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11.BÖLÜM
    SANIK SAVUNMALARI
 
 
69-Sanık Levent Bektaş'ın (Kapatılan) İstanbul 12 Ağır Ceza Mahkemesi'nin

2010/34 Esas sayılı dava dosyasında 15/04/2010 tarihinde 2. celsede alınan savunmasında
özetle;"Sayın başkanım sayın mahkeme üyeleri ve sayın C. Savcım, şu anda çok
heyecanlıyım çünkü 43 yaşında ilk defa mahkeme huzurundayım, sizin hurunuzuda
mahkemeye ilk defa bu yaşımda çıktım heyecanlıyım çünkü aileme ve bana çektirilen
sıkıntıların haksız olduğunu suçlamaların nedensiz olduğunu ilk defa huzurunuzda açıklamak
şansına sahip oldum.Bütün bu heyecanım ve samimiyetimle 22 Nisan 2009 günü başlatılan
esir alma harekatının ne kadar mesnetsiz ne kadar dayanaksız ifadelerle ortaya konduğunu
size tek tek ispat edeceğim ancak 12 ay süren bir tutukluluk süreci sonucunda bu esir alma
harekatı olarak nitelendirdiğim tutukluluk süreci sonucunda tutuklu olmamdan ziyade en
büyük sıkıntıyı özellikle bir kısım temsilcilerininde burada olduğuna inandığımbasın ve
medya kuruluşlarından gördüm.12 ay boyunca masumiyet karinesi hiçe sayılarak bütün basın
ve medya kuruluşlarının özellikle büyük bir kısmında periyodik haberler şeklinde her gün
veya 2 günde bir olmak kaydıyla ben ve arkadaşlarım hakkında linç edilircesine taraflı
haberler yapılmıştır,bu haberler bizi şu anda bulunduğumuz durumda en fazla üzen
faktörlerden bir tanesidir. Masum olabileceğim ihtimali göz ardı edilerek linç edildik,
arkadaşlarımda aynı şekilde masum olabilecekleri göz ardı edilerek linç edilmiştir. Şu anda
Yüce mahkemenizin huzurunda suçsuz olduğumu bana isnat edilen suçların hiç biri ile ilgim
olmadığını tek tek size ispat edeceğim aynı zamanda avukatlarımda bu konuda kendi
yönlerinde ispatlarının gerçekleştireceklerdir. İçinde bulunduğumuz durumda bana ve
arkadaşlarıma atılan bu çirkefin ne kadar haksız olduğunu sunduğumuz delillerle sizlerde
görecek ve kanaat getireceksiniz, ayrıca Türk adalet sisteminin bir temsilcisi olarak haksız
yere 12 aydır tutuklu bulunmamızın vicdan azabını sizinde hissedeceğinze eminim eğer
ülkemizde adalet varsa şu anda bize yapılan bu kötülüğü ve iftiraları yapan insanlar benim
bulunduğum yerde bu kötülüğü yapanlar diyorum çünkü benim 70 yaşındaki annemin yoğun
bakıma kaldırılmasına neden olan insanlar ailemi üzen insanlar şu anda benim bulunduğum
yere gelecekler vebu hesabı burada huzurunuzda size verecekler yüce mahkemenizde bu
hesabı verecekler,tutuklu kalmayı bırakın yüce mahkemenizin huzuruna çıkmamı dahi
gerektirecek hiç bir somut delil yoktur ve bunlar savunmamın bundan sonraki kısımlarında
size tek tek arzedeceğim.Sayın başkanım sayın mahkeme üyeleri ve sayın C. Savcım, Yüksek
müsadelerinizle 8 ana başlıkaltında olan 153 sayfalık savunmamı size açıklamalar arama el
koyma yakalama işlemleri iddianameye ilişkin savunmalarım el konulan dijital medya
aygıtları telefon görüşmelerim iddia edilen örgüt irtibatları, iddianamede yer alan delillerin
hukuki durumun değerlendirilmesi ile ilgili açıklamalarım, sonuç ve istem başlıkları altında
arzedeceğim.Sayın başkanım 1 Ocak 1967 yılında İzmir Bucada doğdum,3 çocuklu bir işçi
ailesinin ortanca çocuğuyum İzmir Bucada ilk ve ortaöğrenimimi tamamladım, 1981 yılında
Deniz lisesi sınavlarını kazanarak deniz lisesine başladım devamında Deniz Harp Okuluna
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1985 yılında başladım ve 1989 yılında teğmen rütbesiyle deniz harp okulundan mezun oldum
ilk atandığım görev yerim TCG Gayret gemisi su altı silahları subayıdır,daha sonra bu
görevde fazla kalmadan 1990 yılında Sat Özel İhtisas kursuna gönüllü olarak müracaatımla
kursa başlamak için gerekentestleri başarıyla 350 aday arasında geçerek Sat kursuna başladım
ve 1991 yılında Sat Grup Komutanlığında teğmen rütbesiyle görev aldım, özelliklerinden ve
içeriğinden daha sonra bahsedeceğim Sat kursunun, Sat kursunu 91 yılında bitirdikten sonra
2007 yılında emekli olduğum tarihe kadar Sat Özel İhtisaslı Komando olarak 17 yıl boyunca
görev yaptım, bu süre içerisinde 2002-2004 yılları arasında Deniz Kuvvetleri komutanlığı
Karargahı Ankarada Sat Harekat Başkanlığında Sat Harekat Plan subaylığı görevini icra ettim
daha sonra 2004-2005 yılları arasındaBosna Hersek Saray Bosnada kurulan uluslararası Barış
destekleme Hareket Eğitim Merkezinde hem kuruluşunda hemde eğitim vermede görev aldım
2005-2007 yılları arasında Türkiye'de Sualtı Taarruz Kurs Komutanlığı Sat kurs Komutanlığı
görevini icra ettim aynı zamanda 2005-2007 yılları arasında genel kurmay başkanlığı
bünyesindeki barışçıl ortaklık eğitim merkezinde ingilizce olarak açılan kurslarda öğretmenlik
yaptım, meslek hayatım boyunca bir çok defa görev eğitim kurs koordinasyon maksatlarıyla
yurt dışında bulundum mesleğime duyduğum sevgi ve saygı nedeniyle yaptığım işte çok iyi
olmaya çalıştım, bu konuda çok çaba sarfettim özellikle mesleğimin ilerleyen rütbelerinde bu
konuda elde ettiğim tecrübelerimide bütün arkadaşlarıma aktarabilmek için elimden geldiği
kadar eğitim notları hazırladım taktikler geliştirmeye çalıştım yani kısacası mesleğimde Türk
Silahlı Kuvvetlerinin bir subayına yakışır olmaya çalışacak şekilde görev icra ettim, bu
kapsamdada Deniz Kuvvetleri tarafından pek az subaya nasip olan üstün birlik
yetiştirmeödülü ve bilahare bu çalışmalarımdan dolayıda üstün hareket şerit rozetiyle taltif
edildim yine aynı şekilde Bosna ve Hersekte yapmış oludğum görevler nedeniyle Nato ve
avrupa Birliği gücümadalyaları ve şerit rozetleriyle taltif edildim, şimdi huzurlarınızda gururla
söyleyebiliyorumki geliştirilmesinde çok büyük katkısı olan şahsım ve eminimki buradaki
arkadaşlarımında çok büyük katkısı olduğunu biliyorum yetenekler sayesinde hepimiz Sat
grup komutanlığının başarılarını özellikle uluslararası sularda korsanlarla deniz korsanlarıyla
yapılan mücadelelerini başarılarını hep beraber seyrediyoruz, şimdi bunları size ifade ederken
düşüncem hamaset yapmak veya kendimizi çok yüceltmek değil, biz bu davanın suçlanan
taraflarından bir tanesiyiz yapılan suçlamalarlabizim kim olduğumuzu vasıflarımız arasında
çok büyük uçurumlar mevcuttur bunların daha iyi anlaşılması için özelikle bu konuları
arzetmek isterim, Sat komandosu nedir ne iş yapar gibi bilgilere hepimiz televizyonlardan
veya medyadan elde edimiş bilgilerle sahibiz ancak size burada bir kaç bilgiyi arzetmek
istiyorum bu bilgiler gizli niteliğinde bilgiler değildir basında ve medyada yer alan bilgilerdir.
Sat su altı taarruz komandosu sat komandosu devletimiz tarafından milli menfaatlerin
korunması ülkemizin varlığına bütünlüğüne gelebilecek tehditlerin bertaraf edilmesi
maksadıyla verilen emirler doğrultusunda masum ülke topraklarında belirlenen hedefleri
etkisiz hale getirir her türlü intikal vasıtasını kullanır helikopter uçak denizaltı kara su üstü su
altı her türlü intikal vasıtasını hedefe ulaşmak için kullanabilir, düşman kontrolü altındaki
bölgelere gerekirse serbest paraşütle yüksek irtifadan sızaraynı zamanda görevlerinden bir
tanesi düşman kontrolü altındaki veya teröristlerin elindeki kontrolü altındaki tesis ve
gemilerininde ele geçirilmesidir ayrıca imkan ve kabiliyetleri kapsamındada verilebilecek
diğer görevleride icra eder ve şu ana kadarda etmiştir Sat komandosu olmaya gönüllü
başvuran subay ve astsubaylar yapılan seçmelerden sonra sat kursuna tefrik edilirler 44
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haftalık süren bir kurs neticesinde Sat grup komutanlığına çeşitli kadrolarına atanırlar, daha
önce biraz önce arzettiğim görevlerin icrası kapsamında Sat komandosunun nitelikleri olarak
bir çok niteliklere sahiptir bunların çoğunu biliyoruz ancak davayı ilgilendiren bu davanın
nitelikleri açısından çok iyi bir tahrip uzmanıdır çok iyi bir silah uzmanıdır çok iyi bir keşif ve
istihbarat uzmanıdır sat komandosu, bütün bu özellikleriniSat Kurskomutanlığındaki 44
haftalık kursta kazandığı gibi mezun olduktan sonra gönderildiği yurt içi ve yurt dışı
kurslarında bu niteliklerini geliştirir ortalama bir sat komandosunun harbe hazır hale gelme
süresi 3 ile 4 yıl arasındadır, ancak bütün bu taktik ve teknik özelliklerden daha önemli ve
mühim olmak üzere Sat Grup komutanlığının personel yetiştirmedeki ve istihdam etmedeki en
temel düsturu kriz anlarında bile pes etmeyecek canı pahasına görevini tamamlamaya
çalışacak yanındaki arkadaşı için canını feda etmekten çekinmeyecek ve bunlardan en fazla
önemlisi vatanını milletini bayrağını canından çok sevecektir, Sat olmaya gönüllü olmak
demek bizim tabirimizle ölüme gönüllü olmak demektir çünkü yaptığımız iş her zaman tabiat
kanunlarını fiziki kanunlarını hiçe sayarak ölüme meydan okumaktır tüm eğitimler gerçek
şartlarda yapıdığı için sizlerin yani bizlerin yapabileceği en büyük en küçük hata dahi ya
bizim ya yanımızdaki arkadaşımızın ölümüne neden olabilir bu söylediğimin en güzel teyidi
birliğimizde bulunan şehitler olabilir,yukarıda arzettiğim çerçeve içerisinde şahsım Sat
kursunu bitirerek bu vasıflara sahip olan bir komando olarak göreve başladıktan sonra çeşitli
kurslar gördüm. 20 küsür tane kursa tefrik edildim. Bu kurslarda önemli olabileceklerini
değerlendirdiğim bu dava kapsamında size arzedeceğim daha sonraarzedeceğim bilgilere
dayanak olması için ABD'deki Deniz komando kursu, yine ABD'de kapalı mana harekat
kursu,temel atış taktikleri kursu, Birleşmiş Milletler Karargah subayı kursu psikolojik harekat
kursu, oryantasyon kursu siber terörizmle terörle mücadale kursu sivil askeri birimler
tarafından terör saldırılarına karşı alınacak tedbirlere ilişkin kurs, terör saldırılarının etkilerini
azaltmaya yönelik etkin kriz yönetimi ve terörizm ve medya kurslarına iştirak ettim bu
kursları burada huzurunuzda ifade etmekteki kastım tekrar söylüyorum kendi vasıflarımı
sergilemek değil yapılmaya çalışılan suçlamalarla sahip olduğum veya arkadaşlarımın sahip
olduğu vasıflar arasındaki derin uçurumu sizlere arzedebilmektir. Arama el koyma ve
yakalama işlemleri;silahlı terör örgütü üyesi olduğum iddiasıyla 22 nisan 2009 günü saat
07.30'da Beykent Beylikdüzünde işyerime yakın olduğu için kiraladığım evim İstanbul
Emniyet Müdürlüğü Tem polislerince hücre evi gibi basılmak suretiyle gözetim altına
alındım. Hücre evi gibi basılmak suretiyle özellikle söyledimçünkü kapıyı açmamla beraber
özel operasyon şube müdürlüğünün özel teçhizatlı polis arkadaşlar süratle içeri girdiler
benden her halde bir direniş bekliyorlardı böyle bir direnişle karşılaşmadıklarını gördüler.
