyle bir görev verilse kabul etmeyeceğini, kendisinin bahriyede kuralcı ve kurallara uyan bir kişi 
olarak bilindiğini,  dürüstlüğü ile  tanındığını,  Ömer Esentürk tarafından kendisine takdirnameler 
verildiğini,  listenin  altında  ismi  bulunan  Sinan  Ertuğrul  ile  sınıf  arkadaşı  olduklarını,  şahsen 
tanıştıklarını,  Sinan Ertuğrul'un bu listeyi  hazırladığına  ihtimal  vermediğini,  tevkifte  kendisi  ile 
birlikte  ismi  yazılan  Turgay  Yamaç'ı  tanıdığını,  İkmal  Okulunda  kendisinin,  Turgay  Yamaç'ın 
öğretmeni olduğunu, Turgay Yamaç'm böyle bir şey yapabileceğine ihtimal vermediğini, 1. Ordu'da 
Mart  2003'te  gerçekleştirilen  plan  seminere  katılmadığını,  bu  seminerden  haberinin  olmadığını, 
seminerde konuşulan konulardan da ayrıca bilgisinin olmadığını, o tarihlerde denetlemede görevde 
olduğunu,  kurmay  olmadığını,  Harekat  Başkanlığında  hiç  görev  almadığını,  bu  nedenle  hiçbir 
bilgisinin bulunmadığını,  "ANFIBI TIM MALZEME.doc" isimli malzeme tedariki konulu Ocak 
2003  tarihli  yazıyı  kendisinin  yazmadığını,  iddia  edilen  belgenin  altında  sadece  isminin 
bulunduğunu, dijital yolların incelenmesi neticesinde bu belgeyi  bilgisayar ortamında kendisinin 
oluşturmadığının  anlaşılacağım,  Özel  Denetleme  Şube  Müdürü  olduğunu,  malzeme  alımı  ile 
herhangi  bir  ilgisinin olmadığını,  Ali  Göznek'i  de tanıdığını,  Ali  Göznek'in  de İkmalci  Kurmay 
Albay olduğunu, ancak kendisini Ocak 2003 tarihinde tanımadığını, 2003 yılma ait malzeme alımı 
ile ilgili araştırma yaptığını, 2003 yılı içinde sadece 2 adet "zodyak bot" alınmış olduğunu, onun da 
Ocak 2004'de Deniz Kuvvetlerine teslim edilmiş olduğunu, kendisi bu alımda görev almadığını, 
EGAYDAAK'larla ilgili herhangi bir çalışma yapmadığını, bu konuda Deniz Kuvvetlerinde çalışma 
yapılıp yapılmadığını bilmediğini, ayrıca malzeme listesinde belirtilen malzemelerin ikmalcilerin 
alacağı  malzemelerden  olmadığını,  bunların  ordonat  sınıfına  ait  malzemeler  olduğunu, 
"müzahirPerEK-A.doc"  isimli  belgeden  haberinin  olmadığını,  "CEMAATSIZMA.doc"  isimli 
belgenin doğru olmadığını, tamamen yanlış olduğunu, belirtildiği şekilde bir cemaatin varlığından 
da haberinin olmadığını, İsmailağa Cemaatinde tanıdığının olmadığını, bildiği kadarıyla belgenin 
yazılmış  olduğu 2003 tarihinde İbrahim Şahin'in  Harekat  Şube Müdürü olmadığını,  o  dönemde 
TCG  EGE  komutanı  olarak  görev  yaptığını,  yine  bildiği  kadarıyla  bu  belgede  ismi  geçen  2 
binbaşının da o tarihlerde yüzbaşı olduklarını, İbrahim Şahin ve Hannan Şayan'ı hiç tanımadığını, 
Alpar  Karaahmet'i  ise  kendi  öğrencisi  olması  nedeniyle  tanıdığını,  "GÖLCÜK  2008-2"  isimli 
belgeyi  kabul  etmediğini,  bu  belgelerin  doğru  olmadığını,  2008  yılında  Kasımpaşa  da  DKK 
bünyesinde ikmal  grup komutanı  olduğunu,  yine  bu listede isimleri  geçen kişileri  tanımadığını, 
sadece Kıvanç Kırmacı'yı ismen tanıdığını, şahsi samimiyetinin bulunmadığını, 31 senelik meslek 
hayatında bu şekilde bir form düzenlendiğini görmediğini,  sadece sicil  verilirken şahsi kanaatin 
bildirildiğini,  ancak sicil  formlarının da bu şekilde olmadığını,  askeri  hiyerarşide grup amirliği, 
daire liderliği ve köprü elemanları şeklinde bir yapılanmanın bulunmadığını, çizelge altında ismi 
bulunan  A.  Can  Erenoğlu'nun  2008'li  yıllarda  Deniz  Eğitim  ve  Öğretim  Komutanı  olduğunu 
hatırladığını, kendisi ile İstanbul'da hiç bir araya gelmediğini, kendisini ismen tanıdığını, listede 
ismi geçen Kıvanç Kırmacı ile ilgili değerlendirmeler ve kanaat hanesinde yazılanlar konusunda 
Kıvanç Kırmacı'yı tanımadığı için bu bilgilerin doğru olup olmadığını bilmediğini, bu çalışmaları 
kendisini sevmeyen birisinin yapmış olabileceğini, Özden Örnek'in terfi listesinde yer almadığını, 
2009 yılında  terfi  ettiğini,  isminin  amiral  olacaklar  listesinde  ve  görevlendirme  listelerinde  yer 
almadığını,  kendisi  terfi  ettikten  soma  kendisini  hedef  alanların  bu  listelere  ismini  koymuş 
olduklarını,  denetimlerdeki  kararla  tutumunun  kendisinin  hedef  haline  gelmesine  sebep  olmuş 
olabileceğini beyan etmiştir.

b-)  Klasör  35,  Dizi  422-428'de  bulunan,  Sorgu  Hakimliğinde  yapmış  olduğu 
19.08.2011  tarihli  savunmalarında  özetle: Soruşturmada  isminin  Gölcük  Donanma 
Komutanlığında yapılan aramaya kadar geçmediğini, her nasılsa Gölcük Donanma Komutanlığında 
yapılan  aramada  isminin  geçtiği  listelerin  bulunmuş  olduğunu,  hayatında  iki  dönüm noktasının 
bulunduğunu,  birincisinin;  2002  yılı  Ağustos  ayında  Denetleme  Şube  Müdürlüğüne  atanması, 
ikincisinin  ise;  2009  yılında  amiralliğe  terfi  etmesi  olduğunu,  denetleme  sırasında  husumetini 
kazandığı kişilerin olabileceğini, listelerin kendisinden uzakta kendisi ile ilgisi olmayan bir şekilde 
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hazırlanmış olduğunu, kendisinin tebliğinin ya da imzasının bulunmadığını, tutuklama görevi ile 
tutuklayacağı belirtilen Ömer Esentürk'ten 2 adet takdir belgesi aldığını ve halen de görüştüklerini, 
bu kişiyi tutuklayacağının düşünülmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğunu, malzeme alımına 
ilişkin  liste  ile  ilgisinin  olmadığını,  o  tarihte  Denetleme  Şube  Müdürlüğünde  görev  yaptığını,  
malzeme alımı ile ilgisinin olmadığını, o dönemle ilgili yaptığı araştırmada 2 adet Zodyak alındığını 
tespit ettiğini, diğer malzemelerin alımına ilişkin herhangi bir kayda rastlamadığını, Zodyak alımına 
ilişkin  ihale  komisyonuna  karar  tutanağında  kendi  imzasının  bulunmadığını,  diğer  suçlamalarla 
ilgili savcılıkta açıklama yaptığını beyan etmiştir. 

c-)  Kapatılan  İstanbul  10.  Ağır  Ceza  Mahkemesindeki  30.01.2012  tarihli  77  nolu 
celsede  yapmış  olduğu  savunmasında  özetle:  Hakkındaki  iddianamede  yer  alan  iddiaların  3. 
kişilerden  elde  edilen  ve  içeriksel  nitelikleri  belli  olmayan  asılsız,  bütünüyle  sanal,  hangi 
bilgisayarda üretildiği bilinmeyen ve manipülatif olduğu bilirkişi raporu ile de tespit edilmiş, sahte 
dijital kayıtlara dayandırıldığını, hakkındaki iddialara yönelik delil niteliği taşıyan hiçbir somut olgu 
ve  delilin  bulunmadığını,  Ankara  bölgesi  müzahir  subay ve  astsubay listesini  kabul  etmediğini, 
listenin  oluşturulmuş  olduğu  13  Aralık  2002  tarihinde  listeyi  oluşturduğu  iddia  edilen  Nuri 
Alacalı'nın Amerika Birleşik Devletlerinde Deniz Komuta Kolejinde eğitimde olduğunu, Türkiye de 
bulunmadığını,  ayrıca  Donanma Komutanlığı  Askeri  Savcılığınca  oluşturulan  bilirkişi  heyetince 
düzenlenmiş olan raporda sözde müzahir personel listesi isimli dijital kaydın 5 numaralı harddiskte 
oluşturulmadığı  veya  açılmadığı,  isminin  bu  dijital  kayda  iradesi  ve  bilgisi  dışında  alınmış 
olduğunu, dijital kaydın sahte olduğunu, "ankara kol.doc" isimli dijital kaydın "hassas kontrol.doc" 
isimli dijital kaydın eki niteliğinde olduğunu, "hassas kontrol.doc" isimli dijital kaydın 24 Ocak 
2003 tarihinde son kaydedicisi olarak görünen Cem Gürdeniz'in o tarihte Kuzey Ege de denizde 
görevde olduğunu, bu belgenin de manipülatif olduğunu, bilgi notu ve malzeme listesi isimli dijital 
kayıtları  da kabul  etmediğini,  Kamu İhale  Kanununa göre satın  almalarda uygulanacak usul  ve 
esasların  belli  olduğunu,  herkesin  dilediği  gibi  malzeme  alımı  yapamayacağını,  kendisinin  ve 
belgelerde ismi geçen Ali Göznek ve Turgay Yamaç'm malzeme tedarik etme üzere yetkilendirilmiş 
birimlerde görevli olmadıklarını, yazıda bahsedilen 5 kalem malzemenin envantere giriş kaydına 
rastlanmadığını,  yapılan  her  türlü  malzeme  tedarikinin  kesinlikle  kayıt  altına  alındığını,  dijital 
kayıtların  düzmece  kayıtlar  olduğunu,  Milli  Savunma  Bakanlığı  tarafından  tedarik  mevzuatına 
dayanılarak belirlenen usul ve esasların dışına çıkılmak suretiyle olağandışı yöntemler kullanılarak 
iz  bırakılmadan  tedarik  edilmesinin  kesinlikle  mümkün  olmadığını,  1999-2002  yılları  arasında 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Dış Tedarik Dairesinde çalıştığını, listelerde belirtilen malzemeleri 
2002  ve  2003 yıllarında  hiç  tedarik  etmediğini,  ancak  daha  önceki  yılarda  bu  tip  malzemeleri 
tedarik ettiğini,  "Görevlendirme ve  Cemaat  Sızma.doc" isimli  dijital  kayıtları  kabul  etmediğini, 
dijital kayıtta İbrahim Şahin'in görev unvanının yine kayıtta ismi geçen 2 binbaşının rütbelerinin 
yanlış yazılmış olduğunu, bu dijital kayıtların da sahte olarak üretilmiş olduklarını, daha öncesinde 
İsmailağa Cemaatine mensup hiç kimseyle bir  irtibatının olmadığını,  bu belgede sadece isminin 
kullanılmış olduğunu, 6 Aralık 2010 tarihine kadar Ankara bölgesi müzahir subay ve astsubay listesi 
dışında  hiçbir  dijital  kayıtta  isminin yer  almadığını,  ancak sahte  belge üreten  çetenin kendisini 
komplonun  içerisine  çekmek amacı  ile  hakkında  sahte  delil  üretmiş  olduğunu,  kendisiyle  ilgili 
olduğu öne sürülen sahte dijital kayıtların hiçbirisini kabul etmediğini, beraatine karar verilmesini 
talep ettiğini beyan etmiştir.

214-) SANIK OSMAN FEVZİ GÜNEŞ:

a-)  Klasör  22,  Dizi  86-88'de  bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  vermiş  olduğu 
22.07.2011 tarihli beyanlarında özetle:  Hakkında iddia edilen suçlamayı kabul etmediğini, 2007 
yılında Deniz Kuvvetlerinden emekli olduğu tarihe kadar Balyoz Güvenlik Harekat Planı ve Suga 
Harekat  Planını  duymadığını,  bu  planlar  çerçevesinde  yazılmış  herhangi  bir  yazı  veya  belge 
        E-İmzalıdır           E-İmzalıdır            E-İmzalıdır               E-İmzalıdır 



T.C. İSTANBUL ANADOLU 4. AĞIR CEZA MAHKEMESİ Dosya-Karar No: 2014/188 Esas - 
2015/143
görmediğini  ve  görev  almadığını,  2001-2003  yılları  arasında  Umuryerinde  Hücumbot  Filosu 
Kurmay  Başkanlığı  yaptığını,  2003  yılında  cereyan  eden  1.  Ordu  Komutanliğnidaki  plan 
seminerinden haberinin olmadığını  ve bu seminere katılmadığını,  İstanbul'da görev yaptığı  süre 
içerisinde Harp Akademileri Komutanlığı ile bir işinin olmadığını,İbrahim Fırtına'yı komutan olarak 
tanıdığını,  kendisi  ile  tanışmadıklarını  2002-2003  yıllarında  görev  gereği  Harp  Akademilerine 
gitmediğini,  görev  dışı  ise  gidip  gitmediğini  hatırlamadığını,  hassas  personelin  gözaltına 
alınmasınayönelik herhangi bir yazı hazırlamadığını, "JAN.AdalaraPer.Transferi.doc" isimli belgeyi 
hazırlamadığını, kimin hazırladığını da bilmediğini, olası bir darbe teşebbüsü ile ilgili komutanlara 
yönelik hazırlandığı iddia edilen İmralı ve Yassı Adayı içeren ada keşfi konulu yazılardan ve mesaj 
emirlerinden haberinin olmadığını, görev yaptığı dönem içerisinde bu şekilde mesaj hazırlandığını 
görmediğini, Yassıada ve İmralı adalarına yönelik bir ön keşif çalışması yapıldığını da bilmediğini, 
Aydın  görev  birliği  şeklinde  bir  görevlendirmenin  söz  konusu  olmadığını,  donanmada 
görevlendirmelere isim verildiğini, ihtiyaca göre "aydın görev birliği" isminin de verilebileceğini, 
ancak kendisinin böyle bir görev birliği ismini duymadığını ve böyle bir görev birliği ile ilgili bir  
yazı yazmadığını, kendisine gösterilen mesajın bir görevlendirme mesajı ya da emri olduğunu, bu 
şekilde  bir  görevlendirme  olamayacağını,  görevlendirmenin  tamamen  Filo  Komutanının 
sorumluluğunda  olduğunu,  Filo  Komutanına  da  emri  Donanma  Komutanlığının  verdiğini, 
dolayısıyla  bu  belge  altında  Kurmay  Başkanı  olarak  kendi  imzasının  olmasının  söz  konusu 
olamayacağını, o tarihte Filo Komutanının Tümamiral Murat Bilgel olduğunu, böyle bir mesaj emri 
çektiği takdirde kendisi hakkında işlem yapacağını, Filo seviyesinde proje subayı şeklinde bir şeyin 
olamayacağını,  o  tarihte  Filo  Komutanı  Tümamiral  Murat  Bilgel'in  komutanlığında  Kurmay 
Başkanlığı  olarak  görev  yaptığını,  yazıda  belirtilen  "KILIÇ,  RÜZGAR,  MARTI,  YILDIZ, 
KARAYEL VE MIZRAK" gemilerinin 2003 tarihi itibariyle Beykoz Umuryeri'nde görevli gemiler 
olduğunu, mesaj emrinde 3. Hücumbot Filotilla Komodorluğuna mesajın çekildiği yazılmış ise de o 
tarihte bu birliğin Foça'da olduğunu Beykoz'da olmadığını, ayrıca Özel Görev Grup Komutanlığı 
İmralı  olarak  mesaj  emrinde  belirtilen  birliğin  Hücumbot  Filo  Komutanlığına  bağlı  olmadığını, 
dolayısıyla  böyle  bir  birliğe  emir  verilemeyeceğini,  bu  mesajın  gerçek  olması  durumunda  2. 
Hücumbot Filotillasına da çekilmesi gerektiğini, gemileri emrinden alman bir komutanlığa bunun 
haber  verilmemesinin mümkün olmadığını,  bunun da mesajın gerçek olmadığının bir  göstergesi 
olduğunu, yine bu mesajın numarasının olmadığını,  mesajın kurye ile yazılmış olduğunu, ancak 
kimlere  kurye  ile  verileceğinin  belirtilmemiş  olduğunu,  Mustafa  Kayalı'nın  da  2002  tarihinde 
kıdemli  binbaşı  olmadığını,  Silahlı  Kuvvetler  Akademisinde  öğrenci  olduğunu,  bu  belgeyi 
hazırlamasının mümkün olmadığını, ayrıca yazışmalarda açık açık Osman Fevzi Güneş şeklinde 
ismini  yazdığını,  kısaltma kullanmadığını,  bu  belgeyi  kendisinin  hazırlamadığını,  Suga Harekat 
Planının maksatları çerçevesinde kendi döneminde hareket ve faaliyet yürütülmediğini, böyle bir 
plan olmadığını, Cem Gürdeniz'i tanıdığını, Deniz Harp Okulunda bir devre üstü olduğunu, şahsi 
tanışıklığının bulunduğunu, ancak Suga Harekat Planı çerçevesinde herhangi bir eylemle faaliyetini 
görmediğini  ve  duymadığını,  Fikret  Güneş'i  de  aynı  şekilde  Harp  Okulunda  bir  üst  devresi 
olmasından dolayı tanıdığını, şahsi tanışıklığının bulunduğunu, Dora Sungunay ve Deniz Cora'yı 
görev gereği tanıdığını, Ahmet Sinan Ertuğrul ile sınıf arkadaşı olduklarını, şahsi samimiyetinin 
bulunduğunu,  Balyoz  Güvenlik  Harekat  Planında  herhangi  bir  görev  alıp  almadıklarını  da 
bilmediğini beyan etmiştir.

b-)Kapatılan  İstanbul  10.  Ağır  Ceza  Mahkemesindeki  10.02.2012  tarihli  84  nolu 
celsede yapmış olduğu savunmasında özetle: İddianame ile tarafına yöneltilen suçlamaları kabul 
etmediğini, herhangi bir yasadışı yapılanma içinde asla yer almadığını, iddiaya yönelik ne bir emir 
aldığını ne de emir verdiğini üst ve astları ile bu konuda herhangi bir şey konuşmadığını, hiçbir 
seminer  ve  toplantıya  katılmadığını,  basında  yer  alıncaya  kadar  sözde  darbe  planı  çalışmaları 
hakkında haberinin olmadığını, sanıklar Mustafa Kayalı, Fikret Güneş ve Koray Eryaşa tarafından 
bu  yazışmaların  yapılmadığını  ve  gemi  faaliyeti  bulunmadığına  dair  ilgili  makamlardan  almış 
        E-İmzalıdır           E-İmzalıdır            E-İmzalıdır               E-İmzalıdır 



T.C. İSTANBUL ANADOLU 4. AĞIR CEZA MAHKEMESİ Dosya-Karar No: 2014/188 Esas - 
2015/143
olduğu belgeleri mahkememize sunduğunu, mesajların imza bloklarının yalnızca haber merkezleri 
için olduğunu, burada yapılacak en küçük bir hatanın bile mesajın işleme konulmaması ve iadesi 
için yeterli olduğunu herhangi bir bilgisayarda düzenlenebilecek bir yazıda isminin bulunmasında 
kendisinin herhangi bir dahili iradesi ve onayının bulunmadığını, böyle bir belgenin suçlanması için 
yeterli  delil olamayacağını,  suçlandığı dijital  verilerin hücumbot filosu karargahına kendisine ve 
Mustafa  Kayalı'ya  ait  bir  bilgisayardan  ele  geçirilmediğini,  beraatini  talep  ettiğini,  savcılık 
beyanlarında basında yer aldığı tarihe kadar balyoz güvenlik harekat planı ve suga harekat planını 
duymadığını  beyan ettiğini  ancak orada  ki  ifadesinde  basında yer  aldığı  tarihe kadar  ifadesinin 
geçmemesi nedeni ile bunun yanlış anlaşılabileceğini, emekli olduğu 2007 tarihinde duymuş gibi 
bir anlam çıkabileceğini beyan etmiştir.

215-) SANIK ÖKKEŞ ALP KIRIKKANAT:

a-)  Klasör  39,  Dizi  52-53'de  bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  vermiş  olduğu 
24.08.2011 tarihli beyanlarında özetle:  Suçlamayı kabul etmediğini, 1. Ordu'da gerçekleştirilen 
seminere  katılmadığını,  bu  seminerden  haberinin  olmadığını,  200-2004  yılları  arasında 
Genelkurmay Başkanlığı  İstihbarat  Başkanlığında  görevli  olduğunu,  görev  yaptığını,  bu  dönem 
içerisinde  2002  yıllında  internet  ortamında  aleyhinde  yayınlar  çıktığını,  2003  yılı  Eylül-Kasım 
ayları  arasında  İngiltere'ye  İngilizce  kursuna  gönderildiğini,  o  dönemde  iş  tempolarının  yoğun 
olduğunu, bu tür planları vakit ayıracak zamanının olmadığını, öncelikli ve özellikli görevlendirme 
listesini kabul etmediğini, bu listeye ismini kimin, niçin yazdığını bilmediğini, listede belirtildiği 
şekilde kimsenin kendisine sözlü ya da yazılı olarak bir görev tebliğ etmediğini, "ankara kol.doc" 
isimli hassas personelin tevkifi ile ilgili görevlendirme listesini kabul etmediğini, bu belgenin doğru 
olmadığını, kendisine böyle bir görev verilmediğini, Ankara'da da görev yaptığı süre için de Özden 
Örnek, Cem Gürdeniz ve Feyyaz Öğütcü'yü ismen tanıdığını ancak şahsen tanımadığını, kendisi ile 
birlikte görevlendirme listesinde ismi yer alan M. Haluk Baybaş'ı ismen tanıdığını, liste altında ismi 
bulunan Ahmet Sinan Ertuğrul'u da ismen tanıdığını, Ahmet Sinan Ertuğrul ile hiçbir yerde beraber 
çalışmadıklarını,  kendisini  şahsen  tanımadığını,  Engin  Heper'i  Sahil  Güvenlik  Komutanlığına 
atandıktan soma Şubat 2005'te tanıdığını, daha önce tanımadığını, Engin Heper'in, kendi komutanı 
olduğunu,  aralarında  herhangi  bir  problem bulunmadığını,  "EGAYDAAK ÇG Liste.doc"  isimli 
belgeyi kabul etmediğini, böyle bir çalışma grubunda kesinlikle yer almadığını, EGAYDAAK'larla 
ilgili  herhangi  bir  çalışma  yapmadığını,  ancak  istihbarat  okulunda  EGAYDAAK'larla  ilgili  bir 
saatlik derse bazen girdiğini,"l.Toplanti.doc" isimli belgeden haberinin olmadığını, bu belgenin eki 
olan "Ç.Grubu Görevlendirme Listesi.doc" isimli listeyi de kabul etmediğini ve kendisine iç tehditle 
ilgili  bir  görevlendirme  yapılmadığını,  böyle  bir  görevlendirme  yapılmasının  da  mümkün 
olmadığını, Haluk Baybaş isimli kişiyi tanımadığını, listedeki kişilerden bir kısmını tanıdığını, bir 
kısmını ise tanımadığını, "okyayl23.doc" isimli belgeyi hazırlamadığını, Kadir Sağdıç ve M. Cem 
Okyay'ı  ismen tanıdığını  şahsi  samimiyetinin bulunmadığını,  bu şekildeki  bir  yazıyı  bilgisayara 
kesinlikle kaydetmediğini, Alp Kırıkkanat olarak bir kullanıcı isminin hiç olmadığını, Alp, Alp-1, 
isimli kullanıcı isimlerinin olduğunu, 24.05.2009 tarihli İstanbul Emniyet Müdürlüğüne gönderilen 
e-mail  ihbarını  ve ekindeki  belgeyi  ilk  kez televizyonda gördüğünü, kendisini böyle bir  şeyden 
haberinin olmadığını, hakkındaki notun doğru olmadığını, 2002-2004 yılları arasında Genelkurmay 
Başkanlığı, İKK ve Güvenlik Daire Başkanlığında İKK Şube de proje subayı olarak çalıştığını, o 
tarihlerde iddia edildiği şekilde bir  oluşumu hiç duymadığını,  kendisinin subay ve astsubayların 
ideolojik yönler bakımından evraklarını takip ettiğini,  bunun dışında başka bir  işinin olmadığını 
beyan etmiştir.

b-)  Kapatılan  İstanbul  10.  Ağır  Ceza  Mahkemesindeki  10.02.2012  tarihli  84  nolu 
celsedeyapmış  olduğu  savunmasında  özetle: İddianamede  hakkında  iddia  edilen  suçlamaları 
kabul  etmediğini,  Ağustos 2000tarihinden Ağustos 2010 tarihine kadar  geçen süre içinde Deniz 
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Kuvvetleri  Komutanlığı  karargahında  ve  bağlısı  birlik  karargah  ve  kurumlarında  hiç  görev 
yapmadığını,  bu  nedenle  ismi  geçen  diğer  bir  kısım  kişilerin  kendisini  tanımalarını  ve 
görevlendirmelerini gerektirecek, kendisi ile mesleki ve hususi irtibatlarını sağlayacak bir ortamın 
hiçbir  zaman  oluşmadığını,  5-7  Mart  2003  tarihinde  icra  edilen  1.  Ordu  Komutanlığı  Plan 
Seminerine  iştirak  etmediğini,  Ege  Adaları  ile  ilgili  olarak  oluşturduğu  iddia  edilen  Aydın  Alt 
Çalışma grubunu daha önce hiç duymadığını, kimseden bu konuda emir almadığını, böyle bir grup 
çalışmasına  hiç  iştirak  etmediğini,  gruplarda  görüşmek  üzere  teklifler  hazırlandıklarına  ilişkin 
iddianamede tanık olarak takdim edilen sözde belgelerde ve dijital kullanıcı yollarında iddianamede 
belirtilenin aksine isminin hiçbir  yerde yer  almadığını,  iç  tehdit  alanı  kapsamında kimseden bu 
konuda bir emir almadığını, böyle bir grup çalışmasına hiç katılmadığını, Dönemin Sahil Güvenlik 
Komutanı  amiralin  tevkifi  ya  da yetki  devrini  içeren  tebligatın  yapılması  ile  ilgili  faaliyetlerde 
görev  almadığını,  kendisine  bu konuda bir  görev  verilmediğini,  bu yönde herhangi  faaliyetinin 
bulunmadığını, medyayı yönlendirmekten sorumlu olduğu yönündeki ihbar mailinde geçen notu ve 
iddiayı kabul etmediğini, hayatında tanıdığı hiçbir medya mensubunun bulunmadığını, medya ile 
ilgili olarak resmi ya da gayri resmi hiçbir görev almadığını, suçlandığı bütün konuların kendisinin 
ve görevli olduğu şubenin görev alanları içerisinde yer almadığını, hakkındaki suçlamalarla ilgili 
olarak hiçbir  makam ve kişiden görev almadığını,  suçsuz olduğunu,  beraatine karar  verilmesini 
talep  ettiğini,  savcılık  beyanlarının  sondan 2.  paragrafında  geçen "2002-2004 ibaresinin  "2000- 
2004" olması gerektiğini bu şekilde düzelttiğini beyan etmiştir.

216-)SANIK ÖNDER ÇELEBİ:

a-)  Klasör  14,  Dizi  221-223'de  bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  vermiş  olduğu 
14.09.2011 tarihli beyanlarında özetle: Suçlamayı kabul etmediğini Hükümeti devirmeye yönelik 
bir oluşum içinde yer almadığını, Balyoz Güvenlik Harekat Planı, Suga ve Oraj Harekat Planlarını 
duymadığını  ve  bu kapsamda görev almadığını,  2003 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilen plan 
seminerine katılmadığını, seminerden haberinin olmadığını, 2002 Ağustos-2004 Temmuz tarihleri 
arasında Genelkurmay Harekat Başkanlığında Konsept Şubede Deniz Konsept subayı olarak görev 
yaptığını,  öncelikli  ve  özellikli  görevlendirme  listesini  kabul  etmediğini,  listeden  haberinin 
olmadığını, kendisine sözlü ya da yazılı bir görevlendirme yapılmadığını, listenin tamamen kendi 
iradesi  dışında  hazırlanmış  olduğunu,  liste  altında  ismi  bulunan  Cem  Aziz  Çakmak'ı  ismen 
tanıdığını ancak şahsen tanımadığını, bu belgenin çeşitli yerlerde bulunmuş olması konusunda bir 
yorum yapamayacağını, "EGAYDAAK ÇG Liste.doc" isimli belgeyi kabul etmediğini, bu şekilde 
bir  çalışmaya kesinlikle  katılmadığını,  belgeye  isminin  kendi  iradesi  dışında  yazılmış  olduğunu 
düşündüğünü, 2002 yılında A. Can Erenoğlu ile tanışmadığını, bu şekilde bir çalışma grubu içinde 
yer almadığını, Burak alt çalışma grubu içinde yer alan kişilerden sicilleri 1990 ile başlayanlar ile 
sınıf arkadaşı olduğunu, Murat Özenalp ve Soner Polat'ın ise sadece isimlerini duyduğunu, çalışma 
grupları listesi altında ismi bulunan İsmail Taylan'ı ismen ve şahsen tanımadığını, Feyyaz Öğütcü'yü 
ismen tanıdığını,  Feyyaz  Öğütçü  ile  1.  ya  da  2.  Sicil  amirliği  ilişkisi  içinde  hiç  çalışmadığını, 
"DHO-YASSIADA.doc" isimli belgeyi kabul etmediğini, o tarihlerde Ankara'da görevli olduğunu, 
yoğun çalışma temposunun bulunduğunu, belgeyi hazırlamadığını, Cem Aziz Çakmak'ı o tarihlerde 
tanımadığını,  kendisine  iftira  atıldığını,  o  tarihlerde  Cem Gürdeniz'i  de  tanımadığını  ve  ismen 
bilmediğini, Genelkurmay'da görev yaptığı yerde görevi ile ilgili tahsisli bilgisayarın bulunduğunu, 
o tarihlerde Deniz Harp Okulu ve Deniz Lisesi ile ilgisinin bulunmadığını, "görevlendirilebilecek 
liste.doc" isimli belgeyi kabul etmediğini, bu listeyi kendisinin hazırlamadığını, liste altında ismi 
yer almakta ise de imzasının bulunmadığını, 1990 yılında Deniz Harp Okulundan mezun olduğunu, 
o tarihten sonra okulla hiçbir işinin olmadığını, yine okulun bağlı olduğu Deniz Eğitim ve Öğretim 
Komutanlığında da görev yapmadığını, "görevlendirilecek öğrenci listesi.doc" isimli belgeyi kabul 
etmediğini, Deniz Harp Okulu müzahir öğrenci listesini hazırlamadığını, belgenin dijital yollarında 
ismi geçen Taylan Çakır'ı tanımadığını, Taylan Çakır ile bu şekilde herhangi bir bilgi alış verişinin 
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olmadığını, yine belgenin kullanıcı yollarında belirtilen Cem Azız Çakmak ve Cem Gürdeniz ile 
tanışıklığının ve irtibatının olmadığını, "GÖLCÜK.2008-2" isimli belgede belirtildiği şekilde bir 
yapılanmadan  haberinin  olmadığını,  Gölcük  Bölgesini  bilmediğini,  2007  Aralık-2009  Temmuz 
tarihleri arasında Gölcük'te TCG Salihreis Firkateyninin komutanı olarak görev yaptığını, belgede 
belirtildiği  şekilde 2.  bölge sorumluluğu şeklinde bir  görev almadığını,  belgenin dijital  ortamda 
yazarı  olarak gözüken Kemalettin Yakar'ı  tanımadığını,  15 Ocak 2008-3 Temmuz 2008 tarihleri 
arasında Akdeniz'de daimi  görev grubu 2.  Sancak Gemisi  Komutanı  olarak görev yaptığını,  bu 
tarihler  arasında  Gölcük'e  hiç  uğramadığını,  "GÖLCÜK BÖLGESİ  DAİRE GRUP AMİRLERİ 
BİLGİ.XLS" İSİMLİ belgeyi kabul etmediğini, dijital veride belirtildiği gibi bölge gruplar amiri ya 
da bölge başkanı gibi bir yapılanmanın olmadığını, böyle bir yapılanmadan haberinin olmadığını, 
TSK  bünyesinde  personel  bilgi  ve  değerlendirme  cetveli  başlığı  altında  bu  şekilde  bir  cetvel 
bulunmadığını,  Deniz  Kuvvetleri  Komutanlığı  içinde  Ergenekon  Terör  Örgütüne  yönelik  bir 
yapılanma içinde yer almadığını, 24.05.2009 tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğüne gelen e-mail 
ihbarı  ve  ekindeki  notta  eşi  ile  ilgili  yer  alan  bilginin  ne  olduğunu  bilmediğini,  eşinin  Deniz 
Kuvvetleri  Komutanlığında  görevli  olmadığını,  notta  belirtilenin  bir  iftira  olduğunu,  Ercan 
Kireçtepe'den ele geçen DOĞU EGE ADALARI BATI PLAJLARI TAKDİM METNI.doc isimli 
belgenin  kendisinin  Deniz  Harp  Akademisinde  sunmuş  olduğu  bir  ödev  olduğunu  Ercan 
Kireçtepe'de neden bulunduğunu bilmediğini, ancak iyi ve güzel bir ödev olduğu için alınmış ve 
faydalanılmış  olabileceğini,  "TS  TAKDİM 5.doc"  isimli  belgenin  bilgilendirme  notu  olduğunu, 
kendisinin Konsept Şube Müdürlüğünde çalıştığı dönemde Bahadır Köse'nin şube müdürü olarak 
görev  yaptığını,  onun  verdiği  birçok  çalışmayı  gerçekleştirdiklerini,  bunun  Konsept  Şubenin 
faaliyetlerinden biri olduğunu, bu dokümanların gizli olduğunu, Ercan Kireçtepe'ye nasıl ulaştığını 
bilmediğini, Ercan Kireçtepe'yi Kardak kahramanı olarak duyduğunu, kendisini tanımadığını, bu 
belgeleri Ercan Kireçtepe'ye kendisinin vermediğini, daha öncesinden ülkesine karşı herhangi bir 
suç işlemediğini, Türkiye Cumhuriyetini korumak ve kollamak için yemin ettiğini, hiçbir zaman 
Türkiye Cumhuriyetinin kurulu hükümetine karşı suç işlemeyi düşünmediğini, kendisine gösterilen 
belgelerle ilgili hiçbir çalışmada yer alamadığını, belgelerin hiçbirinin altına imza atmadığını, bu 
belgelerle  ilgili  hiçbir  emir  almadığını,  belge  tarihlerinde  çok yoğun görevlerinin  bulunduğunu, 
hobileri ile bile o dönemde ilgilenemediğini beyan etmiştir.

b-)  Klasör  14,  Dizi  227-228'de  bulunan,  Sorgu  Hakimliğinde  yapmış  olduğu 
14.09.2011 tarihli savunmalarında özetle:  Savcılıkta ayrıntılı ifade verdiğini, o ifadesini aynen 
tekrar ettiğini beyan etmiştir.

c-)  Kapatılan  İstanbul  10.  Ağır  Ceza  Mahkemesindeki  30.01.2012  tarihli  77  nolu 
celsede yapmış olduğu savunmasında özetle:  Savcılık beyanlarına benzer beyanlarda bulunarak 
kendisine  yöneltilen  bütün  iddiaları  ve  suçlamaları  reddettiğini,  kabul  etmediğini,  suçlandığı 
dijitallerin kendisine ait bir yerde evinde, arabasında, bilgisayarında, üzerinde ele geçirilmediğini, 
iddialara mesnet teşkil eden dijitallerde ciddi mantık, zaman ve mekan hatalarının bulunduğunu, 
yasadışı oluşumlar içinde yer almadığını, askeri öğrencilik yıllarından itibaren en ufak bir disiplin 
cezası  dahi  almadığını,  suçlandığı  dijital  verilerin  üst  veri  bilgilerinin  değiştirilme  ihtimalinin 
olduğunu, Savcılık ifadeleri ile ilgili bir kısım düzeltmeler yapılmasını talep ettiğini, "DOĞU EGE 
ADALARI BATI PLAJLARI TAKDİM METNI.doc" isimli belgenin bilgisayar çıktısında yer alan 
metninin  öğrenci  olduğu dönemde Deniz  Harp Akademisine  sunmuş olduğu bir  ödevin  takdim 
metni olduğunu, "TS TAKDİM 5.doc" isimli belgenin bilgisayar çıktısında yer alan metnin görev 
yaptığı Konsept Şubenin faaliyetlerinden biri olduğunu, üst makamlara bilgi sunmak maksadıyla 
şube müdürü adına kendisi  tarafından makale şeklinde hazırlanmış bir  yazı metni olduğunu, bu 
belgelerle ilgili Savcılık ifadelerini bu şekilde düzelttiğini beyan etmiştir.