Evin araması çok uzun sürmedi yaklaşık 15-20 kişi kadar polis arkadaş geldi kendilerine
yardımcı olmaya çalıştım evdeki ruhsatlı silahlarımı kendilerine kendim götürüp teslim ettim
ruhsatlarını ibra ettim, ancak ruhsatlı olmasına rağmen el koydular silahlarıma fakat daha
sonra yapılan incelemelerde her hangi bir suç unsuru olmadığını tespit ettikleri içingeri
verilebileceği yönündesavcılık kararı mevcuttur daha sonra evime yakın olan işyerime doğru
aramaya geçtik, bu arada evimde arama yapıldığına dair bazı televizyon kanallarında alt yazı
olarak duyulduğunu söylediler arkadaşlarım aramaya başladı, işyerindede yine 15-20 kadar
polis arkadaşlar kullandığım ofis ve ofisin yanındaki toplantı odası arandı, gerek evde gerek
işyerimde polis arkadaşlara bu konuda elimden geldiğince her türlü yardımı
göstermeyeçalıştım hatta ofisimde yapılan aramada arama esnasında kendi kullanımlı
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şahsımın olan laptop bilgisayarım yani diz üstü bilgisayarım ofiste olmamasına rağmen
getirtip polislereellerimle kendim teslim ettim her hangi bir suçtave kendimden şüphem
olmadığı için bu konuyu yapmaktanda hiç bir veis görmedim ancak işyerimdeki arama
sırasında yine bu davadan Ergenekon davasından tutuklu olan Serdar Öztürk Avukattır
kendisi arkadaşım beni aradı, Dijital medyalara el konulup konmadığını sordu bende el
konduğunu söyledim özellikle dijital medyalar konusunda benden içeriklerini listelememi
kopyalarını mutlaka aldırmamı bunları mutlaka imza altına alınması gibi hususları söyedi
bunları sıkıca takip etmemi söyledi ancak bu konuda ben polis arkadaşlara yaptığım müracaatı
arkadaşlar ellerindeki teknik yetersizlikler nedeniyleimkan olmadığı için yapamayacaklarını
belirttiler daha sonrada işyerimdende masa üstü bilgisayarım dizüstü bilgisayarım 2 adet DVD
1 adet CD fotoğraf makinası hafıza kartı olmak üzer ebir kısım dijitalmedya aygıtlarına el
koydular daha sonra kavacıktaki evime geçtik, ordada yine başka bir polis ekibi bizi
beklemekteydi yine oradada ruhsatlı bir tabancamla deniz kuvvetlerinden zor alım yoluyla
temin ettiğim av tüfeğim ve bir kaç tane CD ve DVD ye el kondu, 22-24 nisan arasını Terörle
Mücadale Şubesinin hücresinde geçirdim, o süre boyunca hiç uyumadım o süreçte 24 nisanda
polis tarafından sabah ifadem alınmaya başlandığında bana ifade vermeyebileceğim söylendi
bendehakkımdaki suçlamaların aydınlatılabilmesi için hiç bir konunun karanlıkta kalmasını
istemediğim için kendilyerine her soracakları soruya bilgi vereceğimi cevap vereceğimi bu
konuda samimiyetle cevap verebileceğimi ifade ettim ve bütün sorularına cevap verdim, daha
sonra aynı gün 24'ünde mahkeme huzuruna çıkarıldım mahkemede 24 nisan 2009 tarihinde
10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından silahlı terör örgütüne üye olmak tehlikeli maddeleri
izinsiz olarak bulundurmak veya el değiştirmek sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah
ve mermilerin taşınması bulundurulması suçları isnad edilerek tutuklandım, savcılık sorgum
esnasında bir konuyu özellikle değinmek istiyorum buyapılan suçlamaların mesnetsiz olduğu
ortaya çıktığında suçsuzluğum ortaya çıktığımda endişe ettiğimi buiftirayı kimlerin yaptığını
bilmediğimi ancak bu iftirayı yapanların daha vahim iddialarla bana aynı şekilde iftira
atabileceklerini söyledim, bu söylediklerimde zaman içerisinde benden çıktığı öne sürülen
iddia edilen bilgiler nedeniyle bir şekilde ispat edilmiş oldu.İddianameye ilişkin
savunmalarım;İddianamenin başından itibaren geçmişte yapılan muhtelif saldırı olaylarını bu
dava ile ilişkilendirmeye çalışılarak örgütün bundan sonra dahatehlikeli ve kanlı eylemler
planladığı ve yapılan çalışmalarla bu eylemlerin bir çoğunun engellendiği öne sürülmüştür,
ülkemizin geçmişine bakarsak bugüne kadar malumunuz bütün darbeler Türk Silahlı
Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilmiştir bizim suçlandığımız konulardan bir taneside darbeye
zemin hazırlamak olarak öne sürülmektedir ancak Türk Silahlı Kuvvetleri'nın en başındaki
komutan defaaten gerekbasında gerekse diğer ortamlarda Demokratik hukuk sistemine ve
Demokratik bir hukuk devletinesaygılı olduğunu ve bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri'nın
darbe yapmak niyetinde olmadığını ve bunun asla düşünülmemesi gerektiğni böyle bir şeyin
imkansız olduğunu defaaten söylemiştir ancak hala bizim yapacağımız iddia edilen eylemle
darbeye zemin hazırlamak olarak nitelendirilmektedir bunuda yüce mahkemenizin takdirine
bırakıyorum ayrıca bu iddianamede defaaten Ergenekon örgütü olarak nitelendirilen bir
isimden bahsetmiştir malumunuz Ergenekon örgütü ile ilgili olan dava 13 AĞCM'de Silivride
halen görülmektedir mahkemenin bu konuda kesinleşmiş bir kararı yoktur görülmekte olan bir
davadır ancak hal böyle iken savcılarımız bu dava kesinleşmiş gibi Ergenekon terör örgütü
varmış ve bizde Ergenekon terör örgütü adına faaliyet gösteriyormuşuz şeklinde ifadelerle
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iddianameyi doldurmuşlardır. İddianamenin büyük bir kısmında daha önceki olaylara atıf
yapılmıştır bunlardan Ümraniye el bombaları yargıtay mensuplarına suikast nato tesislerin
saldırı Yaşar Büyükanıta suikast Fehmi Koru Orhan Pamuk'a suikast Sabahat Tuncel Osman
Baydemir Ahmet Türk'e suikast konuları bu konuların hepsi sizinde malumunuz 13 AĞCM'de
Silivride görülmekte olandavada karara bağlanmamış halen yargılaması devam eden
konulardır. Ne bu konularla nede bu konulara ilişkin iştirak ettiği öne sürülen insanlarla hiç
bir  i l işkim i lgim alakam yoktur bunuda özell ikle al t ını  çizerek söylemek
istiyorum.İddianamenin 17 sayfasında yer alan Koç müzesindeki denizaltında patlayıcı
bulunması, bu konuyu ev ve işyerimden elde edilen kanunsuz olarak elde edilen CD'lerden
çıktığını basından öğrendim içeriğnide Koç müzesine gelen öğrencilere karşı bir suikast
yapılması gibi bir mantıksız hastalıklı düşünce ürünü sağlıklı bir insanın düşünemeyeceği bir
eylem tarzından bahsdilmekte böyle alçakça ve insanlık dışı bir eylemi yapmayı planlayanlar
ayrıca buna ilişkin bir mesajı ibareyi DVD'ye yazan insanlarher halde bu mantıksızlıklarının
devamı olacakki kendileri hakkında suç olabilecek bir veriyi DVD'ye kaydetsinler buna niyet
eden insanlar böyle bir şey yapmakisteyen insanlarhaklarında suç unsuru olabilecek her türlü
bilgiyi yok etmek o bilgilerden kurtulmak veya bu bilgilerle her hangi bir şekilde
irtibatlandırılmamak istendiğini düşünüyorum, bu şekilde yapılması hayatın olağan akışına
aykırıdır, bu ifadenin DVD'ye sonradan yüklenmesi ile denizaltıda DVD'nin bulunduktan yani
bize yapılangözaltı işlemlerinden çok önce 2008 yılı 14 kasımında gerçekleşen bir olayla
irtibatlandırılmak istenmemden başka hiç bir şey değildir bu ifade DVD'ye sonradan
yüklenmiştir, bilahare daha sonra dijital medya incelemesinde arzedeceğim hususlardır bunun
DVD ye somradan yüklendiğine sizde kanaat getireceksiniz, ayrıca ben koç müzesine hayatım
boyunca hiç gitmedim bu müzede oduğu idida edilen patlayıcılara ilişkin notlar DVD den
çıktığı söylenmektedir ancak DVD'deki ifadeyi okuduğumda malzemelerden bahsetmektedir
patlayıcı diyede b.ir ifadede yoktur tabii ne maksatla malzeme yazıldığınıda bilmiyorum
yazan ben olmadığım için aynı zamanda bu DVD'deki notun çıktığı dosya Cihan Gülbeyle
görüşme notları olarak adlandırılmış bir dosya şimdi benim Cihan Gül diye bir arkadaşım yok
arkadaşlarım arasında Cihan Gül diye birisi yok Cihan Gül bey diye adlandırılan şahıs koç
müzesinde çalışıyormu bilmiyorum böyle bir şahısla hiç bir tanışıklığım ve irtibatımda yoktur
bu benim hakkımda yapılan araştırmalarda zaten şu ana kadar olmuş olsa idi ididanamede ve
ek delil klasörlerinde yer alırdı, aynı zamanda 23 mayıs2009 tarihinde Koç müzesindeki
denizaltıya ilişkin bilgiler olduğu bir ihbar mektubu gelmiştir bu ihbar mektubunda yine bu
davada huzurunuzda yargılanan arkadaşlarımdan halil Cura, Sadettin Doğan ve Ferudun
Arslan isimli arkadaşlarımın patlayıcıları koyduğu iddia edilmektedir şimdi bu arkadaşları ben
uzun yıllardır tanıyorum kendi kişisel kanaatimi söylemekle sadece mükellefim kendilerine
sorulduğunda bu ihbarın tamamen yalan oludğunu mesnetsiz oludğunu kendileride ifade
edeceklerdir ayrıca bende hiç bir zaman kendilerinin böyle psikopatça hasta ruhlu
insanlarınyapabilecekleri bir şeyi yapacaklarına inanmıyorum ihtimal dahi vermiyorum koç
müzesindeki denizaltıya ilişkin olarakta askeri savcılıkçada bir soruşturma yürütülmüştür bu
davaya koç müzesindeki denizaltıda bulunan patlayıcılara ilişkin olarak 15 aralık 2008
tarihinde Ahmet Demir isimli müstear isim olduğu her halde bellidirşahıstan bir ihbar
mektubu gönderilmiştir sayın C. Savcılarıma, bu ihbar mektubunun ekindede bir CD
bulunmaktadır bu CD'nin içerisinde müzede bulunudğu idia edilen veya müzede bulunan
patlayıcılara ilişkin resimler vardır bu resimler her ne kadar resimleri çeken olay yerine tahrip
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için giden ve bu patlayıcı malzemeyi almak için giden arkadaşlar bu resimleri daha sonra
sildiklerini ifade etmişlerdir askeri mahkemedeki savcılıktaki sorgularında ancak bu
resimlerin nerden geldiğini tabi bilemiyoruz fakat bu gelen DVD'nin askeri makamlarca
yapılan incelemesinde içindeki resimlerin tcihan: Çalışmalarım/Cihan_bey'den adlı bir
klasörden yüklendiği tespit edilmiştir, şimdi notların Cihan Gül beyle görüşme diye bir notlar
var aynı zamanda bu notlar Koç müzesindeki denizaltındaki patlayıcıdan bahsediyorbu ihbar
mektbuun gönderen şahısta bu resimleri kaydettiği klasör Cihan beyden diyebir klasör aynı
zamanda Cihan çalışmalarım şimdi cihan adı altında cihan gül bey diye eğer gerçekten böyle
bir şahıs mevcut değilse bu büyük bir ihtimalle bu komployu yapanların bu iftirayı atanların
Cihan bey adı altında bir şahıs üretikleri bu şahısla ilgili olan bütün konumları aynı klasörde
topladıklarını daha sonra bu klasörün içerisindeki bsilgileri değişik zamanlarda değişik
maksatlarda başka yerlere yükleyipgönderdiklerinin büyük bir göstergesi ve ifadesidir. Aynı
zamanda bu Ahmet demir adlı ihbarcının basından duyduğum kadarıyla Ergenekon davasıın
başka bir davadada ihbarcı olarak adının geçtiğinin yine duymuştum bu konuyu her
haldebasındaki arkadaşlar çok daha iyi takip ederler.Mükerrer olarak örgütün yasama ve
yürütme organını ortadan kaldırmaya yönelik eylem ve plan hazırlığı içinde oduğu öne
sürülmektedir iddianamede. Şimdi bu iddiananame içerisinde bir çok konu zaten muğlak
ifadelerle yazılmıştır ancak her türlü şüpheden uzak delillerle kanıtlanamayan bu suçlamaların
içerisinde bu fiillerin hiç birine yasama organını nede yürütme organını hedef almıştır .Yani
bizim tarafımızdan yazılmadığı sahte oludğu uydurma olduğu defaaten de söylediğimiz
huzurunuzdaki bu duruşmada ispat edeceğimiz olan hususların hiç birinde ne yasama organı
nede yürütme organı hedef alınmamıştır.Sahte Kafes Planını DVD'ye sonradan yükleyen bu
kötü niyetli kişiler olarak nitelendirdiğim insanlar özellikle AKP Hükümeti ifadesini
kullanmışlardır bir çok yerde, yani benim saydığım kadarıyla 26 kez AKP kısaltması
kullanılmıştır bu sahte kafes planında ve eklerinde. Bunun kullanılmasının amacıda bu planın
bu yapılan komplonun siyasi desteğini sağlamak için iftira propogandasına siyasi destek
sağlamak için özellikle şu anda iktidardaki bir partinin ismini özellikle koymuşlardır diye
değerlendiriyorum. Şimdi planın içerisinde sahte planın içerisinde yer alan AKP karşıtlığının
temel alındığı iddialarına bakacak olursak bütün planlamalar yani terör örgütü oludğu idida
edilen bizler tarafından yapıldığı iddia edilen bütün planlamalar özellikle Ergenekon
davasındada böyle bir durum söz konusu buda büyük bir benzerliktir. Planın yapılması
ithamını ortaya çıkartıyor yani sadece bir plan yapılması ve planın bir şekilde el konan dijital
medyalarla ele geçirilmesi ve ya yapılan aramalarda ele geçirilmesi durumu söz konusu,
planlanan faaliyetlerde kullanılacağı öne sürülen mazemeler hep bir ihbar mektubu ile ele
geçiriliyor bunlar büyük benzerlikler ihbar mektubu yazılıyor bu ihbar mektupları neticesinde
bu malzemeler bulunuyor ancak nedense her temas iz bırakır ilkesiyle bulunan patlayıcı
maddelerde ihbar mektuplarında suçlanan kişilerle ilgili hiç bir fiziksel bulgu ilgi yok hiç bir
irtibat kurulamıyorbuda bir gerçek olay aynı örgüt içerisinde yler aldığı idodia edilen
şüpheliler arasıda kurulmaya çalışılan irtibatlarda tamamen dijital ortamda yaratılan sanal
olarak ortaya konulmaya çalışılan iddialar onun ismi o beglede var o onu 20 kere aramış
öbüründe bunun telefon numarası var şeklinde bir terör örgütü irtibatı kurulmaya çalışılmakta
. Aslında planları yapanlar ihbar mektuplarını yazan ve bu ihbarlara konu olan suç konusu
olacak malzemeleri gömenler aynı kişilerdir aynı merkez, .bu daha sonraki ihbar
mektuplarındada somut delillerle ortaya çıkmakta, bu ihbar mektupları ile başlatılan harekatta
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ev aramaları yapılmakta kanunsuz olarak ele geçirilen digjital medyalara daha sonra
yüklemeler yapılmakta ve bu yüklemelerle bu planlama çarkı bir şekilde tamamlanmaktadır.
Ayrıca bir konuyu daha vurgulamak istiyorum arama mahallinde ilgilikanun gereğince yani
Ceza Mahkemeleri Kanununun 134 maddesi gereğince arama mahallinde yedeklemesi yapılan
imajı alınan hash değerleri tespit edilen durumlarda hiç bir eğer bu bulunduğu öne sürülen
dijital medya oraya sonradan konmadıysa kendine ait olduğunu kabul eden hiç bir sanık veya
şüpheli bunların daha sonra yüklendiği şeklinde bir iddiada bulunmamıştır bu medyalardada
suç konusu olabilecek hiç bir hususa rastlanmamıştır. Beykoz ormanlık alanında bulunan
patlayıcılar;2 şubat 2008 tarihinde ormanda şüpheli şahısların bölgedeki yaşayan insanlar
tarafından görülmeesi üzerine Jandarmaya ihbarda bulunulmuş daha sonra Jandarmanın gelip
olay yerinde yaptığı aramada bir kısım patlayıcılar bulunulmuş bu konu ile ilgili Beykozdaki
mahkemelerde davalar sürdürülmüş daha sonra bu konuya ilişkin hususlar huzurunuzdaki bu
davayla birleştirilmiştir ve bu dava ile birleştirilmesi bir ihbar mektubu aracılığı ile
gerçekleştirilmiştir olayın aslına veicra ediliş şekline bakacak olduğumuzda size arzedeceğim
hususlarda biraz önce söylemiş olduğum Sat niteliklerimide göz önünde bulunduracak
olursanız bizimle kesinlikle alakası olmayan bizim vasfımızdaki insanların yapamayacağı
tarzda bir olay gerçekleştirilmiştir bu konuyuda tek tek arzedeceğim şimdi olayı ilk gördüğıü
idida edilen bir 17 yaşında bir çocuk var, bunun ifadesinde şüpheli şahıslar gibibir ifade
kullanılmıştır şüpheli şahıslar her halde ifadeyi yazan arkadaşların kullandığı bir şeydir onun
öyle bir terim kullanacağını düşünmüyorum olay yerine gelen jandarma buradaki incelemeyi
olayın şubat ayında olduğunu göz önünde bulundurack olursak buradaki olayı gece karanlık
şartlarında yapmıştır şimdi olayın gerçekleştiriliş şekline bakacak olursak ifadelerden ağaçlara
tornavidalar çakıldığını tornavidalarla gömülme yerine işaretlendiğini sonra gömülme
yerindede gömülen poşetin uçlarının dışarda bırakıldığı bütün tanıkların ifadesi ve
jandarmanın şeylerinde vardır şimdi böyle bir gömme olayına baktığınızda genel nitelikleriyle
biri beni gelsin burada bulsun gömmesi olduğu eğer siz gündüz şartlarında yani olayın
gerçekleştiği saatler olarak havanın kararmasına yakın olan şartlar aydınlık şartlar söz konusu
o şartlarda herkesin görebileceği bir ana artel üzerinde o bölgede bölgedeki köylere giden
Kaynarca köyne giden Tokatköye giden yollar üzerinde yerde eğer bu işlemi bu şekilde
görülecek şekilde yapıyorsanız bu biri gelsin bunu görsün ve bulsun anlamını ifade etmektedir
vede bunu size daha önce arzettiğim sat vasıflarıyla karşılaştıracak olursanız böyle bir gömme
yapılması imkansızdır çok rahat söyleyebilirim. İhbar mektubunda buna yönelik olarak 2
şubatta bulunduktan sonra 23 şubat 2009 tarihinde bir ihbar mektubu gelmiş, bu ihbar
mektubunda şöyle bir ifade vardı gömerken vatandaşların farketmesi üzerine denmektedir,
şimdi bu ihbar mektubunu yazan şahıs bizim orda olduuğumuzu burda bizi suçlamaktadır
isimlerimizi vererek 23 şubattaki ihbar mektubunda bizim orada oludğumuzu gömerken
tanıklar tarafından görüldüğümüzü ve gördükten sora kaçtığımızı ifade etmektedir şimdi
ihbarcının böyle bir bilgiye nasıl vakıf oludğunu ben çözemedim eğer tanık ifadelerini
okumadıysa 23 şubata kadar geçen süreçte 2 şubatla 23 şubat arasınrda tanık ifadelerini
okumadıysa polislerin ve jandarmanın beykozda sürdürdüğü daha sonra bu dosya yine bu
davaya birleşitrildi o sürece kadar ama önemli olan 23 şubada kadar olan süreçte ihbar
mektubu yazılana kadar olan süreçte eğer tanık ifadelerini görmediyse böyle bir ifade yazması
mantıki değildir mümkün değildir, yani ihbarcı benim değerlendirmemle bu tanık ifadelerinin
bir şekilde toplandığı veya bir şekilde temin edildiği yerden bu bilgiyi almıştır yoksa bu
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bilgiye vakıf olmasını nhiç bir şekilde mümkünatı yoktur aynı tarih ve saat diliminde bölgede
beykozda soruşturmayı yürütülen savcılık tarafından baz istasyonu çalışması yapılması
istenmiştir, Tib'den önce bu çalışmanın uygun olmayacağını özel hayatın gizliliğini ihlal
edeceği nedeniyle reddetmiştir daha sonra tekrar alınan ikinci mahkemeden alınan ikinci bir
kararla burada bir baz istasyonu çalışması yaptırılmıştır görülmeyi içeren saatler arasında ve
bazistasyonu çalışmanın delilleride jandarmaya teslim edilmiştir böglede soruşturmayı
yürüten ancak bu baz istasyonu verilerine baktığınızda diyeceğim şu anda baz istasyonu
verileri ne ek delil klasörlerinde nede iddianamede yoktur, baz istasyonu çalışmasına
baktığınız zaman benim telefonumun o bölgede olmadığnıı başka bir bögede olduğunu
göreceksiniz yani baz istasyonu çalışması benim lehime olan bir delildir, yapılmış olan bir
çalışmadır fakat bu iddianameye konmamasını takdirinide yüce mahkemenize bırakıyorum
benim iddia edilen patlayıcılarla ilgim olmadığını o anda gömülme esnasında ihbar
mektubunda benimde adım geçtiği için bunu söylüyorum gömmeye ilgili olarak orda
bulunmadığımın en büyük delillerinden bir tanesidir yani benimde lehime olan ancak ne ek
delil klasörlerinde nede iddianamede bu konu yer almamaktadır, ayrıca bulunan malzemeler
üzerinde yapılan incelemelerde bana ait hiç bir parmak izi DNA derisi bulunmamıştır yine
polis tarafından bölgedeki tanıklara yaptırılan teşhis işleminde şahsıma ait her hangi bir teşhis
tanıma faaliyetide yoktur, ayrıca yin eihbar mektubunda bir husus vardır, gömme işlemini
yapanların farkedildiklerini anladıklarında bölgeden uzaklaştıklarınıda söylemektedir eğer siz
bir yeresöz konusu suç olabilecek yasakbir şey gömüyorsanız veya saklamaya çalışıyorsanız
bu görüldüğünz zaman mantıklıolarak yapmanız gereken şey bu malzemeyi oradan
alarakuzaklaşmaktır ancak nedense bu şahıslar malzemeyi almak yerine özelikle orada
bırakarak uzaklaşmışlardır görüldüklerini bildikleri halde tespit edildiklerini bildikleri halde
oradan uzaklaşmışlardır hatta daha sonra şüphe yaratacak şekilde tanık ifadelerinden
okuduğum kadarıyla o bölgeye bir kaç kere daha gelip geçmişlerdir arabayla yani böyle bir
şüphe uyandırma işlemineyönelik böyle özel bir çaba göstermişlerdir, eğer bu şahısların
amaçları bu malzemeden kurtulmak ise bu malzemeyi o bölgede binlerce dönüm hatta
onbinlerce dönüm ıssız ağaçlardan çalılardan oluşan alanlar varken buraya atıp kolayca
kurtulabileceklerken özellikle ağaçlara tornavideler çakarak gömme bölgesinin
işaretlendirilmesi hiç bir mantığa sığmamaktadır, bu yapılan işlem hayatın olağan akışına
aykırı olduğu gibi şüphe uyandırıcıdır. Burada ihbar mektubunu yazan şahsın gömme işlemini
yapan şahıslardan yapan bir tanesi veya bu gömme işlemini yapan ekibin bir üyesi olduğu
iddiamında halen geçerlidir ve bu konudada ısrarlıyım, aynı ihbarcı tarafından 16 nisanda
ikinci bir ihbar mektubu yazılmıştır ilk ihbar mektubu 23 şubatta yazılmış ikinci ihbar
mektubu 16 nisanda yazılmış ilk ihbar mektubunda her hangi bir sonuç alamamıştır, çünkü ilk
ihbar mektubunda suç konusu olabilecek olayla ilgili bizi suçlayabilecek hiç bir somut kesin
inandırıcı delil ortada yoktur,ancak bir ikinci ihbar mektubu yazılma gereği duyulmuştur 16
nisanda bu mektuptada hepinizce malum Poyrazköyde silahların gömülü oludğunu bizim
illegal bir yapılanma oludğumuz içeren bilglier mevcuttur, şimdi ilk ihbar mektubuna ilişkin
yapılan açıklamarlarda benim olayla ilişkim olmadığım ortada benim olaya iştirak ettiğmii
gösteren hiç bir delil yok hatta iştirak etmediğimi gösteren bir çok delil ortada, ancak ilk ihbar
mektubuna istinaden soruşturma başlatılmıştır, bu soruşturmada soruşturmaya neden olan tek
şey ihbar mektubunda benim ilişkimin olduğu öne sürülen Mustafa Levent Göktaşla olan
telefon konuşmalarımdır telefon konuşmalarımın olmasıdır adedidir telefon konuşmalarımın



T.C. İSTANBUL ANADOLU  5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ - 2014/155 ESAS, -  2015/359 KARAR SAYILI
DOSYA- GEREKÇELİ KARARIN 11. BÖLÜMÜDÜR

Sayfa
Bu Evrak 5070 Sayılı Kanun Hükümlerine Uygun Olarak Elektronik İmza İle İmzalanmıştır

içeriği değildir aslında burada çok önemli bir husus vardır Mustafa Levent Göktaş'ı nasıl
tanıdığımı ifadelerimde beyan ettim kendisi benim tanıdığım kahraman subaylardan bir
tanesidir, Mustafa Levent Göktaş ile tutuklanmadan önce yapmış oludğum konuşmalarım
mutlaka onun telefonunun dinlendiği süreçte kayıtları vradır gerçi bunları kendisi istemiştir 13
AĞCM'den ancak kendisinin bu suçlamalarla ilgisi olmadığı için bunlar alınmamıştır o
konuşma kayıtlarının mutlaka bu ilk soruşturmayı yapan makamların ellerinde olabileceğini
değerlendiriyorum bunlarda kendisi ile olan konuşmalarımın ne çerçevede geçtiği konusunda
en büyük delillerdir telefon konuşmalarına daha sonra detaylı olarak arzedeceğim, bu gömme
işlemi iftira komplosunun ilk ayağını oluşturmuştur yani 2 şubatta yapılan gelin beni bulun
tarzında yapılan gömme işlemi bu iftira komplosunun ilk ayağını oluşturmuştur bunun üzerine
bir ihbar yazılarak bir ihbar mektubu yazılarak bizim isimlerimiz bulunan suç konusu
malzemeye dahil edilmek istenmiştir, eğer buna bir ekip işi olarak bakacak olursak ilk
beykozdaki 2 şubattaki gömmeyi yapanlar ihbar mektubunu yazmışlar daha sonra 16 nisanda
ikinci ihbar mektubunu yazmışlar ancak 16 nisana kadar geçen süreçte poyrazköydeki
bulunan yasa dışı malzemelerin mühimmat ve patlayıcı maddelerin gömülmesi işleminide
gerçekleştirmişlerdir bu poyrazköyde bulunan yasadışı yani lav mühimmatı ve diğer
phatlayıcı maddelerin gömülme işlemi konusunda ne zaman gömüldüğü konusunda detaylı bir
tarih mevcut değildir onunla ilgili hususu bilahare arzedeceğim ancak ihbar mektubundaki
bilgilere dayanarak yani 23 şubatta bu ihbar mektubunu yazan şahıs herhalde aynı şahıs
yazmıştır mektubunda şöyle demiştir bir önceki mektubumda diye bir ifade kullanmıştır bu
şahıs eğer 23 şubatta bu mektubu yazarken poyrazköy bölgesine gömülmüş lav mühimmatının
orda olduğunubiliyor olsaydı bunuda herhalde mektubuna yazardı ihbar mektubuna bunu
yazmamıştırbu nedenle burdan mantıksal bir çıkarımla poyrazköydeki gömülen mühimmatı
ilk ihbar mektubu ile ikinci ihbar mektubu arasında gömülmüş olabileceğini
değerlendiriyorum yani 23 şubatla 16 nisan 2009 tarihleri arasında bir tarihte gömülmüştür
diye kanatim vardır ayrıca ilk ihbar mektubu ile ikinci ihbar mektubu arasında 1845 tane ihbar
mektubu gelmiş 23 şubat ile 16 nisan arasında ilk ihbar mektubundaki yapılan soruşturmanın
neticesinde benim olayla ilgili hiç bir irtabatım olmadığı ortada iken hiç bir somut delil
yokken bu olaya iştirak etmediğim ispat edilirken somut delillerle ispat edilirken olaydan 51
gün sonra gelen 2. Ihbar mektubuna aynı ciddiyetle ve aynı hassasiyetle işlem yapılmıştır
buradaki aynı ciddiyetleaynı hassasiyetle işlem yapılmasındaki gerekçe soruşturmayı
yürütürken dahna önce arzettiğim gibi benim Mustafa Levent Göktaşla olmuş olan telefon
görüşmelerim ve irtibatım esas alınmıştır,yani beni suçlamak için sadece içeriği bilinmeyen
yapmış oludğum telefon konuşma adedi ile ilgili Mustafa Levent Göktaşı tanımış olmam
ayrıca ihbar mektubunda kimin gönderdiği bilinemeyen yazılmış olan ihbar mektupları
kullanılmıştır.Poyrazköyde bulunan mühimmat;Sayın başkanım değerli üyeler sayın savcım
bu konu basında aylarca yer aldı özellikle 21 nisandan itibarenşu ana kadar geçen süreçte hala
davanın görülecek olması sebebiyle bulunularak medyada yer almakta, bu konuyl ailgil idaha
önce yazmış oludğum bir basın açıklamasındada bunu ifade etmiştim tekrar huzurunuzda
bunu ifade etmekten fayda görüyorum ben dünyanın en zon kurslarından ikisini bitirdim bir
tanesi Sat özel ihtisas kursu diğerideABD'deki seal kursu, bu iki kursu bitirdikten sora Sat
grup komutanlığında çeşitli kademelerde görev yaptım ayrıca personel yetiştiren sat grup
komutanlığına personel temin eden bir grubun komutanlığını yaptım, benim vasıflarımdaki bir
adamın resimlerde göreceksiniz suyun içerisine bir karış içerisideki suyun içine dere kenarı
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olacak bir bölgeye ayrıca o bölgede uzun yıllar görev yaptığım düşünülecek olursa bölgenin
özelliklerini çok iyi bildiğimde ortaya çıkacaktır böyle bir yere bu tip bir mühimmatı
gömdüğümün iddia edilmesi hem bana hemde Sat grup komutanlığınaTürk Silahlı Kuvvetleri
nezdinde ve toplumun nezdindeaşağılayıcı bir hakarettir böyle bir şeyi böyle bir gömme
olayını hiç kimse Sat İhtisaslı personelden hiç kimse bir dere kenarının yanına bir karış suyun
içerisine yapmaz, özelliklede gömdüğü mühimmat elektrikli ateşleme sistemin esahip hassas
bir mühimmatsa eğerki bu mühimmatı kullanmak istiyorsa böyl ebir gömme olayını hiç bir
Sat ihtisaslı bir personelyapamaz, eğer bu mühimmatı örtülü amaçlarla gömüp sonradan
bulunması istenilmiyorsa dediğim gibi böyle bir gömme işlemi bu şartlarda bu fiziki şartlarda
çöip poşetlerinin içerisine ambalajlanarak yapılan bir gömme işlemi eğer bu malzeme
kullanmak isteyen şahıslar tarafından yapılacak bir gömme işlemi değildir, bu sadece suç
yaratmak için yapılmış olan bir gömme işlemidir, ihbar mektubunda patlayıcı ve silahları
Bedrettin Dalana ait araziye gömdüler Beykozda bulunan kurs saha komutanlığı gibi ifadeler
vardır, bu ifadelerden hareketle bazı hususlarıda açıklamak istiyorum öncelikle bu ifadelere
istinaden soruşturmayı yürüten kolluk yaptığı araştırmada BedrettinDalan'a ait İstek Vakfına
ait araziyi belirlemiş İstek Vakfı Emine müyezzen Bilgin adına hisseli tarlada 138 ada nolu
tarlada parselde arama iznini almış ve o bölgede aramaya başlamıştır burdaki ihbar
mektubundaki yer tarifi çok genel bir alanı işaret etmektedir net değildir yani beykozda
bulunan kurs su altı komutanlığı daha sonra detaylı olarakta bahsedeceğim bir kerebeykozda
bulunan kurs su altı komutanlığı ifadesinden ben bölgeyi ve isimlerin ne ifade ettiğini
bildiğim için yani konuya yabancı olmayan bir insan olarak benim anlayabildiğim Beykoz
Kurtarma grup komutanlığı eski şimdi Kurtarma su altı komutanlığı olan beykoz
ortaçeşmenin orda bulunan birlik ve o birliğiniçeriside su altı eğitim merkezi komutanlığının
bünyesindeki kurs su altı komutanlığı yani ordaki su altı eğitim merkezivardır sat grup
komutanlığı vardır diğer kurbağa adam kursları gibi kurslar bu bölgeyi anlarım eğer sadece bu
ifadeyi okursam ancak buraya bir Bedrettin Dalan ifadesi eklenmiştir sayın Bedrettin dalanıda
bu işe bir şekilde ilişkilendirilmeye çalışılmıştır onuda dah asonra arzedeceğim arama
bölgesine gidildiğinde bazı bölgede çekilen şeyleri incelemeye çalıştım ancak çoğunda net
değildi arama için giden kolulk kuvveti birliğin nizamiyesine geldikten sonra aramaya
başladığı yer çok önemlidir çünkü ihbar mektubunda kurs su altı komutanlığının arka
tarafında bulunan köpek kulübeleri ve su deposundandenizin aksi istikametinde diye bir yer
tarifi vardır çok geneldir tekrar okuyorum kurs su altı komutanlığının arka tarafında bulunan
köpek kulübeleri ve su deposundan denizin aksi istikameti şimdi ben bölgeye uzun süreder
igitmediğim için en son gittiğim tarih 2008 yılında sat grup komutanlığının personelinin
emekli görevli olan tüm personelinin aileleri ile bir araya geldikleri geleneksel olarak
düzenlenen sat günüdür ondan sonra gitmedim benim hatırladığım kadarıyla birliğin
içerisindeköpek kubübeleri ve bir adet su deposu vardır, o şekilde değerlendirdim o su
deposundan itibaren arkanızı denize dönecek olursanız tamamen önünüzde upuzun bir vadi
vardır buda gözükmektedir uçak olarak gözüken yerden baktığınızda ordan arkaya doğru
uzanan yol uzamaktadır hemen sağlı ve sollu olarak helikopterplatformununyanındaki yol
değil diğer yol o yol oludğu gibi vadiye doğru gider vadinin dahada detaylı fotoğrafları daha
sonra vardır evet şu gördüğünüz fotoğraf evet soldaki yol burdaki tamamen vadiye giden
yoldur eğer bu ifadeye göre sayın başkanım şu yoldur vadiye giden yol eğer ihbarda belirtitği
gibi köpek kulübeleri ve su deposunu arkasına alacak olursa benim bildiğim kadarıyla köpek
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kulübesi ve su deposu şu bölgede bir yerdeydi, buraya arkanızı döndüğünüzde aramanız
gereken mahal şurası komple o ihbara göre ihbarde yer alan yer tarifine göre aranması
gereken yerdir hatta şuraya doğru bu vadi uzamaktadır şimdi orda aramaya hangi noktadan
başlanıldığnı nasıl başlanıldığını bilmiyorum ancak arkadaşlarımdan duyduğum kadarıyla
kolluk kuvveti bölgeye gelmiş arama yapacağı noktayı net olarak sormuştur lastik ev nerde
diye sormuştur lastik evin ordaki görevli arkadaşlar göstermişlerdir hayır bu değil diğer lastik
ev nerde diye sormuşlardır kendilerine arkadaşlarım bu konudakisavunmalarını yaparken her
halde bu konuya daha detaylı değineceklerdir bu konuyla ilgili bölegede hazır bulunan
arkadaşlarda buraya tanık olarak çağrılabilirler, diğer lastik ev nerde diye sormuşlardır sonra
doğrudan doğruya kazının yapıldığı aramanın yapıldığı noktaya intikal edip o bölgede arama
yapar pozisyonunu alıp o bölgede bulmuşlardır aslında ihbar mektubunda yer alan metne
baktığınızda aramaları gereken alanın genişliğini size arzetmiştim yani böyle bir arama
yapılması gereken alanın saatlerle değil günlerle yapılması gereken bir arama ve bu arama
sonrasında bulunması gerekirken saatlerle ifade edibelicek kısa bir zaman içerisinde
bulunması şüphe çekicidir. Keşif bölgesine baktığımızda yine aynı resimleri getirecek olursak
ekrana keşif bölgesine baktığınızda tamamen bir yerleşim alanı dışında izole bir alan söz
konusudur yani anadolu kavağından sonra özellikle rivaya kadar olan bir süreçte tamamen
yeşil alan söz konusudur, bu alan ıssız ve açıkalanlar çoktur bu alanlar varken özellikle
dereyatağı gibi bir yerin sat grup komutanlığına yakın bir yerin gömme noktası olarak
seçilmesinde bazı şüpheler vardır, bunlardan birincisi şüphe uyandıran hususlardan bir tanesi
bu bölgenin özellikle Bedrettin Dalan'a ait olduğunun bilinip o nedenle bu noktada gömülme
yapılması diye değerlendiriyorum bu benim şahsi kanaatimdir yani bir taşla iki kuş vurup hem
Bedrettin dalanı bu soruşturmaya dahil edip hemde Sat grup komutanlığına yapılan
komplonun soruşturulmasının yürütülmesinisağlamaktır yine tekrar ediyorum bu benim şahsi
kanaatimdir ayrıca sayın Bedrettin Dalanıda hayatım boyunca hiç görmedim kendisi ile hiç bir
irtibatım yoktur hiç bir telefon irtibatımında olmadığı ortadadır. Mühimmatın ilk bulunduğu
noktada arama el koyma tutanaklardaki ifadelerden toprağın 15 cm. Altına gömüldüğü ifade
edilmiştir. Şimdi toprağın 15 cm altına bir gömme yapamazsınız yapılmaz, eğer toprağın 15
cm altına gömme yapıyorsanız bunun bulunmasını istiyorsunuz bulunmasını istemekte şudur
dediğim husus eğer dedektörle arama yapacaksanız dedektörün daha iyi sinyal vermesini veya
sinyal vermeme olasılığını ortadan kaldırmaktır, 15 cm'e yapılan gömmenin tek maksadı
budurçıkarılan malzemenin hangisini boş hangisinin dolu olduğunu bilmiyorum ancak en
üstten çıkarılan malzemeler eğer boş lav mühimmatları ise bunada kişisel kaatimce bir
yorumum var aramayı yapacak olan şahısların emniyetini sağlamaktır çünkü aramayı
yaparken kazma ve kürekle yapılmıştır resimlerden ve görüntülerden de anlaşılmaktadır
aramayı yapan şahısların kazma veya küreği dolu lav mühimmatına vurarak kendilerine her
hangi bir şekilde tehlike altına almalarını önlemektir. Gömülen malzemeler arasında bir çok
palio teknik malzeme vardır mesela bunların içinde sis kutuları vardır ben sis kutusunun
buraya iddia edildiği eylemlerde kullanılması açısından yani bizim suikastler yapacağımız
iddia ediliyor denizaltıda patlama yapacağımız iddia ediliyor sayın savcılarımıza suikast
yapacağımız iddia edilmiştir yine aynı şekilde yapılması öngörülen eylem kelimesi
kullanıyorum eylem ile ilgili hassasiyetimi daha sonra size arzedeceğim, bu eylemlerde sis
kutusunun hiç bir kullanım amacı yoktur , bunun buruya agömülmesinin hiç bir maksadı
yoktur, eğer lav mühimmatını gömdüyse bu şahıslar lav mühimmatını bir şekilde
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kullanabileceklerini değerlendiriyorlardır, ancak sis kutusu bu idia edilen eylemlerde hiç bir
maksatla kullanılamaz ve hiç bir amacıda yoktur yine aynı şekilde aydınlatma fişekleri vardır
aydınlatma fişekleride bizim kara harekatlarında kullandığımız malzemelerdir sisi her hangi
bir bölgede kara harekatında çatışmada çatışma sahasını karartmak ve bölgeden çekilmek için
kullanırız veya bir helikopter indirmesi uçak indirmesi yapılacaksa o bölgeyi markalamak için
kullanırız aydınlatma fişekleride aynı şekilde gece karanlık şartlarında yaptığımız bir
harekatta bölgedeki çatışma ortamın ıaydınlatmak için kullanılır eğer buiddia edileneylemlere
ilişkinbu mahlzemenin gömüldüğü iddia ediliyorsa mahlzemeyle yapılacak eylemler arasında
hiç bir bağlantı yoktur malzeme listesi tamamen gelişigüzel birilerinin bir yerlerden bulup
topladığı malzemeden oluşmaktadır.Bubi tuzak setleride yer almaktadır yine aynı şekilde aynı
kapsamda söylüyorum bubi tuzak setlerinin hiç bir şekilde bizim tarafımızdan kullanımı
sadece arazide vardır ancak şu anda arazide dahi kullanılabilecek setler değillerdir çünkü
hepimizin malumu en eğitimsiz terör örgütleride dahi şu anda uzaktan kumandalı elektronik