217-) SANIK ÖZGÜR ECEVİT TAŞCI:
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a-)Klasör  13,  Dizi  64-65'de  bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  vermiş  olduğu 
24.06.2011  tarihli  beyanlarında  özetle: 2001-2003  yılları  arasında  yüksek  lisans  eğitimi  için 
İstanbul'da görev aldığını, asıl görev yerinin Safranbolu 125. Er eğitim Alayı olduğunu eğitim ve 
öğretim amacıyla İstanbul Jandarma Bölge Komutanlığına atandığını ancak Bölge Komutanlığı ile 
tek ilişkisinin özlük haklarının takip edilmesine yönelik olduğunu, Bölge Komutanlığında herhangi 
bir  kadro  veya  askeri  görevinin  bulunmadığını,  İstanbul'da  yüksek  lisans  yaptığı  için  İstanbul 
Jandarma Bölge Komutanlığına İstanbul'da bulunduğu süre zarfından 5-6 defa gittiğini, Hükümeti 
devirmeye  yönelik  bir  teşebbüsün  içinde  yer  almadığını,  2003  yılında  gerçekleştirilen  plan 
seminerinden  haberinin  olmadığını,  bu  seminere  katılmadığını,  Hüseyin  Topuz'u  tanımadığını, 
Hüseyin Topuz ile hiçbir zaman birlikte çalışmadığını, Çarşaf eylem planında bir görev almadığını, 
Donanma Komutanlığından ele geçen görevlendirme çizelgesini kabul etmediğini, bu çizelgenin 
doğru  olmadığını,  kendi  ismini  yanında  beraber  görevlendirmiş  olduğu  Erdinç  Atik'i  ve  diğer 
kişileri tanımadığını, bazılarının ismini duyduğunu, 2007 yılında Erzurum Çat'dan İstanbul Eyüp 
ilçesine atandığını gerek o dönemde gerekse o daha önceki dönemde Fatih Camiini hiç görmediğini, 
Fatih Camii ile ilgili hazırlandığı iddia edilen gözlem formlarını hiçbir şekilde kabul etmediğini, 
belirtildiği  şekilde  rapor  hazırlamadığını,  Fatih  Camii  ile  ilgili  keşif  formunu  ve  keşif  sonuç 
raporunu da kabul etmediğini, Hüseyin Topuz'a keşif sonuçlarını iletmediğini, iddia edilen keşif ve 
gözlem raporlarının  hiçbirisini  hazırlamadığını,  kendi  ismini  bu  belgelere  yazanlardan şikayetçi 
olduğunu,  Erhan  Kubat  ismen  tanıdığını,  Erhan  Kubat'la  beraber  çalışmadığını,  samimiyetinin 
bulunmadığını,  jandarma  subayı  olarak  neyin  suç  olup  olmadığını  bildiğini,  o  dönemde  iddia 
edildiği gibi bir faaliyette bulunmadığını beyan etmiştir.

b-)  Klasör 13,  Dizi  67'de bulunan,  Sorgu Hakimliğinde yapmış olduğu 24.06.2011 
tarihli savunmalarında özetle: Savcılık beyanlarına benzer beyanlarda bulunduğu görülmüştür.

c-)  Kapatılan  İstanbul  10.  Ağır  Ceza  Mahkemesindeki  10.02.2012  tarihli  84  nolu 
celsede yapmış olduğu savunmasında özetle:  Savcılık beyanlarına benzer beyanlarda bulunarak 
bilgisi ve iradesi dışında hazırlanan dijital verilerde sadece isminin yer alması nedeni ile kendisine 
isnat  edilen  suçlamaları  kabul  etmediğini,  kendisinin  düzenlediği  iddia  edilen  gözlem ve  keşif 
formlarında gözlem ve keşif  tarihlerinin bulunmaması  nedeni  ile  hangi  tarihte  nerede olduğunu 
ispatlama  olanağının  bulunmadığını,  yüksek  lisans  eğitimi  için  İstanbul'da  bulunduğu  dönemde 
Jandarma Bölge Komutanlığın ilk atandıkları günlerde kendisine takdim edilmeleri haricinde Bölge 
Komutanı  Tümgeneral  Abdülkadir  Eryılmaz  ile  herhangi  bir  şekilde  bir  araya  gelmediğini, 
iddianamede  delil  olarak  belirtilen  dijital  verilerde  tutarsızlıklar  bulunduğunu,  beraatını  talep 
ettiğini beyan etmiştir.

218-)SANIK RAMAZAN KAMÜRAN GÖKSEL:

a-)  Klasör  25,  Dizi  63-64'de  bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  vermiş  olduğu 
29.07.2011 tarihli beyanlarında özetle: Suçlamayı kabul etmediğini, hükümeti devirmeye yönelik 
herhangi bir yapı içinde bulunmadığını, 11 numaralı CD içinde yer alan Deniz Hava Komutanlığı 
müzahir  subay  ve  astsubay  listesinden  haberinin  olmadığını,  kendisine,  bu  şekilde  bir  listeye 
katılması  konusunda  hiçbir  teklif  yapılmadığını,  Seyfettin  Alevcan'ı  tanıdığını,  kendisi  ile  301. 
Deniz Hava Filo Komutanlığında Cengiz Topel Deniz Hava Üs Komutanlığında görev yaptıklarını, 
kendisinin 2002 yılında bu üssün harekat komutanı olduğunu, Seyfettin Alevcan'ın da İstihbarat ve 
İKK  Şube  Müdürü  olarak  görev  yaptığını,  beraber  aynı  yerde  görev  yaptıklarını,  ailece 
görüşmediklerini, şahsi samimiyetlerinin olmadığını, Seyfettin Alevcan'dan kendisine herhangi bir 
teklif  gelmediğini,  Seyfettin  Alevcan'ın  bu  listeyi  hazırlayıp  hazırlamadığını  bilmediğini,  aynı 
listenin 2010/185 soruşturma kapsamında da ele geçirilmesi hususunda bir bilgisinin olmadığını, 
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listeyi yazan kişi olarak gözüken F. Uluç Yeğin ile birlikte 301. Deniz Hava Üs Komutanlığında 
beraber çalıştıklarını,  F.  Uluç Yeğin ile  şahsi samimiyetlerinin bulunmadığını,  2000-2005 yılları 
arasında Cengiz Topel Deniz Hava Filo Komutanlığında görev yaptığını, 1. Ordu plan seminerinden 
ve iddia edilen olaylardan haberinin olmadığını, "HELİPEDkeşifİMRALI.doc" isimli belgeyi kabul 
etmediğini, böyle bir belge hazırlamadığını, Kasım 2002 tarihinde dijital veri altında isminin altında 
yazıldığı şekilde Deniz Hava Üs Komutanlığı Harekat Komutanı olarak görev yaptığını, ancak bu 
şekilde bir yazı yazmadığını, üs dışına yazılacak yazılarda bu yazıyı üs komutanının imzaladığını, 
harekat komutanı olarak kendisinin böyle bir yazı yazmaya yetkisinin olmadığını, olay tarihinde 
şahsi bilgisayarının bulunmadığını, ancak devletin tahsis etmiş olduğu bilgisayarının bulunduğunu, 
odasında kurulu olduğunu, "kgoksel" şeklinde kullanıcı adının olup olmadığını hatırlayamadığını, 
ancak halen kullandığı bilgisayarının adının "kgoksel" olduğunu, "saltay" ın da bildiği kadarı ile 
helikopter pilotu olduğunu ve adının Sami Altay olduğunu, Uluç Yeğin'in ise sabit  kanat pilotu 
olarak görevli olduğunu, Ender Güngör'ün helikopter pilotu olduğunu, kullanıcı dosya yollarında 
ismi geçenlerin olay tarihinde aynı üs içinde beraber çalıştıklarını, bu kişileri aynı üste çalışmaları 
nedeni ile tanıdığını, Cem Gürdeniz'i ismen tanıdığını, kendisi ile Donanma Komutanlığında 1995-
1998 yılları arasında kısa bir süre beraber çalıştıklarını, 2002 yılında hatırladığı kadarı ile İmralı ve 
Yassıada'ya  helikopter  gitmediğini,  kendisinin  görevlendirme  ve  araştırma  maksatlı  bir  emir 
vermediğini ve böyle bir emir de almadığını beyan etmiştir.

b-)  Kapatılan İstanbul 10.  Ağır Ceza Mahkemesindeki  10.02.2012 Tarihli  84 Nolu 
Celsede  Yapmış  Olduğu  Savunmasında  Özetle:  Hakkındaki  suçlamaları  kabul  etmediğini, 
suçlandığı  listelerden haberinin olmadığını,  bu listelerin  sahte olduğunu, Donanma Komutanlığı 
Askeri  Savcılığının  yaptırdığı  bilirkişi  incelemesi  ile  dijital  verilerin  manipülatif  olarak 
hazırlandıklarının sabit olduğunu, adına açılan dijital veriyi hazırlamasının yönergeye ve teamüllere 
göre mümkün olmadığını, dijital verinin yönergeye uygun olarak hazırlanmamış olduğunu, yazıda 
adı geçen mevkilerin hiçbirinin yönergeye göre heliped tanımına girmediklerini, Yassıada ve Kuzey 
Deniz  Saha  Komutanlığında  heliped  ve  helikopter  iniş  alanının  mevcut  olmadığını,  evrakın 
içeriğinin gerçek duruma uygun olmadığını, dijital verilerin tarihlerinde tutarsızlık olduğunu, dijital 
veride imza bulunmadığını, belgenin aslının olmadığını, dijital verilerin sahte olarak düzenlenmiş 
olduğunu, plan seminerine iştirak etmediğini, plan seminerine katılmanın da zaten suç olmadığını, 
kendisine  isnat  edilen  fiilleri  işlemediğini,  isnatların  hukuki  deliller  ile  ilişkilendirilmemiş 
olduğunu, beraatine karar verilmesini beyan etmiştir.

219-) SANIK RASİM ARSLAN:

a-)  Klasör  37,  Dizi  64-66'de  bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  vermiş  olduğu 
24.08.2011 tarihli  beyanlarında özetle:  2001-2003 yılları  arasında Ankara'da bulunan 3.  Hava 
İkmal Bakım Merkez Komutanlığında tümgeneral rütbesi ile görev yaptığını, suçlamaları kesinlikle 
kabul etmediğini, iddia edildiği gibi herhangi bir organizasyon içerisinde yer almadığını, 2002-2003 
yılları  arasında  harp  oyunu  veya  seminer  faaliyetlerine  katılmadığını,  1.  Ordu  Komutanlığında 
düzenlenen seminerden ve içeriğinden haberinin olmadığını, Balyoz, Oraj, Suga, Sakal ve Çarşaf 
kod isimli planlardan haberinin olmadığını, "EK-I LAHİKA-5" isimli belgede isminin yanında yer 
alan  kişisel  bilgilerin  kendisine  ait  olduğunu,  ancak  kendisinin  böyle  bir  belgeden  haberinin 
olmadığını, kim tarafından ne maksatla hazırlandığını bilmediğini, "ORAJ Bilgi HİBM.doc" isimli 
belgeyi kabul etmediğini, bu şekilde bir belge hazırlamadığını,bu belgeden haberinin olmadığını, o 
tarihte  3.  Hava İkmal  Bakım Merkez  Komutanı  olduğunu,  böyle  bir  belgenin  Hava Kuvvetleri 
Komutanlığı  Lojistik  Başkanlığı  tarafından  hazırlanması  gerektiğini,  kendisinin  görevli  olduğu 
alanın uçakların elektrik, elektronik,  aviyonik ve mühimmat bakım onarım faaliyetleri ile sınırlı 
olduğunu, belgede ismi geçen Korcan Pulatsü'yü tanıdığını, ancak birlikte çalışmadıklarını, o tarih 
itibari ile İbrahim Fırtına'dan sözlü bir emir almadığını, "RA" ibaresinin kendi isim ve soyisminin 
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baş harfleri  olduğunu, yazışmalarda isim ve soyisminin yerine kısaltılmış olarak "RA" ibaresini 
yazdığını,  özellikle  bilgisayarda  kısa  mesajları  gönderirken  "RA"  diye  yazdığını,  albaylığından 
emekli oluncaya kadarki dönemde kısa yazışmalarda bu şekilde yazdığını, emekli olduktan soma 
bilgisayar sahibi olduğunu, Oraj Hava Harekat Planı Hv.K.K.lığı Ankara Lojistik Teşkilatı başlıklı 
şemadan haberinin olmadığını, 1,5 ay kadar önce internet ortamında Oraj Hava Harekat Planı ve 
eklerini incelerken gördüğünü, kendisine herhangi bir şekilde hiç kimsenin görev vermediğini ve 
tebligat  yapmadığını,  belge  içerisinde  isimleri  yer  alan  Atilla  Demir  ve  Tayyar  Durmaz'ı 
tanımadığını,  Ayhan  Gümüş'ün  halen  tümgeneral  olduğunu,  Ayhan  Gümüş'ü  tanıdığını,  Cengiz 
Köylü'yü personel albay olarak tanıdığını, belgede yer alan kişilerin o tarih itibari ile bir kısmının 
Ankara'nın farklı  yerlerinde,  bir  kısmının da İstanbul'da görev yaptıklarını,  bu kişileri  bir  araya 
getirmenin mantıken mümkün olmadığını, suçlamaları kabul etmediğini beyan etmiştir.

b-)  Klasör 37,  Dizi  68'de bulunan,  Sorgu Hakimliğinde yapmış olduğu 24.08.2011 
tarihli  savunmalarında  özetle:  Savcılık  beyanlarına  benzer  beyanlarda  bulunarak  savcılık 
beyanlarını  tekrar  ettiğini,  hiçbir  suçlamayı  kabul  etmediğini,  Oraj  Harekat  Planında  belirtilen 
görevlerle  kendi  görev  yaptığı  birliğin  görevlerinin  birbirleri  ile  uyuşmadığını,  dolayısı  ile  söz 
konusu harekat planında kendisine tevdi edildiği iddia edilen görevi yapmasının fiilen mümkün 
olmadığını, suçsuz olduğunu beyan etmiştir.

c-)  Kapatılan  İstanbul  10.  Ağır  Ceza  Mahkemesindeki  06.02.2012  tarihli  81  nolu 
celsede yapmış olduğu savunmasında özetle:  Hakkındaki  suçlamayı  reddettiğini,  suçlamalarla 
ilgili  somut,  gerçek  delilin  bulunmadığını,  sadece  elektronik  ortamda  herkes  tarafından 
üretilebilecek,  resmi  hiçbir  hüviyeti  olmayan  dijital  kayıtlar  esas  alınarak  suçlandığını,  savcılık 
beyanlarını tekrar ettiğini beyan etmiştir.

220-)SANIK RIDVAN ULUGULER:

a-)  Klasör  34,  Dizi  195-199'de  bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  vermiş  olduğu 
17.08.2011  tarihli  beyanlarında  özetle:  Suçlamayı  kabul  etmediğini,  reddettiğini,  05-07  Mart 
2003  tarihlerinde  1.  Ordu'da  gerçekleştirilen  plan  seminerine  katılmadığını  ve  plan  seminerini 
duymadığını, kendisinin ülkesi ve milletinin bütünlüğünü ve demokrasiyi her şeyin üstünde gören, 
halkın  iradesinin  demokrasi  ve  Cumhuriyetin  en  temel  dayanağı  olduğuna  daima  inanmış  bir 
demokrasi ve görev anlayışı  ile 37 yıldır  TSK ve şahsında milletine hizmet ettiğini,  Oraj Hava 
Harekat  Planının  İbrahim  Fırtına  tarafından  hazırlanmış  olduğuna  inanmadığını,  bu  planda 
kendisinin  görev  ve  sorumluluğunun  bulunmadığını,  2002-2004  Ağustos  ayları  arasında  Hava 
Kuvvetlerinde Eğitim Dairesi Başkanı olarak görev yaptığını, 2004 yılı öncesi İbrahim Fırtına ile 
tanışıp  görüşmediğini,  Hava  Kuvvetlerinde  özel  filo  denen  bir  şeyin  bulunmadığını,  böyle  bir 
filonun  kurulmadığını,  özel  filonun  Genelkurmay Başkanının  onayı  olmadan  kurulamayacağını, 
kendisi hakkındaki dijital verilerin ve belgelerin TSK'yı hedef alan illegal bir grup tarafından sahte 
olarak hazırlanmış olduğunu, "ÖzelFilo.Eğitim" isimli dijital veriyi kabul etmediğini, böyle bir yazı 
yazmadığını  ve  bu  konuda  herhangi  bir  emir  almadığını,  o  tarihte  bilgisayar  kullanmasını 
bilmediğini,  Rıdvan  Ulugüler  isimli  bir  kullanıcı  isminin  ve  bilgisayarının  olmadığını,  2003 
tarihinde  resmi  ve  özel  bilgisayarının  olmadığını,  o  tarihte  bilgisayarın  sisteme  yeni  girdiğini, 
yazıların  idari  kısımdaki  astsubay  ve  sivil  memurlar  tarafından  yazıldığını,  kendisinin  halen 
bilgisayarda yazı yazmasını bilmediğini, 2003 yılı itibari ile Korcan Pulatsü'yü tanımadığını, sadece 
ismen bildiğini, aleyhinde iddia edilen Oraj Harekat Planı isimli dijital veride eğitim görevinin 1. 
Taktik  Hava  Kuvvetleri  Komutanlığına  verilmiş  olmasına  rağmen  aleyhindeki  dijital  veride 
kendilerine  verilmiş  gözükmesinin  bu  dijital  verinin  sahte  olduğunu  ispatladığını,  İbrahim 
Fırtma'nm Oraj Hava Harekat Planı ile ilgili yazdığı iddia edilen yazılı direktifin 06 Ocak 2003 
tarihli olmasına rağmen, kendisinin hazırladığı iddia edilen yazıda İbrahim Fırtına'nın 23.01.2003 
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tarihli  sözlü direktifinden bahsedilmiş  olduğunu,  bunun normal  olmadığını,  normal  uygulamaya 
göre önce sözlü direktifin  verilip  soma bunun yazıya dökülmesi  gerektiğini,  silahlı  kuvvetlerde 
sözlü direktiflerin ilgi olarak kullanılmadığını, bunların verinin sahte olduğunu gösterdiğini, Oraj 
Hava  Harekat  Planı  üzerinde  tarih  olarak  09.02.2003  tarihi  yazdığını,  ancak  dijital  özellikler 
incelendiğinde ise 23.01.2003 tarihinde oluşturulduğu ve 20.02.2003 tarihinde update edildiğini ve 
son çıktısının  alındığını,  dolayısı  ile  09.02.2003 tarihli  dijital  veri  teknik özellikleri  ile  uyumlu 
olmadığını, hakkında iddia edilen dijital verinin oluşturma tarihinin 03.02.2003 olduğunu, oysa Oraj 
Hava  Harekat  Planının  yayımlanma  tarihinin  09.02.2003,  son  kayıt  tarihinin  ise  20.02.2003 
olduğunu,  dolayısı  ile  hakkında  iddia  edilen  dijital  verinin  bu  şekilde  hazırlanamayacağınm 
anlaşıldığını, görev yaptığı o tarihler itibari ile Balyoz, Oraj, Suga, Sakal ve Çarşaf isimli planları 
hiç  duymadığını,  Türk  Hava  Kuvvetleri  Komutanlığında  dijital  veride  ifade  edilen  geri  hizmet 
uçuşu tabirinin yanlış bir tabir olduğunu, o tarihte ve halen geliştirilmiş harbe hazırlık uçuş planı 
tabiri  kullanıldığını,  uçuş planı tarihlerinin olması gereken uçuş planı tarihi  dışında uydurulmuş 
tarihler  olduğunu,  Harp Akademileri  öğrencilerinin dijital  veride ifade  edildiği  gibi  geri  hizmet 
uçucusu olduklarından dolayı kendilerine planda belirtilen özel görevlerin verilmesinin mümkün 
olmadığını, Hava Harp Akademisi öğrencilerinin bir harekat durumunda karargahlarda ve harekat 
merkezlerinde  görevlendirilebileceklerini,  sözde  kendi  ismine  atfen  oluşturulan  dijital  verideki 
eğitimlerin Hava Kuvvetleri Karargahında değil, Hava Kuvvetlerinin eğitim kurumlarında, eğitim 
filolarında ve muharip filolarında planlanıp icra edildiğini, bu eğitim planlamasını Eğitim Dairesi 
Başkanlığının  yapmadığını,  tarafına  yöneltilen  iddialar  ile  uzaktan  veya  yakından  bir  ilgisinin 
bulunmadığını beyan etmiştir.

b-) Klasör 34, Dizi 203'de bulunan, Sorgu Hakimliğinde yapmış olduğu 17.08.2011 
tarihli savunmalarında özetle: Savcılık beyanlarına benzer beyanlarda bulunarak dijital çıktıların 
Hava Kuvvetleri Karargahı Başkan ve Daire Başkanları adına düzenlenmesine rağmen adresin yer 
almamasının çıktıların sahteliğini gösterdiğini, Harp Akademileri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri 
Komutanlığında icra edildiği ve hazırlandığı iddia edilen planlar ile sözde belgelerin oralarda değil 
de ilgisi olmayan Gölcük Donanma Komutanlığında elde edilmesinin garip olduğunu, üzerin atılı 
suçlamayı kabul etmediğini beyan etmiştir.

c-)  Kapatılan  İstanbul  10.  Ağır  Ceza  Mahkemesindeki  31.01.2012  tarihli  78  nolu 
celsede yapmış olduğu savunmasında özetle: Önceki beyanlarına benzer beyanlarda bulunarak 
kendisine isnat edilen dijital verilerin sahte olduğunu, suçlamaları kabul etmediğini, dijital veriyi 
hazırlamak için hiçbir komutanından yazılı ve sözlü emir almadığını, dijital veriyi hazırlamadığını, 
dijital  verilerin imzasız olduğunu, belge ve delil  niteliklerinin bulunmadığını,  Gölcük Donanma 
Komutanlığı Askeri Savcılığının raporuna göre 5 nolu harddisk üzerindeki dosyaların tamamının 28 
Temmuz 2009 tarihinden sonraki bir tarihte sistem, tarih saati değiştirilerek başka bir bilgisayardan 
aktarıldığının  belirtilmiş  olduğunu,  kendisinin  hazırladığı  iddia  edilen  dijital  verinin  gerek 
Donanma Komutanlığı Askeri Savcılığı bilirkişi raporunda, gerekse Hava Kuvvetleri Komutanlığı 
tarafından hazırlanan inceleme raporunda manipülatif dosyalar içerisinde gösterildiğini, dijital terör 
örgütünce üretilmiş  olan sahte harp akademileri  komutan direktifi,  Oraj  Hava Harekat  Planı  ve 
bunlarla ilgili diğer dijital verilerde kendisine hiçbir görev verilmediğini, isminin bu dijital verilerde 
hiçbir  yerde  yer  almadığını,  dijital  veride  ifade  edildiği  gibi  bir  özel  filo  olsaydı  özel  filo 
personelinin  nerede  görevlendirilirse  görevlendirilsinler  hiçbir  zaman  geri  hizmet  uçuşuna  tabi 
tutulmayacaklarını, filoların dışında karargahlarda, kurumlarda veya muharip olmayan birliklerdeki 
pilotların ise geliştirilmiş harbe hazırlık uçuşu eğitim planı kapsamında geri hizmet uçuşuna tabi 
olduklarını,  hazırladığı iddia edilen belgenin içerik itibari  ile de uygulanabilirliğinin olmadığını, 
gerçek  durumlarla  örtüşmediğini,  uyumsuzluk  olduğunu,  dijital  verinin  kendisi  tarafından 
yazıldığını gösterten somut hiçbir delil ve belgenin bulunmadığını, beraatine karar verilmesini talep 
ettiğini, savcılık beyanlarının 3. sayfasının 4. paragrafının ilk satırı sonundaki ibarenin geri hizmet 
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uçuş  planı  olacağını,  o  şekilde  düzeltileceğini,  Sorgu  Hakimliğindeki  beyanlarının  13.  satır 
sonundaki geri hizmet uçuşunun geri hizmet uçuş planı olarak düzeltileceğini, 11. satırda dijital 
çıktılarla başlayan cümlenin; Oraj Planında Hava Kuvvetleri Komutanlığı ana as komutanlıklarına 
önemli görevler verilmesine rağmen bu komutanlıklarla ilgili dijital çıktıların olmayışı  plan dışı 
tutulan Hava Kuvvetleri Komutanlığı Başkan ve Daire Başkanlarının dijital verilerinin bulunuşu 
hem bunun  sahteliğini,  hem de  kişilerin  suç  isnat  etmek  üzere  seçildiğini  gösteren  önemli  bir 
delildir şeklinde düzeltileceğini beyan etmiştir

221-) SANIK SEFER KURNAZ:

a-)  Klasör  13,  Dizi  85-86'da  bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  vermiş  olduğu 
24.06.2011  tarihli  beyanlarında  özetle:  İddia  edilen  suçlama  ile  ilgisinin  olmadığını,  1984 
yılından beri gerek üniversitelerde gerekse askeri okullarda derslere girdiğini, eğitim dışında askeri 
bir faaliyetinin olmadığını, dosyada yer alan kendisine ait olduğu iddia edilen görevlendirmelerin 
hiçbirisinin doğru olmadığını,  "EK-I LAHİKA-4" isimli belgeyi  kabul etmediğini,  Oraj Harekat 
Planı  çerçevesinde  kendisine  bir  görev  verilmediğini,  bu  planı  o  tarihlerde  duymadığını, 
üniversitelerin  talep  etmesi  hakkında  Hava  Kuvvetlerinin,  kendisini  üniversitelerde 
görevlendirdiğini, bunun dışında başka bir görevlendirme yapılamadığını, görevlendirmeyi yaptığı 
iddia edilen Ziya Toker isimli kişiyi tanımadığını, bilimsel çalışma dışında herhangi bir faaliyetinin 
bulunmadığını, Donanma Komutanlığında ele geçen, kendi ismine imzaya açılmış olan Oraj Hava 
Harekat  Planı  kapsamında  Fatih  Üniversitesine  yönelik  hazırlanana  belgeyi  kabul  etmediğini, 
askeriyede görev yaptığı süre içinde üniversitelere yönelik bir plan yapmadığını, söz konusu belge 
ile ilgisinin olmadığını, belgeyi kimin düzenlediğini de bilmediğini, HUTEN'in Hava Harp Okulu 
bünyesinde  lisansüstü  eğitim veren  bir  enstitü  olduğunu,  kendisine  herhangi  bir  görevlendirme 
yapılmadığını,  görevlendirme  kapsamında  Fatih  Üniversitesinin  kapatılmasına  yönelik  bir  yazı 
yazmadığını, Cengiz Köylü'yü HUTEN olarak adlandırılan enstitünün açılışında tanıdığını, ayrıca 7 
hafta Amerika'da birlikte kursa katıldıklarını, 05-07 Mart 2003 tarihli plan seminerinden haberinin 
olmadığını,  bu  seminere  katılmadığını,  kendisi  ile  birlikte  görevlendirildiği  iddia  edilen  Murat 
Boysan ve Erkan Benli'yi hiç tanımadığını, HUTEN isimli yerin açılışının 2001 yılında olduğunu, 
2001 yılında Amerika'da Cengiz Köylü ile  birlikte  kursta  bulunduğunu,  Cengiz Köylü'yüoradan 
tanıdığını, daha sonra da Cengiz Köylü ile görüşmediğini, Cengiz Köylü'nün bu şekilde bir liste 
yazmış olup olamayacağını bilemediğini beyan etmiştir.

b-)Kapatılan  İstanbul  10.  Ağır  Ceza  Mahkemesindeki  10.02.2012  tarihli  84  nolu 
celsede yapmış olduğu savunmasında özetle: Kendisine atfedilen suçlamayı  kabul etmediğini, 
adının  geçtiği  dijital  datayı  hazırlamak  için  herhangi  bir  amirinden,  üstünden  emir  almadığını, 
herhangi bir astına emir vermediğini, dijital datayı kendisinin hazırlamadığını, planın ekine isminin 
haberi olmadan, rızası alınmadan yazılmış olduğunu, dijital  datadan Haziran 2011'de Beşiktaş'ta 
verdiği  ilk  ifadesi  sırasında  haberdar  olduğunu,  daha  önceden  plan  subayı  olarak  hiç  görev 
yapmadığını,  bu  nedenle  askerlik  hayatında  plan  veya  plan  eki  hazırlamadığını,  planın  nasıl 
hazırlanacağına dair  bir  eğitim de almadığını,  sürekli  akademik işlerle  meşgul  olduğunu,  darbe 
çalışması içerisinde olabilecek kadar zamanının olmadığını, kendisini bilime adadığını, hazırlandığı 
iddia edilen dijital datanın tarihi olan Şubat 2003 tarihinde kendi unvanının Doktor Sefer Kurnaz 
Hava Yüksek Mühendis Kıdemli Albay şeklinde olması gerekirken Sefer Kurnaz Hava Mühendis 
Albay şeklinde yazılmış olduğunu, unvanının yanlış yazılmış olduğunu, hiç Türkçe işletim sistemi 
kullanmadığını, bir yazı hazırlanması gerektiğinde o yazıya uygun yeni bir dizin oluşturduğunu ve 
adı geçen yazıları o dizinin altına yazdığını, ancak suçlandığı dijital datanın böyle bir dizin altında 
hazırlanmamış  olduğunu,  dijital  datanın  yazar  satırında  isminin  arada  boşluk  bırakılmadan 
SeferKurnaz şeklinde geçtiğini, ancak kendisinin adını Sefer Kurnaz şeklinde veya Kurnaz Sefer 
şeklinde kullandığını, veri yolunda Skurnaz yazıldığını, Hava Harp Okulunda bilgisayarların Bilgi 
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İşlem Şube Müdürlüğü adı altında bir  birim tarafından hazırlandığını ve diğer  birimlere oradan 
dağıtıldığını, yüklenen programların şirket adına da Hava Harp Okulu yazıldığını, oysa suçlandığı 
dijital  datada şirket  adı  bölümünde "huten" yazılı  olduğunu, kendisi  hakkındaki dijital  dataların 
Türkçe  bir  Office  programı  kullanılarak  oluşturulmuş  olduğunu,  ancak  kendisinin  akademik 
hayatına başladığı 1984 yılından beri dili Türkçe olan hiçbir yazılım kullanmadığını, dilli İngilizce 
olan  yazılım  programları  kullandığını,  çünkü  uluslararası  alanda  yazdığı  makalelerin  dilinin 
İngilizce olduğunu, farklı kişilerce hazırlandığı iddia edilen dijital dataların aynı versiyon Office 
programı  kullanılarak  hazırlanmasının  da  düşündürücü  olduğunu,  suçlandığı  dijital  datanın 
hazırlanması  için  1  saat  gibi  bir  süre  harcandığının  gözüktüğünü,  oysa  kendisinin  bilgisayar 
mühendisi olduğunu, bu sürenin kendisi için oldukça fazla bir süre olduğunu, yazıda ıslak imzasının 
bulunmadığını,  elektronik  ortamda  hazırlanmış  olan  hangi  şart  ve  ortamda  kim  tarafından 
hazırlandığı  bilinmeyen  datanın  ceza  hukuku  bakımından  delil  değerinin  bulunmadığını,  dijital 
datanın hangi yazıya ait olduğunun anlaşılamadığını, listede rütbesinin eksik yazılmış olduğunu, 
tüm bunların adı geçen dijital datanın doğru olmadığını gösterdiğini, ayrıca listede hemen kendi 
altında sıralanan kişilerden Hava Öğretmen Teğmen Murat Boysan, Hava Öğrenci Erkan Benli'yi 
tanımadığını,  ayrıca hava öğrenci  şeklinde bir  rütbe yazıldığını  ilk  defa gördüğünü,  dijital  data 
üzerinde  veri  yolları  dahil  her  türlü  değişikliğin  yapılabileceğini,  suçlamaları  kabul  etmediğini, 
beraatini talep ettiğini beyan etmiştir.

222-)SANIK SENCER BAŞAT:

a-)  Klasör  50,  Dizi  535-536'de  bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  vermiş  olduğu 
21.09.2011 tarihli beyanlarında özetle:  Balyoz Harekat Planını basından duyduğunu, böyle bir 
çalışmaya  hiçbir  zaman  katılmadığını,  2003  yılında  1.  Ordu'da  gerçekleştirilen  seminere 
katılmadığını, "İstanbul EKİ.doc" isimli belgeyi kabul etmediğini, İstanbul Bölgesi müzahir subay 
ve astsubay listesi,adı altında ismi bulunan M. Ferhat Çolpan ile Deniz Harp okulunda beraber 
okuduklarını,  1990  yılında  mezun  olduklarını,  ancak  mezun  olduktan  sonra  beraber 
çalışmadıklarını, M. Ferhat Çolpan'ın bu listeyi oluşturup oluşturmadığı kopuşunda bir bilgisinin 
olmadığını, Ferhat Çolpan'ın , kendisine, İstanbul'da müzahir subay ve astsubay listesi oluşturması 
konusunda  sözlü  ya  da  yazılı  talimat  vermediğini,  kendisinin  1998-2003  yılları  arasında 
Kasımpaşa'da  bulunan  Deniz  İkmal  Grup  Komutanlığında  satın  alma  subayı  olduğunu,  plan 
tatbikatı yapmak için bunun eğitimini alması gerektiğini, kendisinin yardımcı sınıfta yer aldığını, 
muharip sınıfta yer almadığını, "kpaşalılar.xls" isimli listeyi hazırlamadığını, kendisinin bu listede 
tanıdığı  ikmalci  olarak  üç  kişinin  bulunduğunu,  diğer  kişileri  tanımadığını,  o  tarihlerde 
Kasımpaşa'da  ikmal  subayı  olduğunu,  ancak  bu  şekilde  bir  liste  kesinlikle  oluşturmadığını, 
suçlamayı kabul etmediğini, darbe planı ile ilgisinin olmadığını beyan etmiştir.

b-) Klasör 50, Dizi 538-539 bulunan, Sorgu Hakimliğinde yapmış olduğu 21.09.2011 
tarihli  savunmalarında  özetle:  Savcılık  beyanlarına  benzer  beyanlarda  bulunarak  suçlamaları 
kabul etmediğini, Utku Arslan'ı 2010 yılında Deniz Kuvvetleri Karargahında tanıdığını, listelerin 
hazırlanmasında  kimseye  yardımcı  olmadığını,  Cem  Gürdeniz'i  2005  yılında  Deniz  Kuvvetleri 
Komutanlığında gördüğünü, aralarında herhangi bir ilişki olmadığını, Süha Tanyeri'yi tanımadığını, 
Balyoz  Harekat  Planı  ile  ilgisinin  olmadığını,  belgelerde  bahsi  geçen  hususların  kendi  bilgisi 
dışında hazırlanmış hususlar olduğunu, belgelerin içeriklerini kabul etmediğini beyan etmiştir.

c-)  Kapatılan  İstanbul  10.  Ağır  Ceza  Mahkemesindeki  10.02.2012  tarihli  84  nolu 
celsede yapmış olduğu savunmasında özetle:  Önceki beyanlarına benzer beyanlarda bulunarak 
kendisine  yöneltilen  suçlamaları  kabul  etmediğini,  dijital  liste  hazırlamadığını,  dijital  belgede 
imzasının veya imza bloğunun bulunmadığını, dijital veride birçok yanlışlıkların bulunduğunu, bazı 
isimlerin, rütbelerin, sicil numaralarının ve görev yerlerinin yanlış olduğunu, dijital veride birçok 
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tutarsızlığın bulunduğunu, kendi görev bölgesi dışında olan Yeni Levent'te görev yapan iki subayın 
isminin  hazırladığı  iddia  edilen  Kasımpaşa  Bölgesi  listesinde  yer  aldığını,  Kasımpaşa  Bölgesi 
listesinde kendi görev yaptığı komutanlıktan hiçbir kişinin isminin bulunmadığını, hayatında hiçbir 
askeri harekat planı görmediğini, hiçbir plan seminerine katılmadığını, kendi isteği ile ve dilekçe 
vererek  yardımcı  sınıfa  ayrıldığını,  suçlamaları  kabul  etmediğini,  beraatini  talep  ettiğini  beyan 
etmiştir.

223-) SANIK SERDAR OKAN KIRÇİÇEK:

a-)  Klasör  20,  Dizi  297-303'de  bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  vermiş  olduğu 
23.09.2011 tarihli  beyanlarında özetle:  Suçlamaları  kabul  etmediğini,  Balyoz  planını  ve Suga 
Harekat Planını ilk kez basından duyduğunu, 2002-2003 yıllarında plan seminerini hiç duymadığını, 
hükümeti devirmeye yönelik herhangi bir hareket ve oluşumdan haberdar olmadığını, bu planlar 
çerçevesinde  herhangi  bir  yazılı  ve  sözlü  görev  alamadığını,  2003  yılında  1.  Ordu'nun 
gerçekleştirmiş  olduğu seminere  katılmadığını,  Cem Gürdeniz'i  tanıdığını,  kendisi  şube müdürü 
iken, Cem Gürdeniz'in, daire başkanı olarak görev yaptığını, Ağustos 2002-Ağustos 2005 yılları 
arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığında Deniz Hukuku ve Denizcilik Şube Müdürü olarak albay 
rütbesi  ile  görev  yaptığını,  2005-2007  yılları  arasında  Donanma  Komutanı  olan  Metin  Ataç'ın 
Gölcük'te genel sekreterliğini yaptığını, 2008 yılında amiral olduğunu, 17 nolu CD içinde bulunan 
EK-A isimli belgeyi kabul etmediğini, Ankara Bölgesi Koordinatörü şeklinde bir görevinin hiçbir 
zaman olmadığını, kendisi Ankara'ya geldiğinde hatırladığı kadarı ile Kadir Sağdıç'ın, Genelkurmay 
Başkanlığı  Yunanistan-Kıbrıs  Daire  Başkanlığı  görevine  atandığını,  Feyyaz  Öğütcü'yü  Deniz 
Kuvvetleri  Harekat  Başkanı  olarak  hatırladığını,  Deniz  Kuvvetlerinde  iddia  edildiği  gibi  birlik 
komutanlığı  şeklinde  bir  yapılanmanın  olmadığını,  Özden  Örnek  ile  şahsi  samimiyetinin 
bulunmadığını,  1994-1996 yılları  arasında birlikte  çalıştıklarını,  ayrıca  2003-2005 yılları  Özden 
Örnek'in,  kuvvet  komutanı  olduğunu,  kendisinin  de  aynı  karargahta  çalıştığını,  aynı  belgenin 
Gölcük  Donanma  Komutanlığında  yapılan  aramada  elde  hususunun  manipülatif  olduğunu 
düşündüğünü, belgenin başkası tarafından üretilip istihbarat şube müdürlüğüne konulmuş olduğunu 
düşündüğünü, ancak buraya bu belgeyi kimin, nasıl koyduğunu bilmediğini, Deniz Kuvvetlerinde 
zemin  altında  herhangi  bir  şekilde  belge  saklandığını  bilmediğini,  bütün  emirlerin  usulüne  ve 
yönetmeliklere uygun olması  gerektiğini,  bu tür  belgelerin zemin altında bulunması  durumunda 
normal usulde tutanak tutulması gerektiğini, tutanak tutulmadan sözlü olarak herhangi bir belgenin 
ve  dijital  verinin  başka  bir  şahsa  tesliminin  mümkün  olmadığını,  ancak  Gölcük'te  ele  geçen 
belgelerin detayı konusunda bilgi sahibi olmadığını, kendisi aleyhine olan ve ele geçen belgelerin 
manipülatif olduğu kanaatinde olduğunu, bu belgeleri kimin ürettiği veya Donanma Komutanlığına 
kimin  koyduğu  konusunda  bir  bilgisinin  olmadığını,  EK-B.doc  isimli  çalışma  grupları  görev 
bölümü başlıklı  listenin doğru olmadığını, TSK'dan ilişiği kesilecek ve görev yeri  değiştirilecek 
personel ile ilgili liste hazırlamadığını, Şafak Duruer'in de hazırlayıp hazırlamadığını bilmediğini, 
Engin Baykal'ı tanıdığını, kendisi Ankara'da 2002-2003 yılları arasında şube müdürü iken Engin 
Baykal'm da, kendisinin ikinci derece amiri olarak plan prensipler başkanı olarak görev yaptığını, 
Cem Gürdeniz'in Ankara'da görevli olmadığını, Gölcük'te görevli olduğunu, aleyhindeki belgelerde 
çelişkiler  bulunduğunu,  aynı  anda,  çok  kısa  zaman  diliminde  farklı  karargahlarda  görev  yapan 
kişilerin sanki aynı karargahta görev yapıyorlarmış gibi isimlerinin geçtiğini ve dijital belgelerin 
oluşturulmuş gibi gözüktüğünü, bu belgeleri bu yerlerde çalışan insanların bu bilgilere ulaşabilecek 
yerde çalışmış insanların hazırlayabileceğini, EK-E.doc isimli Ankara Bölgesi müzahir subay ve 
astsubay  listesini  kabul  etmediğini,  bu  listeyi  görmediğini,  bu  yönde  tebligat  almadığını,  liste 
altında ismi olan Nuri Alacalı'yı görev itibari ile tanıdığını, Nuri Alacalı'nm, kendisinden kıdemsiz 
olduğunu, Nuri Alacalı'nm kendisine bu yönde herhangi bir teklifte bulunmadığını, Amiral listesini 
kabul  etmediğini,  2008  yılında  albaylığının  beşinci  senesinde  tuğamiral  olduğunu,  Deniz 
Kuvvetlerinde  tuğamiralliğe  beşinci  yılda  terfıinin  2006  yılında  başladığını,  listelerde  kendi 
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terfisinin 2008-2009 yılında gözüktüğünü, bunun 2000 yılında bilinmesinin mümkün olmadığını, 
Özden Örnek'in albaylık sırası gelen albaylarla toplantı yaptığını hiç duymadığını, ancak Özden 
Örnek  amiralin  2004  yılından  soma  başlattığı  ve  halen  de  devam  eden  bir  uygulamaya  göre 
kuvvetteki tüm amiralleri toplayıp sırası gelen ve terfıye girecek albay ve amirallerle ilgili toplantı 
yaptığını, bu toplantılarda herhangi bir kararın çıkmadığını, sadece görüşlerin alındığını, komutanın 
herkesin  görüşlerini  aldığını,  bu  görüşlerin  alınıp  yazıyı  döküldüğünü  duymadığını,  bir  kısım 
belgelerin hem 2010/185 hem de 2010/1003 soruşturma kapsamında ele geçmesi, ancak bir kısım 
belgelerin ise  sadece  Gölcük Donanma Komutanlığında ele  geçmesi  hususu ile  ilgili  olarak  bu 
belgeleri  manipülatif  olarak  hazırlayan  kişilerin  bunu belli  bir  süreç  içinde  hazırladıklarını,  bir 
kısmını daha önceden yetiştirdiklerini, kalanlarım da daha somadan hazırladıklarını tahmin ettiğini, 
2003 yılında  1.  Ordu'da  gerçekleştirilen  seminerde  yapılan  konuşmaların  bir  kısmının  basından 
takip  ettiği  kadarı  ile  gerçek  olduğuna  dair  basında  yazılar  okuduğunu,  bildiği  kadarı  ile  plan 
seminerlerinde  kaymakam,  hakim,  savcı,  belediye  başkanlarına  yönelik  listelerin 
hazırlanamayacağını,  daha  doğrusu  Deniz  Kuvvetleri  plan  seminerlerinde  böyle  bir  şey 
görmediğini,  Deniz  Kuvvetleri  plan  seminerlerinde  böyle  bir  şey olduğu takdirde  bunun yanlış 
olduğunu, hiçbir EMASYA plan seminerine katılmadığını, EMASYA plan seminerlerinde de böyle 
bir  şeyin  olmaması  gerektiğini,  gerçek  isimler  üzerinden  yapılan  hiçbir  plan  seminerine 
katılmadığını, "EGAYDAAK ÇG Liste.doc" isimli belge ile ilgili olarak; EGAYDAAK'lar ile ilgili 
iddia edildiği gibi "Aydın alt çalışma grubu" başlığı altında bir çalışma yapmadığını, Suga Harekat 
Planı çerçevesinde bu tür bir çalışma grubu içinde yer almadığını, o tarih itibari ile görevinin Deniz 
Hukuku ve Denizcilik Şube Müdürü olduğunu, EGAYDAAK'ların da kendi görev kapsamındaki 
konulardan  birisi  olduğunu,  2002-2003-2004  yıllarında  EGAYDAAK'lar  ile  görevi  gereği  bir 
çalışma yapıp yapmadığını hatırlamadığını, o yıllarda İsmail Taylan'ın Deniz Kuvvetlerinde başka 
bir  şube  müdür  olduğunu,  onun  bu  listeleri  hazırlayıp  hazırlamadığını  bilmediğini,  Deniz 
Kuvvetlerinde  hiçbir  kimsenin  ülkede  kargaşa  varken EGAYDAAK'lara  yönelik  kriz  çıkaracağı 
ancak savaşa ulaşmayacak bmsiurum yaratacağı kanaatinde olmadığını, bildiği kadarı ile seminere 
Deniz Kuvvetlerinden katılımın olmadığımı, bu nedenle plan seminerinin de iç güvenliğe yönelik 
yapılıp  yapılmadığını  bilmediğini,  "egeaydaakçalışmagrubu.doc"  isimli  belge  ile  ilgili  olarak;  o 
yıllarda kullanıcı adı olarak "sokircicek" ismini kullandığını hatırlamadığını, bu belgeyi kendisinin 
hazırlamadığını,  Suga  Harekat  Planı  kapsamında  EGAYDAAK'lara  yönelik  bir  çalışma 
yapmadığını,  dijital  kullanıcı  yollarına  göre  bu  yazının  belgelerin  altında  açık  olarak 
kaydedildiğinin görüldüğünü, böyle bir öneme haiz belgenin bu kadar açık olarak kaydedilmesinin 
mümkün olmadığını, Deniz Kuvvetlerinde kural olarak ilgili belgenin ekini hazırlayanın belgeyi de 
hazırlaması  gerektiğini,  dolayısı  ile  veri  yollarında  da  yazan  olarak  Fatih  Ilgar'ın  yazılması 
gerekirken kendi isminin yazılmasının bir taşla üç kuş vurma anlamına geldiğini, normalde bilgi 
notunun kurum içinde komutanlara, üst makama yazıldığını, bilgi notunda kimden kime olduğunun 
da yazılması gerektiğini, ancak bu belgede kime yazıldığının belli olmadığını, o dönemde Bülent 
Alpkaya'nm  Deniz  Kuvvetleri  Komutanı,  Özden  Örnek'in  de  Donanma  Komutanı 
olduğunu,"kom.doc" isimli bilgi notu başlıklı, teklifler konulu bu yazıyı kendisinin hazırlamadığını, 
Can  Erenoğlu'nun  o  tarihte  MSB'de  görevli  olduğunu,  kendisinin  ise  Deniz  Kuvvetleri 
Karargahında  görevli  olduğunu,  Cem Gürdeniz'in  Gölcük  Donanmada  görevli  olduğunu,  farklı 
yerlerdeki  bu  kişiler  arasında  e-mail  trafiği  olması  gerektiğini,  ancak  bunun  olup  olmadığını 
bilmediğini, bu bilgilerin veri yolundan anlaşılacağı üzere C harddiskine kayıtlı olduğunu, dolayısı 
ile disket veya CD ortamında taşınmadıklarını, o tarihlerde MSB, DZKK ve 3. Muhrip Filotillası  
arasında böyle bir bilgi değişiminin olup olmadığının teknik olarak araştırılması gerektiğini, ayrıca 
bu yazıdaki atamalara ilişkin tekliflerin zamanlama olarak uygun olmadığını, zira atamaların Mayıs 
ayında yapıldığını, Temmuz-Ağustos aylarında gerçekleştiğini, bu durumda planının amacına uygun 
olmayan  bir  teklifin  yapılmış  olduğunu,  plan  yazılmadan  komutanın  plandaki  görevleri  yerine 
getirmemesine yönelik teklif  yazılmış  olduğunu,  bunun da doğru olmadığını,  bazı komutanların 
tevkifi  ile  ilgili  bir  bilgisinin  bulunmadığını,  bu  konuda  kendisine  bir  tebligat  yapılmadığını, 
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"ankara kol.doc" isimli hassas personele yönelik hazırlandığı anlaşılan yazıda belirtildiği şekilde 
kendisine bir görevlendirmenin kesinlikle yapılmadığını, bu listeden haberinin olmadığını, Metin 
Ataç'm o tarihlerde Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı olduğunu, kendisinin de şube müdürü olarak 
görev yaptığını, 03 Mart-25 Temmuz 2003 tarihleri arasında Silahlı Kuvvetler Akademisinde 22 
hafta  eğitim  gördüğünü,  dolayısı  ile  İstanbul'da  iken  Ankara  bölgesinde  bu  şekilde  bir  görev 
almasının mantıklı olmadığını,  hassas personel listesindeki amiral sayısının Deniz Kuvvetlerinin 
üçte  birine  yakın  olduğunu,  bu  kişiler  içinde  Ege'deki  düşünülen  çalışma  ortamı  bölgesindeki 
faaliyetleri yürütecek komutanların da tevkifinin öngörülmüş olduğunu, dolayısı ile bu faaliyetlerin 
ve çalışmanın alt düzeydeki subayların tecrübesine bırakılmış olduğunu, bunun da planın başarısını 
olumsuz  etkileyeceğini,  liste  altında  ismi  bulunan  A.  Sinan  Ertuğrul'u  ismen  tanıdığını,  şahsi 
samimiyetinin bulunmadığını, yine bu listede Necati Kurt amiralin gözüktüğünü, ancak amiral terfi 
listesinde de başarılı  personel  olarak belirlenmiş  olduğunu,  bunun da  çelişki  oluşturduğunu,  bu 
listenin gerçek bir liste olduğunu düşünmediğini, "TARD.doc" isimli Deniz Kuvvetlerinden ilişiği 
kesileceklere ilişkin 36 kişilik listeyi kendisinin hazırlamadığını, listenin, kendisinin bilgi erişim 
kapasitesinin dışında olduğunu, liste altında kendi isminin olduğu görülmekte ise de bunun doğru 
olmadığını, dijital yollardaki isimlerin doğru olmadığını, bu jyazıyı kabul etmediğini, listenin 13. 
sırasında yer  alan Hüseyin Çınar'ın öncelikli  ve özellikli  personel listesinde yer  aldığını,  ayrıca 
amiral  terfi  listesinde terfi  edecek subay olarak gözüktüğünü ve halen de tutuklu olduğunu,  bu 
listede kimin ilişiğinin kesileceğinin, kimin yerinin değiştirileceğinin belli olmadığını, Özgür Yar'ın 
çalıştığı Alanya isimli geminin 2005 yılma kadar Almanya'da yapılmakta olduğunu, Alnianya'daki 
gemidegörevli kişinin bu planlamada yer almasının mantıksız olduğunu, yine müzahir listelerinde 
yer  alıp burada tard edilecek üç kişinin daha bulunduğunu, bunun da listenin doğru olmadığını 
gösterdiğini,  "müzahirPerEK-A.doc" isimli  listeden haberinin olmadığını,  bildiği  kadarı  ile Nuri 
Alaealı'nın o tarihte ABD'de Deniz Ataşesi olduğunu, dolayısı  ile Ankara'daki müzahir  personel 
listesini  yapamayacağını,  kendi  isminin  öncelikli  ve  özellikli  listede  bulunmayıp  bu listede  yer 
almasının normal olmadığını, zira iddia edilen belgelerde kendisine görev verilmiş gözüktüğünü, 
dolayısı ile bir tutarsızlık bulunduğunu, "OKAN.doc" isimli belgeyi  kabul etmediğini, böyle bir 
yazı yazıp Yarbay Tamer Zorlubaş'a göndermediğini, bu listenin doğru olmadığını, kendisinin 2005 
yılı  Ağustosunda Donanma Komutanlığı  Genel  Sekreterliğine  atandığını,  Tamer  Zorlubaş'ın  ise 
İstihbarat Şube Müdürü olarak görev yaptığını, kendisinin yazıyı yazdığı tarihin belgenin dijital 
yollarında  23  Ağustos  2005  olarak  gözüktüğünü,  3  gün  sonra  da  26  Ağustos  2005  tarihinde 
Gölcük'teki görevine katıldığını ve Tamer Zorlubaş'ı da 26 Ağustos'tan soma tanıdığını, İlker Yunus 
isimli kişi ile hiç çalışmadığını,  kendisini tanımadığını, Mesut Adanur'un ise Gölcük'e geldikten 
soma kendi emrinde çalıştığını, referans verdiği bu iki kişiyi daha sonradan tanıdığını, Aydın Güral'ı 
ismen tanıdığını, şahsen tanımadığını, Aydın Güral'ın emir astsubaylığını yapan Mesut Adanur'u da 
onun  aracılığı  ile  tavsiye  etmediğini,  AKP İZLEME.doc  isimli  yazıyı  yazmadığını,  hatırladığı 
kadarı ile Deniz Kutluk'un 2004 yılında plan prensipler başkanı olarak görev yaptığını, kendisinin 
de aynı  başkanlıkta şube müdürü olarak görev yaptığını,  ancak böyle bir  yazıyı  Deniz Kutluk'a 
yazmadığını, bu dokümanın veri yolunda son değiştirme tarihinin 06.10.2004 olarak gözüktüğünü, 
ancak bu yazının kapak yazısında tarihin 08.04.2010 yazılmış olduğunu, o tarihte kendilerinin ana 
karargahlarının tamirde olduğunu, bu nedenle sahil güvenlik binasını kullandıklarını, 250 kişinin 
çalıştığı bu binada 750 kişinin açık ofis şeklinde çalıştıklarını, bu nedenle birbirlerine çok yakın 
konumdaki kişilerin  birbirleri  ile böyle bir  kurguyu bilgisayar ortamında yazmalarının mümkün 
olmadığını,  zira  Cem Gürdeniz'in  de  Ekim 2004'te  plan  prensipler  daire  başkanı  olarak  görev 
yaptığını, "Görevlendirme" isimli belgeyi kabul etmediğini, kendisinin sivil toplum kuruluşlarına 
yönelik görevlendirme almasının doğru olmadığını, böyle bir görev almadığını, bu belge tarihinin 
06 Mayıs 2003 olduğunu, bu tarihlerde İstanbul'da Silahlı Kuvvetler Akademisinde eğitim almakta 
olduğunu,  F.  Can Yıldırım'ın  harp okulundan sınıf  arkadaşı  olduğunu,  diğer  kişileri  de mesleki 
olarak  tanıdığını,  "RUHBAN  OKULU  BİLGİ  NOTU.doc"  isimli  belgeyi  hazırladığını 
hatırlamadığını, MGK'ya sunulmak üzere Deniz Kuvvetleri Komutanına kendi şubesinin ilgi alanı 
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ile ilgili  çeşitli  bilgi  notları  ve konuşma notları  hazırladığını,  bir  dönem Bülent  Alpkaya'ya,  bir 
dönem Özden Örnek'e, bir dönem de Metin Ataç'a bu şekilde bilgi notu hazırladığını, bu dokümanı 
ise  hazırladığını  hatırlamadığını,  bu  dokümanın  içinde  de  çeşitli  tutarsızlıkların  bulunduğunu, 
konuşma notunun, kaydetme zamanlarına göre bilgi notundan önce hazırlanmış olduğunu, prensip 
olarak önce bilgi notunun sonra da konuşma notunun hazırlanacağını, konuşma notunun 2 sayfa 
olduğunu, ancak 1 dakikada yazılmış olduğunu, bir yazının programının Word 10.0 diğerinin ise 
Word 9.0 olduğunu, oysa aynı gün aynı kişi  tarafından çalışıldığı anlaşılan iki  farklı  programın 
olmasının normal olmadığını, bunun çelişkili olduğunu, görev yaptığı süre boyunca Ruhban Okulu 
ile ilgili bir çalışma yaptığını hatırlamadığını, ayrıca daha sistemde oluşturulmadan yaklaşık 1 gün 
önce çıktısının alınmış gözüktüğünü, bunun da mümkün olmadığını, "Ek(Kadro).doc" isimli atama 
listesi hazırlamadığını, ismi geçen kişilerle ilgili bu yönde bir çalışma yapmadığını, diğer belgeler 
gibi  bu  belgenin  de  manipülatif  olduğunu,  aynı  dakika  içinde  hem  oluşturulmuş  hem  de 
dosyalanmış olduğunu, bu süre içinde son on kullanıcı veri yolunun dolu olduğunu, yine sistemde 
oluşturulmadan  2,5  saat  kadar  önce  çıktısının  alınmış  olduğunu,  aynı  listenin  Şener  Eruygur'a 
aitADD Genel Merkezinde ele geçirilmesi hususu ile ilgili olarak; Şener Eruygur'u tanımadığını, 
aynı belgenin orada ele geçirilmesi hususunun hazırlayanlara sorulması gerektiğini, "Strateji.doc" 
isimli  belgeyi  hazırlamadığını,  AK  Parti  Hükümeti  ile  ilgili  böyle  bir  yazıyı  kesinlikle 
hazırlamadığını,  bu  yazıyı  Cem Gürdeniz'e  de  göndermediğin,  bu  yazının  Şener  Eruygur'da  da 
aynen ele  geçmesi  hususunda bir  bilgisinin  bulunmadığını,  "Yasalar.doc"  isimli  belgeyi  ilk  kez 
gördüğünü,  kendisine  Jandarma  Genel  Komutanlığı  adli  müşavirliğinden  bir  yazı  geldiğini 
hatırlamadığını, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne 24.05.2009 tarihinde gelen e-mail ihbarı ve eki ile 
ilgili  olarak;  Aydın  Ortabaşı'nı  tanıdığını,  kurmaylık  eğitiminin  başında  1991-1992  yıllarında 
derslerine  geldiğini,  şahsi  samimiyetlerinin  bulunmadığını,  Aydın  Ortabaşı  ile  2009 yılında  yüz 
yüze ve telefonda görüşmediğini, isminin karşısında yazılan yazının ne ifade ettiğini bilmediğini, 
Cem Gürdeniz'e de herhangi bir şey ya da çalışma ulaştırmadığını, Levent Bektaş'tan ele geçen 
"gundemlerim2.doc"  isimli  belge  ile  ilgili  olarak;  Levent  Bektaş'ı  tanımadığını,  kendisinin 
kesinlikle bir grup ya da organizenin içinde yer almadığını, kendisi ile ilgili "organizede yer alacak 
arkadaşlarımız"  şeklinde  ifade  bulunmasının  doğru  olmadığını,  yine  notta  yer  alan  istihbarat 
başkanlığı,  Yunanistan-Kıbrıs  Dairesi  ve  plan  prensipler  ile  ilgili  notun  ne  anlama  geldiğini 
bilmediğini, plan prensipler başkanlığında çalışmış olduğunu, Cem Gürdeniz'in de çalıştığını, Dora 
Sungunay'ın  çalıştığını  hatırlamadığını,  bu  notta  hizbut  tahrir  ile  bağlantısının  ima  edikmiş 
olduğunu,  bunun  kesinlikle  doğru  olmadığını,  yine  burada  ismi  geçen  kişilerden  sadece  Tufan 
Minir'in  ismini  duyduğunu,  diğer  kişileri  ise  tanımadığını,  Ergenekon Soruşturması  kapsamında 
Ufuk Akkaya isimli kişinin Beyoğlu'ndaki ikametinde ele geçen karargah evleri ile ilgili el yazısı 
doküman  ile  ilgili  olarak;  Ufuk  Akkaya'yı  tanımadığını,  ismini  de  duymadığını,  bu  el  yazısı 
dokümanı ilk kez gördüğünü, karargah evleri tabirini de basından duyduğunu, karargah evleri ile 
ilgili  herhangi bir bilgisinin olmadığını, isminin niçin dokümana yazıldığını bilmediğini,  ÇYDD 
Kadıköy Şubesinde ele  geçirilen hard disk içindeki "_MEKTUP (Türkan SAYLAN).doc" isimli 
belge ile ilgili olarak iddia edilen mektup basında çıktığı zaman bu olayla ilgili askeri makamlar 
tarafından  sözlü  olarak  ifadesinin  alındığını,  Türkan  Saylan'ı  tanımadığını,  kendisi  ile  hiç 
görüşmediğini,  sadece basında  ismini  duyduğunu,  Ali  Tatar'ın  da ismini  bu mektup gazetelerde 
yayınlandıktan sonra duyduğunu, Levent Görgeç'in harp okulundan sınıf arkadaşı olduğunu, Oktay 
Çetin'in ise harp okulundan bir sınıf büyüğü olduğunu, bu belgenin de tamamı ile başkası tarafından 
hazırlanıp ÇYDD'ye konmuş olduğunu, 08.07.2008 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına 
gönderilen Serdar Cem imzalı mektup, içindeki CD ve içerikleri ile ilgili olarak; hakkındaki ihbar 
mektubunu kabul etmediğini, 2005 yılında, atamaları öncesi internete Ankara'daki evi ile ilgili bilgi 
düştüğünü, eşinin çalışmadığı ve subay maaşı ile bu evi nasıl  aldığı yönünde haber yapıldığını, 
halbuki kendisinin evi 96 ay taksitle TOKİ'den daha önceki yurtdışındaki birikiminden de istifade 
ederek  bir  girimde  bulunduğunu,  bu  haberin  tamamen  karalamaya  yönelik  olduğunu,  Çağdaş 
Türkiye  isimli  bir  klasör  oluşturmadığını  ve  Özden  Örnek'e  sunmadığını,  klasörde  bulunan  ev 
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fotoğraflarının  taksit  ile  aldığı  ev  fotoğrafları  olduğunu,  bildiği  kadarı  ile  halasının  soyadının 
Topaloğlu  olduğunu,  ancak  Hüseyin  Topaloğlu'nu  tanımadığını,  ÖDP  İl  Başkanı  Selçuk 
Topaloğlu'nu tanımadığını, babasının memleketinin Artvin/Hopa olduğunu, Hopa'ya hayatı boyunca 
3-4  kez  gittiğini,  yine  AB-ABD  ve  Cem Gürdeniz-Deniz  Kutluk  başlıklı  yazılarda  da  kendisi 
hakkında iddiaların bulunduğunu, bu iddiaların doğru olmadığını, 2005 yılında Deniz Kutluk'tan 
kendisine mesaj geldiğini hatırlamadığını, "Çağdaş Türkiye.doc" isimli belgedeki toplumsal durum 
analizi  ve  öneriler  başlıklı  yazının  kendisine  ait  olmadığını,  yine  aynı  yerde  ele  geçen  atama 
listesinin de kendisine ait olmadığını, listeyi kendisinin yazmadığını, Özden Örnek ile kendisinin 
yazı, bilgi ve belge alışverişinin olmadığını, sadece kendi görev alanına giren MGK'ya konu olacak 
bilgi notu ve konuşma notu hazırladığını, bunların kendi görevi ile, deniz hukuku ile ilgili notlar 
olduğunu, ancak dosyadaki belgeleri kendisinin hazırlamadığını, yasadışı hiçbir oluşumun içinde 
olmadığını ve olmayacağını beyan etmiştir.