ateşleme sistemleri piyasadan kolayca temin edilebilen sistemler kullanılmaktadır bu
malzemenin bu liste içerisinde bulunmasının hiç bir amacı yoktur, Sat komandosu vasıflarını
arzettim Sat komandosu vasıflarının yanısıra eğer bir görev hareket icra edilecekse bu
harekatın başarıya giden bazı faktörleri vardır bu faktörlerden bir kısmı en temeli aslında
detaylı bir planlama gerektirir hareket gizliliğinin sağlanmasını gerektirir istihbaratın çok
detaylı olması gerekmektedir, aynı zamanda olmazsa olmaz bir husus vardır malzeme
hazırlığı çok iyi yapılmalıdır çünkü malzeme hazırlığı teçhizat hazırlığı görevin başarısını
yüzde yüz etkileyen faktörlerden bir tanesidir hata yüzdesini gerekirse sıfıra kadar indirmek
gerekmektedir şimdi bütün bu suçlamalara gömülen malzemelre gömülme şartlarına
malzemenin içeriğine baktığınızda sat grup komutanlığında uzun yıllar görev yapmış bu
göreve daha yenibaşlamamış şu anda huzurunuzda sat ihtisası bulunan personelden 15
seneden aşağı görev yapan arkadaş yok bildiğim kadarıyla uzun yıllar bu görevi yapmış olan
insanların bu şekilde bir malzeme hazırlığı ile iddia edilen eylemleri yapacak olmasının iddia
edilmesi bence mantıksızlıktır. Tutarsızdır , birbiri ile bağdaşmamaktadır bu şu şekilde bir
yanlış anlaşılmayada mahal vermemektedir eğer biz bir suikast yapacaksak çok daha iyi
şartlarda çok daha iyi malzemeyle yaparız anlamına gelmemektedir sadece vurgulamaya
çalıştığım bizim vasıflarımızla iddia edilen olaylar vebu malzemelerin gömülüşü bulunuş
şartları karşılaştırıldığı zaman büyük bir derin uçurum vardır büyük bir tutarsızlık ve
mantıksızlık vardır. Ortada harekat gizlililiği prensibi diye her hang ibir şey yoktur olay
tamamen basına yansımıştır eş zamanlı olarak planların yapılması her şey basın tarafından
duyurulmaktadır harekat gizliliği olmazsa olmaz şeylerden bir tanesidir gizlilik bizde eğer sat
personeli gittiği görevleri yaptığı işleri ailesi dahi bilmez eşleri dahi bilmez eğer bilmemesi
gerekiyorsa aynı timdeki görev yaptığı arkadaşları dahi onun hangi göreve gittiğini ne
yaptığını bilmezböyle bir prensip yok eş zamanlı olarak basına tamamen duyurulan
planlamalar eş zamanlı olarak gömülme olaylarıgömmeye yönelik yapılan ihbarlar yani böyle
bir senaryo kurulmuş adım adım bu senaryo uygulanmaktadır, burda bahsettiğim kavramların
bir çoğu soyut kavramlar olarak gelebilir, ancak bu kavramları özellikle ifade etmekteki
kastım hayatını bu işi yaparak bu işi yapmayla kazanan profesyonel olarak bu işi
yapansöylediğim vasıflara sahip olanpersonel nitelikleriyle karşılaştırdığınızda bunların hiç
birinin tutar tarafı veya bizim irtibatlanabilecek bir yönü yoktur, olayın 21 nisandaki kazıların
yapılması bulunması safhasına gelecek olursak 21 nisanda poyrazköy bölgesinde yasadışı
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faaliyetlerde kullanılmak üzere malzemeler aranmak için kazı yapıldığın televizyonlar basın
çok büyük bir olay olacak şekilde yayınlamaya başladı bende bunu televizyonran öğrendim
hatta arkadaşlarımdan bir tanesi telefon açtı sivil arkadaşlarımdan bir tanesi böyle bir şey
varmış dedi televizyonu açınca gördüm bulunan patlayıcı madde orda çıktığı iddia edilen
televizyondaki görüntülerde gözüken patlayıcı maddeler ile hiç bir ilgim alakam olmadığını
bildiğim için suçsuzluğuma olan inancımla hiç bir şey yapmadım ofisimde çalışmaya devam
ettim, normal günlük hayatıma devam ettim hatta sat grup komutanlığının dibinde bir yerde
böyle bir malzeme çıktığı içinde hem şaşırdım hemde üzüldüm bu konuda yapmış olduğum
şaşkınlığımı ve üzüntümü belirten bir adette telefon konuşması vradrı ancak bu telefon
konuşmasıda ne amaçla olduğunu bilmiyorum yine bu davada huzurunuzda yargılanan
şüphelilerden biriyle yaptığım telefon konuşmasıdır yine iddianameye ve ek delil klasörlerine
konmamıştır, normal hayatım adevam ettim o gün ofiste çalıştım arkadaşlarımla akşam
yemeğe gittim hatta arkadaşlarımdan bir tanesi ile o bölgede görev yapan üst rütbede bir
subay ile evime geldi, normal hayatım a devam ettim taki ertesi sabah saat 07.30'da evim
TEM polisleri tarafından basılana kadar o zaman terörist olduğumu öğrendim o zaman bu
bulunan patlayıcılarla ilgili hakkımda ihbar oludğunu, bu patlayıcılarıda sayın savcılarıma
suikast yapmaya teşebbüs etmekle suçlandığımı öğrendim, şimdi siz yıllarca burada suçluları
yargıladınız zeka seviyesi normal olan bir suçlu eğer yapacağı iddia edilen bir olay ortaya
çıktığında en basit olarak yapacağı şey kaçmaktır, ortadan kaybolmaktır ancak benim öyle bir
niyetim yok olamazda çünkü ben suçsuzum çünkü orda bulunan malzemeelrle hiç bir
alakamın olmadığını biliyorum hatta benim bilmem yeterli değil iddianamede ve ek delil
klasörlerinde delil diye konulan hususlarlada bunlar ispat edilmekte, ancak buna rağmen 12
aylık tutukluluk sürecim boyunca tutukluluğumun devamı kararlarında dosyayı inceleyen
hakimlerimiz tarafından kaçma şüphesi bulunamsı ve alternatif koruma tedbirlerinin
şüpheliler hakkında yetersiz kalacağı ifade edilmiştir, bu benim adıma üzüntü vericidir,
suçsuz oludğuma inandığım için hiç bir yerden kaçmadım, hatta sorumlu bir vatandaş olarak
ben yapmış olsaydım burada huzurunuza çıkıp size herkesin duyacağı şekilde neyi neden
yaptığımıda arzederdim başka yine bir husus bölgede patlayıcı maddeler bulunuyor siz bir
örgüt içerisinde illegal bir yapılanma içerisinde asker olan arkadaşlarınızla gömdüğünüz iddia
ediliyor ama bakıyorsunuz telefon kayıtlarınaben malzemeler bulunduktan sonra burada bu
davada yargılandığım arkadaşlarımın hiç biri ile konuşmamışım yani 21 nisan günü
arkadaşlarımdan hiç birisi aramalar yapılmış televizyonlarda bas bas bağırılıyor poyrazköyde
patlayıcılar bulundu lav silahları bulundu diye ben hiç bir şekilde arkadaşlarımdan bir tanesini
arayıpta ya orda ne yapacağız biz bu işe dahildik ne olacak dilye konuşmayı bırak açıp
sormamışım bile sadece akşam o gecenin akşamı yine huzurunuzda bulunan Ali Türkşen
albayımla yapmış olduğum bir konuşma var gece 11 saatlerindecivarındaydı, yemekte
araçtaydım araç kullanırken yaptığım bir konuşmaydı o konuşmanın içeriğide getirtildiğinde
bizim gerek benim gerekse sayın arkadaşımın ne ifade ettiğmiiz bulunan olay karşısında
yapılan gerçekleşen olay karşısında neler hissettiğimiz açıkça ortaya çıkacaktır, ancak bu
konuşmada nedense burda ne iddianamede nede ek delil klasörlerinde yer almamaktadır.
Şimdi bir elektronik posta 23 şubatta ikinci elektronik posta 16 nisanda ve ikisininde
göndereni belli değil gönderenin bulunmasın ayönelik çalışma yapılmış kolluk tarafından
ancak IP numaralarının işte kablosuz hattan serbest olarak yayınlanan bazı evlerden istifade
edilerek yapıldığı veya kayıtları çok sıkı tutulmayan bir tane Zeytinburnunda bulunan bir
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internet cafenin kullanıldığı gibi bulgulara ulaşılmış.Şimdi gönderenin kimliği belli değil bir
ihbar mektubu var bu ihbar mektuplarında bizlerin yani burda huzurunuzda bulunan Sat
arkadaşlarımın ve benim levent Göktaşa bağlı bir ekip olduğumuzu ileri sürmekte onunla
Ergenekon adına hareket ettiğimiz söyleniyor özellikle Ergenekondan bahesederek elimizdeki
yüklü miktardaki patlayıcılarla Levent Göktaş salınmazsa sayın savcılarımıza suikast
düzenleyeceğimiz söyleniyor,kimden geldiği bilinmeyen adı sanı bilinmeyen şahıs tarafından
yazılan ihbar mektulu ile şimdi ihbar mektuplarına ilişkin tutarsızlıklardan bahsettim daha
sonrada arzedeceğim detaylı hususları ancak yine Mustafa Levent Göktaş'dan kaynaklanan bir
tutarsızlıktan bahsetmek istiyorum Mustafa Levent Göktaş'ı ben tanıyorum ifadelerimde nasıl
tanıdığım var 92-93 yıllarında bizim biriliğimize kurbağa adam kursu görmek için
geldiklerinde tanımıştım daha sonra 96 yılında Kardak operasyonu sırasında Marmariste bir
araya geldik, orda görüşmüştük daha sonra özel kuvvetler içerisinde özel kuvvetler ile
yaptığımız çalışmada çalışma yapacaksak orda ise gördüğümüzde selamlaşıp şey yapıyorduk
ben emekli olduktan sonra kendisi ile 2007 yılında Ankaraya gittiğimde kendisi benden 2 sene
önce emekli olmuş, bir şehit arkadaşımızın özel kuvvetlerde şehit olmuş bir arkadaşın
cenazesine gittiim zaman karşılaşmıştım o cenazeden sonra konuştuk avukatlık yaptığını
ofisinin olduğunu söyledi ofisine gittik daha sonra Ankaraya gittiğimizde sonra o İstanbula
geldiğinde bana uğradı bende emekli olduktan sonra işte otomotiv işi ile uğraştığımı söyledim
daha sonra kendisine araç sattım İstanbula geldiğimde yine sosyal amaçlı olarak bir araya
geldik yemek yedik telefonla konuştuk defaaten bütün bunların hepsini arzetmiştim şimdi
Mustafa Levent GöktaşÖzel Kuvvetkomutanlığında yıllarca görev yapmış kahramanca görev
yapmış ve özel kuvvet komutanlığını bırakın Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde 3 tane altın
madalya ile taltif edilmiş tek subaydır kahraman bir subaydır ben kendisini bir kahraman
subay olarak tanıyorum bir büyüğüm olarak tanıyorum saygı duyuyorum ve seviyorum
kendisi ile olan bütün ilişkim bu çerçevededir sırf Mustafa Levent Göktaşla olan
tanışıklığımız nedeniyle böyle bir örgütsel yapılanma oludğu iddia edilmektedir aslında
Levent Göktaş özel kuvvetler komutanlığında beraber birlikte binlerce güneydoğudaçatışmaya
girdiği personeli var beraber yaralandığı, yıllarca onunla beraber kader birliği yapmış
personeli var eğer Mustafa Levent Göktaş böyle bir yapılanma içerisinde olmak istese
kendince kendine çok daha bağlı olan herkesi çok iyi tanıdığı bir ekibi ile olmazmıydı burda
yanlış anlaşılmasını istemiyorum sanki özel kuvvetlerden böyle bir personel ile böyle bir
oluşuma neden gitmedi diye sorgulansın istemiyorum ancak burda bazı arkadaşlarımız hiç
tanımaz bazı arkadaşlarımız hiç konuşmamıştır görmemiştir kendisini hiç bir irtibatı yoktur,
hiç tanımadığı insanlarla böyle bir yapılanma içine girdiğinin iddia edilmesi hayatın olağan
akışına aykırıdır, mantıken uygun değildir.Yine Mustafa Levent Göktaş'la kendisiningözaltına
alındığı 7 Ocak 2009 tarihine kadar 13. AĞCM'de görülen mahkemeye gelen kayıtlardan
bunu ifade ediyorum TİB kayıtlarına göre 152 kez telefon görüşmesi yapmışız bu 152
konuşmanın 30 adedi geçmişten itibaren 30 adedi 2008 yılı mart ayına kadar 2008 yılı Mart
ayında ben kendisine araç sattım, bir adet sorento jeep almıştı mart ayından sonra yaptığımız
konuşma adedi 122, yani araç alım satımı daha sonra araç ile ilgili hususlar olsun bunları bir
kendisi ile konuşmamdaki bahane olarak söylemiyorum ancak nasıl konuştuğumuzun daha iyi
anlaşılması için söylüyorum, 122 kere konuşmuşuz ve bu konuşmaların hiç birinin içeriği yok
ve hiç daha önce kendisinin dinlendiği süreçte istemesine rağmende TİB kayıtları dinleme
kayıtları getirilmemiştir. Getirilse benim bu konudaki hassasiyetimin ne kadar hassasiyetim
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olduğuna sizde kanaat getireceksiniz. Şimdi 23 şubatta ve 16 nisanda gealen ihbar maillerinde
bizim Mustafa Levent Göktaş'a bağlı bir ekip olduğumuz, patlayıcı maddeler gömdüğümüz,
özel eğitim almış , özel yetiştirilmiş bir ekip olduğumuz bu patlayıcı maddelerle Ergenekon
adına sansasyonel eylemler yapacağımız bu patlayıcı maddelerin bir kısmını işte Bedrettin
Dalan'a ait olan araziye gömdüğümüz gibi ifadeler yer almaktadır. Soruşturma makamını
yürüten savcılık makamı bu ihbarları ciddiye almıştır. Hatta ciddiye alındığınıda şöyle bir
ifade ile belirtmişlerdir. Mahiyetinin ele geçirilen mühimmatla doğrulandığını söylemişlerdir
yani bu ihbarlarda ihbarların doğruluğu ihbar içerisinde yer alan bir arama çalışmasında
bulunan mühimmatla doğruluğu ispat edilmiştir,oysa ben sormak istiyorum o mühimmatı
bulan gömen insanlar ihbarı yazmadığını kim nerden biliyor ihbar mektubunu yazan şahıslar
huzurunuza burda çağrılıp sorulabiliyormu acaba, sen bu ihbar mektubunu nerden yazdın
bunların nerden gömüldüğünü biliyorsun diye,bu böyle bir kanaate varmak önceden sadece
ihbar mektubunda yer alan bir hususun doğruluğunukimin tarafından gönderildiği bilinmeyen
bir ihbar mektubunda yer alan bir hususun doğruluğu ile ihbar mektubunun doğruluğunu
kastetmek mantıklı değildir ihbar mektubundaki bir çok hususunda daha sonra yalan olduğu
geçen süreçte değiştirilmesi ile isim değiştirilmesi ile ortaya çıkmıştır. Eğer bu ihbar
mektubunda bir kısmını yalan bir kısmını doğru diye adlıyacak olursak işimize gelen
kısımların doğru işimize gelmeyen kısımları yalan olarak kabul edebiliriz. Bunu ne kadar
hukuk anlayışı içerisinde doğru oludğunun takdiri yine yüce mahkemenizdedir.Şimdi bunların
içerisinde 2 şubatta gömülen Beykoz bölgesine gömülen patlayıcı maddeleri maddelerden
bahsedilmekte, bu maddelerle bizim ilişkimizin olup olmadığı tespit edilememiştir bu sorunun
cevabi yoktur yine aynı zamanda o bölgede yapılan baz istasyonu gerek Jandarmanın gerekse
polisin yürütmüş olduğu elde edilen bulgularda yine bizimle ilgili somut inandırıcı kesin hiç
bir delil olmadığı ortadadır, yine bölgenin coğrafi özelliklerine baktığımızda kimse tarafından
görülmeyecek o kadar çok geniş alan varken niye o noktanın özellikle herkes tarafından
görülecek şekilde seçildiğinin cevabı yoktur, yapıldığı şartlar ve saat itibariylede önemlidir
çünkü saat olarak mesai saati bitimine yakın yani insanların yollarda oludğu saatlerde
yapılmıştır aydınlık saatler içerisinde yani gelin bu işi burada biz bir şey yapıyoruz görün
imasıyla yapılmıştır, ikinci ihbar mektubunda yeni eylemler planladığımız ifadesi mevcuttur
şimdi daha önce planladığımız bir eylem varmıdır eğer bu ihbar mektubu mevcutsa doğruysa
doğru kabul ediliyorsa daha önce planladığımız eylemler nedir bunun somut olarak bir ortaya
konması gerekir ancak böyle bir eylem yoktur, sadece ihbar mektubunu yazan şahısların
iftirasından ibarettir Ergenekona bağlı hareket ettiğmiiz ileri sürülmektedir nedir bu bağlılık
Ergenekonun bağlılığı yani bir hiyerarşik bağlantımıdır Ergenekona karşı sempatimi
duyuyoruz veya her hangi böyle hiyerarşik bir yapı içerisinde örgütün üst düzey temsilcisi
diye adlandırılan insanlardan talimatmı almışız bunlar böyle bir somut delilerle ortaya
konulmuşmudur iddianamede veya ek delil klasörlerinde yoktur. Mustafa Levent Göktaş'ın
bize hangi emirleri verdiği ne zaman verdiği, hangi şartlarda verdiği emir verdiği
bahsedilmektte ihbar mektubunda bu doğru olarak kabul edilmekte, ama bunu ne zaman yaptı
nasıl yaptığından hiç bahsedilmektedir o zaman aynı şekilde ihbar mektubu yazarak bir çok
insanık mesnetsiz iddialarla suçlamak mümkündür. Sayın Bedrettin Dalan'ın haberi olduğu
söylenmektedir, bean tanımıyorum kendisi ile hiç bir irtbatım yok, ifadelerden okuduğum
kadarıyla buradaki arkadaşlarımdan hiç biride kendisini tanımıyor, kendisi ile hiç birinin
irtibatı yok hatta iletişim kayıtları tespit edilmiştir kendisi ile irtibatı olan şahıslarda burda
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konulabilir ancak öyle bir bulguda yoktur, ne ididanamede ne ek delil klasörlerinde, bu
konular her türlü şüpheden uzak kesin inandırıcı delillerle ne iddianamede nede ek delil
klasörlerinde ortaya konmamıştır.Gönderilen ihbar mektuplarını özelliğine bakacak olursanız
hep geleceği matuf hayaller planlar bahsedilmekte, şunu yapacaklardı şuraya gittiler şunu
planladılar, ancak ve bu ihbar mektuplarına görede eş zamanlı olarak operasyon
düzenlenmekte kolluk tarafından ve nedense bu ihbar mektubunun içeriğinde yer alan
bulguları andıran çağrıştıran veya bunların bazı unsurlarını ihtiva eden dijital medya
bulunmakta veya verilen bulunmakta, şimdi burda şöyle bir şey var hiç bir aksamadan
kaynaklanan tespit yok yani bir terör örgütü olduğu iddia ediliyor illegal bir yapılanma bu
illegal yapılanmanın her hangi bir işlemini aksamasından dolayı içinde bulunan bir
personelinin bunu yaparken deşifre olması yakalanması gibi bir şey söz konusu değil, hep
ihbar mektupları var , ihbar mektuplarında bunu şu yaptı şu şunu yaptı şeklinde ifadelerle
burdaki ben ve diğer arkadaşlarım suçlanmaktadır, ülkemizde terörle mücadalenin yıllara sari
olarak gelişimine baktığımızda bütün hele bize isnat edilen bazı özellikler var yüzyılın terör
örgütü Ergenekon terör örgütü çok eski yıllara dayanan bir geçmişi var bunlar çok gizliler
hatta kendileri olduğunu bilmiyorlar çok iyi yetiştirilmiş eğitim almış kişilerden oluşmuşlar
şimdi bu kadar teknik bu kadar üstün vasıflara sahip çok eski denen terör örgütü elektronik
ihbar mektupları ile ortaya çıkartılmıştır başarılı bir çalışmadır ancak çok cahil insanlardan
oluşan başka terör örgütleri ülkemizde hala kan akıtmaya devam etkemtedir eğer terörizmle
mücadelenin yıllara sari gelişmesine baktığınızda ikisi birbirine tutarlı değildir, mantıksızdır,
bunun tek sonucu böyle bir örgüt daha doğrusu bizim içinde bulunduğumuz böyle bir
yapılanma olmadığıdır, böyle bir yapılanma yoktur, özel eğitim almış askerlerden oluştuğu
öne sürülen böyle bir örgütün iddia edildiği gibi hükümeti veya meclisi ortadan kaldırmaya
yönelik hiç bir fiili faaliyeti harekatı olmamış aksine öne sürülen iddialar tamamen bir dijital
medya iftirasından öteye geçmemiştir, üyeler arasındaki şu anda huzurda yargılanan üyeler
arasındaki tek ortak nokta aynı kurum çatısı altında çalışmaktır yani kurum mensubiyetidir.