b-)  Klasör  20,  Dizi  308-310'da  bulunan,  Sorgu  Hakimliğinde  yapmış  olduğu 
23.09.2011  tarihli  savunmalarında  özetle: Hakkındaki  iddiaları  kabul  etmediğini,  dijital 
belgelerin  içeriklerini  kabul  etmediğini,  bilirkişi  raporlarında  dijital  veriler  üzerinde  oynama 
yapılabileceğinin belge içerikleri  ve tarihlerinin değiştirilebileceğinin belirtilmiş  olduğunu,  Suga 
Harekat Planının oluştuğu belirtilen 03 Şubat tarihinden bir somaki Şura toplantılarının yapılacağı 
Ağustos  ayı  başına  kadar  geçen  dönemde,  03  Mart-25  Temmuz 2003  tarihleri  arasında  Silahlı 
Kuvvetler Akademisi için İstanbul'da bulunduğunu, bu kapsamda Ankara Müzahir Listesi Ankara 
Koordinatörlüğü ya da Ankara'dan tutuklanması öngörülen Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanlığının 
tevkif listesinde kendisine görev verilmesinin, Deniz Kuvvetlerinde olmadığı dönemde belgelerin 
sıhhatli  olmadığını  gösterdiğini,  Suga Harekat  Planı  kapsamında herhangi  bir  görev almadığını, 
iddiaya konu planın Gölcük Donanma Komutanlığı'nda bulunmasının mümkün olmadığını,  sivil 
toplum  örgütlerinden  herhangi  birisinin  dernek  ve  vakıflarının  denetlenmesi,  bunların 
yönlendirilmesi konusunda herhangi bir bilgisinin olmadığını, iddia konusu Suga Harekat Planının 
hazırlanış şekli ve içeriği itibariyle gerçek bir plan olmadığını, böyle bir planın olduğu kabul edilse 
bile bu planın geçmişte ülkemizde gerçekleşen darbe planları ile örtüşmediğini, ülkemizi Dünya 
kamuoyunda ve ilgili ülke nezdinde zor duruma düşürecek bir özellik taşıdığını, bu yönüyle de 
planın gerçekliliğinin şüpheli kabul edilmesi gerektiğini, gizlilik derecesi olan resmi bir belgenin 
ilgili  birim dışına  çıkarılma usulleri  kendi  mevzuatı  içerisinde yasal  bir  dayanağa bağlandığını, 
karargah  dışında  bir  personelin  elinde  bulunmasının  mümkün  olmadığını,  aksi  halde  suç  teşkil 
edeceğini, bu kapsamda görev yaptığı sürede Deniz Kuvvetlerinin gizlik taşıyan bilgi ve belgesini 
herhangi  bir  kişi  ya  da  kişilere  vermediğini,  ÇYDD Kadıköy Şubesinde  ele  geçirilen  harddisk 
içerisindeki  mektup  (Türkan  Saylan).doc  isimli  belgeyi  kendisinin  hazırlamadığını,  bu  belgeyi 
kendisinin  ya  da  bir  başkası  vasıtasıyla  ÇYDD'  ye  ya  da başka  kişi  ya  kişilere  götürmediğini,  
vermediğini, belgenin içeriğinin imla hataları ile dolu olduğunu, kendisi tarafından hazırlanacak bir 
belge olmadığını,  belgenin sağ alt köşesinde imza sahibinin bulunduğu yer olan bölümde kendi 
adının altında görev unvanın yazılmış olduğunu, bu şekilde bir belge hazırlaması halinde bu yazının 
kurumsal olduğunu gösterdiğini, dolayısıyla ilgili birimlerdeki ast ve üst kişilerin bundan haberdar 
olmaları  gerektiğini,  kurumla  ilgisi  olmayan  böyle  bir  yazıyı  yazan  kişinin  yazı  altında  görev 
unvanını belirtmemesi gerektiğini bu yönüyle bu yazının gerçek bir yazı olmadığını düşündüğünü 
beyan etmiştir.

c-)Kapatılan  İstanbul  10.  Ağır  Ceza  Mahkemesindeki  31.01.2012  tarihli  78  nolu 
celsede yapmış olduğu savunmasında özetle: Önceki beyanlarına benzer beyanlarda bulunarak 
Donanma  Askeri  Savcılığınca  görevlendirilen  bilirkişi  heyetince  Gölcük'te  bulunan  5  numaralı 
harddisk içindeki tüm dosyaların 28 Temmuz 2009'dan somaki bir tarihte ve sistem, tarih ve saati 
değiştirilmiş  başka  bir  bilgisayardan  aktarılarak  kaydedildiği  sonucuna  ulaşmış  olduğunu, 
iddianamede belirtilen sözde plan, bilgi notu ve ekleri, buna benzer sahte dijital veriler, senaryolar 
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ve  katılmadığı  5-7  Mart  2003  tarihlerinde  icra  edilen  seminer  ile  hiçbir  bilgisinin  olmadığını, 
basında çıkıncaya kadar bilgisinin de olmadığını, kendisine sözde Balyoz ve Suga Harekat planları 
ile ilgili veya bunu çağrıştıran hiçbir konuda tebligat yapılmadığını emir verilmediğini bu konularda 
çalışma yapmadığını, Donanma'da çıkan ve kendisine isnat edilen tüm dijitallerin 28 Temmuz 2009 
tarihinden soma sistem, tarih,  saati değiştirilmiş harici bir  kaynaktan yüklenmiş olduğunu, 2001 
yılında  almış  olduğu erken terfiinin  sözde  plana  göre  sakıncalı  personel  olan  Deniz  Kuvvetleri 
Komutanı  Oramiral  Bülent  Alpkaya  ve  2008  yılındaki  Tuğamiralliğe  terfiinde  yine  sakıncalı 
personel durumunda olan Deniz Kuvvetleri Komutanı OramiralMetin Ataç'ın yetkili olduğu zaman 
dilimlerinegeldiğini, Ankara Bölgesi Müzahir listeyi hazırladığı iddia edilen kişinin o tarih itibariyle 
ABD'de  olduğunu  bu  listeden  kendisinin  haberinin  olmadığını,  diğer  görevlendirilmelerden  de 
haberinin olmadığını, dijital veri ve belgelerin aynı bilgisayarda sahte olarak üretilmiş olduklarını, 
Binbaşı Hüseyin Çınar'ın hem sakıncalı olarak gösterilmiş olduğunu hem de öncelikli ve özellikli 
personel listesinde ve amiral terfi listesinde 2013-2014 döneminde Tuğamiralliğe terfi etmeye layık 
olarak  gösterilmiş  olduğunu,  bunun  dışında  6  personelin  daha  hem sakıncalı  hem de  müzahir 
listesinde  yer  almış  olduklarını,  bunun  çelişki  oluşturduğunu,  kötü  maksatlı  kişiler  tarafından 
acelece  hazırlanmış  manipülatif  sahte  bir  çalışmayla  bunun  açıklanabileceğini,  Türk  Silahlı 
Kuvvetlerinden ilişiği kesilecek ve/veya görev yeri değiştirilecek personel listesinin tamamlanma 
tarihinin  meta  data  bilgilerine  göre  30  Temmuz 2003  olarak  gözüktüğünü  ve  onay sürecinden 
geçmediğini bu tarih itibariyle  sözde listenin sözde plan açısından bir  değerinin bulunmadığını, 
komployu hazırlayanların kendisinin Ankara dışında bulunduğu süreyi fark etmeleri sonucu buna 
uygun  bir  tarih  koymaya  çalıştıklarını  ancak  bu  şekilde  mantık  hatasının  oluşmasına  neden 
olduklarını, sözkonusu dijitalin sözde Suga Harekat Planı ile ilintili dijitallerin tamamlanma tarihine 
göre sonuncu dijital olduğunu, kendisinden önce gelen son kaydedilme tarihli diğer dijitallerin 17 
Mayıs 2003 tarihini taşıdığını, aralarında 2,5 ay fark bulunduğunu sözde Balyoz semineri sonrası 
hem de 5 ay soma tamamlanan tek doküman olduğunu, diğer listelerin birkaç günde tamamlandığı 
göz önüne alındığında bu durumun sözde plan dinamiğindeki hayatın doğal akışına aykırı olduğunu, 
ihraç  kararlarının  alındığı  Yüksek  Askeri  Şura'nm liste  tarihinden  bir  gün  soma  başlayacağını, 
Şura'da ihraç edileceklerle ilgili  gerekli  koordinelerin yapılabilmesi maksadıyla en geç 1 - 2 ay 
öncesinden kesinleşmiş olması gerektiğini, EGAYDAAK kısaltmasının ilk kullanımının 15 Mayıs 
2003 olduğunu, bu tarihten önceki kullanımının ise EGEAYDAAK şeklinde olduğunu, bunun söz 
konusu  dijitallerin  sahte  olduğunu  gösterdiğini,  sözde  Suga  Harekat  planı  kapsamında  çalışma 
gruplarının  teşkili  ve  görevlendirmeye  yönelik  emri  içeren  ve  zamanın  Harekat  Başkanına 
dağıtılmış olan bilgi  notunun oluşturma tarihinin 4 Kasım 2002, evrakın tamamlanma ve yayın 
tarihinin  ise  19  Kasım  2002  olduğunu,  meta  data  bilgisine  göre  seçimin  ertesi  günü  kaleme 
alınmaya başladığını, Suga Harekat Planının ise İddia Makamı tarafından 3 Şubat 2003 tarihinde 
yazıldığının ve yayınlandığının kabul edildiğini, Suga Harekat Planının kendisi daha ortada yokken, 
hiç bir şey bilinmezken çalışma gruplarının oluşturmuş olduğunu, bunun hayatının normal akışına 
uygun ve mantıklı olmadığını, Aydın Alt Çalışma Grubundan hiçbir zaman haberdar olmadığını, 
Deniz  Kuvvetleri  Komutanlığı  bünyesindeki  görevlendirmelerde  çok  önemli  bir  yeri  olan 
hiyerarşinin burada gözetilmemiş olmasının önemli bir hata olduğunu, Aydın Alt Çalışma Grubunun 
kendi arasında toplantı yaptığı ve bunun tutanak düzenlenerek kayıt altına alındığına dair sahte bir 
dijitalin dahi olmadığını, EGAYDAAK ile ilgili olarak kendisi tarafından oluşturulduğu iddia edilen 
bilgi notu ve eki dijitallerinin 21 ve 17 kez revize edildiğinin meta data bilgisinden anlaşıldığını, 
revize sayılarının 10'dan fazla olmasına rağmen son kullanıcı yollarının birinde 5 diğerinde 6 veri 
yolu bulunduğunu, bunun da yazıların sahte ve manipülatif olduklarını gösterdiğini, Fatih İlğar'ın 
2008 yılı Ağustos ayına kadar meslek yaşantısında soyadını İlğar şeklinde kullanmamış ve İlgar 
olarak  kullanmış  olduğunu,  suçlandığı  dijitalin  veri  yolunda  bahse  konu  yazının  Fatih  İlğar'm 
kontrolünden geçmiş  olarak  gözüktüğünü,  dijitalin  gerçek olması  halinde  Fatih  İlğar  tarafından 
düzenlenmesi  gerektiğini,  dijitalin  Ağustos  2008'den  soma  hazırlandığının  anlaşıldığını,  bilgi 
notunun  kime  yazıldığının  belli  olmadığını,  sahtecilerin  dizayn  hatası  yapmış  olduklarını,  Alt 
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Çalışma Grubunun yapacağı toplantının gündem maddelerinin teklifinin yapılmış olduğunu ancak 
teklifi  yapanın Alt  Çalışma Grubunun başkanı olduğunu, teklifi  kendi icra  edeceği toplantı  için 
kendi kendine yaptığını ve arz ettiğini, üst makamın yapacağı bir toplantının gündem maddelerine 
teklif  yapılabileceğini  kendi  yapacağı  toplantının  gündem maddelerinin  teklif  etmesi  ise  abesle 
iştigal olduğunu, bu hataların Karargah usullerini bilmeyenlerce acele ve acemice yapılmış hatalar 
olduğunu, sözde yazınınsahte ve manipülatif olduğunu gösterdiğini, Com. doc dijitalini kendisinin 
hazırlamadığını,  hazırlamak  için  hiçbir  emir  almadığını,  dijitalde  belirgin  bir  mantıksızlık 
bulunduğunu, sözde Suga'nın görev organizasyonun ve bu kapsamda kimin ne yapacağının belli 
olduğunu, meta data bilgilerine göre bu dijitalin Tuğamiral Can Erenoğlu'nun imzası için sözde 
onun bilgisi dahilindehazırladığının görüldüğünü ancak bu sözde organizasyonda Tuğamiral Can 
Erenoğlu'nun böyle bir görevinin bulunmadığını, sadece EGAYDAAK çalışma gruplarından Burak 
Çalışma  Grubunun  Başkanı  olduğunu,  kendisinin  dahil  olduğu  çalışma  grubu  kapsamında  Can 
Erenoğlu ile sözde bile olsa bir emir komuta bağlantısının bulunmadığını, kendisinin sözde bağlı 
olduğu  kişilerin  üçünün  de  Tuğamiral  Can  Erenoğlu'ndan  kıdemli  olduklarını,  Tuğamiral  Can 
Erenoğlu'nun bu yazıyı hazırlaması için kendisine emir vermesinin kendisinin de bu emri kabul 
etmesinin  mümkün  olmadığını,  sözkonusu  yazının  Subay  ve  Astsubay  Atama  Yönergesi 
hükümlerine  aykırı  olduğunu,  söz  konusu  dijitalin  kime  yazıldığının  belli  olmadığını,  sözde 
planının  en  geç  Temmuz  2003'e  kadar  yürürlüğe  girecek  olması  genel  mantığı  çerçevesinde 
incelendiğinde hazırlık safhasına denk gelen Deniz Kuvvetlerindeki teamül gereği Mayıs ayı içinde 
yayınlanan genel  atamalara  yönelik teklifin  çok acemice olduğunu,  zira  atamalar  Mayıs'ta  dahi 
yayınlansa personelin ayrılış katılışlarının gerçekleşmesinin teamülen Temmuz - Ağustos aylarında 
olduğunu, bunun da sözde planının ruhuna aykırı olduğunu çünkü hazırlık safhası bittiğinde plan 
süresinin de bitmiş  duruma geleceğini,  komutan tarafından planlı  reaksiyonların gösterilmemesi 
esas nedenine bağlı olarak teklifi öngörülen hususların hiçbirinin amaca hizmet etmediğini, üretilen 
dijital meta data verilerine göre 3 ayrı kişi tarafından 3-12 Şubat 2003 tarihleri arasında 14 kez 
revize edilmiş bir yazının tarih bilgisinin ısrarla Ocak 2003 olarak kalmasının normal olmadığını, 
görevlendirme  isimli  dijitalin  veri  yollarında  isminin  bulunmadığını  ancak  içerisinde  kendisine 
yönelik görevlendirmenin bulunduğunu, bu görevlendirmeden bilgisinin olmadığını, dijitalde diğer 
dijitallerde olduğu gibi  önemli  maddi  hataların  bulunduğunu,  sözde tefrikin yapıldığı  06 Mayıs 
2003 tarihinde kendisinin İstanbul'da bulunduğunu Ankara'da bulunmadığını, Deniz Kuvvetlerinin 
tarihinde  ve  doğasında  olmayan  görevlerin  burada  icra  ettirilmeye  çalışıldığını,  bariz  hatalar 
içerdiğini,  mantıksız  olduğunu,  görevdeki  komutanların  tevkif  edilmesi  veya  yetki  devrinin 
yapılmasına  yönelik  dijitalin  veri  yollarında  isminin  bulunmadığını  ancak  içerisinde  kendisine 
yönelik  görevlendirmenin  bulunduğunu,  bu  dijitalde  de  önemli  maddi  hataların  bulunduğunu, 
Kuvvet  Komutanının  tevkif  edilmesini  içeren  bu  kadar  kritik  bir  yazıyı  gizli  gizlilik  derecesi 
verilmiş  nispeten  daha  az  önemli  olan  tart  dijitalinde  ise  çok  gizli  gizlilik  derecesi  verilmiş 
olduğunu,  bunun  önemli  bir  maddi  hata  olduğunu,  Ankara  Müzahir  Personel  listesinde  Sahil 
Güvenlik  Komutanlığı  Karargahımdan  bir  Üstteğmen  ve  bir  Astsubay  Başçavuş'un  bulunduğu, 
yaklaşık  250 kişilik  karargah yapısında  bunun yüzde 1 oranı  bile  teşkil  etmediğini,  tevkif  için 
görevlendirilen  personelin  Genelkurmay  Başkanlığından  seçilmiş  olduğunu,  bunun  mantıklı 
olmadığını,  sözde  tevkif  listesinde  yer  alan  Tuğamiral  Necati  Kurt'un  Oramiral  Özden  Örnek 
tarafından hazırlandığı iddia olunan Amiral terfii listesinde Oramiral Özden Örnek'in en etkili ve 
yetkili  olduğu  görevler  olan  2001-2004  yılları  arasında  koyu  kırmızı  karakterle  yani  başarılı 
personel  olarak  gösterildiğini,  bunun  mantıklı  olmadığını,  sözkonusu  listede  yer  alan  amiral 
sayısının  toplam Amiral  sayısının  yaklaşık  1/3'ünü  oluşturduğunu  ve  bu  kadar  lider  kadronun 
olmadığı bir ortamda silahlı çatışmaya varmayacak ancak krizi tırmandıracak şekilde usta bir Deniz 
Harekatının sevk ve idaresinin mümkün olmadığını, planın acemice olduğunu, tevkif listesinin de 
sahte ve manipülatif olduğunu, Suga bilgi notu EK-A'sında öngörülen senaryo çerçevesinde Deniz 
Kuvvetleri için özetle, iç tehdit ile mücadeleyi kolaylaştırmak üzere Yunanistan ile silahlı çatışmaya 
varmayan gerginliği tırmandırıcı durumun esas alındığını, aslında bu hususun Balyoz senaryosunun 
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kendi içinde mantıksızlığını ortaya koyduğunu, iç kaos ve kargaşa ortamlı senaryoda Ege Denizinde 
silahlı  çatışmaya  varmayacak ancak krizi,  tırmandırıcı  bir  tutumun sergilendiğini,  bunun içinde 
özellikle EGAYDAAK konusunun seçildiğini, darbe senaryosuna göre Komuta Kademesi ve Filo 
Komutanlarının tevkif edilmiş olduğunu, harbe hazır F16 pilotlarının da İDO'nun ve Fenerbahçe 
Stadının  kontrolünde  görevlendirildiklerin,bu  senaryonun  EGAYDAAK'  1ar  konusunda 
Yunanistan'ın işine gelen bir senaryo olduğunu, mantık ve aklı selimin bulunmadığını, 1996 Kardak 
krizinde Özden Örnek'in Donanma Kurmay Başkanı olarak bu tecrübeyi en iyi yaşamış kişilerden 
biri olduğunu, Deniz Kuvvetlerinin iddia edildiği gibi bir senaryoyu öngörmesi ve kabul etmesinin 
mümkün olmadığını ve tüm bu hususların söz konusu bilgi notu ve ekinin, tüm planın sahte ve 
karalama amaçlı olduğunu net bir şekilde ortaya koyduğunu, sözde Suga Planının kapsadığı dönem 
içerisinde Cem Güldeniz ile tanışmadığını, Cem Güldeniz ve Özden Örnek ile o dönem itibariyle 
yakın  ilişki  içerisinde  olmadığını,  hakkındaki  suçlamaları  kabul  etmediğini,  üzerinde  elektronik 
veya  ıslak  imzasının  bulunmadığı,  dijitallerin  hiçbirinin  hukuki  dayanağının  ve delil  niteliğinin 
bulunmadığını,  hakkındaki  iddialarla  ilgili  somut  delilin  bulunmadığını,  suçsuz  olduğunu,  iddia 
edilen planının son derece amatörce hazırlanmış gerçek dışı bir plan olduğunu beyan etmiştir.

224-)SANIK SÜLEYMAN NAMIK KURŞUNCU:

a-)Klasör  16,  Dizi  37-38'de  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
08.07.2011 Tarihli Beyanlarında Özetle:  Suçlamayı kabul etmediğini, Anayasaya bağlı bir insan 
olduğunu,  Gölcük  Donanma  Komutanlığında  ele  geçirilen  EK-I  LAHİKA-4.doc  isimli  belgeyi 
kabul etmediğini, kendi bilgisinin dışında yazılmış olduğunu, Kadıköy Fenerbahçe Stadyumunda 
gözaltına alınacaklar ile ilgili  cezaevi sorumlusu olarak gösterilmesinin doğru olmadığını,  kendi 
görevinin hava pilotluğu olduğunu, cezaevine yönelik herhangi bir  ihtisasının olmadığını,  2002-
2004 yılları arasında İstanbul'da Hava Harp Akademisinde öğrenci subayı olduğunu, o dönemde 
kendisine  iddia  edildiği  şekilde  sözlü  veya  yazılı  olarak  bir  görev  tebliğ  edilmediğini,  belgeyi 
hazırladığı iddia edilen Ziya Toker'i tanımadığını, hükümeti yıkmaya yönelik herhangi bir faaliyet 
hakkında  bilgisinin  olmadığını,  2003  yılında  1.  Ordu'da  gerçekleştirilen  plan  seminerinden 
haberinin olmadığını, "EK-K LAHİHA-9 CETV-B.doc" isimli belgeyi kesinlikle hazırlamadığını, 
bu belgenin doğru olmadığını, belgenin dijital özelliklerinde ismi geçen G.Salkaya'yı tanımadığını, 
N. Kurşuncu isimli kullanıcı adının kendisine ait olmadığını, böyle bir kullanıcı adı kullanmadığını, 
o tarihlerde evinde bilgisayar  bulunmadığını,  iş  yerinde de tahsisli  bilgisayar  olmadığını,  ancak 
akademiye ait bilgisayarların bulunduğunu, dosya yollarında son kaydedilen tarih olarak 13.02.2003 
tarihinin gözüktüğünü, o tarihin ise kurban bayramına denk geldiğini, o tarihte kendisinin İzmir'de 
ailesinin  yanında  olduğunu,  bu  belgeyi  hazırlamadığını,  o  tarihte  Hava  harp  Akademisi 
Komutanının Korcan Pulatsü olduğunu, kendisini tanımadığını, o tarihte 1. Orduya hiç gitmediğini, 
plan  seminerine  katılmadığını,  plan  semineri  için  hazırlık  yapmadığını,  o  tarihlerde  Harp 
Akademisinde  "yıldız"  isimli  harp  oyunu  oynandığını,  gerçek  yer  ve  kişi  isimlerinin 
kullanılmadığını, gerçek isimler kullanıldığı harp oyunu ya da plan seminerine hiç katılmadığını, 1. 
Ordu'daki  plan seminerinde gerçek isimlerin kullanılması  ile  ilgili  yorum yapmak istemediğini, 
Öğrenci  olduğu  dönem  içinde  oraj  harekat  planını  hiç  duymadığını,  akademi  öğrencileri  ile 
herhangi bir şekilde toplantı yapmadıklarını, kendisi birinci sınıfta iken Osman Başıbüyük'ün ikinci 
sınıfta  olduğunu,  ortak  çalışmalarının  olmadığını,  Cenk  Hatunoğlu'nu  tanıdığını,  sınıf  arkadaşı 
olduğunu,  ancak  beraber  çalışma  yapmadıklarını,  Volkan  Yücel'in  de  bir  üst  sınıfta  olduğunu, 
kendisini  ismen  tanıdığını,  ortak  çalışmalarının  olmadığını,  Sefer  Kurnaz  ve  Berna  Dönmez 
isimlerini ilk kez duyduğunu, Cengiz Köylü, Güllü Saikaya ve Ziya Toker'i tanımadığını, Bandırma 
6. Ana Jet Üssünde geri hizmet uçuşu yaptığını, ancak özel filonun ne anlama geldiğini bilmediğini, 
özel filo çerçevesinde herhangi bir uçuş yapmadığını beyan etmiştir.

b-) Klasör 16, Dizi 41'de Bulunan, Sorgu Hakimliğinde Yapmış Olduğu 09.07.2011 
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Tarihli  Savunmalarında  Özetle:  Üzerine  atılı  suçlamayı  kabul  etmediğini,  savcılıkta  vermiş 
olduğu beyanlarını  tekrar  ettiğini,  kendisi  ile  ilgili  olduğu söylenen bir  kısım belgelerde adının 
Namık Kurşuncu olarak geçtiğini, ancak kendisinin ilk adını kullandığını, adının Süleyman Namık 
Kurşuncu  şeklinde  yazılması  gerektiğini,  tek  isimle  kayıt  yapmasının  söz  konusu  olmadığını, 
belgelerin  düzenlendiği  tarih  olan  13  Şubat  2003 tarihinin  kurban bayramına  denk geldiğini,  o 
tarihte  İzmir'de  ailesinin  yanında  olduğunu,  hatta  1  gün  öncesinde  de  oğlunun  doğum  günü 
olduğunu,  oğlunun  doğum  gününü  kutladıklarını,  o  tarihte  bilgisayarda  iddia  edildiği  gibi  bir 
çalışma yapmasının  mümkün olmadığını,  ayrıca  o tarihlerde Harp Akademisinde  öğrenci  subay 
olarak bulunduğunu, rütbesi itibari ile kendisine bahsedildiği gibi bir görev verilmesinin mümkün 
olmadığını,  askeri  uzmanlık alanı  olanı  olan,  görevi  ile  hiç  ilgisi  olmayan Fenerbahçe Stadının 
havadan korunması ile ilgili bir görev verilmesinin akla ve mantığa uygun olmadığını, kendisine 
iftira atıldığını, bu yönde çeşitli makamlara müracaatlarının olduğunu beyan etmiştir.

c-)  Kapatılan  İstanbul  10.  Ağır Ceza Mahkemesindeki  06.02.2012 Tarihli  81  Nolu 
Celsede Yapmış Olduğu Savunmasında Özetle: Önceki beyanlarına benzer beyanlarda bulunarak, 
adının  Süleyman  Namık  Kurşuncu  olduğunu,  iddianamedeki  Namık  Kurşuncu  ismi  ile  yapılan 
ilişkilendirmeyi  kabul etmediğini,  sözde planın hiçbir  yerinde adının bulunmadığını,  hakkındaki 
verilerin sahte olduğunu, ismini sürekli Süleyman Namık Kurşuncu olarak yazıp kullandığını, imza 
bloğuna adını Namık Kurşuncu şeklinde yazmasının mümkün olmadığını, iddia edilen dijital veriler 
ile hiç ilgisinin olmadığını, hiçbir belgede ne ıslak ne de başka türlü imzasının ve parmak izinin 
bulunmadığını, l.Ordu Komutanlığında 2003 yılında icra edilen söz konusu seminere katılmadığını, 
EK-I LAHİKA-4 isimli listeden bilgisinin olmadığını, bu listede birçok havacı subaya uzmanlık 
alanları dışında görevler verilmiş olduğunu, bu görevlerin icra edilmesinin mümkün olmadığını, 
görevlendirmelerin  hayatın  olağan  akışına  uygun  olmadığını,  suç  yapılanması  kapsamındaki 
görevlendirmelerin  temel  ve  tek  dayanağının  Ergin  Saygun'un  seminerde  yaptığı  iddia  edilen 
konuşmalar  olduğunu,  ancak  Ergin  Saygun'un  konuşmasında  pilotlara  görev  verilmeyeceği 
hususunun  yer  aldığını,  Balyoz,  oraj  planlarının  ana  metninde,  harekat  tasarılarında,  seminer 
konuşmalarında havadan kontrol ibaresinin geçmediğini, kontrolü yapılacak stadın zaten nerede ise 
üstünün  kapalı  olduğunu,  sadece  yeşil  alanın  üstünün  açık  olduğunu,  helikopter  ile  stadın 
kontrolünün  mümkün  olmadığını,  kendisi  hakkındaki  sahte  verileri  hazırlama  ihtimalinin 
bulunmadığını, suçlandığı tarihler itibari ile dizüstü yani taşınabilir bilgisayarının olmadığını, dijital 
verinin oluşturulma zamanının 03 Şubat 2003 günü saat 10:22 olduğunu, kendisinin 03 Şubat 2003 
günü  saat  12:09'da  Bursa  Çamlıca  Taksi  Durağından  bankamatikten  kart  ile  para  çektiğini, 
İstanbul'da bulunmasının mümkün olmadığını,  dijital  verinin son kaydetme tarihi  olan 13 Şubat 
2003 tarihinde  de  İzmir'de  bulunduğunu,  bilgisayarla  irtibatının  hiç  olmadığını,  dijital  verilerin 
sahteliğinin  Donanma  Komutanlığı  Savcılığı  tarafından  hazırlatılan  bilirkişi  raporu  ve  Hava 
Kuvvetleri komutanlığı raporu ile kanıtlanmış olduğunu, suçlamaların akıl ve mantık dışı olduğunu, 
suçsuz olduğunu, beraatini talep ettiğini beyan etmiştir.

225-) SANIK ŞAFAK YÜREKLİ:

a-)  Klasör  35,  Dizi  64-67'de  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
19.08.2011  Tarihli  Beyanlarında  Özetle:  Suçlamayı  kabul  etmediğini,  hükümeti  devirmeye 
teşebbüs etmenin kendisinin aile ve kişisel yapısına, hayat görüşüne ters olduğunu, hayatı boyunca 
kanuna  aykırı  hiçbir  faaliyette  bulunmadığını,  öncelikli  ve  özellikli  görevlendirme  listesinden 
haberinin  olmadığını,  Deniz  Kuvvetlerinin  Personel  Başkanlığında  çalışan  herkesin  personel 
bilgilerine  erişebileceğini,  Cem  Aziz  Çakmak'ın  2002-2003  yılları  itibari  ile  personelde 
çalışmadığını  tahmin  ettiğini,  Cem  Aziz  Çakmak'ın  bu  listeyi  hazırlayıp  hazırlamadığını 
bilmediğini,  kendisi  ile  şahsen  tanıştığını,  belgenin  Donanma  Komutanlığında  ele  geçmesi 
hususunda bir yorum getiremeyeceğini, Ağustos 2002-Ağustos 2004 tarihleri arasında TCG Giresun 
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Gemisinin  komutanı  olarak  görev  yaptığını,  2004-2008  yılları  arasında  Deniz  Kuvvetleri 
Komutanlığında  Harekat  Başkanlığında  görevli  olduğunu,  "Amiral  Listesil.xls"  isimli  Excel 
belgesinden haberinin olmadığını, 2010 yılında tuğamiral olduğunu, aslında 2009 yılında terfıye 
girdiğini,  ancak  o  yıl  tuğamiral  olamadığını,  döneminin  hep  birincisi  olarak  yükseldiğini,  aynı 
belgenin Donanma Komutanlığında ele geçirilmesine yorum getiremeyeceğini, herhangi bir fikrinin 
olmadığını,  istihbarat  şube  müdürlüğüne  kimlerin  girip  çıktığını  bilmediğini,  verilen  yetki 
çerçevesinde girildiğini tahmin ettiğini, Özden Örnek'i Deniz Kuvvetleri Komutanı olarak bildiğini, 
şahsi  samimiyetinin  bulunmadığını,  liste  hazırlanırken  herhangi  bir  şekilde  Özden  Örnek  ile 
görüşmediğini, ŞURA'lardan önce Özden Örnek'in yaptığı iddia edilen toplantılara katılmadığını, 
Özden Örnek'in, kendisini binbaşı iken mahkemeye verdiğini, o zaman Özden Örnek'in, Donanma 
Komutanı olduğunu, oybirliği ile beraat ettiğini, Özden Örnek'in, mahkemeye verdiği bir kişiyi terfi  
listesine koymasının mümkün olmadığını, görev yaptığı süre içinde Deniz Kuvvetlerinde Ege'de 
bulunan  adacıklar  ve  kayalıklar  ile  ilgili  hükümeti  yıpratmaya  yönelik  bir  gerginlik  ortamı 
oluşturması düşüncesinin hiç olmadığını, yine mevcut hükümete yönelik olumsuz herhangi bir söz 
söylendiğine  tanık  olmadığını,  1.  Ordu'nun seminer  planındaki  konuşma içerikleri  hakkında  bir 
yorum  yapmayacağını,  ancak  Deniz  Kuvvetlerinde  hükümeti  devirmeye  yönelik  bir  girişim 
duymadığını  ve  görmediğini,  1.  Ordu'daki  2003  yılında  gerçekleştirilen  plan  seminerine 
katılmadığını, bu semineri duymadığını, EGAYDAAK'larla ilgili daha önceden herhangi bir çalışma 
yapmadığını,  bu  konuda  Deniz  Kuvvetlerinde  bir  çalışma  yapıldığını  da  duymadığını,  Hüseyin 
Hoşgit'i  ismen tanıdığını,  kendisinin halen emekli  olduğunu, 2002 yılı  Ağustos ayından itibaren 
Aksaz'daki Güney Görev Grup Komutanlığı bağlısı Giresun Gemisinde gemi komutanı olarak görev 
yaptığını, Hüseyin Hoşgit'in ise kendi komutanı olmadığını, Hüseyin Hoşgit'in, Ege Deniz Bölge 
komutanı  olduğunu,  kendisinin  EGAYDAAK'larla  ilgili  bir  çalışma  grubu  oluşturduğunu 
bilmediğini, "ÇGrubuPer.doc" isimli belgeden haberinin olmadığını, listede belirtildiği şekilde bir 
görevlendirme almadığını, belgeyi oluşturduğu iddia edilen Aşkın Üredi'yi tanımadığını, listedeki 
isimlerden bir kısmını yan gemilerde görev yapmaları nedeni ile tanıdığını,"Toplantı Tutanağı.doc" 
isimli belgeyi kabul etmediğini, kendisinin böyle bir toplantıya katılmadığını, toplantının yapıldığı 
03.01.2003 tarihinde Aksaz'da olmadığını, tatbikat maksadı ile İsrail'in Hayfa limanında olduğunu, 
suga harekat planı kapsamında bu şekilde bir toplantı yapılmadığını, toplantı tutanağının altında, 
imza  bloğunun  altında  kendi  ismi  yer  almakta  ise  de  imza  bloğundaki  kişilerle  bir  araya  hiç 
gelmediğini, sadece Derya Ön'ün, ikinci komutanı olduğunu, aynı gemide görev yaptıklarını, "Saha 
EKİ.doc" isimli belgede olduğu gibi alternatif eğitim sahalarını hiç duymadığını, bildiği kadarı ile 
eğitim sahalarının Genelkurmay ile koordine edilerek Deniz Kuvvetleri tarafından ilan edildiğini, 
verinin altında ismi bulunan yan geminin ikinci komutanı Erhan Şensoy'un da o tarihte yan gemi 
ikinci  komutanı  olarak  İsrail/Hayfa'da  tatbikatta  görevli  olduğunu,  "AKSAZ  GEMi.xls"  isimli 
belgeden haberinin olmadığını, kendisinin böyle bir listeyi kesinlikle oluşturmadığını, bu isimlerin 
Fırkateyn-1 sekmesine yer almasının bir anlamının olmadığını, Fırkateyn-l'in ne anlama geldiğini 
bilmediğini, Donanma Komutanlığında yapılan aramada ele geçirilen 5 nolu siyah torbada çıkan 
kalem kameranın içerisinde bulunan MONEY.xls isimli Excel belgesi içerisinde isminin geçmesi ile 
ilgili olarak; bu belgeden haberinin olmadığını, casusluk soruşturması olarak adlandırılan davada 
sanık olarak yargılandığını, listede yer alan kişilerin bazılarını Deniz Kuvvetlerinden subay olarak 
tanıdığını, Doğan Uysal'ı ise tanımadığını, casusluk soruşturması iddianamesinde kendisine isnat 
edilen böyle bir suçun da bulunmadığını, 24.05.2009 tarihli e-mail ihbarı ile ilgili olarak; bu ihbar 
dolayısı  ile  İstanbul  12.  Ağır  Ceza  Mahkemesinde  halen  Poyrazköy olarak  adlandırılan  davada 
yargılanmakta olduğunu, Ergenekon diye adlandırılan terör örgütü içinde şerefli bir subay olarak 
kendisinin yer almasının mümkün olmadığını, Ergenekon soruşturması kapsamında İlyas Çınar'dan 
elde edildiği belirtilen 51 nolu CD ile ilgili söz konusu davada gerekli savunmayı yaptığını, bunları 
reddettiğini,  Ergenekon  terör  örgütü  soruşturması  kapsamında  Levent  Bektaş'tan  elde  edildiği 
belirtilen 3 nolu CD içinde yer alan "notlar.txt" isimli belge ile ilgili olarak; Levent Bektaş'ı birlikte 
yargılandığı  dava kapsamında tanıdığını,  herhangi  bir  tanışıklığının  bulunmadığını,  Cihan Gül'ü 
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tanımadığını, notta belirtildiği gibi hiç kimseye dosya ve malzeme vermediğini, isminin niçin bu 
belgede geçtiğini bilmediğini, bunları kabul etmediğini, dijital veri yollarında isminin geçmesini de 
kabul  etmediğini,Ergenekon  soruşturması  kapsamında  hakkında  işlem  yapılan  Hasan  Ataman 
Yıldırım da ele geçirildiği belirtilen 50 nolu CD içerisinde "ERG.xls" isimli belge ile ilgili olarak 
Hasan Ataman Yıldırım'ı tanımadığını, bu dijital veri ile ilgili mahkemede savunma yaptığını, Cem 
Gürdeniz'i tanımadığını, sadece ismen bildiğini, görev yaptığı süre içinde balyoz, suga, oraj isimli 
harekat planlarını hiç duymadığını, bu çerçevede kendisine sözlü ya da yazılı emir verilmediğini, 
kendisine gösterilen belgelerin hayali ve üretilmiş belgeler olduğunu,aleyhindeki belgelerin kötü 
niyetli  kişiler  tarafında  oluşturulduğunu  düşündüğünü,  tüm iddiaları  şiddetle  reddettiğini  beyan 
etmiştir. 

b-)Klasör 35,  Dizi  73'de  Bulunan,  Sorgu Hakimliğinde Yapmış  Olduğu 19.08.2011 
Tarihli Savunmalarında Özetle: Toplantı tutanağı olduğu iddia edilen belgenin düzenlendiği iddia 
edilen tarihte ABD-İsrail-Türkiye'nin ortaklaşa olarak düzenlediği tatbikatta görev yaptığım, buna 
ilişkin gemi jurnali ve tatbikatta çekilmiş 11 adet fotoğrafı  sunduğunu, gemi jurnalinin milli  ve 
uluslararası  hukukta  anlamı  büyük  olan  belgelerden  olduğunu,  belge  tarihinde  İsrail'in  Hayfa 
limanında olduğunu, kendisi ile ilgili belge olduğu iddia edilen diğer şeylerde ıslak ya da dijital  
imzasının bulunmadığını, Özden Örnek'in, kendisinin yargılanmasına izin verdiğini, yargılanmasına 
izin veren Özden Örnek'in ödül mahiyetindeki terfi edecekler listesinde de yer vermesinin hayatın 
olağan akışına aykırı olduğunu, Cumhuriyet Savcılığında ayrıntılı beyanlarda bulunduğunu, iddia 
edilen belgelerin manipülatif nitelikte olduğunu beyan etmiştir.

c-)  Kapatılan  İstanbul  10.  Ağır Ceza Mahkemesindeki  02.02.2012 Tarihli  79  Nolu 
Celsede Yapmış Olduğu Savunmasında Özetle: Önceki beyanlarına benzer beyanlarda bulunarak, 
iddianamede  adı  geçen  sözde  balyoz,  suga  ve  benzeri  planların  isimlerini  ilk  defa  medyadan 
duyduğunu, bu sözde planlara yönelik hiçbir kimseden emir veya görev almadığını, hiç kimseye de 
bir emir veya görev vermediğini, müzahir personel listelerinin hiçbirisinde davada bulunan hiçbir 
dijital  verinin  imza  bloğunda  yazan  veya  son  kaydeden  olarak  üst  verilerinde,  kullanıcı  dosya 
yollarında  isminin  bulunmadığını,  suçlamaları  reddettiğini,  Donanma  Komutanlığında  çıktığı 
belirtilen  dijital  verilere  ilişkin  yeni  iddiaların  iftira  olduğunu,  suçsuzluğunu  daha  soruşturma 
aşamasında  hukuki  belge  ve  onu  destekleyen  fotoğraflarla  ispatladığını,  bu  dijital  verilerin 
manipülatif olduklarının 14 Ocak 2011 tarihli Donanma Askeri Savcılığının bilirkişi raporu ile de 
kanıtlanmış  olduğunu,  yeni  delil  olduğu  iddia  edilen  dijital  verilerde  imzasının  bulunmadığını, 
kendi bilgi ve iradesi dışında isminin geçtiğini, 2002 yılının Mart ayında idari bir faaliyeti nedeni ile 
dönemin  Donanma  Komutanı  olan  Özden  Örnek  tarafından  Donanma  Komutanlığı  Askeri 
Mahkemesine  verildiğini,  aynı  yılın  Ekim  ayında  yargılama  süreci  devam  ederken  kendisini 
mahkemeye veren Özden Örnek'in hazırladığı iddia edilen amiral listesinde yer almasının tezatlık 
oluşturduğunu, Müzahir personel listelerinin hiçbirisinde isminin bulunmamasına rağmen isminin 
öncelikli  ve  özellikli  görevlendirme  listesinde  geçmesini  anlayamadığını,  kendisine  görev 
verildiğini kendisinin de bu görevi kabul ettiğine dair maddi bir delil bulunmadığını, EGAYDAAK 
çalışma grubunda yer almadığını, iddia edildiği gibi toplantı yapılmadığını,  İzmir'de bulunan ve 
lojistik birliklere kumanda eden Hüseyin Hoşgit'in kendi insiyatifi ile bir çalışma grubu kurmasının 
mümkün olamayacağını, Hüseyin Hoşgit'in kendi emir ve komutası altında bulunmayan Aksaz'daki 
firkateyn komutanları ve ikinci komutanlarını EGAYDAAK'larla ilgili görevlendirmesinin mümkün 
olamayacağını,  bu  hususu  Deniz  Kuvvetleri  Komutanlığının  resmi  yazısı  ile  teyit 
ettirdiklerini,"ÇGrubuPer.doc" isimli dijital veride maddi gerçek ile uyuşmayan hataların mevcut 
olduğunu,  listede  ismi  geçen  bazı  kişilerin  belirtilen  tarihlerde  Aksaz/Marmaris'te 
bulunmadıklarından bir araya gelmelerinin mümkün olmadığını, dijital veride sicil numaralarının 
yanlış yazılmış olduğunu, sıralamaların kıdem durumu ile uyuşmadığını, bu dijital verinin bir asker 
tarafından yazılmasının ve gerçek olmasının mümkün olmadığını, bu dosyaların bir komplo çetesi 
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tarafından sahte olarak üretilmiş olduklarını, dijital verinin üst veri yollarına göre toplantı tarihi olan 
03  Ocak  2003  tarihinden  önce  02  Ocak  tarihinde  oluşturulmuş  olarak  gözüktüğünü,  toplantı 
yapılmadan toplantı  tutanağının oluşturulmasının  mümkün olmadığını,her  türlü  platformda milli 
çıkarlarımızı koruyan, denizde küresel güç odaklarının emellerine engel olan, savunma sanayimizi 
millileştirerek  dışa  bağımlılığımızı  yok  etme  aşamasında  dev  adımlar  atan  Deniz  Kuvvetleri 
Komutanlığının yetişmiş insan gücünün yok edilmeye çalışıldığını, bu kapsamda Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığına yapılan bu komplonun cumhuriyet  tarihinin en büyük tasfiye hareketi  olduğunu, 
Türk  Silahlı  Kuvvetlerinin  itibarsızlaştırılmak  ve  zayıflatılmak  istendiğini,  masum  olduğunu, 
iddiaların iftira olduğunu, iddiaları şiddetle reddettiğimi, beraatini talep ettiğini. Cengiz Köylü ile 
herhangi bir  erde birlikte çalışmadıklarını,  sadece Silahlı  Kuvvetler Akademisinde bütün kuvvet 
komutanlıklarının subaylarının aynı  anda görev yaptığı  bir  eğitimde 6 ay boyunca aynı  eğitimi 
aldıklarını beyan etmiştir.

226-)SANIK ŞENOL BÜYÜKÇAKIR:

a-)  Klasör  15,  Dizi  39-40'da  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
01.07.2011  Tarihli  Beyanlarında  Özetle:  Suçlamayı  kabul  etmediğini,  hakkında  iddia  edilen 
belgenin personel yazışma kurallarına uymadığını, belgenin hatalarla dolu olduğunu, kendisinin o 
şekilde  hatalarla  dolu  bir  belge  hazırlamayacağını,  "EK-I  LAHlKA-4.doc"  isimli  1.  Ordu 
Komutanlığı sorumluluk sahası Hava Kuvvetleri özel personel görev yeri listesinde isminin basın ve 
halkla ilişkiler merkezinde geçmiş olduğunu, oysa kendisinin bu konuda herhangi bir eğitiminin 
bulunmadığını, bu konuda uzmanlık alanının da olmadığını, o tarihlerde kendisine bu şekilde bir 
görev  verilmediğini,  2002-2003  yıllarında  İstanbul  Hava  Harp  Akademisinde  öğrenci  subay 
statüsünde  kurmaylık  eğitimi  aldığını,  öğrenci  olarak  bulunduğu  Hava  Harp  Akademileri 
Komutanlığında  2002-2003  tarihlerinde  oraj  hava  harekat  planını  duymadığını,  bu  plan 
çerçevesinde  herhangi  bir  görevlendirme  almadığını,  listeye  kendi  ismini  kimin  yazdığını 
bilmediğini, dijital veri yollarında belgenin G. Saikaya isimli bir kişi tarafından 7 kez kaydedildiği 
gözükmekte  ise  de  bu  kişiyi  tanımadığını,  akademide  bulunduğu dönem içinde  Ziya  Toker  in, 
öğretim görevlisi  olduğunu,  Ziya  Toker  ile  yakın  bir  ilişkisi  olmadığı  için  onun  bu  yapılanma 
içindeki  durumu  hakkında  bir  bilgisinin  olmadığını,  "EK  İ.doc"  isimli  belgeyi  kendisinin 
hazırlamadığını, daha önce arz ettiği gibi basın ve halkla ilişkiler konusunda eğitiminin olmadığını, 
akademide görev yaparken şahsına ait bilgisayarın bulunmadığını, bu nedenle kendisinin belgeyi 
düzenlemesinin  mümkün  olmadığını,  belgede  isminin  altına  plan  subayı  yazıldığını,  ancak 
kendisinin plan subayı olmadığını beyan etmiştir.

b-)  Kapatılan İstanbul 10.  Ağır Ceza Mahkemesindeki  06.02.2012 Tarihli  81 Nolu 
Celsede Yapmış Olduğu Savunmasında Özetle: Dijital verilerin sahte olduğunu, dijital verilerin 
taşıdığı  tarihte  Hava  Harp  Akademisinde  öğrenci  subay  statüsünde  eğitim  gördüğünü,  kendisi 
tarafından  hazırlandığı  iddia  edilen  basın  ve  halkla  ilişkiler  konulu  sahte  dijital  veriyi  hiç 
görmediğini, hazırlamadığını, hazırlamak için hiç kimseden yazılı ya da sözlü emir almadığını, bu 
veriyi içerik olarak da hazırlamasının mümkün olmadığını, kurmay personel subayı olduğunu, sahte 
dijital verinin içeriğinin kendi görev tanımında olmadığını, meslek hayatı boyunca basın ve halkla 
ilişkilere yönelik hiçbir faaliyet içinde yer almadığını, 2003 yılı muvazzaf personel sefer görev yeri 
planı çerçevesinde savaş ve olağanüstü hallerde hangi karargahta görev yapacağına ilişkin sefer 
görev emrinin de mevcut olduğunu, iddianamede suçlanmasına dayanak noktası olarak kullanılan 
Yalçın Ergül'ün seminer konuşmasındaki sefer görev emri olmayan yatkın kişilerin kullanılmasına 
yönelik  ifadelerin  kendisini  kapsamadığını,  Türk  Silahlı  Kuvvetleri  ile  ilgili  konularda  basın 
kuruluşlarına ve kamuoyuna açıklama yapma ve görüş bildirme yetkisinin Genelkurmay Başkanına 
ait  olduğunu,  ancak  konunun  önemine  göre  açıklamayı  yapma  ve  görüş  bildirme  yetkisinin 
Dışişleri,  İçişleri  Bakanlıklarına yani hükümete kadar uzanabileceğini,  Psikolojik harekatla ilgili 
        E-İmzalıdır           E-İmzalıdır            E-İmzalıdır               E-İmzalıdır 



T.C. İSTANBUL ANADOLU 4. AĞIR CEZA MAHKEMESİ Dosya-Karar No: 2014/188 Esas - 
2015/143
faaliyetlerde de ilgili olduğunun iddia edildiğini, tıpkı basın ve halkla ilişkiler konusunda olduğu 
gibi 25 yıllık askerlik yaşantısı içerisinde psikolojik harekatla hiç uğraşmadığını, bu konuda eğitim 
almadığını, suçlamalardan dolayı kendisinin ve ailesinin zarar gördüğünü beyan etmiştir.

227-)SANIK TURGAY YAMAÇ:

a-)  Klasör  33,  Dizi  63-65'de  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
17.08.201  İTarihli  Beyanlarında  Özetle:  Hakkındaki  suçlamaları  kabul  etmediğini,  iddiaların 
asılsız  olduğunu,  Ankara  bölgesi  müzahir  subay  ve  astsubay  listesinde  isminin  yer  aldığından 
haberinin  olmadığını,  isminin  yanındaki  bilgilerin  kendisine  ait  olduğunu,  Nuri  Alacalı  ile 
tanışıklığının bulunmadığını, Özden Örnek adına imzaya açılan suga harekat planı icrası konulu 
Ocak 2003 tarihli  belgeden haberinin olmadığını,  belge ekinde yer  alan görevlendirme personel 
listesinde isminin niçin yazılı olduğunu bilmediğini, bu listede görevinin yanlış yazılmış olduğunu, 
lojistik  subayı  yazılması  gerekirken  proje  subayı  olarak  yazılmış  olduğunu,  böyle  bir 
görevlendirmeden  haberinin  olmadığını,  Feyyaz  Öğütçü  ile  ast  üst  ilişkisi  içerisinde 
çalışmadıklarını, sadece, karargahta olduğundan dolayı tanıdığını, aynı şekilde Cem Gürdeniz'i de 
karargahtan  tanıdığını,  Özden  Örnek'i  ismen  bildiğini,  bu  belge  eklerinde  yer  alan  amirallerin 
isimlerinin karşısında artı ve eksi işareti konulmasının sebebini bilemediğini Ömer Esentürk isimli 
kişiyi ismen bildiğini, kendisinin çalıştığı dönemde Ömer Esentürk'ün karargahta görevli olduğunu, 
ast üst ilişkisi içerisinde çalışmadıklarını, Osman Kayalar'ı ismen bildiğini, ancak tanışmadıklarını, 
Osman Kayalar'm Lojistik Başkanlığında başka bir dairede görevli olduğunu, Osman Kayalar ile 
birlikte  Ömer  Esentürk  ile  ilgili  herhangi  bir  konuda  görevlendirilmediğini,  böyle  bir  tebliğ 
almadığını, "AMFİBİ TİM MALZEME.doc" isimli belgeden haberinin olmadığını, kullanıcı olarak 
niçin  isminin  çıktığı  konusunu  bilemediğini,  Ali  Göznek'in  başka  bir  dairede  subay  olarak 
çalıştığını,  Cem Gürdeniz'in  ise  başka  bir  başkanlıkta  çalıştığını,  kendileri  ile  doğrudan  görev 
ilişkisinin olmadığını, sadece tanışıklıklarının bulunduğunu, bu belgenin ekinde yer alan malzeme 
listesinden  haberinin  olmadığını,  bu  belgede  son  kaydeden  olarak  kendi  isminin  olmasını 
bilemediğini, Nuri Alacalı adına imzaya açılmış olan yeniden yapılandırma faaliyetleri konulu, 13 
Aralık 2002 tarihli belgeden haberinin olmadığını,  bu bilgi  notu ekinde yer alan listede isminin 
niçin yer aldığı konusunda bilgisinin olmadığını, kendisine herhangi bir şey tebliğ edilmediğini,

b-) Klasör 33, Dizi 249'da Bulunan, Sorgu Hakimliğinde Yapmış Olduğu 17.08.2011 
Tarihli Savunmalarında Özetle:  Cumhuriyet Savcılığındaki savunmalarını aynen tekrar ettiğini, 
görev yaptığı dönemde levazım karşılığı olan ikmal sınıfında çalıştığını, belge olduğu iddia edilen 
verilerin  üçüncü kişiler  tarafından hazırlanmış  olduğunu,  bu verilerden hiçbir  şekilde  haberinin 
olmadığını beyan etmiştir.

c-)Kapatılan  İstanbul  10.  Ağır  Ceza  Mahkemesindeki  10.02.2012  Tarihli  84  Nolu 
Celsede Yapmış Olduğu Savunmasında Özetle: Sahte ve üçüncü şahıslar tarafından hazırlanmış 
olan dijital verilerde isminin yer aldığı iddiası ile suçlandığını, söz konusu dijital verilerin sahte 
olduğunun ispatlandığını, hakkındaki tüm suç isnatlarını kesinlikle reddettiğini, bahse konu dijital 
verilerde isminin yer almasının tamamen kendi iradesi dışında olduğunu, isminin kim tarafından, 
nerede, ne zaman ve ne maksatla yazıladığını bilmediğini, kendisi tarafından son defa kaydedildiği 
belirilen  belgeyi  hiç  görmediğini,  dolayısı  ile  bu  belge  üzerinde  hiç  çalışmadığını,  hakkındaki 
iddialardan ve dijital verilerde Savcılık Sorgusu sırasında haberdar olduğu iddia edilen darbe planı 
ile hiçbir ilgi ve alakasın olmadığını beyan etmiştir.

228-)SANIK TURGUT KETKEN: 

a-)  Klasör 50,  Dizi  207-209'da  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
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23.09.2011  Tarihli  Beyanlarında  Özetle: 2002-2005  yılları  arasında  binbaşı  rütbesi  ile  gemi 
komutanlığı yaptığını, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini, kamuoyundan ve basından balyoz 
harekat  planını  duyduğunu,  bunun haricinde  balyoz  harekat  planı  ile  ilgili  herhangi  bir  ilgi  ve 
bilgisinin olmadığını, İstanbul bölgesi müzahir subay ve astsubay listesinden bilgisinin olmadığını, 
kimin  neden  hazırladığını  bilmediğini,  Ferhat  Çolpan'ı  tanıdığını,  Harp  Akademileri 
Komutanlığında aynı dönemde birlikte okuduklarını, şahsi samimiyetlerinin olmadığını, aynı yerde 
görev yapmadıklarını, isminin yanındaki kendisine ait bilgilerin doğru olduğunu, ancak bu bilgilerin 
her  yerden  elde  edilebilecek  bilgiler  olduğunu,  isminin  niçin  böyle  bir  belgede  yer  aldığını 
bilemediğini, Kendisine gösterilmiş olan soruşturma dosyası içerisinde 3 numaralı bölümde yer alan 
emir  mesajlarını  ilk  kez  gördüğünü,  böyle  bir  mesaj  almadığını,  mesajların  genelde  filolar  ve 
komodorluklar tarafından gemilerin hareketlerine yönelik emirleri içerdiğini, kendisine böyle bir 
mesaj gelmiş olsaydı mutlaka görmesi gerektiğini, gemi komutanının görmeden böyle bir mesajın 
gereğinin  yerine  getirilemeyeceğini,  kesinlikle  böyle  bir  faaliyette  bulunmadığını,  Barbaros 
Büyüksağnak'ı tanıdığını, sınıf arkadaşı olduklarını, Mustafa Kayalı, Fevzi Güneş, Fikret Güneş ve 
Dora Sungunay'ı görevden dolayı tanıdığını, Sinan Ertuğrul, Deniz Cora, Özden Örnek'i ise deniz 
subayı  olmalarından  dolayı  bildiğini,  mesaj  içeriklerinden  herhangi  bir  şekilde  haberinin 
olmadığını, gözetim alınacak hassas şahısların kim olduğunu bilemediğini, bu şahısların Yassıada ve 
İmralı adaya transferleri konusunda herhangi bir bilgisinin olmadığını, kendisine sorulan dönemlere 
ait  görev  yağmış  olduğu TCG Martı  Gemisinin  gemi  jurnallerinin  tasdikli  bir  suretini  yanında 
getirdiğini 04 Kasım-19 Kasım 2002 tarihleri  arasındaki  geminin hukuki olarak tutulan kayıtlar 
olduğunu,  yapılan  tüm  faaliyetleri  içerdiğini,  buna  göre  kendisinin  ve  görev  yaptığı  geminin 
kendisine sorulan faaliyetler içerisnde olmadığının anlaşıldığını, Aydın görev birliği diye bir şey 
bilmediğini,  Koray  Eryaşa  isimli  şahsı  tanıdığını,  o  dönemde  TCG  Kılıç  Gemisinin  komutanı 
olduğunu, Kasım 2002 tarihli,  Koray Eryaşa adına düzenlenen mesaja yönelik keşif  yapıldığına 
ilişkin belgeden haberinin olmadığını, kendisinin herhangi bir şekilde böyle bir görev yapmadığını, 
Kıvanç Kırmacı isimli şahsı tanıdığını, hatırladığı kadarı ile o dönemde TCG Rüzgar Gemisinin 
komutanı olduğunu, Cem Gürdeniz'i de sadece Deniz Kuvvetlerindeki bir amiral olarak tanıdığını, o 
dönemde kendisini tanımadığını, Kendisi hakkındaki belgenin dijital kullanıcı yollarında isminin 
yer aldığını bilemediğini, o şekilde bir belgeyi yazmadığını, o belge ile ilgili bilgisayarda işlem 
yapmadığını, Turgut Ketken ismine sahip bilgisayarının da olmadığını, İbrahim Sezer isimli kişiyi 
kamuoyunda isminin çıkmasında dolayı tanıdığını, herhangi bir samimiyetinin, ilgi ve alakasının 
olmadığını,  Elena  Vuich  isimli  bir  kişiyi  tanımadığını,  bu  kişinin  isminin  niçin  kendi  isminin 
yazıldığı konusunda herhangi bir bilgi sahibi olmadığını, Ercan Kireçtepe'yi sadece basından ve 
Deniz Kuvvetlerinde görev yaptığı için tanıdığını, kendisine sorulduğu şekilde bir sunum yaptığını 
hatırladığını,  ancak  bu  sunumu  kimseye  vermediğini,  teknik  bir  sunum  olduğunu,  Ercan 
Kireçtepe'nin kullanımındaki bilgisayarda yer aldığı konusunda bilgisinin olmadığını, şahsına ve 
görevine ait bu kullanıcı adı ile bilgisayar bulunmadığını, ancak sunum yapmak için bu çalışmayı 
bilgisayara  kendisinin  kaydettiğini,  Ergin  Geldikaya  isimli  şahsı  tanımadığını,  bu  şahıstan  elde 
edildiği  iddia  olunan  belgenin  kendisinin  yapmış  olduğu  Genelkurmay  içerisinde  yapılan  bir 
çalışma  olan  sürekli  gelişim  faaliyet  programına  ilişkin  bir  sunum  olduğunu,  içeriğinin  gizli 
olmadığını, kendi yapmış olduğu bu sunumun içeriğinin tanımadığı Ergin Geldikaya isimli şahıstan 
elde edilen belge içerisinde yer aldığını bilemediğini, hayatı boyunca hiçbir zaman hukuk dışına 
çıkmadığı,  belirtilen  hiçbir  suçlamalarda  iştirakinin  olmadığını,  kendisine  okunan  belgeleri 
kendisinden habersiz birilerinin temin etmiş veya yazmış olduğunu, suçlamaları kabul etmediğini 
beyan etmiştir.

b-)  Kapatılan İstanbul 10.  Ağır Ceza Mahkemesindeki  07.02.2012 Tarihli  82 Nolu 
Celsede Yapmış Olduğu Savunmasında Özetle: Önceki beyanlarına benzer beyanlarda bulunarak, 
iddianamede belirtilen ve kendisine yöneltilen bütün iddiaları ve suçlamaları reddettiğini, hakkında 
düzenlenen iddianamenin üçüncü kişilerden elde edilen dijital kayıtlar esas alınarak tamamensanal 
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dijital bilgisayar kayıtlarına dayanılarak hazırlanmış olduğunu, hakkındaki iddialara yönelik olarak 
delil niteliği taşıyan hiçbir somut olgu bulunmadığını, İstanbul bölgesi müzahir subay ve astsubay 
listesi  başlıklı  dijital  kayıtların  nerede,  ne  maksatla  ve  kim  tarafından  hazırlandığı  konusunda 
kesinlikle bilgisinin olmadığını, iradesi ve bilgisi dışında hazırlanmış olduğunu, listedeki şahsına ait 
bilgilerin birçok yerden kolaylıkla elde edilebilecek bilgiler olduğunu,"İmralıkeşf.doc" isimli dijital 
kaydı kabul etmediğini, imzalı nüshasının bulunmadığını, böyle bir dijital kayda herhangi bir işlem 
yapmadığını, dijital kaydın ne maksatla ve kim tarafından hazırlandığını bilmediğini, bu konuda 
hiçbir  zaman  direktif  veya  emir  almadığını,  Donanma  Komutanlığı  Askeri  Savcılığı  bilirkişi 
heyetinin 14 Ocak 2011 tarihli  raporunda TCG Martı  Gemisinin resmi gemi jurnali  kayıtlarının 
incelenerek  anılan  geminin  belirtilen  tarihlerde  böyle  bir  görev  icra  etmediğinin  tespit  edilmiş 
olduğunu,  Turgut  Ketken  kullanıcı  isimli  bir  bilgisayarının  olmadığını,  kullanıcı  yollarında  adı 
geçtiği  iddia  edilen  şahıslarla  hiçbir  zaman  emir  komuta  ilişkisinin  olmadığını,  Ergenekon 
soruşturması kapsamında Ercan Kireçtepe'den elde edildiği belirtilen kendisine ait takdimin Deniz 
Kuvvetleri bağlısı birçok birliğe dijital ortamda dağıtılması sonucu başka şahısların eline geçmiş 
olduğunu  değerlendirdiğini,  takdim metninin  dijital  dosya  özelliklerinin  farklı  olduğunu,  şirket 
bilgisi  olarak  görülen  dizüstü  bilgisayarının  kendisine  ait  olmadığını,  takdim  hazırlıklarında 
kullanılan ve takdim içeriğinde de tanıtımı yapılan harpoon sistemine ait dizüstü eğitim bilgisayarı 
olduğunu, söz konusu bilgisayarın kullanıcı yollarında Turgut Ketken şeklinde bir kayıt açılmasının 
mümkün  olmadığını,  Ergin  Geldikaya'dan  elde  edildiği  bildirilen  belgenin  ise  Milli  Savunma 
Bakanlığı SATEM Komutanlığında düzenlenen kurum içi eğitimlerde personele vermiş olduğu suç 
unsuru içermeyen takdim olduğunu, bu takdimin Genelkurmay Başkanlığının intranet yani TSK.net 
sitesinde de uzun süre yayınlandığını, belgenin içeriğinin hazırladığı takdim metni ile örtüştüğünü 
ancak  Emniyet  personeli  tarafından  düzenlenen  tespit  tutanağındaki  dijital  dosya  özelliklerinin 
farklı  olduğunu  bu  takdimin  Genelkurmay  Karargahmdaki  kurum bilgisayarında  hazırlandığını, 
Genelkurmay Karargahına  tayin  olan her  personele karargaha  katıldığında verilen  numara bazlı 
kullanıcı adının kullanıldığını, yazarlar kısmında görülen Eğitim Şube T. Ketken kullanıcı adının 
kendisine  ait  olmadığını,  içerik  oluşturma  tarihinin  07  Ocak  2005  olarak  gözüktüğünü,  ancak 
kendisinin  Genelkurmay  Karargahında  30  Temmuz  2005  tarihinde  katıldığını,  takdimi  de  bu 
tarihten sonra hazırladığını,  teknik özellikler bölümünde Turgut Ketken şeklinde manipülatif  bir 
dijital kullanıcı adının oluşturulmuş olduğunu, sahte dijital kayıtta yer alan ismine ilişkin kayıtları 
desteklemek üzere gerçek dijital kayıt dosyalarının teknik özelliklerinin değiştirildiğini, kullanıcı 
adının manipülatif olarak üretildiğini, Ayrıca başka bir iddianameye konu olan, bu davanın konusu 
olmayan "bilgi kaynağı.txt" isimli dijital kayıt çıktısında imzasının olmadığını, bu çıktıyı ilk defa 
Savcılık Sorgusu esnasında gördüğünü, haberinin ve bilgisinin olmadığını,  listede adının yanma 
yazılan  ismi  veya  kişiyi  kesinlikle  tanımadığını,  bu  dijital  verinin  kendi  namus  ve  şerefini 
lekelemek  maksadı  ile  uydurulmuş  olduğunu,  kendisine  komplo  yapıldığını,  mağdur  olduğunu, 
suçsuz olduğunu, beraatine karar verilmesini talep ettiğini beyan etmiştir.

229-)SANIK UĞUR UZAL:

a-)  Klasör  29,  Dizi  224-225'de  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
28.04.2011 Tarihli Beyanlarında Özetle: 2000-2004 yılları arasında 8. Mekanize Tugay Komutanı 
olarak  tuğgeneral  rütbesi  ile  görev  yaptığını,  05-07  Mart  2003  tarihinde  1.  Ordu  Komutanlığı 
tarafından  icra  edilen  plan  seminerine  katıldığını,  seminerin  konusunun geri  bölge  emniyeti  ve 
yurtdışı harekat bölümü olmak üzere iki bölümden oluştuğunu, kendisinin bu seminerde yurtdışı 
harekatla ilgili olarak kısa bir sunumda bulunduğunu, seminerin konusunun, olasılığı  en yüksek 
tehlikeli senaryo şeklinde adlandırılan ve o tarihte Kuzey Irak'taki gelişmeler, Yunanistan'ın kara 
sularını  12 mile  çıkartması,  yurtiçinde  artan  bölücü ve irticai  hareketler  nedeni  ile  Trakya'daki 
tugayların harekat kabiliyetini yeniden değerlendirmeyi ve gözden geçirmeyi içerdiğini,

Kendisine sorulan balyoz güvenlik harekat planı ile kendisinin hiçbir ilgisinin olmadığını, 
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plan hakkında bilgisinin olmadığını, bu ismi soruşturmalar nedeni ile basında yer alması nedeni ile 
öğrendiğini, seminerde bu şekilde bir plan konusu ve isminin geçmediğini, yine kendisine sorulan 
suga,  oraj,  sakal  ve  çarşaf  eylem  planlarını  medyada  yer  alması  nedeni  ile  duyduğunu,  plan 
seminerinde  bu  planların  hiçbir  şekilde  açık  veya  örtülü  olarak  ele  alınmadığını,  isimlerinin 
geçmediğini.