Başkada hiç bir ortak özelliği yoktur. Eğer aynı kurum çatısı altında çalışmayı bir örgüt
üyeliği ile suçlanılma kanıtı olacaksa aynı kurum çatısı altında çalışan bir çok farklı sektörde
çalışan insanlar doktorlar, her hangi bir kurumda çalışan insanlarda sırf birbirleriyle bir
iletişimleri var diye bir örgüt kurmakla suçlanabilirler oda mantıklı değıildir. Poyrazköyde
bulunan mühimmatlarda 22 adet lav mühimmatı bulunmuş çıkarılmıştır, şimdi bu 22 adet lav
mühimmatı içerisinde 17 adet doludur, 5 tanesi boştur, bu 17 adet dolunun içeriside 9 adedi
yabancı menşeilidir ve kafile ve seri numaraları kazınmıştır, yabancı menşeli olan lav
mühimmatının. 3 adedi Jandarma Genel Komutanlığına aittir,tespit edilmiştir MKE'nin
yaptığı çalışmada ancak bunların seri numaraları silinmemiştir , Jandarmaya ait olanın, dolu
olan 5 adedi ise MKE yapımı olup bunlarında kafile numarası silinmemiştir, pyani dolu 17
adet lav mühimmatından sadece 3 adet Jandarmaya ait olanların seri numaraları bırakılmıştır,
ayrıca boş olan 5 lav mühimmatınında serinumaraları silinmemiştir üzerinde bırakılmıştır
şimdi burdaki mantık çelişkisini çok rahat anlayabiliriz bir kere dolu lav mühimmatının seri
numaraları silinmemişken boşların niye silinmesin bunu gömen insanlar boşları silmeye niye
bir gereksinim duymamışlardır, böyle bir iş tesis etmemişlerdir, ayrıca Jandarmaya ait olanlari
niye silmemişlerdir burda bir cürüm atma çalışması vardır, burda kasti olarak bu kafile ve seri
numaraları nerden bulunduğunu bilmediğim dolu lav silahı için söylüyorum bunu, lav
mühimmatı buraya konularak Jandarma Genel Komutanlığını aynı zamanda boş lavlarla ile
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Deniz kuvvetleri komutanlığını ve personelini cürüm atılmaya çalışılmaktadır suçlanmaya
iftira atılmıştır yoksa bizim gömdüğümüz iddia edilen bir mühimmat olduğu söyleniyor
bizimle irtibatlanacak olanların niye seri numaralarını silmeyelimki eğer ben oraya bir
mühimmat gömüyorsam öncelikle silmem gereken benimle irtibatlanacak olan mühimmatın
seri numarası değilmidir mantıklı olarak ben bana ait olanları silmemişim ama yabancı
menşeli olanları silmişim MKE'den verilmiş olan doluları silmişim, aynı zamanda bir tek
jandarmanınkini bırakmışım, bu hayatın olağan akışına uygun olan bir harekat tarzı değildir.
Arama çalışmaları sırasında bölgede atılı olarak bulunan bir lav mühimmatı bulunmuştur, o
arama yapan kolluktaki arkadaşlar bunu almak istemişler ancak bölgede nezaret eden subay
arkadaşlardan bir tanesi bunu eğitim maksadıyla kullanıldığını söylemiştir, şimdi tabi bunu
yani dikkat çeken bir konu boş lav mühimmatı bölgede atılı bulunmuytur bölgedeki yapılan
aramanın gerilimi ile oradaki arkadaşlar her hangi bir sıkıntı çıkabileceği endişesiyle
anladığım kadarıyla böyle bir mazeret üretmişlerdir çünkü size arzedilen resimlerdede
göreceksiniz bölgede atılı olarak bulunan bir çok lav mahimmatı vardır bölge atış sahası
olarak kullanılan bir bölgedir ve kullanıldıktan sonrahiç bir maksada hizmet etmeyen
tamamen boş soba borusu niteliği olarak nitelendirilen boş bir mühimmattır hiç bir maksadı
yoktur ben Sat Kurs komutanlığı yaptım eğitim birimlerinde çalıştım hiç bir zaman eğitim için
kullandığmız boş mühimmatı kulalnmadım sat grup komutanlığı personeli eğitimlerini dolu
lav mühimmatı ile yaparlar ayrıca eğer bir eğitim varsa ve kullanılacaksa bu mühimmat sağa
sola atılmaz, boşta olsa, eğitim malzemesi olacaksa eğitim malzemelerini bulunduğu
yerdebulunur, ben bu ifadeyi ordakisubay arkadaşımızın ifadesini olayın gerginliği ile
bulunan ortada bulunan boş bir lav mühimmatından dolayı sıkıntı yaşanmaması nedeniyle
böyle bir değerlendirme olduğunu düşünüyorum sayın savcılarımızda şöylme bir
değerlendirmede bulunmuşlardır iddianamede boş lav mühimmatıyla eğitim yaptırdığımızı
öne sürmüşlerdir oysa baktığınızda şurda huzurunuzda bulunan satlara en tecrübesizi 15
yıllıktır boş lav mühimmatı ile hiç kimsenin eğitim yapmaya ihtiyacı yoktur, google'den
yanidünya haritasıın dijital olarak veren sistemden alınan görüntülere baktığımızda bölge sat
grup komutanlığı olarak nitelendirilen bölge şurasıdır, fiziki olarak tellerle çerçevesi çizilen
yer burasıdır bunun dışında olarak sadece şurda bir gömme cephanelik söz konusudur yine
tellerle ve nöbetçilerle korunan bir bölge onun dışında şu bölgede arkada kalan yine şurdan
vadinin içine doğru giden bütün her yer askeri yasak bölge niteliğinde olsa bile her hangi bir
koruma çiti ile korunan insanların girişinin tamamen fiziken mümkün olmadığı bölgeler
değildir hatta bölgelere çoğu zaman siviller gelmektedir bir çok yabancı uyruklu insanda bu
bölgede çeşitli şekilde askeri yasak bölge içerisinde yakalanmıştır, yine basında yer aldı
arkadaşlarımını bir tanesini telefon konuşmalarında var amerikan konsolosluğuna ait bir
arabayla yine amerikalıların bu bölgelde o süreç içerisinde görüldüğüne ve yakalandığına dair
bilgiler söz konusu yinebu öbgelede rus uyruklu yunan vatandaşı olan bir din adamının aynı
zamanlarda bu bölgede bulunduğu görüldüğü söylendi açık bir bölgedir şimdi mühimmatların
bulunduğu yer şurda takribi olarak gösteriyorum şurda bir yerdir, buraya arkalardan sağdan
soldan orman yolları yapılmıştır , yani şu anda google'deki resimlerin ne kadar yeni olduğunu
bilmiyorum ama 2010 yılındayız orman yangınını önlemek maksadıyla devamlı patikalar ve
yollar açılmıştır aynı zamanda bizim eğitim için kullandığımızda bir çok patika ve yol
mevcuttur böglede sırtalar çıkan, yani şurda nöbetçilere görülmeden buraya siviller tarafından
kolayca erişim sağlanabilmektedir hatta bölgede kazılardan hemen sonrasında sanırım sabah
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gazetesinin muhabirleri o bölgeye gidip çekim yapmışlar, hiç birkimse tarafından görülmedik
kimse bize müdahale etmedi diye gazetede yayınlamışlardır, Hal böyle iken yinede kişisel
değerlendirmem olarak söylüyorum buraya sivillerin tek başına gelip mühimmat gömmeleri
zordur. Neden zordur, çünkü o bölge eğitim sahasıdır, gece burayla gidecek olan insanın o
bölgede eğitim yapan sat personeli ile bir şekilde karşılaşma ihtimali vardır ve bu yapılacağı
öne sürülen eylem için çok büyük bir risk taşımaktadır. O nedenle bunu üzülerek söylüyorum
benim en çoküzüldüğüm buraya yazarken de üzüldüğüm konulardanbir tanesi yıllarca o
birlikte çünkü o birlik bizim yuvamızdır en genç yaşlarımızda 20'li yaşlarda orda çalışmaya
başlarız 40'lı yaşlarımızda gerek sağlık nedenleriyle başka nedenlerle birlikten ayrılırız başka
bir birliğe tayin olmayız, Çocukluğumuz dediğimiz gençliğimiz, tecrübelendiğimiz bütün
yaşlarımızı orda geçiririz. Zaten bir aile gibi olmuştur herkes ve aynı zorluklara katlandığımız
için dahada yakınlaşmıştır insanlar birbirine böyle bir yerde birlik çatısı altında bunu üzülerek
tekrar söylüyorum sat ihtisaslı sat grup komutanlığında sat ihtisaslı demeyeyim sat grup
komutanlığında bir personelin burdaki yapılan işleme destek olduğu gibi bir değerlendirmem
mümkündür bu kişel bir kanaatimdir yoksa sivil şahısların buraya tek başına gelip bu gömme
işlemini yapmasını ben zor olduğunu değerlendiriyorum ancak böyle bir hainin oludğunu
bilmek çok daha üzüntü verici, bunuda açıklıkla ifade etmek isterim,Poyrazköyde bulunam
mühimmatlarda şu iddianamede ve ek delil klasörlerindeki irtibatlanmam somut delillerle
irtibatlanmam yoktur sadece ihbar mektubunda hakkımda bir idida vardır poyrazköyde
bulunan mühimmat ile ilgili olarak mühimmatın üzerinde yapılan incelemelerde şahsıma ait
hiç bir bulgu bilgi delile ulaşılmamıştır, bazistasyonu kayıtlarımdan o bölgeye gitmediğim
zaten tespit edilmektedir o bölgede yapılan gömmenin ne zaman oludğunun tespiti kosunuda
daha sonrada yapılan yanlışlığı size arzedeceğim ancak bu mühimmatla beni ilişkilendiren
sadece kimin tarafından yazdığı bilinmeyen bir ihbar mektubudur başka hiç bir somut bilgi
delil kesin bir emare yoktur bulgu yoktur, lav silahlarını gömüldüğü yer itibariyle çok kötü
şartlarda olduğunu arzetmiştim aslında resimlerde polisin kazı çalışması esnasında çektiği
resimlerde görüntülerdede var suyun içeriside çıkan sularını silkeledikleri kazdıkları yerin bir
karış demeyeyimde daha fazla su içerisinde olduğu görülmektedirşimdi bu şartlarda gömülen
biraz önce arzettiğim gibi hassas elektrikli ateşleme düzeneğine sahip bir mühimmatın çalışıp
çalışmayacağı şüphelidir, çalışmama ihtimalı çok yüksektir çünkü bu tip mühimmat normalde
depolanacağı yerde yani ordonat depolarında dahi özel şartlarda özel subunet nem sıcaklık
şartlarında depolanır, böyle bir şart içiresinde bulunan mühimmatın çalışıp çalışmadığının
tespiti 15 ekim 2009 tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü bomba imha ve inceleme
müdürlüğü tarafındanbir rapor hazırlanmıştır bu rapordada belirlenmiştir burda çıkarılan
malzemelerin sağlam oldukları çalıştıkları ifade edilmiştir hiç bir sıkıntısını olmadığı ifade
edilmiştir şimdi ben bilmediğim içinde soruyorum bu konuda bir bilirkişi incelemesi yaptırılıp
yaptırılmadığını bilmiyorum ancakpolise yaptırılan bu bilirkişi incelemesinin uygun
olmadığını düşünüyorum kendilerinin özel bir test metodu varmıdır yani sadece dış fiziki
kontrolle bu tamam bunun her hangi bir şeyi yok çalışırmı demişlerdir yoksa bu mühimmatın
çalışır olduğunu test eden özel bir test cihazımı vardır veya bu mühimmatın tamamını alıp tek
tekmi bu test sürecinden geçirmişlerdir veya içleriden örnekleme yoluyla bir tanesini iki
tanesini alarakmı geçirmişlerdir, bunların cevaplarının ortaya çıkması lazımdır çünkü bu
mühimmat o şartlarda depolandıktan sonra kullanılmaz hale gelecektir ayrıca mühimmatın
ordan çıkarıldıktan sonra 15 ekimde bu rapor hazırlanmış 22 nisan 21 nisan olarak düşünecek
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olursanız aradan geçen onca ay süresince bu mühimmata koruyucu bir bakım yapılmışmıdır
hangi şartlarda götürüldüğü yerde muhafaza edilmiştir ondan sonramı çalışma yapılmıştır
bunun bir kere sorgulunması gerekir, yabancı menşeli lav mühimmatları mevcuttur 9 adet, bu
yabancı menşeli lav mühimmatlarının devletimizde hangi birimlerninkullandığını hangi
birimlerin ithal ettiğini bilmiyorum, sorulması gereklidir, yabancı aynı zamanda Ergenekon
davası sanıklarından İbrahim Şahine ilişkin yapılan kazılardada yabancı lav mühimmatı
yabancı menşeli lav mühimmatı ele geçirilmiştir, bunların ikisi arasında bulunanlar arasında
bir bağlantı varmıdır yokmudur bilmiyorum ama araştırılması gerekmektedir çünkü bu
malzemeleri bir yerden temin eden şahıslar oraya getirip gömmüşlerdir,iş yerimde ve evimde
yapılan aramalarda draha öncede arzettim bir çok dijital medya aygıtına yani bilgisayarlar
muhtelif sayıda CD DVD'ye el konulmuştur daha sonra bunlarla ilgili dijital medya
incelemeleri yapılmıştır dijital medya incelemelerinin ilerleyen safhalarında tekrar tekrar
yapılan incelemelerinde nedense işte bunlar içeriside suç konusu olan bilgiler bulgular sahte
diye nitelendirdiğim planlar ortaya çıkmıştır. Şimdi bunların içerisinde 2 nolu delil olarak
değerlendirilmiştir1 nolu CD'dir bu bu CD'nin içerisinde de data stash diye bir programın
olduğu söylenmiştir, bu data stash programı ile ilgili programın içeriğinin ne olduğunu
avukatlarımçok detaylı olarak arzedeceklerdir ben sadece bulunma süreci ve içerisindeki
bilgilerin tespit edilmesindeki ortaya çıkan tutarsızlıkları ve mantıksızlıkları arzedeceğim,
şöyle bir ifade yer almıştır iddianamenin 25. Sayfasında, 1 nolu CD'de data stash isimli özel
bilgisayar programı kullanılarak 3 nolu DVD'de bulunan video görüntüsüne ait dosyanın içine
gizlenen ac.rar isimli gizleme dosyasını okunur hale gelebileceği getirillebileceği tespit
edilmiştir böylece 3 nolu DVD içerisinde normal bilgisayar kullanıcıları tarafından okunması
ve görülmeasi mümkün olmayacak şekildefarklı bir dosyanın data stash isimli program
kullanılarak gizlendiği anlaşılmıştır. Evimden ve işyerlerimden alınan CD DVD sayısı 11 dir
5 DVD 6 CD'ye el konmuştur dijital medyalar göz altında bulunduğum süre içerisinde 22-23
nisan 2009 tarihinde incelenmiştir, bu incleme sonunda suç konusu olabilecek her hangi bir
veriye bilgiye rastlanmadığı raporlanmıştır daha sonra bilinmeyen bir nedenden dolayı ikinci
bir inceleme yapılması ihtiyacı doğmuştur.Bunuda detaylı olarak arzedeceğim, yani 4 mayısta
yapılan ikinci incelemede bir senaryo dahilinde bu princo CD'nin içerisinde data stash
programı bulunudğu söylenmiştir dijital medya incelenmesinde,şimdi 22-23 nisanda bütün bu
dijital medyanın incelemesi yapılmış bunlara ilişkin olarak içlerinde hiç bir suç konusu olan
bir bulguya rastlanmadığı raporlanmıştır, bu varken 4 mayısda yapılan ikinci incelemede
bulunan bu data slash programı neden ilk incelemede görülmemiştir bunu cevabı yoktur, yani
bu daha sonra CD'nin içerisine ışınlama yoluyla geldiği bilinmemektedir ancak 22-23 nisanda
yapılan incelemede böyle bir program yoktur olsaydı zaten her halde 22-23 nisanda bu
program ve daha sonra yapılan işlemlerin hepsi tek tek ortaya çıkardı. İncelemeyi yapan
bilirkişi soruşturmayı yürüten kolluktan oluşturulmuştur bu önemli bir husustur, polislerden
kolluktan bilirkişi oluşturmasının ne kadar hukuki olduğunun takdiri yüce mahkemenizindir.