Balyoz  güvenlik  harekat  planı  EK-A görevlendirmede  yetkili  personel  isimli  listeden 
savcılıkta haberdar olduğunu, görevlendirmede yetkili  personelden ne kastedildiğini bilmediğini, 
isminin bu listede nasıl yer aldığını da anlayamadığını, listenin altında ismi yazılı İzzet Ocak'ın 1. 
Ordu İstihbarat Başkanı olduğunu, İzzet Ocak'ı ismen tanıdığını, bu liste ile ilgili olarak kendisine 
yazılı veya sözlü herhangi bir talimat verilmediğini, listenin rütbe ve kıdem sırasına göre tanzim 
edilmiş olduğunu, herhangi bir askeri personelin de bu listeyi tanzim edebileceğini, fark edebildiği 
kadarı ile listenin tümünün seminere katılacakların isimleri ile örtüştüğünü, ancak yine hatırladığı 
kadarı ile İlkay Nerat'ın yurtdışı görevinde olması nedeni ile bu seminere katılamadığını,

Yine  kendisine  sorulmuş  olan  balyoz  güvenlik  harekat  planı  kapsamında  hazırlandığı 
söylenen ve harekat planının eklerinden olan özel operasyon ve sorgulama timleri,  özel görevli 
toplama timleri, harekat timleri, gözaltı timleri, hasar tespit timleri, görevlendirilecek personel ve 
ilişiği kesilecek personel gibi listelerin hazırlanmasında herhangi bir görev almadığını, bu konuda 
kendisine  herhangi  bir  yazılı  veya  sözlü  emir  verilmediğini,  bu  listelerde  yer  alan  ve  kendi 
komutanı olduğu tugayda görev yapan kişilerin ad, soyad ve rütbelerini incelediğini, bu kişilerin o 
tarihte kendi emrinde görevli olan subay ve astsubaylar olduğunu, isimlerinin bu listede nasıl yer 
aldığını bilmediğini, bu tür isimlerin ancak istihbarat birimlerinde olduğunu beyan etmiştir.

b-)  Kapatılan İstanbul 10.  Ağır Ceza Mahkemesindeki  09.02.2012 Tarihli  83 Nolu 
Celsede Yapmış  Olduğu Savunmasında Özetle:  Balyoz kelimesini  ilk  olarak  gazetelerden 20 
Ocak 2010 tarihinde duyduğunu, üzerine atılı suçun kaynağını oluşturan 11 numaralı CD'nin sahte 
olduğunu, bilirkişi raporlarında yer alan sahtelik tespitlerine aynen katıldığını, hayatı boyunca suça 
yönelmiş hiçbir eylemde bulunmadığını, suçlamaları kesinlikle kabul etmediğini, iddianamede yer 
alan sahte CD'de adını  EK-A görevlendirmede yetkili  personel  listesine kimin,  nerede,  nasıl  ve 
neden yazdığını bilmediğini, listede isminin iradesi ve bilgisi dışında yer aldığını, sözde görev için 
kimseden  hiçbir  öneri  almadığı  gibi  hiçbir  öneriyi  de  kabul  etmediğini,  savunmasının  aksini 
kanıtlayacak hiçbir delil bulunmadığını,

Suçlandığı dijital veride yer alan çizelgelerin çelişkilerle, hatalarla, uyumsuzluklarla dolu 
olduğunu,  kendi  tugayından kendisinden başka o tarihlerde yaklaşık  1 yıldır  yurtdışı  görevinde 
bulunan  kurmay  binbaşı  olan  halen  ise  albay  olan  İlkay  Nerat'ın,  seminer  öncesinde  yurtdışı 
görevine atanarak seminere katılmayan kurmay binbaşı olan halen ise albay olan Sami Yüksel'in de 
listede yer aldığını, iddianamedeki EK-A'da yetkili personel ifadesinin askeri bir metin içerisinde 
yer almasının uygun olmadığını, birlikte bir komutanın olduğunu ve sadece o komutanın yetkili 
olduğunu, tugayında bulunan personelin böyle bir görevi almalarının askerlik prensiplerine uygun 
olmadığını,  herhangi  bir  personel  belirlemesi  çalışmasına  katılmadığını,  herhangi  bir  personele 
görev  emri  vermediğini,  kendisinden  bu  tür  bir  görev  yapmasının  da  istenmediğini, 
kategorilenmeye uygun personel listesi hazırlamadığını ve 1. Ordu komutanlığına gönderilmediğini,

8. Mekanize Piyade Tugayı olarak görevlerinin tamamen yurtdışı harekat planını içerdiğini, 
hassas tesislerde görevli personel listesinde tugaylarında görevli Kurmay Binbaşı Sami Yüksel'in 
adının  Tekirdağ  Limanından  sorumlu  olarak  geçtiğini,  Sami  Yüksel'in  cepheden  140  kilometre 
gerideki Tekirdağ Limanında görevlendirilmesinin akla ve mantığa uygun olmadığını,

Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiği kesileceklere ilişkin herhangi bir çalışma yapmadığını, 
böyle bir listeden haberdar olmadığını, sözde ilişiği kesilecek personel listesinde de birçok çelişki 
olduğunu, listede yer alan o tarihte Harekat ve Eğitim Şube Müdürü olan Kurmay Binbaşı Sıddık 
Çoban'ın  halen  kurmay  albay  olduğunu,  çeşitli  defalar  kendisinin  ve  daha  üst  komutanların 
takdirlerini  kazandığını,  2001  Temmuz  ayından,  2003  yılı  Temmuz  ayma  kadar  beraber 
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çalıştıklarını, daha soma da kritik görevlerde bulunduğunu, kendi tugayının en vurucu gücü olan 1. 
Mekanize Piyade Taburundaki kritik 17 görevde yer alan personelden 11'inin ilişiğinin kesilmesinin 
teklif edilmiş olduğunu, bu listeleri kesinlikle reddettiğini, tugayından kimsenin de böyle bir belge 
hazırlayacağına inanmadığını, bu listelerin gerçeği yansıtmadığının Tümgeneral Mehmet Daysal'ın 
bilirkişi  raporunda da belirtilmiş olduğunu, ilişiği  kesilecek personel mevcudunun sadece yüzde 
2,6'smın Türk Silahlı  Kuvvetleri ile ilişiğinin kesilmiş, yaklaşık yüzde 90'ının ise çeşitli ödüller 
almış olduğunu, bu durumun listenin gerçeği yansıtmadığının en büyük delili olduğunu, 4 yıllık 
tugay  komutanlığı  süresince  hiçbir  personelinin  Türk  Silahlı  Kuvvetlerinden  ilişiğinin 
kesilmediğini,

Balyoz  harekat  planının  görüşüldüğü  plan  semineri  gibi  bir  seminere  katılmadığını, 
komutanlığının  emri  gereği  05-07  Mart  2003  tarihlerinde  1.  Ordu  Komutanlığı  Karargahında 
gerçekleştirilen  egemen harekat  planı  ve  geri  bölge  emniyeti  konularını  içeren  plan  seminerine 
katıldığını,  seminerde  balyoz  harekat  planı  adının  ve  konusunun  geçmediğini,  yurtdışı  harekat 
bölümü  içinde  daha  önce  programlanmış  sunum  yaptığını,  seminere  tugaydan  tek  kendisinin 
katıldığını, suçlamaları kabul etmediğini, suçsuz olduğunu,

Kendi  idaresi  altındaki  hiçbir  personelin kendi  emir  ve komutası  olmadan hiçbir  yerde 
görevlendirilemeyeceğini beyan etmiştir.

230-)SANIK ÜMİT METİN:

a-)  Klasör  47,  Dizi  355-358'de  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
27.05.2011 Tarihli Beyanlarında Özetle:  Suga harekat planında hiçbir şekilde görev almadığını, 
illegal  yapılanma  içerisinde  olmadığını,  Ahmet  Aksoy'un  izlenmesi  faaliyetinde  bulunmadığını, 
Ahmet  Aksoy'u  takip  etmediğini,  üs  komutanının  günlük  faaliyetlerinin  ancak  üs  karargahı 
içerisinde  takip  edilebileceğini,  kendisinin  mesai  yaptığı  geminin  üs  karargahına  yaklaşık  1 
kilometre  mesafede  olduğunu,  bulunduğu  gemiden  mesai  saatleri  içerisinde  üs  komutanının 
faaliyetlerini takip etmesinin mümkün olmadığını, Tuğamiral Ahmet Aksoy'u tanıdığını, kendisini 
izlemesi için bir sebep bulunmadığını, kendisi ile ailecek görüştüklerini, kendisini çok sevdiğini,

Suga  harekat  planı  kapsamında  EGEAYDAAK  konulu  03.01.2003  tarihli  herhangi  bir 
toplantıya  katılmadığını,  böyle  bir  toplantıdan  bilgisinin  olmadığını,  buna  ilişkin  dijital  veride 
kıdem sırasının yanlış olduğunu, toplantı tutanağında yer alan toplantı yerinin üs komutanlığı olarak 
gözüktüğünü, toplantı tutanağında yer alan şahısların tamamının gemide çalıştıklarını,

Aralık  2002  tarihli  yeniden  yapılandırma  faaliyeti  konulu  dijital  veriyi  gazetelerde 
gördüğünü, 01-11 Kasım 2002 tarihleri arasındaki mesai günlerini her gemi komutanının yaptığı 
gibi gemide geçirdiğini, 13-17 Kasım 2002 tarihleri arasında TCG Gaziantep Komutanı olarak gemi 
ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin 19. Kuruluş yıl dönümü törenlerine katıldığını, 19-30 Kasım 
2002 tarihleri arasındaki mesai günlerini de gemi komutanlığı yaptığı gemisinde icra ettiğini, dijital 
verinin  2.  maddesinde  belirtildiği  şekılde  Aksaz  FM  Radyosunda  Kur'an-ı  Kerim'den  ayetler 
okutulması ile ilgili olayın olmadığını, bunu o dönem Aksaz FM Radyo Amiri olan Üsteğmen Berna 
Dönmezer Donavan'dan öğrendiğimi,annesinin hacı olduğunu, 5 vakit namaz kıldığını, kendisinin 
de oruç tuttuğunu, dini duygularının kuvvetli olduğunu, Kur'an-ı Kerim'i kesinlikle Müslümanların 
Kutsal Kitabı diye adlandırmayacağını,bunun doğru olmadığını, 

Deniz  Cora'nm,  kendisinin  hiç  amiri  olmadığını,  kendisine  illegal  hiçbir  talimatının 
olmadığını, bu yöndeki iddiaları kabul etmediğini,

Terör örgütü olduğu iddia edilen Ergenekon adlı yapılanmanın hiçbir eylem ve faaliyetinde 
bulunmadığını, kimsenin kendisinden bu konuda istekte bulunmadığını, Ergenekon ile ilgili bilgileri 
sadece  medyadan duyduğu kadarı  ile  bildiğini,  Ergenekon soruşturmasında  işlem yapılan,  İlyas 
Çınar  da  ele  geçtiği  iddia  edilen  CD'de  kendi  isim  ve  bilgilerinin  yer  aldığı  iddiasını  kabul 
etmediğini, İlyas Çınar'ı da hiçbir şekilde tanımadığını,

Deniz Harp Okulunda öğrenim gören öğrencilerin yetiştirilmesi ve ilerleme raporlarının 
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gönderilmesi konusu ile hiçbir ilgisinin olmadığını, böyle bir dijital veriyi görmediğini, bilgisayarda 
kaydetmediğini,  kullanmadığını,  kendisine  gösterilen  dijital  verinin  hiçbir  zaman  belge  haline 
gelmemiş bir yazı olduğunu,

Amirallere  suikast  planı  ile  ilgili  hiçbir  bilgisinin  olmadığını,  hakkındaki  iddiaların 
hiçbirisini  kabul etmediğini,  hakkındaki iddiaların kendi içinde çelişkili ve gerçekdışı  olduğunu, 
iddiaların  tamamının  dijital  ortamda  üretilmiş,  hiçbir  keskinliği  olmayan  verilere  dayandığını, 
iddialarla  ilgili  somut hiçbir  delilin  bulunmadığını,  kendisi  ile  ilgili  iddiaların  CD'lerin  üst  veri 
bilgilerine  ve  dijital  ortamda  yaratılmış  verilere  dayandığını,  üst  veri  bilgilerinin  hiçbir  teknik 
kesinliğinin  olmadığını,  delil  niteliğini  taşımadığını,  uzman  olmayan  kişilerin  bile  bu  verileri 
oluşturabileceğini, Anayasal düzene her açıdan saygılı olduğunu, 31 senelik meslek hayatında en 
büyük hedefinin vatana hizmet olduğunu, hayatı boyunca tüm demokratik değerlere bağlı olduğunu, 
demokratik  değerleri  ortadan  kaldırmak  için  hiçbir  faaliyette  bulunmadığını,  bulunmasının  da 
mümkün olmadığını beyan etmiştir.

b-)  Klasör 47,  Dizi  378-382'de  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
14.09.2011 Tarihli Beyanlarında Özetle: Ömrü boyunca hiçbir yasadışı faaliyette bulunmadığını, 
suçlamaların doğru olmadığını, hükümeti deviremeye yönelik bir teşebbüs içinde bulunmadığını,

Öncelikli ve özellikli  görevlendirme listesini kabul etmediğini, bu listede isminin kendi 
iradesi  dışında  yer  aldığını,  listenin  imzalı  olmadığını,  kimin  tarafından  hazırlandığının  belli 
olmadığını, Cem Aziz Çakmak'ı okuldan tanıdığını, bir üst sınıfta yer aldığını, şahsi samimiyetinin 
bulunmadığını,

"ekim raporu.doc" isimli dijital veriyi kabul etmediğini, dijital veride belirtildiği şekilde 
takip yapmadığını, Tuğamiral Ahmet Aksoy'u tanıdığını, ailecek görüştüklerini, Aykar Tekin'i Deniz 
Kuvvetlerinden  tanıdığını,  şahsi  samimiyetinin  bulunmadığını,  Eylül  2000-Ekim  2002  tarihleri 
arasında  ayın  yarısından  fazlasını  kapsayacak  şekilde  Marmaris'te  olmadığını,  dışarıda  görevde 
olduğunu, üs komutanının günlük faaliyetlerinin ancak üs karargahı içinde takip edilebileceğini, 
kendisinin mesai yaptığı geminin ise üs karargahına yaklaşık 1 -2 kilometre mesafede olduğunu, o 
dönemde takip yapacak zamanının olmadığını,

"kasım  raporu.doc"  isimli  dijital  verinin  de  doğru  olmadığını,  Ahmet  Aksoy'u  takip 
etmediğini, 01-11 Kasım tarihleri arasında mesai günlerini gemide geçirdiğini, o dönemde Aksaz 
FM Radyosu Komutanının Üsteğmen Berna Dönmezer Donavan olduğunu, daha somadan kendisi 
ile görüştüğünü, radyodan Kur'an yayınının yapılmadığını ve yayının sona erdirilmediğini kendisine 
söylediğini,  görev  yaptığı  süre  içinde  Aksaz  FM Radyosunu dinlemediğini,  kendisinin  Kur'an-ı 
Kerim'i  Müslümanların  Kutsal  Kitabı  diye  adlandırmadığını,  bu  şekilde  isimlendirmeyi  ancak 
Müslüman olmayan bir kişinin yapacağını, ayrıca izleme yaptığı iddia edilen Berker Emre Tok'un 
2002 yılı Kasım ayında TCG Trakya Gemisinde Gölcük'te görev yaptığını, bu nedenle Aksaz Deniz 
Üssünde izleme faaliyeti yapmasının mümkün olmadığını, Deniz Kuvvetlerinin hazırlamış olduğu 
bilirkişi  raporunda  bu  dijital  verinin  sonradan  eklenmiş  manipülatif  bir  çalışma  olduğunun 
belirtilmiş olduğunu, 

Hiçbir zaman EGAYDAAK'larla ilgili bir çalışma yapmadığını, çalışma grubu listesinde 
ismi bulunan Yusuf Afat'ı hayatında hiç görmediğini, listede ismi yazılan kişilerle çalışma grubu 
olarak hiçbir zaman bir araya gelmediklerini,

"ÇGrubuPer.doc"  isimli  dijital  veriyi  kendisinin  hazırlamadığını,  böyle  bir  çalışma 
grubunda yer almadığını, çalışma grubu listesi altında ismi bulunan Aşkın Üredi'yi hiç tanımadığını, 
Aralık 2002 tarihinde Gaziantep Gemisinin Komutanı olduğunu, listede yazılı  kişilerin o tarihte 
çeşitli  nedenlerle orada görevli  olmadıklarını, dolayısı ile bu liste altında bir araya gelmelerinin 
mümkün olmadığını, Deniz Kuvvetlerinin bilirkişi raporunda verinin bilgisayara sonradan eklenmiş 
manipülatif  veri  olduğunun belirtilmiş  olduğunu, ayrıca çalışma grubu oluşturma talimatı  veren 
Hüseyin Hoşgit'in kendi amirallerinden biri olmadığını,

"Toplantı Tutanağı.doc" simli belgeyi kabul etmediğini, böyle bir toplantıya katılmadığını, 
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tutanakta  isimleri  bulunan  8  kişiden  4'ünün  bulunduğu  gemilerin  Doğu  Akdeniz'de  tatbikatta 
olduğunu, Faruk Doğan'ın da ameliyat olduğu için İzmir'de Ege Üniversitesi Hastanesinde yatmakta 
olduğunu, toplantıya katılmasının mümkün olmadığını,

"Saha_EKi.doc"  isimli  belgeyi  kabul  etmediğini,  bu  dijital  veriyi  kendisinin 
hazırlamadığını, belgeden haberinin olmadığını, dijital veri altında ismi bulunan Erhan Şensoy'un o 
tarihlerde Doğu Akdeniz'de görevde olduğunu, Deniz Kuvvetleri bilirkişi raporunda bu belgenin 
manipülatif olduğunun belirtilmiş olduğunu, dijital verinin sahte olduğunu,

"Bilgi.doc" isimli belge ile ilgisinin olmadığını, böyle bir yazı hazırlamadığını, böyle bir 
dijital  veriyi  görmediğini,  Taner  Gül  isimli  kişiyi  tutuklandıktan  soma  tanıdığını,  belgenin 
manipülatif olduğunu,

"AKSAZ GEMi.xls" isimli belgeyi hiç görmediğini, listede kıdem sırasının yanlış yazılmış 
olduğunu, bu listedeki kişilerden sadece Faruk Doğan ile aynı gemide olduğunu, Faruk Doğan'm da 
o tarihlerde hastanede olduğunu,

"Özel Öğrenci  Tefriki Hakkmda.doc" isimli  belgeyi  kabul etmediğini,  kendisinin Deniz 
Harp Okulu ile ilgili herhangi bir faaliyetinin olmadığını, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında okul 
öğrencilerinin istihbarat faaliyetlerinde kullanılmadığını, dijital veride bir sürü çelişki bulunduğunu, 
dijital verinin üzerinde yazılı olan istihbarat şubede hazırlandığının anlaşıldığını, ancak kendisinin 
istihbarat şubede hiç çalışmadığını,

"ülkü öztürk hakkmda.doc" isimli belgeyi kabul etmediğini, Ülkü Öztürk'ü tanımadığını, 
bu dijital veriyi kendisinin hazırlamadığını ve hiç görmediğini, kimin hazırladığını da bilmediğini, 
dijital  veride  çelişkilerin  bulunduğunu,  dijital  veride  Donanma  komutanlığı  Gölcük-İstanbul 
yazılmış olduğu, oysa Gölcük-Kocaeli olarak yazılması gerektiğini,

"YAPILANMA" isimli klasör içeriğini kabul etmediğini, böyle bir yapılanma içinde yer 
almadığım,  Gölcük  5.  Bölge  Grup  Amirliği  diye  bir  şeyin  bulunmadığını,  2008  yılında  Deniz 
Cora'nın, kendi amiri olmadığını, Tayfun Duman'm o tarihte nerede olduğunu bilmediğini, Deniz 
Cora'nm 2008  yılında  tümamiral  olduğunu,  ancak  Gölcük  Bölge  Başkanı  şeklinde  bir  makam-
rütbesinin bulunmadığını,

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne gönderilen 24.05.2009 tarihli ihbar maili ekinde yer alan 
isminin karşısında belirtilen notun ne anlama geldiğini bilmediğini, kendisinin genç personel ile 
ilgili notta belirtildiği şekilde bir faaliyetinin olmadığını, kimse ile ilgili herhangi bir fişleme de 
yapmadığını, herhangi bir kişinin bu şekilde bir ihbar yapabileceğini,

İlyas Çınar'dan elde edildiği söylenen 51 nolu CD içeriğinde yer alan bağlantılarım.xls 
isimli  listenin  ne  anlama  geldiğini  bilmediğini,  İlyas  Çınar  isimli  kişini  tanımadığını,  kendi 
kartvizitini alan herhangi bir kişinin kendi ismini bu listeye eklemiş olabileceğini, listedeki bazı 
asker kişileri tanıdığını,  bu listeyi herhangi bir kişinin yazabileceğini,  İlyas Çınar isimli kişi ile 
herhangi bir bağlantısının olmadığını, 

Levent  Bektaş  isimli  kişiden  ele  geçirildiği  söylenen  CD  içerisinde  bulunan 
gündemlerim2.doc isimli  belge  ile  ilgili  olarak;  kesinlikle  böyle  bir  organizede  yer  almadığını, 
Levent  Bektaş'ı  tanımadığını,  isimlerin  nereden  alınıp  buraya  nasıl  girdiğini  bilemediğini, 
hakkındaki bu dijitallerle ilgili olarak daha önceden ifade verdiğini, hakkında dava açıldığını,

Hakkındaki  iddiaların  hiçbirisini  kabul  etmediğini,  bu  iddiaların  kendi  içinde  çelişkili 
olduğunu, dijital ortamda üretilmiş, hiçbir kesinliği olmayan verilere dayandığını, somut delillere 
dayanmadığını,  disiplinli  bir  asker  olduğunu,  hayatı  boyunca  tüm  demokratik  değerlere  bağlı 
olduğunu, bu değerleri ortadan kaldırmak için hiçbir faaliyette bulunmadığını, yasal olmayan hiçbir 
emri yerine getirmediğini beyan etmiştir.

b-)  Klasör  47,  Dizi  383-384'te  Bulunan,  Sorgu  Hakimliğinde  Yapmış  Olduğu 
19.09.2011 Tarihli Savunmasında Özetle: Üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini, suçlamalarla 
ilgili olarak herhangi bir maddi delilin bulunmadığını, suçlamaların dijital verilere dayandığını, söz 
konusu  dijital  verilerin  kim  tarafından  yazıldığının  belli  olmadığını,  dijital  verileri  kendisinin 
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hazırlamadığını, dijital verilerin kendi içerisinde çelişkilerle dolu olduğunu, bu husustaki savcılık 
beyanlarını tekrar ettiğini, dijital verilerde bahsi geçen herhangi bir toplantıya katılmadığını, dijital 
verilerin iftira atmak maksadı ile hazırlanmış olduğunu, başka şahıslarda ele geçirilmiş olduğunu 
beyan etmiştir.

c-)  Kapatılan  İstanbul  10.  Ağır Ceza Mahkemesindeki  10.02.2012 Tarihli  84  Nolu 
Celsede Yapmış Olduğu Savunmasında Özetle: Önceki beyanlarına benzer beyanlarda bulunarak, 
ömrü boyunca hiçbir  yasadışı  faaliyette  bulunmadığını,  iddianamede yer  alan kendisine yönelik 
suçlamaların  tamamının  kendisine  yöneltilmiş  iftiralar  olduğunu,  suçlamaları  kabul  etmediğini, 
iddianamede yer alan dijital veriler ile ilk defa Savcılık Soruşturmasında karşılaştığını, düzenlediği 
iddia edilen dijital verilerden hiçbirisini kendisinin düzenlemediğini, bilgisayarda kaydetmediğini 
ve  daha  önce  hiç  görmediğini,  yasadışı  hiçbir  organizasyonda  yer  almadığını,  dijital  verilen 
manipülatif olduğunu, dijital verilerin kendisine ait olduğunu kanıtlayacak en ufak somut delilin 
bulunmadığını,

Aksaz Gemi.xls listesinde o tarihe göre kıdem sırasının ve Tuğamiral Fahri Can Yıldırım 
ile  Tuğamiral  Şafak  Yürekli'nin  sicil  numaralarının  yanlış  olduğunu,  Gölcük'te  Gökçeada 
Firkateyninde  görev  yapan  Deniz  Kurmay  Albay  Baybars  Küçükatay'm  Aksaz'da  görevli  gibi 
göründüğünü,

Kendisine ait olduğu iddia edilen dijital verilerin üst veri yolları ve içerikleri ile ilgili polis 
tespit  tutanakları  ile  iddianame  arasında  çelişkiler  bulunduğunu,  yine  kendisi  ile  ilgili  dijital 
verilerin tarih ve içeriklerinde çelişkilerin, mantık hatalarının bulunduğunu, genel seçimin 03 Kasım 
2002 tarihinde yapıldığını, hükümetin 18 Kasım 2002 tarihinde kurulduğunu, iddia makamına göre 
balyoz faaliyetlerinin seçimden soma başladığını, sözde balyoz planının 02 Aralık 2002 tarihinde, 
suga planının 03 Şubat 2003 tarihinde yazıldığının iddia edildiğini, balyoz 3 iddianamesine göre üst 
düzey komutanların takibi ile ilgili ayrıntılı görevlendirmenin Ocak 2003 tarihinde yapıldığını, bu 
kronolojiye göre Tuğamiral Ahmet Aksoy'un Ekim 2002 ve Kasım 2002 aylarında takip edilmesinin 
mantıklı olmadığını, Gölcük'teki TCG Trakya Firkateyninde görev yapan Berker Emre Tok'un 730 
kilometre  mesafeden  Aksaz'da  bulunan  Tuğamiral  Ahmet  Aksoy'u  mesai  saatleri  haricinde 
izlemesinin mümkün olmadığını, kendisinin Berker Emre Tok'u tanımadığını, kendisine ait dijita 
verilerin üst veri bilgilerinin oynanmış olduğunu, farklı dijital verilerde aynı hataların olduğunu, 
bunun bir tesadüf olmasının mümkün olmadığını,

Bilgi.doc isimli dijital verinin içindeki ifadelerde birçok çelişki bulunduğunu, Sisam ve 
Ahikerya'nın  EGAYDAAK  olmadığını,  bu  dijital  veriyi  hazırlayanların  harekat  bilgisinin 
olmadığını,  EGAYDAAK'ların  nerede olduğunu bilmediğini,  dijital  verinin  tutarsız  olduğunu,  o 
tarihte  amfibi  özel  görev timi diye  bir  timin bulunmadığını,  daha ortada olmayan suga harekat 
planının isminin bu dijital veride geçtiğini,

Görev yaptığı süre boyunca hiçbir suç işlemediğini, dijital verilerin hakkında delil olarak 
değerlendirilebilmesinin  mümkün  olmadığını,  iddiaların  kendi  içinde  çelişkili  olduğunu,  dijital 
verilerin  manipülatif  olduklarının,  tarih  saat  bilgilerinin  değiştirilerek  başka  bilgisayarlarda 
üretildiklerinin  bilirkişi  raporu  ile  sabit  olduğunu,  suçlamayı  kabul  etmediğini,  hakkında  beraat 
karar verilmesini talep ettiğini beyan etmiştir.

231-) SANIK YALÇIN ERGÜL:
a-)  Klasör  48,  Dizi  31-34'de  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 

23.09.2011  Tarihli  Beyanlarında  Özetle:  Suçlamayı  kabul  etmediğini,  bu  tip  olayların  içinde 
olmadığını,  2003  yılında  İstanbul  1.  Ordu'da  gerçekleştirilen  plan  seminerine  katılmadığını,  o 
tarihte  plan  seminerinden  haberinin  olmadığını,  plan  seminerlerinde  gerçek  yer  isimlerinin 
kullanılabileceğini, belediye başkanlarının görevden alınması şeklinde bir hususun olamayacağını, 
kendi katıldığı harp oyunlarında böyle bir şeyin olmadığını, karşıt yer isimlerinden kastının karşıt 
düşman ülkenin  bilinen  yer  isimleri  olduğunu,  kişi  isimleri  ile  ilgili  herhangi  bir  harekat  planı 
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görmediğini,  alışveriş  merkezlerinin  kontrolü  ile  görevlendirme  şeklinde  subayların 
görevlendirilmesinin plan semineri veya harp oyununda olamayacağını, kendisi havacı olduğu için 
geri harekat planlarını hiç duymadığını ve görmediğini,

2002-2003 yılları arasında Yeşilyurt'taki Hava Harp Okulunda Askeri ve Sosyal Bilimler 
Bölüm Başkanı  olarak görev yaptığını,  kendi çalıştığı  dönem içerisinde oraj  hava harekat planı 
çerçevesinde alışveriş merkezlerinin kontrolü ile ilgili sözlü ya da yazılı bir görev verilmediğini, 
oraj hava harekat isimli bir planı hiç duymadığını, 1999-2002 yılları arasında Harp Akademilerinde 
öğretim  görevlisi  olarak  görev  yaptığını,  o  dönemde  İbrahim  Fırtına'nın  da  orada  komutanlık 
yaptığını,  İbrahim  Fırtına  ile  fiziki  ve  fikri  bir  birlikteliğinin  hiçbir  zaman  olmadığını,  ancak 
İbrahim Fırtına'yı Harp Akademileri Komutanı olduğu için tanıdığını,

"EK-I LAHiKA-4.doc" isimli  belgenin doğru olmadığını,  böyle bir  görevi  yazılı  ya  da 
sözlü olarak almadığını, böyle bir plan yapmadığını, Ziya Toker'i havacı bir subay olarak tanıdığını, 
bildiği kadarı ile Ziya Toker'in, Harp Akademilerinde bulunduğu esnada bir dönem orada öğretim 
elemanı  olarak  görev  yaptığını,  kendisine  sorulan  listenin  Ziya  Toker  tarafından  yazılıp 
yazılmadığını bilmediğini, Harp Akademilerinde öğretim görevlisi olarak bulunduğu esnada Korcan 
Pulatsü ile 4 ay birlikte çalıştığını, Korcan Pulatsü'nün, Hava Harp Akademisi Komutanı olduğunu,

"EK-G LAHiKA-4.doc" isimli belgeyi hazırlamadığını, bu yazının kendi şahsi karakteri ile 
uymayan  ve  kendi  dikkat-özeni  ile  bağdaşmayan  yanlışlıklarla  dolu  olduğunu,  Tunç  Sözen'i 
tanıdığını,  yazıda  usul  hatalarının  bulunduğunu,  yazının  üçüncü  paragrafında  Tunç  Sözen'e 
koordinasyon görevi verilmiş olduğunu, oysa Tunç Sözen'in düşük rütbeli olduğunu, düşük rütbeli 
subaylara  kontrol  ve  koordinasyon  görevi  verilemeyeceğini,  bu  yazıyı  ve  eklerindeki  yazıları 
yazdığı iddia edilen kişilerin Harp Akademileri Komutanlığında öğrenci kişiler olduğunu, kendisi 
ile  emir  komuta  bağlantılarının  bulunmadığını,  dolayısı  ile  kendisinin  onlara  görev  vermesinin 
mümkün  olmadığını,  kendi  isminin  altında  kontrol  ve  denetim  müdürü  yazdığını,  oysa  askeri 
literatürde  böyle  bir  kadronun  bulunmadığını,  yine  yazının  dördüncü  paragrafında  envanter 
sayılması yazıldığını, ancak bunun dikkatli  bir  subay tarafından yazılması halinde stok kontrolü 
şeklinde  yazılması  gerektiğini,  dolayısı  ile  bu  yazının  kendisinin  yazabileceği  özende  bir  yazı 
olmadığını,  başkaları  tarafından yazılmış olduğunu, ayrıca yazının altında cetvel olarak belgeler 
eklendiğini, ancak askeri literatürde lahika ve cetvellerin bir emir doğrultusunda yazılan çok detaylı 
yazılar olduğunu, burada ise lahikanın kendisinin ve cetvellerin çok yüzeysel yazılmış olduğunu, 
belgenin  dijital  yollarında  yazıyı  kendisinin  görev  vermiş  olduğu  Namık  Sevinç'ten  önce 
oluşturduğunun  gözüktüğünü,  dolayısı  ile  amirin  memurdan  önce  memurun  hazırladığı  evrakı 
görmeden onay vermiş gibi gözüktüğünü, bu durumun kendi disiplin ve özeni ile uyuşmadığını, 
yaptığı  incelemelere  göre  o  tarihlerde  Balıkesir,  Bandırma  ve  Yalova'da  büyük  bir  alışveriş 
merkezinin bulunmadığını,

Kendisinin  o  tarihlerde  kullanıcı  adının  olmadığını,  evde  bilgisayarının  bulunduğunu, 
kullanıcı adının ise hiçbir zaman kendi isminin olmadığını, bilgisayarda yazı yazmadığını, Cengiz 
Köylü'yü  o tarihte  ve  halen tanımadığını,  yazının dijital  yollarındaki  isminin  kendisi  tarafından 
yazılmadığını, başkaları tarafından yazılmış olabileceğini, Harp Akademilerinde bulunduğu esnada 
iki  tane  sivil  memurun  bulunduğunu,  bunlardan  birinin  Güllü  Saikaya  olabileceğini,  öğretim 
görevlilerinin ve akademi öğrencilerinin bu sivil memurlara yazı yazdırdıklarını, ancak kendisinin 
iddia edildiği gibi bir  yazı  yazdırmadığını,  Gürkan Yıldız  isimli  kişiyi  hiç tanımadığını,  Namık 
Sevinç'i ise tanıdığını, Namık Sevinç'in o tarihlerde Hava Harp Akademisinde öğrenci olduğunu,

Kendi  isminin  ayrıca  ele  geçen  diğer  sıkıyönetim  görevlerinde  kullanılacak  personel 
listesinde bulunmadığını, bunun da bu yazıları kendisinin hazırlamadığının bir ispatı olduğunu, 1 
saat  ara  ile  yazıldığı  iddia  edilen  yazıların  birisinde  adının  gözüktüğünü,  diğerinde  ise 
gözükmediğini,  bunun  bir  tenakuz  olduğunu,  kendisinin  daha  önceden  94  tane  takdir  aldığını, 
dikkatli ve özenli bir subay olduğunu, bahsettiği gibi dikkatsiz ve özensiz bir yazıyı hazırlamasının 
mümkün olmadığını,

Harp Okullarının tamamen siyasetten uzak ve kendi işi ile meşgul kurumlar olduğunu, o 
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tarihlerde  görevde  bulunduğu  esnada  hükümete  yönelik  konuşma  duymadığını,  kendisinin  de 
hükümete yönelik bir  faaliyet içinde bulunmadığını,  aleyhinde iddia olunan yazıların kendisi  ile 
uyuşmadığını,  kendi  şahsi  kanaatine  göre  kendi  önünü  kesmek  isteyen  şahıslar  tarafından 
uydurulmuş yazılar olduğunu, mağdur olduğunu beyan etmiştir.