Dijitahl medyaların uzmanlık ve teknik ekiplerin yanı sıra bu kapsamda akademik bilgi ve
tecrübeyede sahip bilirkişiler mevcut iken hukuk dışı olacak şekilde bu işlerin özellikle arama
ve el koymaya katılan kolluğa yaptırılması manidar ve şüphecidir, şüphe çekicidir, ayrıca ben
22 nisan 2009 tarihinde gözaltına alındım24 nisanda tutuklandım, mayısta yapılan inceleme
neticesinde öne sürülen bilgiler 24 nisanda mevcut değildir tutuklandığımda, yani djital
medya incelem eraporlarının tarihlerine baktığımızda ben tutuklandığım 24 nisan tarihinde
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böyle bir benim hakkımda iddia edilen sahte Kafes Planı diğer bilgilerin hiç biri mevcut
değildi, o zaman ben şu soruyu soruyorum ben niye tutuklandım sadece bir ihbar mektubuna
istinadenmi tutuklandım hakkımda hiç bir somut delil yokken sadece Mustafa Levent Göktaş
ile yapmış olduğum telefon konuşma adedine bakılarakmı tutuklandım.Bu da yüce
mahkemenizin takdirinedir.CD'nin içeriğini bilmiyorum mezuniyet töreni diye bir başlık var
CD'de 1 nolu CD'de hatırladığım kadarıyla 2008 yılında emekli olduktan sonra Kurtarma ve
Sualtı Komutanlığındra emeklilere şilt verilmesi töreni icra edilmiştir bu törende çekilen
resimlerin bana bir arkadaşım tarafından gönderildiğini düşünüyorum o CD olduğunu
düşünüyorum o CD'nin bana geliş tarihi 27 şubattır bunu kuryeden geliş yerinden öğrendim
kendisinin gönderdiği, bu CD içerisideki dosyalar yani resim dosyaları benim bilgisayarıma
kayıtlanmıştır yani kayıt vardır, bilgisayarımın içerisindedir aynı zamanda bu CD içerisinde
iki adet dosya vardır bir tanesi mezuniyet töreni bir taneside data stash iddia edildiği gibi
dijital medya içerisinde fakat ek delil klasörü 10'da dijital medya inceleme raporuna baktığınız
zamah 2 nolu delil olarak adlandırılan 1 nolu CD'ye ilişkin bu içinde bulunduğu öne sürülen
programların ne zaman kaydedildiği son kaydedicisinin güncelleyeninin kim olduğuna dair bir
bilgi yer almamaktadır bu bilgiler özellikle konmamıştır, sadece bu biraz önce arzettiğim
muğlak ifadelerle yapılan ikinci incelemede bunun içerisinde data stash programı bulunduğu
söylenmiştir ancak içinde bulunan programlara ilişkin olarak hiç bir inceleme yapılmamıştır.
Bunu en başta söylemek istiyorum dijital medyalara ilişkin olan savunmamda, benden
ofisimden ele geçirilen ve suç konusu bilgiler taşıdığı iddia edilen 3 nolu DVD ve 1 nolu CD
içerisinde yer alan dosyaların bilgilerinin hiç biri yine benden ofisimden el konan diğer dijital
medyaların hiçbirinden çıkmamıştır yani bilgisarlarımda gerek masa üstü olarak kullandığım
bilgisayarımda gerek diz üstü bilgisayarımda bu DVD'nin içerisindeki bilgilerin hiç biri
çıkmamıştır geri çağırma programlarıyla kolluğun yapmış olduğu incelemeye rağmen bununla
ilgili hiç bir husus yoktur, bu hayatın olağan akışına aykırıdır sizin elinizde böyle hükümeti
devirecek darbe zemini hazırlamaya yönelik suçsuz insanların canına kastetmeye yönelik
elyem çok önemli bir plan olduğu iddia ediliyor ancak siz bunu bir kere açıp
bilgisayarlarınızda bakmamışsınız bir kere incelememişsiniz, bu hayatın olağan akışına aykırı
olmasının yanı sıra aynı zamanda mantıksızdır, gerçekleşmesi mümkün olan bir şey değildir.
Ya biri bunları sonradan oraya koymuştur yada biri bunlara sonradan bilgi yüklemiştir çünkü
benim bunların içerisinde olan bilgilere ilişkin hiç bir bilgim ilgim alakam yoktur.Yine çok
dikkat çekici bir husus elimde bir tane şifreli program olduğu iddia edildi data stash, bu data
stash'ı ben böyle bir şifreli programım varsa niye DVD'ye veya CD'ye koyayım, bunu niye
ben bilgisayarımda bir yerde tutmayayım bu bir program bilgisayarda yığınla işletim programı
var, aynı zamanda bu program görüntülerin arkasına bilgi sakladığı öne sürülmüştür o zaman
ben niye bu saklamak sitediğim bilgileri bir tane DVD'nin içerisine saklayayım
bilgisayarımda yüzlerce binlerce görüntü dosyası var her hangi bir tanesinin arkasına
saklasam ne olacak, bulunamayacaktı neden bulunamayacaktı diye size arzedeceğim çünkü
kolluk yapılan incelemede 1 nolu CD'de data stash'ı gördüğünü beyan etmiş daha sonra direk
gidip 3 nolu DVD'yi alıp 3 nolu DVD'nin içine bakmıştır ancak kendi yaptıkları ifadelerlede
ters düşmüşlerdir çünkü kendi ifadelerinde bilgisayar kullanıcıları tarafından görünmesi
okunması mümkün olmayan yani siz DVD'yi taktığınızda DVD'nin içerisinde sadece o
görüntüyü görüyorsunuz onun içerisinde başka bir şey olduğunu görmüyorsunuz bunu
yazmalarına rağmen kendileri önce data stash'ı bulmuşlar ne hikmetse 22-23 nisanda yapılan
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incelemede bulunmayan data stash'ı bulmuşlar sonra 4 mayısta bunu buluyorlar ve direk 3
nolu DVD'ye bakıyorlar,peki benim bilgisayarlarıma niye bakmamışlar, yada aynı zamanda
ofisimde arama yapıldığında bir çok üstü markalanmamış yani boş olarak alınıp daha sonra
bilgi yüklenen DVD ve CD'lerden vardı onlar niye alınmadı, yani içerisinde bilgi olduğu öne
sürülen bu dijital medyalarının inceleme sürecindeki tutarsızlıklar ve mantıksızlıklar bir
çoktur.Bunların hepsini tek tek arzedeceğim, şimdi bir dijital medyanın dışı delil hale gelmesi
daha sonra arzedeceğim ancak çok detaylı olarak arzetmeyeceğim sizlerin çok daha iyi
malumunuz CMK.nun 134 diye bir madde var bu madde kapsamında uyulması gereken
kurallar var aynı zamanda adli ve önleme aramaları yönetmeliği var 17 maddesi bununda
uygulanması gereken maddeleri var ayrıca soruşturmayı yürüten C. Savcılığının kolluğa
vermiş olduğu bir talimat var , bu ilgili kanunlara ve talimatlara uyulmasına yönelik, Şimdi
bunlara uyulmadan ele geçirilen bir dijital medya söz konusu bu tamamen hukuk dışı bir
delildir hukuk dışı delilin içerisinde dijital medyaların sonradan değiştirilebilme özelliği
nedeniyle sahte bilgiler vardır, bilgilerin içerisinde tutarsızlıklar vardır normalde benim gerek
Kafes planı sahte olduğunu söylediğim Kafes Planı gerekse diğir bilgiler hakkında içeriği
hakkında hiç bir şey söylememem gerekir çünkü bunlar hukuk dışı delildir, ancak öyle
tutarsızlıklar vardırki gerek tarihlerde ve gerekse içerisinde yer alan bilgiler içerisinde bu
tutarsızlıkları söyleyerek bu bilgileri sonradan yükleyen insanların yaptıkları hataları
söylemek için bunlara değinmek istiyorum, hayatım boyunca görmediğim bilmediğim bu
ülkenin masum insanlarının canına kastedecek haince bir plan kaleme alınmış Kafes adı
verilmiş ve sonra bu benim ofisimde el konan CD ve DVD'lerin içinde bulunduğu öne
sürülmüştür, bende bunu 2009 yılı kasım ayında malum gazetede yer alan haberden sonra
öğrendim o tarihe kadar ne kafes planından ne DVD'nin CD'nin içerisindeki bilgilerden hiç bir
şeyden haberim yoktu, bu konuda bana hiç bir soru dahi sorulmamıştır, 2009 kasımının 19
kasım sanırım gazetede haberin yer aldığı tarih o tarihte böyle bir planın olduğu ve böyle bir
planın benden ele geçirilen dijital medyalardan çıktığını öğrendim. Planın içerisine
baktığınızda daha sonra gerek gazetedeek delil klasörlerindede mevcut, yıllarını bizim gibi
yıllarca askerlik hizmeti yapmış insanların asker insanlarda yerleşik olan askeri teamüller
yazım disiplini gibi kuralların tamamen dışındadır bir çok mantıksız yani bu işi asker olmayan
şahıslar tarafından manipüle edilerek yazıldığını gösteren çok büyük bilgiler bulgular
emareler vardır ben kendimcetespit edebildiklerimi size arzedeceğim her halde
arkadaşlarımda bu kapsamda kendi görüşleri doğrultusunda tespit ettiklerini arzedeceklerdir
şimdi bir görev bölümü vardır Ek A'sı ve bu görev bölümünün altında benim imzam oludğu
öne sürülmektedir imzalara ilişkin tutarsızlıklarıda arzedeceğim bu görev bölümüne
baktığınızda görev bölümünün içerisinde bir danışma kurulu oluşturulmuştur hala görevde
olan ve ya emekli olan o anda görevli olan planın yapıldığı tarihte görevli olan amirallerimiz
buraya yazılmıştır daha sonra bir özel operasyon gücü komutanlığı diye birmakam
oluşturulmuş daha sora onun altına özel hücre lideri daha sonra üç adet bölge komutanlığı
oluşturulmuş böyle bir plana baktığınızda görev bölümünde hiç bir hiyerarşik yapı mevcut
değildir, her ne kadar sayın savcılarım iddianamede bunu Türk Silahlı Kuvvetleri hiyerarşisi
dışında yapılan bir örgütlenme olduğunu idida etselerde ben eminim hiç bir amiral hiç bir
yarbaydan, binbaşıdan emir almaz, bu Türk Silahlı Kuvvetleri tarihinde veya Türkiye
Cumhuriyeti Devleti tarihindegerçekleşmiş bir olay değildir o yüzden çok büyük tutarsızlıklar
mevcuttur, hepimizin malumu Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yapılacak en küçük iş dahi
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askeri hiyerarşi rütbe hiyerarşisi ile yürütülür yani bu işlem cunta darbe yapacağınızı iddia
edilse de aynı şekildeyapılır veya çok ot yolunacaksada bir yerin temizliği yapıacaksada yine
aynı askeri hiyerarşide yürütülür şimdi burdaki plana baktığınızda böyle bir hiyerarşi yok, bir
yarbay arakadaşımızın imzaladığı planda albaylara kıdemli albaylara sorumluluklar
verilmekte, amirallere bu kapsamda bazı işler yüklenmekte, bu mümkün olması ihtimal
dahilinde olmayan bir olaydır böyle bir uygulama olamaz, bir plan yapıldığı zaman eğer o
planın geçerli olmasını istiyorsanız o planı gereğinin yapılmasını istiyorsanız o planı çıkartan
makamın birliğin en üst seviyedeki komutanı tarafından imzalanır yoksa o komutan tarafından
imzalanmadığı takdirde daha sonra planın içeriğinde yer alan insanlara karşı hiç bir yaptırımı
olmaz ancak burda öyle değil burda tam tersi, planda imzası taklit edilen şahısların seçimi
dikkat çekicidir, özelikle diyorum imzası taklit edilen edilen şahısların seçimi dikkat çekicidir,
ben plandaki görev bölümün göre özel plan hücre lideri olarak gösterilmiştim plana, peki ben
özel plan hücre lideri isem niye planı ben hazırlamamışım , plan lideri olan plan yapacak olan
oturup planı hazırlar planı ben hazırlamamışım planı başka bir arkadaşıma hazırlatılmış, bana
psikolojik harekat kampanya kontrol formu diye bir sunum verilmiş, aynı zamanda görev
bölümü, sonra başka bir arkadaşıma malzeme teçhizata yönelik olarak lojistik sorumluluk
verilmiş, bu seçimleri neye göre yapıldığı insanların vasıfların neye göre tespit edildiği bir
kritere dayanmamaktadır, geçerli bir mantıki bir nedeni yoktur, ayrıca görev bölümüne
baktığınızda görev bölümün altında benim imzam olduğu öne sürülüyor, fakat içeriğine
baktığınızda kurmay albaylar kıdemli albaylar bir çok personelin isimleri var, şimrdi bir tane
emekli bir şahıs emekli bir binbaşı bir tane plan yapıcı ve üstüne planda görev alacak şahısları
tanımadığı hayatı boyunca hiç görmediği tanımadığı insanların isimlerini yazacak
tanıdıklarım var sat olan arkadaşlarım var ama büyük bir çoğunluğunu tanımıyorum yazacak
sonra bu arkadaşların önüne bu plan gittiğinde ne diyecekler kim bu emekli adam diyecekler,
yani bir mantık silsilesi mantık çerçevesi yok gerek listelerde gerekse planın içeriğinde, görev
bölümüne baktığınızdaplanda görev alacak subay astsubayların görev yaptıkları coğrafi
bölgeler belirlenmiş yani o arkadaşların görev alacak arkadaşların Ege bölgesi diye
belirlenmiş ege bölgesinde görev alanları oraya manipüle etkmişler, işte Karadeniz bölgesi ve
marmara bölgesi olarak 3 adet bölge belirlenmiş, şimdi bu arkadaşların isimlerini neye göre
belirlenmiş onu bilmiyorum o bölgelerde görev alan yüzlerce binlerce subay astsubay
personel var işte onların niye isimleri yok bu arkadaşların isimleri var yada burda ismi geaçen
arkadaşlar nheden Ergenekon davasının başka görülen soruşturmalarında tekrar isimleri bir
şekilde zikrediliyor, bunlar hep şüphe uyandırıcı hususlardır yani bir iftira merkezi tarafından
yapımlan iftira ürünü olduğu bu planın ortadadır daha önce yapmaya çalıştıkları şeyleri bir
şekildre kontrol altına almaya çalıştıkları iftira yüklemek istedikleri insanların isimlerini bu
plana yazmışlardır, ayrıca ben 17 yılSat ihtisaslı olarak çalıştım icra ettiğim bütün görevlerde
sadece sat ihtisaslıpersonel arkadaşlarımla görev icra ettim, hiç bir görev kuvvetinin içerisinde
başka branşlardan başka vasıflarda insanlarla kalkıp bir görev icra etmedim, şimdi burdaki
görev bölümüne baktığınızda branşlarını kim olduklarını vasıflarını kim olduklarını
bilmediğimiz insanlarla beraber aynı şeyleri yapmakla yükümlü olarak gösteriliyoruz
suçlanıyoruz bu şu ana kadar gerçekleşmiş bir olay değildir yani Sat ihtisaslı arkadaşların
zaten 44 haftalık bir kursa gönderilip daha sonra 3-4 yılda harbe hazır hale getirilmesinin esas
nedeni beraber görev yapmaları içindir. Hayatınız boyunca hiç görmediğiniz bilmediğiniz
insanlarla hiç bir şey yapmazsınız, tenzih ediyorum o arkadaşlarımıda yani kendileri mutlaka
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branşlarında mesleklerinde başarılıdırlar, ama bizle alakası yok, alakası olmazda, sahte Kafes
Planı 3 adet coğrafi bölgeyi içermektedir Marmara Ege ve Karadeniz bölgesi ancak
gayrımüslim vatandaşlarımızı hedef aldığı iddia edilmektedir, gayrımüslim vatandaşlarımızın
yoğunlukla yaşadığı başka bölgeler nedense plana dahil edilmemiştir, mesela Akdeniz bölgesi
vardır Akdeniz bölgesinde Mersin İskenderunda bir çok gayrımüslim vatandaşımız
yaşamaktadır o bölge niye plana dahil edilmemiştir eğer bu plansa ve plan dahilinde