b-) Klasör 48, Dizi 42-43'te Bulunan, Sorgu Hakimliğinde Yapmış Olduğu 23.09.2011 
Tarihli  Savunmalarında Özetle:  Savcılık  beyanlarına  benzer  beyanlarda  bulunarak  hakkındaki 
iddiaları kabul etmediğini, savcılıkta ayrıntılı beyanlarda bulunduğunu, savcılık beyanlarını aynen 
kabul  ettiğini,  İstanbul Yeşilyurt'ta  bulunan Hava Harp Okulunda tamamen akademik eğitim ile 
ilgili  görev yaptığını,  harekat  faaliyeti  ile  ilgili  herhangi bir  faaliyetinin olmadığını,  Hava Harp 
Okulunun Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı olduğunu, EK-Ğ LAHİKA-4 başlıklı dokümanın 
cetveller  bölümünde  gösterilen  ve  kendisinin  sorumlu  olduğu  iddia  edilen  yazı  içeriğindeki 
yerlerdeki görev ve şahıslar ile kendisinin doğrudan emir ve komuta bağlantısının bulunmadığını, 
bu  nedenle  lahikadaki  görevi  bu  şahıslara  vermesinin  mümkün  olmadığını,  Hava  Kuvvetleri 
Komutanlığı  bünyesinde  kontrol  ve  denetim müdürü  veya  müdürlüğü şeklinde  düzenlenmiş  bir 
kadronun hiçbir zaman bulunmadığını, iddiaya konu planın hiçbir aşamasında görev almadığını, 
mağdur olduğunu beyan etmiştir.

c-)  Kapatılan  İstanbul  10.  Ağır Ceza Mahkemesindeki  06.02.2012 Tarihli  81  Nolu 
Celsede Yapmış Olduğu Savunmasında Özetle: Önceki beyanlarına benzer beyanlarda bulunarak, 
Hava  Kuvvetlerinin  çok  gelişmiş  olduğunu,  mahkemeye  çıkmadan  önce  arkadaşları  ile  birlikte 
Hava  Kuvvetlerinin  geleceğinin  planlamalarını  yaptıklarını,  projeleri  hayata  geçirdiklerini,tüm 
uçaklara  ait  simülatörlerinin  yüzde  yüz  milli  olarak  üretilmeye  üretilmeye  başlandığını,  özgün 
insansız  hava  aracı  geliştirdiklerini,  bunların  hepsinin  Hava  Kuvvetlerinin  milli,  dışa  bağımlı 
olmayan  silah  sistemlerine  kavuşmasını  hedefleyen  ve  20  yıla  sari  yüksek  maliyetli  projeler 
olduğunu, kendisinin bu işlerle uğraşırken 2009 yılında birilerinin, kendisini 2003 yılında görev 
yaptığı Hava Harp Okuluna döndürerek o tarihlerde hazırlandığı izlenimi verilen sahte dijital belge 
hazırladığını,  kendisini  dijital  belgenin  içine  koyduklarını,  kendisi  hakkındaki  iddiaların  hiçbir 
temelinin  bulunmadığını,  iddialar  ile  ilgili  delil  bulunmadığını,  tüm dijital  verilerin  kendisi  ile 
ilişkili olmadığını, tüm suçlamaları reddettiğini,

Balyoz harekat planında Harp Akademilerine ve Harp Okuluna görev verilmediğini, balyoz 
harekat  planına  göre  hazırlandığı  iddia  edilen  oraj  hava  harekat  planında  ise  büyük  alışveriş 
merkezleri  ile  ilgili  hiçbir  ifadenin  bulunmadığını,  buna rağmen kendisinin  EK-I  LAHİKA-4'te 
alışveriş  merkezleri  ile  ilgili  görevlendirildiğini,  bunun  da  oraj  planının  balyoz  planına  göre 
hazırlanmadığını ve sahte olduğunu gösterdiğini, görev olmadan ek'in hazırlanamayacağım, ayrıca 
her iki ekin zaman ilişkisi olarak da aralarında bir uyumsuzluk bulunduğunu, balyoz planında geçen 
yüzlerce personelin isminin olduğu sözde görevlendirme listesinin en son 04 Mart 2003 tarihinde 
kaydedildiğini,  oraj  planında kendi  isminin  geçtiği  iddia  edilen  görevlendirme listesinde  ise  20 
Şubat tarihinde yani 15 gün evvel görevlendirilmiş olduğunu, 15 gün sonra yani 04 Mart 2003'te 
hazırlanan, yüzlerce personel isminin bulunduğu birleştirilmiş dijital veride ise isminin bulunması 
gerekirken  bulunmadığını,  bunun  da  kendisinin  komploya  daha  somadan  dahil  edildiğini 
gösterdiğini,  iddianamede  kendilerine  verilen  görevlerin  seminerde  konuşulduğunun  belirtilmiş 
olduğunu,  ancak  konuşmalara  bakıldığında  bu  konuşmaların  kendileri  ile  ilişkilendirilen  sözde 
dijital  verilerle  ilgili  olmadığının  çok  açık  bir  şekilde  belli  olduğunu,  yine  seminerde  EK-Ğ 
LAHİKA-4 isimli  sözde yazıdan hiç  bahsedilmediğini,  seminerde pilotların  sefer  görev yerinde 
olacaklarının bu nedenle diğer görevleri yapacak subaylar arasında olamayacaklarının ifade edilmiş 
olduğunu,

Listelerin sahte, özensiz olduklarını, uygulanabilme kabiliyetlerinin olmadığını, herhangi 
bir  kişi  tarafından  yazılıp  adının  oraya  konulabileceğini,  listenin  kendine  tebliğ  edilmediğini, 
bilerek,  isteyerek  adını  bu  listeye  kaydettirmediğini,  tüm yazıların  tek  bir  bilgisayardan  çıktığı 
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izlenimi veren birçok maddi delilin bulunduğunu, haksızlığa uğradığını, kendisine iftira atıldığını, 
profesyonel bir asker olduğunu, işini de çok iyi bildiğini, mesleki hedefinin bağımsız harekat icra 
edebilecek güçlü ve milli bir Hava Kuvvetine ulaşmak olduğunu, meslek hayatı boyunca Türkiye 
Cumhuriyetinin kuruluş felsefesi olan tam bağımsız, milli egemenliğe dayalı çağdaş ülke olmak 
ideali uğruna çalıştığını beyan etmiştir.

232-)SANIK YAVUZ KILIÇ:

Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki 16.01.2012 Tarihli 73 Nolu Celsede 
Yapmış Olduğu Savunmasında Özetle:  Meslek hayatı boyunca her zaman Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasası ve kanunlarına sadık kaldığını, hiçbir zaman anayasa ve kanunlar dışına çıkmadığını, 
kendisine atfedilen suçlamaların hiçbirisini  kabul  etmediğini,  bugüne kadar  bahsedildiği  şekilde 
herhangi  bir  görev  almadığını,  iddialarla  ilgili  hiçbir  şey  duymadığını,  bu  listelere  hangi 
özelliğinden dolayı ve ne maksatla isminin yazıldığını anlamadığını, iddia edilen görevleri kabul 
ettiğine veya  başka bir  işlemde bulunduğuna dair  herhangi  bir  delilin  de bulunmadığını,  EK-D 
isimli  öncelikli  ve  özellikli  görevlendirme  listesini  kabul  etmediğini,  kendisine  herhangi  bir 
görevlendirme  yapılmadığını,  listeye  isminin  kendi  iradesi  dışında  yazılmış  olduğunu, 
görevlendirmeyi  kabul  ettiğine  dair  herhangi  bir  delilin  bulunmadığını,  belgenin  gerçekliği 
hakkında ciddi şüphelerin bulunduğunu, isminin geçtiği iddia edilen dijital belge tarihlerinde çok 
büyük çelişki bulunduğunu, öncelikli ve özellikle görevlendirme listesi hazırlanmadan sözde plan 
konusunda çalışmalara başlamış gibi gözüktüğünü,

"güven.doc ve EK_tefrik.doc"  isimli  belgeleri  kabul  etmediğini,  kendisine  herhangi  bir 
kimse tarafından dönemin Kuzey Deniz Saha Komutanının geçici olarak tevkif edilmesi veya yetki 
devrini  içeren  tebligatın  yapılması  maksadı  ile  görevlendirme  yapılmadığını,  MP-5  makineli 
tabanca teslim edilmediğini, hayatı boyunca şahsına tahsis edilen silahın sadece beylik tabancası 
olduğunu,  kendisi  tarafından  herhangi  bir  muhtıranın  imzalanmadığını,  böyle  bir  görevi  kabul 
ettiğine dair herhangi bir delişin bulunmadığını, kendisi ile beraber görevlendirildiği iddia edilen 
kişiyi  o  dönem itibari  ile  tanımadığını,  birbirini  tanımayan  iki  kişinin  bir  koramirali  gözaltına 
almaları  için  görevlendirilmesinin  normal  olmadığını,  kendisinin  o dönemde akademide görevli 
olduğunu, hiçbir askeri desteği ve silah gücü olmadan bu görevi ifa etmesinin akıl ve mantık ile 
izah edilemeyeceğini, görevlendirme emrimde imza bloğu bulunduğu iddia edilen kişiyi o dönem 
itibari ile tanımadığını, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında iddia edilen yazıların da olmadığının teyit 
edildiğini,

"Harp.Ak. Plan Çalışma Grubu.doc" isimli belgeyi kabul etmediğini, sözde suga harekat 
planı  hazırlıkları  faaliyetleri  çalışma grubunda yer  aldığına  dair  kendisine hiçbir  görevlendirme 
yapılmadığını,  kendisinin  de  bu  yönde  herhangi  bir  çalışma  yapmadığını,  görevlendirme  kabul 
etmediğini,  böyle  bir  görevi  kabul  ettiğine  dair  herhangi  bir  delilin  bulunmadığını,  belgeyi 
hazırladığı iddia edilen subayın Kasım 2002 tarihinde kurmay kıdemli yüzbaşı rütbesinde olduğunu, 
ancak  imza  bloğunda  yarbay  olarak  gözüktüğünü,  görevlendirme  yaptrğı  iddia  edilen  subayın 
atanmış olduğu görev itibari  ile öğrenci subaylarla aynı  komutanlıkta dahi çalışmadığını,  ayrıca 
dijital belgenin ilk oluşturulma tarihinde suga planının yazıldığına ve yayınlandığına ilişkin hiçbir 
kanıtın  bulunmadığını,  söz  konusu  tarihlerde  yürürlükte  olan  Karargah  Hizmetleri  Yönergesine 
istinaden resmi bir evrakta olması gereken temel kavramların yer almadığını,

"DHA Görevlendirme.doc" isimli belgeyi kabul etmediğini, Salıpazarı Liman Amiri olarak 
yazılı veya sözlü görevlendirme yapılmadığını, bu şekilde bir görevi kabul ettiğine ilişkin delilin 
bulunmadığını, bu görevlendirmenin suga harekat planına ait olduğuna ilişkin evrakın içinde tek bir 
kelimenin dahi geçmediğini, hayatında hiçbir zaman Salıpazarı Limanına gitmediğini, halen nerede 
olduğunu  bile  bilmediğini,  iddianamede  belgenin  kendi  adına  imzaya  açıldığının  ve  dijital 
özelliklerde  belgeyi  yazan  kısmında  isminin  bulunduğunun  iddia  edildiğini,  bu  iddianın  doğru 
olmadığını, sehven yazıldığını değerlendirdiğini, ek delil klasörlerinden de bunun anlaşıldığını,
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"K.EREN.doc" isimli belgede herhangi bir işlem yapmadığını, bu yöndeki iddiayı da kabul 
etmediğini,  söz  konusu  belgeyi  hiç  görmediğini,  belgede  darbe  yapılacağına  yönelik  ifadelerin 
bulunmadığını,  suga,  balyoz  harekat  planlarından  dahi  bahsedilmediğini,  belge  içeriğinde  dava 
konusu suç teşkil edecek ifadelerin de mevcut olmadığını, kendisine böyle bir çalışma yapması ve 
sonuçlarını bildirmesine yönelik hiçbir şekilde emir verilmediğini ve tebligat yapılmadığını, dijital 
dokümanların bütünü ile suç oluşturduğu bir an düşünülse bile bilişim platformunda oluşturulmuş 
dijital bir dokümanın son kaydedicisinin bütün dokümanı değiştirme imkanının bulunduğunu, ara 
seviyedeki kullanıcıların ne yazdığının çok önemli olmadığını, bu nedenle bu tür bir dokümanda 
tüm  hukuki  ve  cezai  sorumluluğun  kendisi  gibi  kullanıcı  yollarında  ismi  gözüken  birisine 
yüklenemeyeceğini,  adının  geçtiği  dijital  dokümanlara  adını  kendisinin  yazmadığını,  Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığı tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda da tüm bu belgelerin manipülatif 
olarak değerlendirilmiş olduğunu, mağdur olduğunu, beraatine karar verilmesini talep ettiğini beyan 
etmiştir.

234-)SANIK YUSUF AFAT:

a-)  Klasör  46,  Dizi  192-193'te  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
14.09.2011  Tarihli  Beyanlarında  Özetle:  Ali  Türkşen  isimli  kişiyi  tanımadığını,  ismini  de 
duymadığını, kendisin sorulan operasyonel faaliyetleri yürütecek personel listesi başlıklı belgeyi ilk 
kez  gördüğünü,  bu  belgede  isminin  ne  amaçla  geçtiğini  bilemediğini,  ancak  belgede  isminin, 
sicilinin ve rütbesinin doğru olarak yazılmış olduğunu, 2002 yılı Ağustos ayında Güney Deniz Saha 
Komutanlığında  görev  yapmaya  başladığını,  belgede  adı  geçen  şahıslardan  bir  kısmını  Harp 
Okulunda  birlikte  okumaları  nedeni  ile  tanıdığını,  aralarında  samimi  olduğu  hiç  kimsenin 
bulunmadığını, belgedeki şahısların birçoğunu tanımadığını, suga harekat planı diye bir planı daha 
önce  duymadığını,  ancak  basından  yer  almaya  başlayınca  herkes  gibi  kendisinin  de  haberdar 
olduğunu,  suganın  ne  anlama  geldiğini  bilmediğini,  Hüseyin  Hoşgit  isimli  komutanı  amiral 
rütbesinde olması nedeni ile ismen duyduğunu, kendisini tanımadığını,

Kendisine gösterilmiş olan Aşkın Üredi imzasına açılmış bulunan çalışma grubu listesinde 
isminin ve bilgilerinin kim tarafından, ne amaçla geçirildiğini bilmediğini, bu belgedeki verileri de 
ilk  kez  gördüğünü,  belgedeki  kendisi  ile  ilgili  bilgilerin  doğru  olduğunu,  belgeyi  görmediğini, 
belgeyi  hazırlayan Aşkın Üredi  isimli  kişiyi  tanımadığını,  belgelerin ya  da verilerin  doğru olup 
olmadığı konusunda bir bilgiye sahip olmadığını, bu evrakta adı geçen Taner Gül isimli şahısla aynı 
dönemde akademide buluştuklarını, ismen kendisini tanıdığını, bir samimiyetinin olmadığını, diğer 
şahısları tanımadığını, bazılarını sadece ismen bildiğini,

Mücahit  Erakyol'u  ismen  bildiğini,  yüz  yüze  bir  görüşmelerinin  olmadığını, 
tanışmadıklarını, Mücahit Erakyol tarafından düzenlendiği iddia olunan bilgi notu başlıklı yazıyı da 
ilk kez gördüğünü,

"Amfibi Özel Görev Timi Teşkilatı" başlıklı belgeyi ilk kez gördüğünü, askeri literatürde 
bu isimde bir tim teşkilatı da duymadığını, rütbe aralığı diye bir kavramı da daha önce düymadığını, 
30.01.2003 tarihinde Güney Deniz Saha Komutanlığında çalıştığını, ancak 2003 yılı Haziran ayına 
kadar  çalıştığı  birimde  bilgisayar  bulunmadığını,  evdeki  bilgisayarında  ise  kızının  isminin  yer 
aldığını, zaten böyle bir belge hazırlamadığını, bu belgeyi ilk kez gördüğünü, Mücahit Erakyol'a 
böyle bir belge göndermediğini, Ramazan Cem Gürdeniz isimli kişiyi tanımadığını, ilk kez 2008 
yılında ismini  duyduğunu,  deniz piyade sınıfı  olması  sebebi  ile  firkateyn ve korvetlerde de hiç 
görev yapmadığını, zaten deniz piyade sınıfı  subayların bu gemilerde görev yapmadığını, hiçbir 
amfimi birliğin firkateyn ya  da korvetlerde görev yapmayacağını,  bu nedenlerden dolayı  da bu 
belgenin doğru olmadığını,

Fikret  Emek  isimli  kişiyi  tanımadığını,  ismini  ilk  kez  duyduğunu,  Fikret  Emek'in 
hazırladığı iddia olunan bu belgedeki şahıslardan Yaşar Dilber hariç diğer şahısları ismen bildiğini, 
diğer şahıslar ile akademide aynı dönemde buluştuklarını, samimi olduğu, halen görüştüğü birisinin 
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bulunmadığını, bu belgelerin nasıl hazırlandığı konusunda bir bilgisinin olmadığını, bu belgelerde 
isminin  ne  amaçla  geçtiğini  isminin  belgelere  ne amaçla  geçirildiğini  bilmediğini,  herhangi  bir 
cunta  ya  da  darbe  yapılanması  içinde  yer  almadığını,  zaten  bu  tip  oluşumlara  karşı  olan, 
demokrasiye ve hukuk devletine gönülden bağlı bir subay olduğunu, suçlamaları kabul etmediğini 
beyan etmiştir.

b-) Klasör 46, Dizi 197'de Bulunan, Sorgu Hakimliğinde Yapmış Olduğu 14.09.2011 
Tarihli Savunmalarında Özetle:  Savcılık beyanlarına benzer beyanlarda bulunarak üzerine atılı 
suçlamayı kabul etmediğini, iddia edilen dijital verileri ilk kez gördüğünü, bunlarla hiçbir ilgisinin 
olmadığını, bu belgeleri kimin hazırladığını, niçin hazırladığını ve ismini bu belgelere niçin dahil 
ettiklerini  bilmediğini,  meslek  hayatı  boyunca  sürekli  yasalara  karşı  saygılı  olduğunu, 
suçlamalardan dolayı mağdur olduğunu beyan etmiştir.

c-)  Kapatılan  İstanbul  10.  Ağır Ceza Mahkemesindeki  07.02.2012 Tarihli  82  Nolu 
Celsede Yapmış Olduğu Savunmasında Özetle: Önceki beyanlarına benzer beyanlarda bulunarak 
kendisine  yöneltilen  bütün  iddiaların  ve  suçlamaların  asılsız  olduğunu,  suçlamaların  tamamını 
reddettiğini,  kabul  etmediğini,  dijital  verilerden  savcılık  aşamasına  kadar  hiçbir  bilgisinin 
olmadığını,  suçlamalarla  ilgili  olarak  daha  önceden  hiç  kimse  ile  bir  araya  gelmediğini,  hiç 
kimseden sözlü ya da yazılı emir almadığını, hiç kimseye emir vermediğini, kurgu dijital verilere 
ilişkin  hazırlık  ve  yazışma  yapmadığını,  herhangi  bir  çalışma  grubu  içinde  yer  almadığını, 
toplantıya katılmadığını,

"akademi"  isimli  Excel  verisinde  bazı  isimlerin  kırmızı  ile  renklendirilmesine  rağmen 
isminin siyah ile renklendirilmesinin iddia makamının iddiasının aksine veriyi oluşturan şahıslarca 
fişlendiği anlamına geldiğini düşündüğünü, meslek hayatı süresince özel kuvvetler komutanlığında 
hiç görev yapmadığını,

Adı Yusuf Afat ve şirket ismi dzkk olan hiç bilgisayarının olmadığını,  Foça'da konuşlu 
Amfibi  Deniz Piyade Birliği  ile hiçbir  bağlantınsın bulunmadığını,  dolayısı  ile  dijital  veri  imza 
bloğunda  adı  bulunan  ve  Foça'da  görevli  bir  tabur  komutanının  sözde  evrakını  kendisinin 
yazmasının hayatın olağan akışına uygun olmadığını, iddia edildiği gibi Türk Silahlı Kuvvetlerinde 
ve Türk Deniz Kuvvetlerinde Amfibi Özel Görev Timi şeklinde bir birliğin bulunmadığını, amfibi 
ibaresi geçen tek birliğin Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı olduğunu, Amfibi Deniz Piyade 
Tugay Komutanlığına bağlı tüm birliklerin adının başında ...inci Amfibi Piyade Deniz Taburu veya 
Bölüğü veya Takımı ibaresinin mevcut olduğunu,

Suga harekat  planı  çalışmalarında  doğrudan  veya  dolaylı  olarak  yer  almadığını,  dijital 
verilerin  kurgu  olduğunu,  söz  konusu  dijital  verilerin  evinde,  iş  yerinde,  kendisine  ait 
bilgisayarında,aracında  ve  benzeri  kendisine  ait  yerlerde  bulunmadığını,  kendisine  yönelik 
suçlamalarla ilgili maddi delilin bulunmadığını, suçlamaları reddettiğini, beraatine karar verilmesini 
talep ettiğini, savcılık ifadesindeki belge ifadelerinin kurgu dijital veri ibaresi olarak değiştirilmesini 
beyan etmiştir.

235-)SANIK YUSUF VOLKAN YÜCEL:

a-)  Klasör  16,  Dizi  77-79'da  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
08.07.2011  Tarihli  Beyanlarında  Özetle:  Suçlamayı  kabul  etmediğim,  ihtisas  alanının  uzun 
menzilli  yerden  havaya  füze  sistemi  olduğunu,  bu  konuda  eğitim  aldığını,  oysa  iddia  edilen 
belgelerde Tüpraş nokta hava savunma planı olarak görevlendirilmiş olduğunu, nokta hava savunma 
ile ilgili eğitiminin ve ihtisasının olmadığını, bu belgeyi adliyeye geldiğinde öğrendiğini, kendisinin 
hazırlamadığını,  bu  belgeden  daha  önceden  haberinin  olmadığını,  belgede  belirtildiği  şekilde 
kendisine görevlendirme tebliğ edilmediğini,

2001-2003 yılları  arasında  yüzbaşı  rütbesi  ile  Hava Harp Akademisinde  öğrenci  subay 
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olduğunu,  Ziya  Toker'in  de  o  esnada  Hava  Harp  Akademisinde  görevli  olduğunu,  ancak  Ziya 
Toker'in  açık  görevini  bilmediğini,  Ziya  Toker'i  ismen  tanıdığını,  şahsen  tanışıklıklarının 
olmadığını,

"EK K LAHiKA-2.doc" isimli belgeyi kabul etmediğini, bu belgeyi kesinlikle kendisinin 
hazırlamadığını,  zira  hava  savunma  alanında  uzman  olmadığını,  2003  yılında  Hava  Harp 
Akademisinde öğrenci subayı olduğunu, plan subayı olarak görev yapmadığını, kendisi gibi öğrenci 
seviyesindeki  bir  subaya  böyle  bir  plan  hazırlama  görevinin  verilemeyeceğini,  eşinin  adının 
Gülnihal olduğunu, belgeyi oluşturan kısmında Gülnihal-Volkan Yücel yazılı olduğunu, eşinin ve 
kendi  isminin yazılmış olduğunu,  ancak kendisinin böyle bir  belge oluşturmadığını,  o dönemde 
kendi belgesinin Windows 95-97 olduğunu, Office 97'nin Türkçe versiyonunu kullandığını, şirket 
adı olarak Gülnihal-Volkan Yücel adını kullandığını, ancak kendisine gösterilen belgede author yani 
düzenleyen olarak bu ismin yazılmış olduğunu, bunun doğru olmadığını, company olarak yazılmış 
olsaydı  bunun  doğru  olacağını,  company olarak  kendi  adının  Y.  Volkan  Yücel  olarak  yazılmış 
olduğunu, onu da kendisinin yazmadığını, belgeyi ve dijital yollarındaki isimleri kabul etmediğini,  
kullanıcı yollarında ismi geçen G. Saikaya isimli kişiyi tanımadığını,

Balyoz güvenlik harekat planı ve oraj hava harekat planını o tarihlerde hiç duymadığını, o 
tarihlerde  İbrahim Fırtına'nm Harp  Akademileri  Komutanı,  Korean  Pulatsü'nün  ise  Hava  Harp 
Akademisi Komutanı olduğunu, kendisinin o dönemde öğrenci subayı olduğunu ve 1. Ordu'ya hiç 
gitmediğini,  2003  yılında  1.  Ordu'da  plan  semineri  yapıldığını  duymadığını  ve  seminere 
katılmadığını, jenerik olarak yapılan plan seminerlerinde ya da harp oyunlarında kural olarak gerçek 
kişi ve yer isimlerinin kullanılmayacağını, 1. Ordu plan seminerinde bu şekilde gerçek kişi ve yer 
isimlerinin  kullanılıp  kullanılmadığını  bilmediğini,  kullanılmış  ise  bunun  ne  anlama  geldiği 
konusunda yorum yapamayacağını, öğrenci olduğu dönemde Korean Pulatsü'nün, kendisine plan 
semineri ile ilgili herhangi bir görev vermediğini, 2001-2003 yılları arasında birçok yerden ders 
vermeye gelenlerin olduğu gibi Eskişehir'de bulunan Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezinden de 
ders  vermeye  gelenlerin  olduğunu,  ancak  kimin  ders  vermeye  geldiğini  hatırlamadığını,  gelen 
kişinin Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi ile ilgili bilgi verdiğini,

Harp Akademisinde bitirme tezinin konusunun "2025 yılında füze savunma mimarisi nasıl 
olmalıdır"  olduğunu,  öğrenciliği  süresince  her  yıl  harp  oyunu  yapıldığını,  plan  seminerinin  hiç 
yapılmadığını,  harp  oyununun  tamamen  jenerik  şeklinde  olduğunu,  gerçek  ülke  isimlerinin 
bulunmadığını ve kullanılmadığını, öğrenci olduğu dönem içinde Korcan Pulatsü'ye çalışma yapıp 
teslim etmediğini, oraj planı çalışmalarına katılmadığını, diğer öğrenciler ile toplantı yapmadığını, 
bu dönemde Hava Harp Okuluna hiçgitmediğini,

Cenk Hatunoğlu'nu tanıdığını,  kendisinin devre arkadaşı  olduğunu,  ortak çalışmalarının 
olmadığını,  Ziya Toker ve Cengiz Köylü ile beraber çalışmadığını,  onlarla çalışması konusunda 
kimseden talimat almadığını, bu kişilerin o dönemde akademidegörevli olduklarını, ancak ne görev 
yaptıklarını  tam olarak  hatırlamadığını,  Güllü  Saikaya  ile  de  herhangi  bir  şekilde  tanışıklığının 
bulunmadığını,

2002-2003 yıllarında 15. Füze Üssüne hiç gitmediğini, bildiği kadarı ile Erden Ulgen'in 
akademide  görevli  olduğunu,  ancak  görevini  hatırlayamadığını,  kendisi  füzeci  olduğu  için 
Eskişehir'deki  BHHM'nin  Çorlu'ya  intikal  edecek  uçaklara  talimat  verip  vermeyeceklerini 
bilmediğini,  bunların  üst  düzeyde  görüşülen  konular  olduğunu,  kendi  ilgi  alanında  olmadığını, 
kendisinin füzelerle ilgili Eskişehir'deki BHHM'ye yönelik bir görevlendirme yapmadığını, zaten 
yapabilecek sınıfta da olmadığını, suçsuz olduğunu beyan etmiştir.

b-) Klasör 16, Dizi 40'da Bulunan, Sorgu Hakimliğinde Yapmış Olduğu 09.07.2011 
Tarihli Savunmalarında Özetle:  Savcılık beyanlarına benzer beyanlarda bulunarak, iddia edilen 
görevlendirmenin kendi uzmanlık alanı ile ilgili olmadığını, iddia edildiği şekilde plan içerisinde 
görev  almadığını,  herhangi  bir  belge  hazırlamadığını,  2003  yılında  Hava  Harp  Akademisinde 
yüzbaşı rütbesinde öğrenci subayı olduğunu, belli bir tecrübesi ve bilgi birikiminin olmadığını, 1. 
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Ordu'da  plan  semineri  yapıldığını  dahi  duymadığını,  jenerik  şeklindeki  harp  oyunlarında  kural 
olarak  gerçek kişi  veya  isimlerin  kullanılmayacağını,  üzerine  atılı  suçlamaları  kabul  etmediğini 
beyan etmiştir.

c-)  Kapatılan  İstanbul  10.  Ağır Ceza Mahkemesindeki  06.02.2012 Tarihli  81  Nolu 
Celsede Yapmış Olduğu Savunmasında Özetle: Önceki beyanlarına benzer beyanlarda bulunarak 
hükümetin devrilmesini hedef alan planlar dahilinde çalışmasının söz konusu olmadığını, böyle bir 
düşünce ve inanç yapısına sahip olmadığını, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini, 2001- 2003 
yılları  arasında Hava Harp Akademisinde öğrenci subayı  olduğunu, ders programındaki derslere 
katıldığını ve bu derslere çalıştığını, uzmanlık olanının Nike füze sistemi olduğunu, kendisinin EK-I 
LAHİKA-4 isimli listenin stratejik ve ekonomik tesislerin emniyeti başlığı ile ayrılan bölümünde 
Tüpraş  nokta  hava  savunma  planı  kapsamında  görevlendirilmesinin  mümkün  olmadığını,  söz 
konusu  dijital  veri  dosyalarının  hazırlanmasının  ve  yazılmasının  çok  üst  düzeyde  uzmanlık 
istediğini, söz konusu dijital veri dosyalarının üst verilerinin de bu dosyaların kendisi tarafından 
yazılmadığını kanıtladığını, kendisine ait şahsi bilgisayarın Windows 95 ve Office 97 Türkçe Word 
8.0 versiyonunun yüklü olduğunu, şirket adının ise gunyal volkan olduğunu, kendisine isnat edilen 
dijital dosyasının üst verilerine göre bu dosyanın Office programı İngilizce Word 9.0 versiyonunda 
yazılmış  olduğunu  ve  şirket  isminin,  program  İngilizce  olduğu  için  Y.  Volkan  Yücel  olarak 
gözüktüğünü, bunun da dijital veri dosyasının kendisi tarafından hazırlanmadığının kanıtı olduğunu, 
ayrıca  söz  konusu  dijital  veri  dosyalarının  üst  verilerinde  tutarsızlık  olduğunu,  hükümetin 
devrilmesini hedef alan planlar dahilinde çalışmasının söz konusu olmadığını, böyle bir düşünce ve 
inanç yapısında olmadığını, suçsuz olduğunu, beraatini talep ettiğini beyan etmiştir.