gayrımüslim vatanşlarımıza yönelik bir eylem yapılması öngörülüyorsa niye oralar yok niye
mesela sadece Agos gazetesi aboneleri bir şekilde yönlendirilmeye çalışılmış Agos gazetesi
ve bu konuda taraf tutmaya yönlendirilmiştir.Niye agos gazetesi abonelerine yönelik böyle bir
şey yapılmasıöngörülmüştür, adalarda yaşayan gayrımüslim vatandaşlarımızndan
başkagayrımüslim vatandaşımız yokmuydu karadenizde bir çok yerde yaşayan gayrımüslim
vatandaşımız var niye o bölgelerdeki insanlara eylem yapılacağına dair bir ihbar yoktur, bir
yönlendirme vardır, yazılmasında içine konulan isimlerde insanları suçluymuş gibi bir
göstermeye yönelik aynı zamand ahedef alınan insanlarıda bu yapılan olaya karşı taraf olmaya
çağıran bir yönlendirme vardır nitekim bunun örneğini ilk duruşmada burda gördük, taraf
gazetesinin avukatları müdahil avukatları bu davada taraf olmak isktediler, müdahil olmak
istediler Agos gazetesinin özür diliyorum, şimdi Agos gazetesi ile hayatım boyunca alakam
olmadı görmedim okumadım, sadece merhum Hrant Dink'in öldürülmesinden sonra zaten
öyle bir gazete olduğunu duydum, niye o insanları bize karşı bir taraf haline
getirmeyeçalışıyorlar siyasi destekmi aranmaktadır, bunların yazılmasının arkasındaki temel
nedenler budur sadece bu nedenle yazmışlardır eğer bu plan gayrımüslimlere yönelik bir plan
olarak yapılsaydı tüm bölgeleri içerecek bir plan olması daha uygun olurdu diye
düşünüyorum, hastalıklı bir düşünce ürünü olarak yanlış anlaşılmasınıda istemiyorum, çünkü
böyle bir planı sağlıklı düşünen aklı selim yerinde olan hiç bir insan yapmaz böyle bir plan
yapılamaz. Bu planda mücahit Erakyol albayımız var özel operasyon gücü komutanı olarak
belirlenmiş kendisi, şimdi ben kendisini hiç tanımıyorum, hayatım boyunca hiç görüşmedim,
yani bahriyede Deniz kuvvetlerinde bir şekilde insanlarla karşı karşıya gelirsiniz tanışırsınız
aynı yerde göreve gittiğiniz yerde beraber olursunuz, ben kendisi ile hiç bir şekilde beraber
olmadım karşı karşıya gelmedim telefon irtibatım yok, kendisini hangi vasıflarıyla özelm
operasyon gücü komutanı olarak buraya yazıldığını bilmiyorum benim yazdığım iddia edilen
görev bölümünde ne olduğunu bilmiyorum kendisi ile hiç bir ilişkim olmadığı zaten ortadadır
eğer ortada olsaydı çarşaf çarşaf hem burda hemde ek delil klasörlerinde yer alırdı, ancak
yoktur. Şimdi yani düşünüyorum öyle bir plandan bahsediyoruzki planın icra ettirilmesinden
sorumlu olan özel operasyon gücü komutanı ile planın yazdırılmasından plan yapmaktan
sorumlu olan onun altında görevlendirilen şahıs birbirini hiç tanımıyor hayatı boygunca hiç
görmemiştir, bu hayatın olağan akışına aykırı kelimesi dahi ifade etmemektedir bunu, böyle
bir planlama böyle bir uygulama böyle bir organizasyon olamaz, bu planda aynı zamanda
adres dağıtım bölümüde yoktur yani askeri yazım kurallarının tamamen dışında yazılmış,
ancak bir yerlerden buldukları belgelerden kopyaladıkları şeyleri bir şekilde kendilerince
ekleyerek çıkartarak yaptıkları kötü niyetli kişilerinyaptıkları ve DVD'ye sonradan
yükledikleri plandır, sonradan yüklendiğinide burda fiuili olarak size ispat edeceğiz, 27.
Sayfada Psikolojik Harekat Kampanya Kontrol formu vardır, bu bilgi destek faaliyetleri
olarak isim değişmiştir 2005 yılında genel kurmay başkanlığının aldığı karar ile Psikolojik
Harekat diye her hangi bir plan kalmamıştır,bilgi destek faaliyetleri vradrı burda niye hala
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Psikolojik Harekat diyeböyle bir ifade kullanılmıştır dikkat çekicidir,buda bu planı yazanların
bunu yapan insanların askeri birimlerden ve askeri bilgilerden biraz uzak olduğunun kanıtıdır,
ayrıca benim psikolojik harekat kampanya kontrol formunu altında imzam olduğunu söylüyor,
psikolojik harekat kampanya kontrol formu hazırlayabilecek bir Psikolojik Harekat kursu
görmedim, gördüğüm kurslarda arzettiğim kurslardır Almanyada 5 günlük Psikolojik Harekat
Oryantasyon kursu diye bir kurstur bu Nato subaylarına psikilojik harekatın ne anlama
geldiğini anlatmak için verilen bir kurstur, bunun 2 yada 3 günü bölgedeki psikolojik
harekatlarda kullanılan basın televizyongazete dergi gibi yerlerin gezilmesi ile geçen tamamen
tanımsal anlamda ifadelerin psikolojik harekatın ne oludğunu nato harekatının ne anlam ifade
ettiğnii anlatan bir kurstur onun dışında bunun dışındaki hiç mir kurs ve bilgim yoktur böyle
bir kampanya kontrol formunu hazırlayabilecek bir bilgi seviyesine sahip değilim ha bu bilgi
seviyesine sahip olan arkadaşlarımda var bu planın içerisinde onlar neden yazılmamış onu
bilmiyorum , yani bunu yapan insanların kişilerin vasıflarından ve yaptıkları işten bi haber
olduklarının en büyük göstergesidir. Burda silahlı eylemlerle bu eylemlerle biz eylem
kelimesini ilk defa bu iddianame ve ekleri nedeniyle bu kadar çok kullandım, yazdığım
yazılarda silahlı eylemlerle halkın korkutulması psikolojik harekat değil terörizm denir, eğer
silahlı eylem yapılması öngörülüyorsa böyle bir plan varsa sahte plandır bunapsikolojik
harekat demezler onun adı olsa olsa terörizm kampanyası olur insanlar psikolojik harekatta
silahlakorkutulmaz, yine bir maddede bomba phatlatılacak ifadesi var, bomba patlatılacak
diyor ben 17 yıllık sat hayatımda bomba görmedim, bombanın ne olduğunu bilmiyorum
bombada patlatmak bizimmesleki terminolojimizde tahrip düzeneği vardır tahrip yapılır tahrip
malzemesi yerleştirilir böyle bir ifade kullanmamız imkansızdır bomba patlatılması diye bir
ifade yoktur bizim kullanım alanımızda, yine aynı zamanda azınlık dinlerine mensup din
adamları diye bir terim kullanılmıştır, bu terimin azınlık dinlere mensup din adamları yerleşik
bir anladığım kadarıyla bir terimdir bu bunun kimler tarafından kullanıldığınıda bilmiyorum
böyle bir ifade varmı. 9. Maddede Kampanyanın haberleşme araçları yoğunluğu zaman
düzenlemesi diye bir şey yazılmış madde yazılmış, bunun altınada korkutucu propoganda diye
bir şeyler yazılmıştı insanlar tehdit edilecek adalar vapuruna gidilecek, adalara gidilecek yazı
yazılacak gibi saçma sapan birbirinden saçma maddeler yazılmıştır, şimdi korkutucu
propoganda diye bir şey varmı bilmiyorum, böyle bir propoganda olmaması lazım psikolojik
harekat kampanyasında psikolojik harekat diye nitelendirilen bilgi destek faaliyetleri
kapsamındaki enstrümanlar televizyon radyo, internet gibi bilgi dağıtmaya yarayan bilgi
destek faaliyeti olduğu için bilgi destek dağıtmaya yarayan faaliyetlerdir ama korkutucu
kampanya diye bir şey bulunmamaktadır.her ne kadar bu kişi bir delil olarak sunulmuş olsada
3 nolu DVD içerisinde yer alan sahte kafes planı ve sahte bilgilere ilişkin olarak
mantıksızlıkları tutarsızlıkları daha önce arzetmeye başlamıştım yine aynı kapsamda bu
tutarsızlıkları arzetmeye devam edeceğim, bu kafes planıın ekinde bir silah mühimat listesi
bulunmaktadır.Bu silah mühimmat listesinin içerisindeki rakamların ve silah mühimmatın
neye göre oluştuğunun her hangi bir kriteri yoktur, şöyleki mesela 3 adet bölge komutanlığı
vardır, silah mühimmat listesine baktığınızda kafes planındaki 5 adet susturuculu tabanca
yazılmış, şimdi ben bunları tabi bir teknik açıdan bakarak değerlendiriyorum yani böyle bir
görev planlaması eğer böyle bir malzeme listesi oluşturacak olsaydım şöyle yapardım diye
bunları arzediyorum 3 adet görev bölgesi var bu 3 Adet görev bölgesinde 3 tane tim
oluştursanız, timlerden birer tane susturuculu tabanca verseniz 3 Adet yapar 2'şer tane
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verseniz 6 adet yapar hani birer tane verip bir tane yedek versenizyine 6 tane yapar burdaki 5
rakamının hiç bir ifadesi yoktur hiç bir mantıklı açıklamasıda yoktur yine aynı şekilde bu
hasta ve hasta ruhlu insanlar tarafından yapılan planda insanlarhedef alınmaktadır yani
spesifik olarak insanların hedef alınması öngörülmektedir ancak malzeme listesine
baktığınızda 12 onda 7 yani 50 kalibrelik tüfeklerden bahesetmektedir bu tip tüfekler hiç
birzaman insan hedefler için kullanılmaz kalibreleri itibariyle uzun mesafeli atışlarda 800
metre üstü atışlarda kullanılırlar, zırhlı personel taşıyıcılar veya radar üssü gibi dediğimiz
korunaklı bölgelere atış yapmak için kullanılırlar, yani bu malzemeyi bu şekilde yazan
insanlar bu listeyi yazan insanlar cahildirler özellikle bunu vurgulamak istiyorum bu listeyi
oluşturan insanların gerek atfedilen suçların nasıl yapılacağına ilişkin hiç bir bilgileri yoktur
bu yazdığım malzemelerde hiç bir tutarlılık arzetmemektedir yapılacağı iddia edilen
eylemlerle,ayrıca silah listesine markalar yazılmıştır silah markaları tabmanca markaları şimdi
bu markalar sat grup komutanlığı envanterinde yok biz çalışmadık ancak buraya bir marka
yazılmasının tek amacı bu planı oluşturan bütün bu gömme işlemlerini yapan bu komployu
tuzağı hazırlayan insanların mutlaa ellirnde bu markalardan silahlar mevcuttur, bu silahları bir
yere gömeceklerdir, daha sonra şu ihbar mektubu ile biz bunları ele geçirdik diyeceklerdir ve
o silahlarında bakın bu planda yer alıyordu bunlar araştırıldı gömüldüğü yerden çıkartıldı
buyrun deyip bize sunacaklardır, bunuda göreceğiz önümüzdeki dönemde, yine uzi makinalı
tabanca yazılmış bu listeye şimdi yine teknik açıdan değerlendirme yapıyorum ben görev
hayatım boyunca hiç bir zamanuzi makinalı tabancayı hiç bir yerde görev ihtiyacı olarak
yazmadım,böyle bir silah bizim açımızdan hiç bir sat görevinde kullanılması veya bizim
yapacağımız işlerde kullanılması öngörülen tipte bir silah değildir hiç bir yerede
yazılmamıştır bugüne kadar talep dahi edilmemiştir yine aynı şekilde biraz önce yapmış
oludğum değeğrlendirmem kapsamında bu silahta bu şahısların ellerinde vardır, bunada bir
yere gömeceklerdir ondan sonra bu planda vardır deyip çıkartıp bize sunacaklar, kafes eylem
planının kendi ek delil klasöründeki nüshasına baktığımızda kopyanın 1-5 diye bir ibare
vardır, şimdi bu kopyanın o 1-5 deyince bizim askeri anlamda anladığımız bundan 5 adet
yapılmışbu eldeki yani kafes eylem planı diye dijital medya olarak dijital veri olarak yüklenen
plan birinci nüshası olarak anlıyorum ben,bundan bir 4 tane daha olması lazım normalde
ancak malumunuz böyle bir orijinal plan yoktur çünkü bu sahtecilik yöntemi ile bilişim
sahteciliği yöntemi ile kopyala kes yapıştır yöntemleri ile üretilmiş olan bir plandır ve o
yüzden dijital medya olarak yüklenmiştir, böyle bir plan yoktur, yine aynı şekilde kafes eylem
planında KP03 ibaresibulunmaktadır şimdi normalde planlarda veya bu tür emirlerde o planı
çıkartan komutanın adıın ve soyadının baş harfleri yazılır kim çıkartıyorsa önemli değildir A
ile başlayan ismi varsa A soyadı B ise AB olur o dönem içerisinde kaç tane emir veya şey
çıkartıyorsa ondan sonra o numaralandırılır 1-2-3-4-5 diye, şimdi burda KP03'ü ben her hangi
bir mantıkla bağdaştıramadım, planda ismi geçen üst rütbeli komutanlarımız dahil hiçbirini
nad ve soyad kısaltmaları buna uymamaktadır, yani bunu her halde kendi kafalarına göre
böyle bir KP ibaresi olarak belirlemişlerdir yine aynı şekilde tarih saat grubunun yazılışı
askeri anlamda hatalıdır hiç bir asker bu şekilde tarih saat grubunu yazmaz tarih saat
grubunuda 30.09 Cemal Mart yazmışlardır böyle Mart 2009 zaten bu 30.09.Cemal Mart 09
olması zaten Mart 2009 yerine Mart 09 yazılması gerekir özellikle bu planı yaptığı iddia
edilen asker huzurunuzda buunan şahısların askerlik yaşantılarına geçmiş tecrübelerine
baktığınızda bu kolaylıkla yapılabilecek bir hata değildir , sahte plan içerisinde eylem
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kelimesi çok kullanılmıştır, daha öncede arzettim şimdi bu eylem kelimesi bizim
terminolojimiz içerisinde olan bir kelime değildir , biz eylem kelimesini kullanmayız harekat
veya görev vardır bizde,ancak burda bombalı eylem bir çok şekilde eylem kelimesi
kullanılmıştır bu eylem kelimesi daha çok sivil terminolojide kullanılan emniyet
terminolojisinde kullanılan bir terimdir o nedenlede dikkat çekicidir, şimdi bu belge
gerçekmiş gibikabul edilmiştir çünkü şimdi biz huzurunuzda bu belgenin içeriğinde yer alan
bilgilerle suçlanmaktayız, gerçek gibi kabul edilmiştir çünkü içeriğinde yer alan bütün
saçmalıklar bütün çevrede hiç dikkat edilmemiştir tutarsızlıklara hiç dikkat edilmemiştir
tutarsızlıklara dikkat edilmemiştir ayrıca gerçekmiş gibi kabul edilmiştir madde bu plan
dijitaldir medya ortamındadır bütün bu belgeler şimdi malumunuz daha önce irtica ile
mücadale eylem planı diye bir belge üretildi bu belge fotokopi bir belge diye delil özelliği
taşımadığı için kovuşturmasında her hangi bir delil özelliği taşımadığı için hakkında suç
isnadı yapılan insanlara karşı her hangi bir işlem yapılmadığı görülmüştür, ancak yine aynı
belgenin özelliğini taşıyan burda bir dijital medya söz konusu üzerindeki imzalar ıslak imza
değil yani hukuki hiç bir özelliği yok, ancak ayrıca dijital medya incelemesi içeriğindeki
teknik özelliklere baktığınızda sahte oludğuna yönelik çok büyük emareler ancak ona rağmen
12 aydır bu belge gerçekmişçesine biz kapsamlı sistematik bir basın tarafından kapsamlı
sistemiatik bir linç kampanyasına tutulduk bu belgenin gerçek olmadığı bilihare size
arzedilecektir malumunuz başkanım bilişim dünyasında bır çok sahtecilik yer almaktadır.