236-)SANIK ZAFER ERDİM İNAL:

a-)  Klasör 50,  Dizi  494-496'da  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
10.10.2011 Tarihli Beyanlarında Özetle: Suçlamayı kabul etmediğini, özellikle suga harekat planı 
çerçevesinde  herhangi  bir  çalışmaya  katılmadığını,  2002-2003  suga  harekat  planını  hiç 
duymadığını, 2000-2002 yılları arasında Deniz Harp Akademisinde kurmaylık eğitimi aldığını 2002 
Temmuz ayından Kasım ayına kadar Deniz Harp Akademisinde plan subay olarak görev yaptığını, 
2003  Temmuz'una  kadar  da  Harp  Akademileri  Karargahında  deniz  plan  subayı  olarak  görev 
yaptığını,  İstanbul'da  bulunduğu  süre  içerisinde  balyoz  güvenlik  harekat  planı  çerçevesinde 
herhangi bir çalışma yapmadığını,

İstanbul bölgesi müzahir subay ve astsubay listesinde haberinin olmadığını, bu listeyi ilk 
defa ifade verdiği sırada gördüğünü, listenin altında ismi bulunan M. Ferhat Çolpan"ın okuldan ve 
akademiden sınıf arkadaşı olduğunu, ancak M. Ferhat Çolpan'ın bu yapılanma içinde görev alıp 
almadığı konusunda herhangi  bir  bilgisinin olmadığını,  bu listeye  isminin yazılacağı  konusunda 
Ferhat  Çolpan  ile  herhangi  bir  görüşme  yapmadığını,  aynı  listenin  Gölcük  Donanma 
Komutanlığında yapılan aramda ele geçmesi hususunda bir bilgisinin olmadığını,

"Hrp.Ak.  Plan  Çalışma Grubu.doc"  isimli  belgeyi  kendisinin  hazırlamadığını,  kimsenin 
imzalatmak için bu şekilde yazı getirmediğini, ayrıca yazıda rütbesinin yanlış yazılmış olduğunu, 
Kasım 2002 tarihinde rütbesinin Deniz Kurmay Kıdemli Yüzbaşı olduğunu, rütbesinin yanlı olarak 
Deniz Kurmay Yarbay şeklinde yazılmış olduğunu, belgenin dijital yollarında isminin geçmesini 
kabul etmediğini, bilgisayar ortamında Erdim İnal olarak kullanıcı isminin olmadığını,

"DHA Görevlendirme.doc"  isimli  belgenin  doğru  olmadığını,  bu  belgede  de  rütbesinin 
yarbay olarak yazılmış olduğunu, oysa o tarihte rütbesinin yüzbaşı olduğunu, bu şekilde bir yazıyı 
ders mahiyetinde de olsa hazırlamadığını,  hazırlama konusunda kimsenin kendisine sözlü ya da 
yazılı emir vermediğini, kendisinin de kimseyi bu şekilde görevlendirmediği,

"EK-DHA Görevlendirme.doc"  isimli  görevlendirme  listesinden  haberinin  olmadığını, 
Erdinç  Altıner'e  bu  şekilde  bir  emir  vermediğini,  Erdinç  Altıner'i  tanıdığını,  Erdinç  Altıner'in, 
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kendisinden 1-2 sene küçük olduğunu, Cem Gürdeniz'i  2002-2003 yıllarında tanımadığını,  daha 
sonra meslekten ismini duyduğunu,

"Teklif-2.doc" isimli belgeyi kabul etmediğini, böyle bir yazıyı hazırlamadığını, angajman 
kurallarının kendi görev alanına girmediğini, böyle bir çalışma hiç yapmadığını, belgenin oluşturan 
kısmında dijital  yollarda ismi geçen M. Zafer Sarı'yı  meslekten tanıdığını, 2002-2003 yıllarında 
hatırladığı kadarı ile M. Zafer Sarı'nın kurmaylık eğitimi için öğrenci olduğunu, kendisinden dönem 
olarak bir alt dönemde yer aldığını, kendisine bu şekilde bir çalışma yapmak için sözlü ya da yazılı  
bilgi vermediğini, görev alanı dışında emir almadığını ve emir vermediğini,

"Plan  Çalışma_Adacık.doc"  isimli  belgeyi  kabul  etmediğini,  görev  alnı  dışında  hiçbir 
çalışma  yapmadığını,  o  tarihte  Harp  Akademilerinde  plan  subayı  olduğunu,  eğitim-öğretim 
planlama  faaliyetleri  icra  ettiğini,  kendisine  sorulan  bu  yazıların  ise  eğitim,  öğretim  planlama 
faaliyeti ile ilgili olmadığını, bunların harekat planlamasına yönelik faaliyetler olarak gözüktüğünü, 
belgenin  kullanıcı  yollarında  ismi  geçen  Mehmet  Aygün'ün  Harp  Okulundan  sınıf  arkadaşı 
olduğunu,  Haldun  Ermin'in  ise  kendisinden  büyük  olduğunu,  Haldun  Ermin',  meslektaş  olarak 
tanıdığını, kendisinin denizaltı subayı olduğunu,

"Teklif-4.doc"  isimli  belgeyi  ilk  defa  gördüğünü,  yine  bu  yazıda  da  rütbesinin  yanlış 
yazılmış olduğunu, görev alanı dışında EGAYDAAK'larla ilgili bir çalışma yapmadığını, kullanıcı 
yollarında ismi geçen Çaypınar isimli kişiyi tanımadığını, ancak deniz piyade sınıfından olduğunu 
bildiğini, kendisini göre tanımayabileceğim, bu kişi ile aynı yerde-görev yapmadıklarını, akademide 
o tarihlerde öğrenci olup olmadığını hatırlamadığını,

"K.EREN.doc"  isimli  belgeden  haberinin  olmadığını,  Kerem  Eren'insınıf  arkadaşı 
olduğunu,  kendisini  tanıdığını,  ancak bu yazıdan haberinin  olmadığıni,  EGAYDAAK'larla  ilgili 
hiçbir çalışma yapmadığını, kendisine gösterilen yazıların hepsinin kendi görev alanı dışında olan 
yazılar olduğunu, bu nedenle hiçbirisini kabul etmediğini, 

"istanbul.doc  ve  istanbul  EKİ.doc"  isimli  belgelerden  haberinin  olmadığını,  isminin 
geçmesi ile ilgili herhangi bir bilgisinin olmadığını,

Harp  Akademilerinde  görevli  iken  İbrahim  Fırtına'nın  Harp  Akademilerinin  komutanı 
olduğunu, İbrahim Fırtına'nm bu şekilde sözlü ya da yazılı talimat verdiğini duymadığını, İbrahim 
Fırtına'nm,  o  zamanki  mevcut  hükümete  yönelik  herhangi  bir  olumsuz  söz  ya  da  davranışını 
duymadığını,  o  tarihlerde  İbrahim Fırtma'yı  şahsen  tanımadığını,  Cengiz  Köylü'yü  isim  olarak 
hatırladığını,  hatırladığı  kadarı  ile  Harp  Akademilerinde  öğretim elemanı  olduğunu,  kendisi  ile 
tanışmadıklarını,

Suçlamaları kabul etmediğini, görev alanı dışında hiçbir yazı hazırlamadığını, kendi ismini 
bu  listelere  yazanlar  hakkında  şikayetçi  olduğunu,  zarar  gördüğünü,  meslek  hayatı  boyunca 
angajman kuralları veya EGAYDAAK'larla ilgili herhangi bir çalışma yapmadığını beyan etmiştir.

b-)  Klasör  50,  Dizi  501-502'de  Bulunan,  Sorgu  Hakimliğinde  Yapmış  Olduğu 
10.10.2011 Tarihli Savunmalarında Özetle:  Üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini, savcılık 
makamınca  kendisine  kendi  isminin  geçtiği  kağıtların  gösterildiğini,  bunların  herhangi  birinde 
imzasının bulunmadığını, gösterilen yazıların kendisi ile ilgisinin olmadığını, gösterilen yazılardan 
bilgisinin  bulunmadığını,  yazıları  ilk  defa savcılık  makamında gördüğünü,  savcılık  beyanlarının 
doğru olduğunu, suçlamalardan dolayı zarar gördüğünü,

Evinde bir  yıl  önce Kore'den aldığı  ve kendisinin kullandığı  bilgisayarın bulunduğunu, 
evinde  eskiden  de  bilgisayarın  bulunduğunu,  fakat  hurdaya  ayırdığını,  2000  senesinden  beri 
bilgisayar kullandığını, kendisine sorulan yazı tarihlerinde görev yaptığı yerlerde kullanmış olduğu 
bilgisayar bulunduğunu, görev yaptığı yerlerde sivil sekreter bulunduğunu, ast ve üst makamlarla 
yapılan  yazışmaları  bizzat  kendisinin  yazdığını,  ancak  zaman  zaman  el  yazısı  ile  müsvettesini 
hazırlamış olduğu bazı evrakları sekreterlere bilgisayar ortamında yazdırdığının da olduğunu, bu 
yazıları imzalayıp gönderdiğini, aleyhine gösterilen yazılarda ise imzasının bulunmadığını, harekat 
planlamasının  kendi  görev  alanı  dışında  olduğunu,  kendisinin  deniz  plan  subayı  olarak  görev 
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yaptığını beyan etmiştir.

c-)  Kapatılan  İstanbul  10.  Ağır Ceza Mahkemesindeki  02.02.2012 Tarihli  79  Nolu 
Celsede Yapmış Olduğu Savunmasında Özetle: Önceki beyanlarına benzer beyanlarda bulunarak, 
suçlandığı dijital yazıların sadece metninde değil kullanıcı yollarında da rütbesinin yanlış yazılmış 
olduğunu,  üzerine atılı  suçu ve hakkındaki  tüm iddiaları  kabul  etmediğini,  tümünü reddettiğini, 
hakkındaki  suçlama ile  ilgili  somut  delilin  bulunmadığını,  sadece  kimin  tarafından hazırlandığı 
bilinmeyen dijital  yazılar  ile  suçlandığını,  suçlandığı  dijital  yazıların  kendi  sorumluluğu altında 
bulunan bir bilgisayarda hazırlandığına dair delilin bulunmadığını, dolayısı ile bu yazılar ile kendisi 
arasında illiyet bağı bulunmadığını,

Türk  Adaletinin  kandırılmaya  çalışıldığını,  suçlamaların  kurgu  ve  komplo  olduğunu, 
suçlandığı  dijital  yazılarda  ismi  geçen diğer  kişilerin  de  irtibatını  gösteren  herhangi  bir  kanıtın 
bulunmadığını, delillere dayanılarak değil kanaate dayalı olarak suçlandığını, 144 dijital yazının 5 
nolu  hard  diske  28  Temmuz  2009  tarihinden  soma karargâh  haricinde  başka  bir  bilgisayardan 
manipülatif olarak kaydedildiği ve tüm karargâhta güvenlik açığı bulunduğu veya yaratıldığına dair 
bilirkişi raporunun bulunduğunu, suçlandığı tüm dijital yazıların da bu kapsamdaki dijital kayıtlar 
içerisinde yer aldığını, 

Suçlandığı dijital yazılardan bir tanesinin Kasım 2002 tarihli Teklif-2.doc isimli dijital yazı 
olduğunu,balyoz planının 02 Aralık 2002 tarihinde, bu planı tamamlayan sözde suga planının ise 10 
Ocak 2003 tarihinde oluşturulduğunun iddia edildiğini, ana planın uzantısı olan tamamlayıcı bir 
çalışmanın  önceki  tarihli  olmasının  mantıklı  olmadığını,  bazı  köşe  yazarlarının  köşelerinde  bu 
hususları dile getirdiklerini, 

Akademide  eğitimini  almakla  beraber  EGAYDAAK'larla  ilgili  herhangi  bir  çalışma 
yapmadığını,  akademide  angajman  kuralları  ile  ilgili  eğitim ve  bilgi  de  aldığını,  ancak  mezun 
olduktan sonra bu konuda çalışma yapmadığını, savcılık beyanlarının bu konudaki bölümlerinin bu 
şekilde  anlaşılması  gerektiğini,  suçlamaları  ve  iddiaları  reddettiğini,  beraatine  karar  verilmesini 
talep ettiğini beyan etmiştir.

237-)SANIK ZİYA GÜLER:

a-)  Klasör  9,  Dizi  166-169'da  Bulunan,  Cumhuriyet  Savcılığında  Vermiş  Olduğu 
21.06.2011 Tarihli Beyanlarında Özetle: Kendisinin darbe mağduru olduğunu, 1971 darbesinden 
sonra  sorgulanan Hava Harp Okulu  öğrencileri  arasında  yer  aldığını  ve  6  ay tutuklu  kaldığını, 
balyoz güvenlik harekât planı ile ilgili Gölcük Donanma Komutanlığında çıkan belgeleri ilk defa, 
bu belgelerle ilgili olarak Genelkurmay tarafından çağırılmaları ve orada kendilerine bu belgelerin 
gösterilmesi üzerine gördüğünü ve şaşırdığını, balyoz güvenlik harekât planı ile ilgili hiç kimseden 
emir  almadığını,  kendisine  bir  görev  verilmediğini,  bu  yönde  bir  evrak  hazırlamadığını,  Hava 
Kuvvetleri Komutanlığı tarafından bu belgelerin incelendiğini, bu belgeleri hazırladığı iddia edilen 
03  Şubat  2003  tarihinde  izinli  olduğunun  görüldüğünü,  03-08  Şubat  2003  tarihleri  arasında 
Uludağ'da izinli olduğunu,

Balyoz darbe planı olarak adlandırılan yapılanma içinde kesinlikle yer almadığını, hatta bu 
hususta hiçbir şey duymadığını, ayrıca 05-07 Mart 2003 tarihlerinde düzenlenene plan seminerinden 
haberinin  olmadığını,  bu  seminerde  neyin  konuşulduğunu  da  bilmediğini,  2002-2003  yılları 
arasında bir sene Hava Kuvvetleri  Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı görevi yaptığını,  İstihbarat 
Başkanlığının görevinin çevre ülkelerle ilgili hava hedefleri üretmek bu yönde istihbarat toplamak 
olduğunu, ülkenin iç güvenliği ile ilgili bir faaliyetinin bulunmadığını, ayrıca iç istihbarat ile ilgili 
olarak Genelkurmay Başkanlığından almış olduğu yıkıcı ve bölücü faaliyetlere yönelik talimatları 
ve emirleri alt makamlara iletme görevlerinin de olduğunu, 2002-2003 yıllarında görev yaptığı süre 
içinde irticai-bölücü yapılanma ile ilgili emir aldıklarını, bu emirleri altlara ilettiklerini, 2002-2003 
döneminde Genelkurmaydan kendilerine Bilvanis Çiftliği ile ilgili bir yazı gelmediğini, o dönemde 
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Irak  harekâtı  olduğu  için  mesailerinin  büyük  bir  kısmını  Irak'la  ilgili  hususlarda 
yoğunlaştırdıklarını,  kendisinin  istihbarat  başkanı  olduğu  dönemde  altında  çalışan  kişilere 
Genelkurmayın  emirleri  dışında  faaliyette  bulunmayacaksınız  şeklinde  emir  verdiğini,  Hava 
Kuvvetleri  İstihbarat Başkanlığının kuvvetler  içinde nicelik ve nitelik olarak en zayıf  başkanlık 
olduğunu,  terfi  sıralamasında en son generalin oraya verildiğini,  dolayısı  ile İbrahim Fırtına'nm 
böyle bir şeyi yapmış olduğu farz edilse bile bu görevi en son bu bölüme vermesi gerektiğini, zaten 
İbrahim  Fırtına'nm  2003  Ağustos'unda  Hava  Kuvvetleri  Komutanı  olunca  kendisini  hiçbir 
fonksiyonu olmayan Hava Eğitim Komutan Yardımcılığına atadığını,

EK-I'da yer alan sıkıyönetim görevlerinde kullanılacak personel başlıklı listede belirtildiği 
şekilde  görevlendirme  yapılmadığını,  bu  listeden  haberinin  olmadığını,  normal  durumlarda 
sıkıyönetim  olmadan  sıkıyönetim  ile  ilgili  listelerin  yapılmadığını,  Gölcük  Donanma 
Komutanlığında  İstihbarat  Başkanlığında  yapılan  aramada  bir  kısım  belgelerin  ele  geçirildiği 
hususu ile ilgili olarak böyle bir şeyin izahının olmadığını, bu belgelerin ne şekilde orada muhafaza 
edildiği hususuna inanamadığını, böyle bir şeyin nasıl ojduğunu- anlamadığını,

"İsth.  Tesk.  Akademi"  isimli  belgeyi  kesinlikle  Hava  Harp  Akademisi  Komutanlığına 
sunmadığını, böyle bir çalışma yapmadığını, zaten Şubat 2003 tarihinde belgelerin yazıldığı tarihte 
izinde olduğunu, böyle bir belge kesinlikle yazmadığını, uzun zamandan beri gulerziya kullanıcı 
ismini  kullandığını,  ancak  ne  zamandan  beri  kullandığını  hatırlamadığını,  Ziya  Güler  ismini 
kullandığını hatırlamadığını,

Korcan  Pulatsü'yü  tanıdığını,  albay  oluncaya  kadar  kendisi  ile  hiç  çalışmadığını,  daha 
sonra ara ara birlikte çalıştıklarını, şahsi samimiyetlerinin bulunduğunu, İbrahim Fırtına'yı kuvvet 
komutanı olması nedeni ile tanıdığını,  şahsi samimiyetlerinin bulunmadığını,  İbrahim Fırtına ile 
aynı yerde hiç çalışmadıklarını,

"EK  C  LAHİKA-7  CETV-A"  isimli  belgeyi  kendisinin  hazırlamadığını,  2002-2003 
yıllarında istihbarat başkanı olduğunu, belgede istihbarat başkanlığının altında belirtilen birimlerin 
normalde  Hava  Kuvvetlerinin  var  olan  birimleri  olduğunu,  ancak  bu  birimlerin  altında  yazan 
isimlerin normal Hava Kuvvetleri görevlendirmesinde mevcut olmayan isimler olduğunu, şemada 
başkan ve  müdür  olarak  gösterilen  kişilerden Ali  Tarık  Akça ve  Çetin  Çan'ı  olay tarihinde  hiç 
tanımadığını,  Atilla  Özler'i  tanıdığını,  teğmenlikten  beri  arkadaş  olduklarını,  Mustafa  İlhan'ı 
tanıdığını, kendisi Ankara Akıncı'da 1996 yılında harekat komutanı iken Mustafa İlhan'ın da filoda 
yüzbaşı olduğunu, oradan tanıdığını, normalde hiyerarşi içinde bu atamaları yapma yetkisinin Hava 
Kuvvetleri Komutanında olduğunu, belgeyi hazırladığı iddia edilen ve altında imza kısmında ismi 
bulunan  Mustafa  İlhan'ın  2003  yılında  nerede  görev  yaptığını  bilmediğini,  isimleri  geçen  bu 
kişilerden hiçbirisinin istihbarat başkanlığında görevli olmadıklarını, kendisinin istihbarat başkanı 
olarak  görev  yaptığı  dönemde  istihbarat  başkanlığının  kurmay  albay  olarak  iki  görevlisinin 
bulunduğunu,  İstihbarat  Daire  Başkanının  kurmay albay olduğunu,  ayrıca şemada belirtilmemiş 
olan  istihbarat  komutanlığının  bulunduğunu,  bu  belgenin  dijital  yollarında  ismi  geçen  Cengiz 
Köylü'yü Hava Harp Akademisi Komutanı olduğu dönemden tanıdığını, Cengiz Köylü'nün 2006 
yılında Hava Harp Akademisinde öğretim görevlisi olduğunu,

"EK  G  LAHİKA-1"  isimli  belgenin  doğru  olmadığını,  Hava  Kuvvetleri  Komutanı 
Orgeneral Cumhur Asparuk'a özel bir saygısının ve sevgisinin bulunduğunu, böyle bir şey olmuş 
olsa bunu kendisine bildireceğini, belgeyi hazırladığı iddia edilen Bertan Nogaylaroğlu'nun Hava 
Kuvvetleri  Genel  Sekreteri  olduğunu,  bu  yapılanma  içinde  olup  olmadığına  dair  bilgisinin 
bulunmadığını,  belge  içeriğine  katılmasının  mümkün  olmadığını,  kendisinin  o  dönemde  Irak 
Harekatı nedeni ile Cumhur Asparuk'a birçok sunumda bulunduğunu,

19 Mart  2003 tarihli  Hava Radar  Mevzi  Komutanlığına-İzmit  başlıklı  bilgi  toplanması 
konulu  yazı  altındaki  imzanın  kendisine  ait  olduğunu,  Genelkurmay  Başkanlığının  emirleri 
doğrultusunda ast birliklere bu yazının yazılmış olduğunu,

27 Ocak 2009 tarihli Akın Öztürk imzalı soruşturma konulu belge ve ekleri ile ilgili olarak; 
kendisi okul komutam iken Cengiz Köylü'nün orada görevli olduğunu, ancak Cengiz Köylü'yü hiç 
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görmediğini, Cengiz Köylü'nün o dönemde Amerika'da olduğunu, Selami Selçuk Çakmaklı'nın da 
orada  görevde olduğunu,  ancak kalp  rahatsızlığı  olduğu ve  istirahatli  olduğu için  kendisini  hiç 
görmediğini,  Selami  Selçuk  Çakmaklı'nın,  kendi  ismini  niçin  bu  şekilde  yazıya  döktüğünü 
bilmediğini,  belge  tarihi  olan  2009  yılında  kendisinin  Hava  Eğitim  Komutanı  ve  Korgeneral 
rütbesinde olduğunu, Cengiz Köylü ile isminin yan yana yazılmış olduğunu anlamadığını,

Balyoz, oraj, suga, sakal ve çarşaf olarak isimlendirilen planlardan haberinin olmadığını, 
bu planlarla ilgili kendisine herhangi bir görevlendirme yapılmadığını beyan etmiştir.

b-)  Klasör 9,  Dizi  47'de  Bulunan,  Sorgu Hakimliğinde Yapmış  Olduğu 21.06.2011 
Tarihli Savunmalarında Özetle: Suçlamaları kabul etmediğini, darbe karşıtı bir insan olduğunu, 5 
yıldır Hava Kuvvetlerinde korgeneral olarak çalıştığını, Cumhuriyet Savcılığında kendisine sorulan 
belgelerle  ilgili  ayrıntılı  beyanda  bulunduğunu,  bu  beyanlarının  doğru  olduğunu,  aleyhine  delil 
olduğu iddia edilen bu dokümanlarda kendi mizasının ve bilgisinin bulunmadığını, bu dökümanların 
kimler tarafından hazırlandığını bilmediğini, dijital belgelerin hazırlandığı 03 Şubat tarihinde izinli 
olduğunu,  belgenin  iki  sayfa  olduğunu,  dolayısı  ile  kısa  bir  sürede  hazırlanabilecek  bir  belge 
olduğunu,  kendisi  tarafından hazırlanma ihtimalinin bulunmadığını,  balyoz harekat  planını  daha 
önce hiç duymadığını, basından haberinin olduğunu, o dönemde görev yaptığı istihbarat başkanlığın 
iç güvenliğe yönelik bir görevinin bulunmadığını beyan etmiştir.

c-)  Kapatılan  İstanbul  10.  Ağır Ceza Mahkemesindeki  02.02.2012 Tarihli  79  Nolu 
Celsede  Yapmış  Olduğu  Savunmalarında  Özetle:  Önceki  beyanlarına  benzer  beyanlarda 
bulunarak, iddianamede kendisine atfedilen ve sahteliği Donanma Komutanlığının 14 Ocak 2011 
tarihli bilirkişi raporu ile kanıtlanmış dijital verilere dayalı iftira mahiyetinde suçlamaların tümünü 
kesinlikle  reddettiğini,  2002-2003  eğitim  yılında  bir  yıl  süre  ile  Hava  Kuvvetleri  Komutanlığı 
İstihbarat Başkanlığı görevi yaptığını, görevini kanun ve yönergeler paralelinde hazırlanmış görev 
ve  sorumluluklar  yönergesine  uygun  olarak  icra  ettiğini,  o  dönemde  istihbarat  başkanı  olarak 
kendisi  için  en  önemli  konunun  Amerika  Birleşik  Devletlerinin  Irak'a  karşı  yürüttüğü  savaş 
hazırlıkları  ve  takiben  savaşın  Türkiye'ye  olabilecek  etkilerini  değerlendirmek  olduğunu,  Hava 
Kuvvetleri Komutanlığında görevli olduğu bu süreç içerişsinde Harp Akademileri Komutanı olan 
Orgeneral Fırtına'dan hiçbir direktif almadığını,

05-07 Mart tarihlerinde 1. Ordu Komutanlığında yapılan seminere katılmadığını, kendisi 
ile ilgili iddianamede yer alan hususların ve iddiaların dijital verilere ve kanaatlere dayandırıldığını,

Sıkıyönetim görevlerinde  kullanılacak personel  listesi  şeklindeki  dijital  veriyi  kimin  ne 
amaçla hazırladığını bilmediğini, hiçbir zaman hiç kimseden bu konuda bir emir almadığını, isminin 
bilgisi  ve iradesi  dışında bu dijital  veride  yer  aldığını,  sıkıyönetim görevlerinde  kullanılacaklar 
dijital verisinde 90 personelin adının bulunduğunu, bunlardan bir kısmı hakkında dava açılmadığını, 
karanlık güçlerin listeden seçtikleri ve hedef aldıkları askeri personel hakkında sahte belge üretim 
yoluna gittiklerini,

Orgeneral Fırtına'dan hiçbir zaman hiçbir direktif almadığını, istihbarat başkanlığı teşkilat 
yapısında meydana gelecek değişikliklerle ilgili çalışma ve düzenleme yapmadığını, bu dijital veriyi 
ürettikleri iddia edilen personel ile bir araya gelmediğini, bu personelin de iddiaları reddettiğini, 
kim veya kimler tarafından hangi bilgisayarda, ne zaman, nerede oluşturuldukları konusunda kesin 
delil  bulunmayan  bu  tür  dijital  verilerin  hukuki  olarak  geçerli  delil  olarak  kabul  edilmesinin 
mümkün olmadığını, kendisine isnat edilen dijital verilerin kendisi tarafından oluşturulduğuna dair 
somut herhangi bir delilin bulunmadığını, Donanma Komutanlığının 14 Ocak 2011 tarihli bilirkişi 
raporunda dijital verilerin somadan üretildiğinin bilgi güvenliği açısından istismara açık bir ortamda 
bulunduğunun  28  Temmuz  2009  tarihinden  soma  kaydedildiğinin  ve  dosyaların  manipülatif 
olduğunun  belirtilmiş  olduğunu,  yine  Hava  Kuvvetleri  Komutanlığının  25  Mayıs  2011  tarihli 
inceleme raporunda da  bu dijital  verilerin  her  yönü ile  hatalı  ve  tutarsız  olduğunun belirtilmiş 
olduğunu,
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İsth. Tesk. Akademi isimli dijital verinin üst veri yollarının incelenmesinde 03 Şubat 2003 
tarihinde  yaratıldığının  görüldüğünü,  o  tarihte  izinli  olduğunu,  ayrıca  o  tarihlerde  yanında 
taşıyabileceği  bir  dizüstü  bilgisayarının  olmadığını,  bilgisayar  kullanmayı  bilmediğini,  dijital 
verinin  havacılık  bilgi  ve  kültüründen  uzak  olarak  yazılmış  olduğunu,  kullanıcı  ve  teknik 
özelliklerinde maddi hataların bulunduğunu, dijital verilerin kötü niyetli kişiler tarafından üretilmiş 
olduğunu, dijital verinin hiçbir askeri birlik ve kurumda herhangi bir kaydının, dosya numarasının 
bulunmadığını, tüm bunların verinin sahte olduğunupuaçık- bir  kanıtı  olduğunu, sahte oraj  hava 
harekat planının diğer ekleri ile beraber istihbarat eki ve lahikalarının da bulunmadığını, bu eklerin 
ve  lahikaların  üretilmemiş  olduğunu,  ek  ve  lahikaları  olmayan planın  uygulanmasının  mümkün 
olmadığını, kendisinin izinde olduğu dönemde söz konusu teşkilat şemasını hazırladığı iddia edilen 
Mustafa İlhan'ın  da Ankara dışında kursta  olduğunu, her  ikisinin de farklı  yerlerde olduklarını, 
birlikte çalışıma yapmalarının zaman ve mekan olarak mümkün olmadığını, farklı karargahlarda 
farklı kişiler tarafından yapıldığı iddia edilen plan eklerinde yer alan teşkilat şemalarındaki teknik 
benzerliklerinin  dikkat  çekici  olduğunu,  istihbarat  teşkilat  şeması  ile  lojistik  teşkilat  şemasının 
kullanıcı ve teknik özelliklerinin birbiri ile örtüştüğünü, bu iki teşkilat şemasının farklı yerlerde 
farklı insanların üretmesinin mümkün olmadığını, bu durumun dosyaların tek merkezden birbiri ile 
kopyalanarak  üretildiğini  gösterdiğini,  Hava  Kuvvetleri  Komutanlığı  Ankara  Merkez  İstihbarat 
Teşkilatı  şeklinde isimlendirilmiş bir  teşkilat  bulunmadığını,  teşkilatın sahte olarak oluşturulmuş 
olduğunu, sahte teşkilat içerisinde sözde görev alan personelin niteliklerinin ve görev yerlerinin de 
çok tutarsız olduğunu, dijital verinin sahte üretilmiş veri olduğunu,

Orgeneral Cumhur Asparuk ve ona destek verecek personele yönelik psikolojik harekat 
faaliyetine  ilişkin  belgeyi  kabul  etmediğini,  Bertan  Nogaylaroğlu  tarafından  hazırlandığı  iddia 
edilen  bu dijital  veriyi  hiç  görmediğini,  dijital  verinin  üst  veri  yollarında  isminin  geçmediğini, 
dijital  verinin  sahte  olduğunu,  Orgeneral  Asparuk'a  saygı  ve  sevgisinin  sonsuz  olduğunu,  zarar 
verecek herhangi bir faaliyette bulunmasının söz konusu olamayacağını,

Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanı tarafından imzalanmış ve taranmış halde bulunan 19 
Mart  2003 tarihli  bilgi  toplanması  konulu yazının o dönemde Milli  Güvenlik Kurulu Kararları, 
Başbakanlık Genelgeleri, Genelkurmay Başkanlığı Yönerge ve Emirleri, Hava Kuvvetleri İstihbarat 
Başkanlığı görev ve sorumlulukları kapsamında hazırlanmış yasal ve resmi bir yazı olduğunu, suç 
unsuru içermediğini, sahte dijital verilerin doğru olduğu düşüncesi yaratılması amaçlandığı için bu 
gerçek belgenin sahte dijital verilerin içerisine 28 Temmuz 2009 tarihinden sonra üst verileri ile 
oynanarak atılmış  olduğunu, söz konusu belgedeki  bilgilerin  illerde vali  başkanlığında toplanan 
MİT, Emniyet ve Jandarma temsilcileri ile Cumhuriyet Savcılarının katıldığı İl Emniyet Komisyonu 
toplantılarından ve açık kaynaklardan elde edilen bilgiler olduğunu, aktif bir çalışmanın söz konusu 
olmadığını,

Sonradan üretilen dijital veriler ve sahtecilik ile şekillendirilmiş bir komplo senaryosunun 
mağduru olduğunu, iddiaların tümünü kesinlikle reddettiğini, 40 yıl süre ile Türk Silahlı Kuvvetleri 
içerisinde görevini Anayasa ve kanunlara uygun olarak yaptığını, asla demokrasi ve hukuk düzenine 
çıkmadığını, beraatine karar verilmesini talep ettiğini beyan etmiştir.

238-)SANIK AHMET GÖKHAN RAHTUVAN:
İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki Savunmaları:
a) 04/04/2013 Tarihli 3 Nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle: 
2001-2004 yılları  arasında Ankara Deniz Kuvvetleri  Komutanlığından Teşkilat  ve Proje 

Subayı olarak görevli olduğunu, 2003 yılının Ocak - Temmuz ayları arasında Harp Akademileri 
Komutanlığı  Silahlı  Kuvvetler  Akademesinde Öğrenci  olarak bulunduğunu,  2003 Ağustos ayına 
kadar Deniz Kurmay Yüzbaşı olduğunu, o yıl Binbaşılığa terfi ettiğini, bu dönem içerisinde Balyoz 
Hareket Planı, Suga Hareket Planı diye birşey duymadığını, Ayrıca Ankara Bölgesi Müzayir Subay, 
Astsubay  listesini  iddianameyi  okurken  öğrendiğini,  Böyle  bir  listeden  haberininolmadığını, 
EGAYDAAK ilişkin çalışma grupları oluşturulduğu, bunlara ilişkin çalışmalar yapıldığını ilkkez 
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iddianamede  okuduğunu,  toplantı  sonucu  2-2002.doc.belgesinin  eki  olan  toplantı  tutanağı 
belgesinde yazan olarak gözükmesini ve kullancı yollarında yer almasını anlayamadığını, Şahsına 
kayıtlı o tarihte bir bilgisayarının olmadığını,

Ayrıca  toplantı  tutanaklarına  ilişkin  belgelerde  adının  A.Gökhan  Rahtuvan  şeklinde 
geçtiğini, 2007 yılına kadar Ahmet ismini Deniz Kuvvetlerinde hiç kullanmadığını, Yine çalışma 
grupları  görev  bölümü  isimli  belgeden  haberinin  olmadığını,  kendisinin  böyle  bir  görev 
almadığınıbeyan etmiştir.

b)02.05.2013 Tarihli 5 nolu Celsede Yapmış Olduğu Savunmalarında Özetle: 
Müdafiisi  tarafından  ibraz  edilen  savunmasınıtekrar  ettiğini,herhangi  bir  şekilde  belge 

hazırlamadığını, dijital belge olarak dosyada delil olarak ileri sürülen belgelerin sahte olduğunu, 
herhangi bir toplantıya katılmadığını, beraatini ve tahliyesini talep ettiğini beyan etmiştir. 

YARGILAMANIN  YENİLENMESİ  AŞAMASINDA  ALINAN  SANIK 
SAVUNMALARI:

  Yargılamanın yenilenmesi aşamasında tüm sanıklar ve müdafiileri adına  mahkememizin 
yargılamanın yenilenmesine ilişkin kararı ekli, duruşma gününü bildirir çağrı kağıdı çıkarılmıştır.

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

Sanıklar Ahmet Gökhan Rahtuvan, Aşkın Öztürk, Binali Aydoğdu, Bülent Günçal, Cem Aziz 
Çakmak,  Davut  İsmet  Çınkı,  Emin  Hakan  Özbek,  Engin  Kılıç,  Hakan  Sargın,  Hannan  Şayan, 
Mehmet Aygün, Mehmet Cem Kızıl,Mehmet Cem Okyay, Mehmet Yoleri, Mustafa Koç, Meftun 
Hıraca, Recep Rıfkı Durusoy, Yüksel Gürcan adlarına çıkarılan çağrı kağıtlarının tebliğine rağmen 
duruşmalara  katılmamışlardır.  Yargılamanın  yenilenmesi  aşamasında  sanıkların  duruşmalara 
katılmaları zorunlu olmadığından bu sanıkların dinlenilmelerine gerek görülmemiştir. Bu sanıkların 
müdafileri duruşmada hazır bulunduğundan müdafilerinin beyanları alınmıştır. 

Sanık Murat Özenalp'in 01.05.2014 tarihinde ölmüş olduğu anlaşılmıştır. 

DAVAYA KATILMA TALEPLERİ: 

Yargıtay  9.  Ceza  Dairesinin  ilamında  yargılama  aşamasında  katılma  talebinde  bulunup 
talepleri  kabul  edilen  Abdurrahman  Dilipak,  Hamza  Türkmen,  Rıdvan  Kaya,  Abdurrahman 
Koçoğlu,  Alaeddin  Kaya,  Mesut  Gögebakan,  Özgür  Düşünce  ve  Eğitim  Hakları  Derneği  ile 
Hukukçular  Derneğinin suçtan doğrudan zarar  görmedikleri,  bu nedenle lehlerine vekalet  ücreti 
verilemeyeceği  belirtildiğinden  mahkememizce  bu  kişi  ve  kurumların  katılan  sıfatlarının 
kaldırılmasına karar verilmiştir.

Mesut Özdemir ve Hasan Ataman Yıldırım yargılamanın yenilenmesi aşamasında suçtan 
zarar  gördüklerini  belirterek  davaya  katılma  talebinde  bulunmuşlardır.  Ancak  "yargılamanın 
yenilenmesi" özel ve istisnai bir yargılama usulü olup bu aşamada kesinleşen hükmün taraflarıyla 
bağlı kalınacağı, katılma talebinde bulunulamayacağı düşünülmüştür. Ayrıca sanıkların üzerine atılı 
suç "Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetine Cebren Iskat veya Vazife Görmekten Men şuçuna 
teşebbüs"  suçu  olup  bu  suçtan  gerçek  kişilerin  doğrudan  zarar  görmeleri  sözkonusu 
olamayacağından, Yargıtay 9. Ceza Dairesinin ilamı da dikkate alınarak Mesut Özdemir ve Hasan 
Ataman Yıldırım'ın katılma taleplerinin reddinekarar verilmiştir. 
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