Aklınızın alamayacağı benim bilişim olarak çok fazla yeteneğim yoktur ancak bu kapsamda
her türlü sahteciliğin yapılacağını görüyoruz. Bu arada her hangi bir suç duyurusunda
bulunmadık. Ancak yine bunu arzetmek istiyorum. Haziran ayında benim bilgisayarımda daha
önce internetten yapmış olduğum bir ticari alışverişte bilgilerim kullanılmak suretiyle kredi
kartımdan 14.000 küsür liralık bir bilgisayar korsanlığı ile sahtekarlık yapılmıştır. Ancak
burda dikkat çeken bir nokta vardır. O anda bu bilgisayar korsanlığının sahtekarlığının
yapıldığı dönemde ailemizin başka bir üzüntüsü olması nedeniyle bir büyğümüzü
kaybetmemiz babamızı kaybetmemiz nedeniyle fazla üzerinde durmadık. Ancak dikkat çeken
bir husus vardır. Bu dikkat çeken husus yapılan harcamanın tamamı biletlere harcanmıştır.
Uçak biletlerine ve otobüs seyahat firmalarına. Şimdi eğer bu sahtekarlığı yapmak istelen
şahıslar maddi bir kazanç elde etmek istiyorlarsa hiç bir zaman kimliklerini
kullanamayacakları böyle bir bilet alma işlemine girişmezler. Buda oldukça dikkat çekici bir
bilgisayar sahtekarlığı olarak ortaya çıkmaktadır. Dijital ortamda üretilmiş olan orijinali
bulunmayan özelliklye söylüyorum dijiutal ortamda üretilmiş olan orijinali bulunmayan bir
belgenin gerçekmiş kabul ederek şu anda huzurunuzdayız yargılanmaktayız sayın başkanım.
Ayrıca bu uydurma plan üzerinde bana ait olduğu söylenen imzalarında yapılan bilirkişi
incelemesinde bu bilirkişi incelemesini yine polis bilirkişisi tarafından yapılmıştır. Benim
tarafımdan atıldığı yönünde her hangi bir kaanat edinilmediği söylemnemektedir. Yani
imzanın bana ait oludğu yönünde her hangi bir kanaat yoktur. Ayrıca bu dijital medya
tutarsızlıklarınıda bilahare arzedeceğim. Yine iddianamede karşıt medya diye pardon bu belge
içerisinde karşıt medya diye bir terim kullanılmıştır. Bu terimlerin ne olduğunu bilemiyorum.
Ancak bizim kullandığımız terimlerin daha öncede arzettiğim bir kaç tane daha terim var.
Bunlar yerleşik terimlerdir . Bu yerleşik terimlerin hangialanlarda daha çok kullanıldığına
dikkat edilmesi gerekir. Bu konuya özellikle dikkatinizi arzediyorum. Şimdi bu belgede
operasyonlar olarak bazı menfur hadiselerden bahsedilmiştir. Gerek Hrant Dink cinayeti
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gerekTrabzondaki menfur cinayetler. Operasyonlar olarak nitelendirilmiştir belgeye
yazılırken. Ve bu cinayetler serisinde bazılarında üst düzey emniyet teşkilatının çeşitli
makamlarda görevli olan üst düzey emniyet teşkilatındaki bazı insanların sorumlu
olabilecekleri üzerlerine düşen görevlerini yeterince yapmadıkları konusunda Başbakanlık
Teftiş Kurulunun hazırlamış olduğu raporlar mevcuttur. Şimdi durum böyle iken şu anda
huzurunuzda bulunan davanın İstanbul Emniyet müdürlüğünde soruşturmasını yapan
birimlerde yine bu mesnetsiz ibareleri buraya koyan ekipler kimler oludğunu ekipler oludğunu
merkez oludğunu size daha önce arzetmiştim. Bu huzurunuzdaki davanın soruşturmasını
yürüten İstanbul Emniyet müdürlüğünde maalesef bu menfur hadiselerde sorumlu olan
şahıslardan bir kısmı halen çalışmaktadır ve bu davanın soruşturmasındada çeşitli evraklar
altında imzası olduğu nedeniyle görev aldıkları ortadadır. Bunun takdiride yüce
mahkemenizdedir. Planın içeriside bir çok yerde geçmişte yapılan olaylara atfedilmiştir bazı
cümleler. Mesela bir tanesi Ergenekon davasında bulunan personelimize veya ele geçirilen
silah ve teçhizatın bir bölümü ele geçmiştir falan gibi,böyle geçmişte yapıllmış olaylara atfen
bilgiler mevcuttur. Bunların tek amacı vardır. Eğer ben bu planı yapacak olsaydım. Geçmişte
gerçekleşmiş hukuki sonucu olan kovuşşturması soruşturması yürütülen benim hakkımda suç
teşkil edebilecek hiç bir şeyi bu belgeye yazmazdım. Ancak nedense geçmişte yer almış bütün
sonucu belirlenemeyen bulunamayan soru işyaretleri olan olaylardan bir şekilde bu belgede
paragrafla bir isimle bahsedilmektedir. Mantıklı düşünecek olursak böyle bir şeyi yazmanın
hayatın olağan akışı içerisinde hiç bir yeri yoktur. Böyle bir ifade kullanılamaz. Yani şöyle 30
mart 2009 tarihinde yapıldığı öne sürülmektedir bu planın. 30 mart 2009 tarihinde öyle bir
plan yapıyoruzki içine öyle maddeler öyle isimler öyle ifadeler koyuyoruzki geçmişteyapılmış
olan müsebbibi bulunamayan kovuşturması soruşturması devam eden bütün olayların
sorumluluğunu üzerimize alıyoruz. Bu benim mantığıma sığmıyor. Böyle bir şey yazılmaz.
Akıllı olan bir insan böyle bir şeyi yazmaz. Bunu ancak bir başkasını üstüne suç yıkmaya
çalışan insanlar yazar. Bir başkasını bu suçlarla ilişkilendirmeye çalışan insanlar yazar.
iddianamede 30 mart 2009 tarihinde imzalandığı bu planın ve yürürlüğe girdiği öne
sürülmektedir. Şimdibütün bu dijital medya sahteciliğini her şeyini bir tarafa bırakalım. 30
mart tarihli 30 mart 2009 tarihinde imzalanan bir planda ne olur geleceğe matuf hareketler
planlanır. Zaten planın içerisindede yapılacaktır edilecektir şeklinde ifadeler
konulmuştur.Ancak şimdi bazı şeylere bakıyorsunuz. Hep geçmişteki olaylarlar irtibat
kurulmaya çalışılıyor bunlardan bir tanesi yine ihbar mektubu ile irtibat kurulmaya
çalışılmıştır. 3 mayıs 2007 tarihinde 9 adet ermeni okuluna Temel Malatyalı müstear ismiyle
kim olduğu tespit edilememiş bir şahıs tarafından tehdit mektubu gönderilmiş. 23 Mayıs 2009
tarihinde gönderilen ihbar mektubunda da bu mektupları bizim tarafımızdan gönderildiğini,
özellikle Kasımpaşa Postanesi'nin seçilmesinin amacının da Kasımpaşa Postanesi'nde
güvenlik zafiyetinin olduğu, kamera bulunmadığı gibi böyle bir ifade konulmuştur. Şimdi
olayın başka bir tarafı da iddianamede bu eylemin, 3 Mayıs'ta gönderilen mektuplarla bizim
DVD'de yer alan, daha doğrusu DVD'de bulunduğu öne sürülen hususların örtüştüğü gibi bir
ifade kullanılmıştır iddianamede. Ben hukuk eğitimi almadım Sayın Başkanım. Mantıken
değerlendirmeye çalışıyorum. Eğer yanlış birdeğerlendirme de yaparsam özür diliyorum.
Şimdi bir şahsın kanun dışı bir eylem ile suçlanabilmesi için örtüşme diye kanuni bir gerekçe
var mıdır. Bu konular örtüşmektedir. Bir şahsın bir işlemde suç olabilecek bir işlemde
sonuçlanabilmesi için yeterlimidir. Oysa burda iddianameye baktığımızda somut delilerle
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desteklenemeyen bir çok olay örtüştüğü anlaşılmıştır aldığı anlaşılmaktadır altı özenle
çizilmesi gereken bir konudur dikkat çekmektedir amaçladıkları görülmüştür gibi muğlak
ifadelerle yazılmıştır iddianamede bulunmaktadır. Şimdi 3 mayıs 2007 tarihinde yapılan
mektup gönderme eylemine ilişkin olarak sayın savcılarımızın elinde yani bu iddianameyi
yazan savcılarımızın elinde benim iştirak ettiğime dair hiç bir somut veri yoktur. Ancak
iddianamede benim hakkımda suç konusu olabilecekler arasında yer almaktadır. 3 Mayıs 2007
tarihinde benim nerde oludğum bellidir. Postaneye kimlerin gönderdiğide çok rahat
bulunabilir. Çünkü bizim hayallerimizde dahil olmak üzere gömülen her şeyden haberi olan
bir teşkilat söz konusu. Sadece bir postaneden mektup gönderilmesi işleminin çok rahat ve
kolay olması gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca DVD içerisinde çeşitli adresler vardır, bir çok
adresler yüklenmiştir DVD'nin içeriside. Bu adres dosyalarının içerisinde hiç bir tanesinde bu
3 mayısda gönderilen 9 adet okula gönderilmiş1 adette okul yurduna gönderilmiş, hiç birinin
adresleri ve adları bulunmamaktadır. Yani hiç bir şekilde örtüşmede yoktur. Örtüşmede
bulunmamaktadır. yine DVD içerisinde isim adres bilgileri, toplandtı yerleri ibadethane
bilgileri içeren çeşitli dosyalar mevcut,şimdi bu dosyaların içeriklerine baktığınızda bir çok
insanın adres hakları insanların buluştukları yerler çok detaylı bilgiler var. Şimdi bu bilgelir
temin edebilmek çok detaylı bir istihbaratsonucunda olabilir. Bir istihbarat çalışmasının
neticesidir bu. Yoksa bir insanın sadece inhternete girerek bazı şeyleri temin edebileceği
bilgiler değildir. azınılıklar ile ilgil istihbarat yapan birimler hepimizin malumudur. Özellikle
bu konuda azınlıklar şubesi diyede bir şubede vardır. Aynı zamanda daha öncede belirttim.
Azınlıklar şubesinde daha önce görev alan şahıslardan bir kısmışu anda İstanbul Emniyet
Müdürlüğünde bu davanın soruşturmasın ile ilgiligörevlidirler. Yüce mahkemenizin takdirine
sunuyoruz. Maalesef bazı menfur hadiselerde sorumluluğu olan ve bu sorumluğulu devletin
resmi makamlarının yaptığı soruşturmalardatetkiklerde ortaya çıkan insanların bunun çalıştığı
çalışmalar insanları suçlamak istemiyorum. Çünkü elimde onları suçlamak için hiç bir somut
delil yok. Ben somut deliller olmadan suçlandığım için bunun mağduriyetini yaşıyorum. Ben
somut delil olmadan hiç kimseyi suçlamak istemiyorum. Ancak bu insanların çalıştığı
makamlar bu saldırılardaki sorumluluklarını yerine getirmedikler ortaya çıkmışken böyle bir
planda bütün bu saldırıların bütün bu menfur hadiselerin sorumluluğunun bizim üzerimize
atılacağınıda gösteren bizim üzerimize yükleneceğini gösteren ifadelerin olmasını yine sizin
yüce mahkemenizin takdirine bırakıyorum. Yine iddianamenin 39 sayfasında DVD içerisinde
bir fuhuç çetesi diye bir dosya bulunduğunuda söylemektedir. Şimdi daha öncede bahsettim,
şu anada kadar bahsettiğim hiç bir dosya yani DVD ve CD içerisinde bulunan dijital verilen
hiç biri benim bilgisayarlarımda yapılan incelemelerde çıkmamıştır. Böyle bir bilgi bende
yoktur. Bu bilgilerede hiç bir şekilde vakıf olmadığıma açıp okumadığıma kanaat
getirmektedir. Şimdi bu fuhuş çetesi adlı dosyada bir istihbarat çalışması olarak içeriğinize
baktığınızda öyle gözükmektedir. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyeside farklı yerlerde
görev yapan bir çok subayımız hakkıda çok ahlaksızca iftiraların yer aldığı ahlaksızca
ifadelerin yer aldığı bir çalışmada diyemeyeceğim bir iftira belgesi gibidir. Beni bu konuda en
çok üzen şey bu raporun benden çıkmış gibi gösterilip ismi geçen insanlara benim üzerimden
böyle bir çamur atılması iftira atılmasıdır.Bu konudaki üzüntümüde özellikle bildirmek
istiyorum. Gündemlerim ve Gündemlerim 2 adlı 2 tane belge mevcuttur bu belgeler dijital
inceleme raporlarına baktığınızda Cumhur Tiryaki isimli bir şahıs tarafından yazılmış yine
derdest davada huzurunuzda yargılanan sanıklardan Şafak Yürekli albayım tarafından
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kaydedildiği öne sürülmektedir. Şimdi bu belgelerle ilgili bazı mantıksızlıkları söyleyeceğim
ancak şöyle ir tarih mantıksızlığı var. Bu gündemlerim beglesinde bir ifadede Kadir Sağdıç
Müdürlüğe Tokatköy konusunda ihbar mektubu gitmiş izleri varmı kontrol edilsin ifadesi
bulunmaktadır. Şimdi bu belge bunun bu metnin içinde çıktığı belge 17 ekim 2008 tarihinde
güncelleştirilmiş en son ancak bu Beykoz bölgesine patlayıcıların bulunması işlemi 2 şubat
2009'da gerçekleşmiş. Yani daha bu olay gerçekleşmeden bu olaya ilişkin olarak şüphe
yaratıcı bir ifade bunun içeriside yer almıştır. 2008 yılında güncellenen bir belgeye göre.
Tamamen hukuk dışı ve mantıksızdır. Beykoz çubukluda yine iddianamede bahsedilmektedir.
10 mayıs 2009 tarihinde beykoz çubukluda basındada çok yer aldı. Vatandaşlar tarafından bir
kısım mühimmatın görüldüğü daha sonra yapılan aramada denizden mühimmat çıkarılmıştır.
Burda çıkarılan malzeme listesine baktığınız zaman bir çok boş mühimmat kovanının çıktığı
yani çok böyle bir toplama bir yerlerdentoplama malzemenin çıktığı rahatlıkla
görülemektedir. Şimdi bu malzeme her halde benim kişisel kanaatim evinde veya sağda solda
böyle malzemeleri bulunan bir arkadaşım bu son dönemde yapılan ihbarlar aramalar
neticesinde korkuya kapılarak bir şekilde attığını değerlendiriyorum.Ayrıca ben suçlandıktan
sonra yapılan bu eylemin benimle her hangi bir ilişkisini nnerden kurulmuş oludğunu anlamış
değilim. Kim tarafından atıldığı dahi bulunamayan bir işlemdir bu. Şimdi ayrıca yine bu atan
şahıslar Ergenekonculukla suçlanmıştır. Şimdi herkesin evinde basında mutlaka okuyoruz
ruhsatsız silahlar tabancalar bir çok kanun dışı sayılabilecek malzemelervar ve insanlar
bunları zaman zaman sağa sola atıyorlar. Şimdi bu her malzeme atanla bir şekilde
irtibatlanmam mümkünmüdür veya bu atan insanların Ergenekoncu olduğunu tanımlaması
nasıl yapılmaktadrır bu insanlar madem Ergenekoncu nitelendiriliyor, yüce mahkemenizin
takdirinedir. 23 mayıs 2009 tarihli ihbar mektubunda ve 24 mayıs aynı şekilde 1 gün sonra
gönderilen ihbar mektuplarında birbirine benzer 2 ayrı paragraf vardır. Bir tanesi işte bizde
illegal yapılar bile görüş alınmadan Ergenekon davasının boşa çıkarılmasıdır diye biten bir
paragraf, böyle harfi harfine aynı paragrafarın çıkması dikkat çekicidir, oysaki gönderenlerin
adreslerine baktığınızda isimler farklı olarak gözükmektedir,içeriğine baktığınızda
birbirleriyle tamamen alakasız olan şahısların ayrı bölgelerde görev yapan şahısların
bilgilerini içeren hususlar bulunmaktadır. Ancak bu mektubu ihbar mektunu gönderen şahıs
polisle bir işbirliği içerisindedir. Bu işbirliğini saklamak içinde aslında bu bilgileri doğrudan
savcılara iletmek istiyorum ancak postanelere güvenmediğim için diye bir ibare kullanmıştır
bu ihbar mektubunu içeriside. O ihbar mektubunun içerisinde aynı şekilde kasımpaşa
postanesinin güvenlik zafiyetindende bahsetmiştir. Yani hangi postanenin güvenlik zafiyetinin
olduğunu bilen bir arkadaştır bunu yazan kolaylıkla sayın savcılarımada gönderebilirdi bu
mektubu. Ama ne şekilde diğer mektubukdada savcılara göndermeyip polisle göndermesinin
arkasındaki şeyi gizlemek için emniyetli oludğunu düşündüğü için polislere gönderdiği gibi
komik bir ifade kullanmıştır. Şimdi iki ihbar mektunun içindeki şahıslar farklı farklıdır. Hepsi
burdadır şu anda huzurunuzda yargılanmaktadırlar. Ancak bu personelin büyük bir çoğunluğu
farklı bölgelerde görev yapmaktadır. Ilk ihbar mektubunda satta görev yapan arkadaşlarla
ilgili detaylı bilgiler mevcuttur ve bu arkadaşlar hakkındada istihbari bilgi niteliğinde
olabilecek bilgiler mevcuttur yani kolaylıkla dışardan edinilebilecek bilgiler değildir yine aynı
şekilde ikinci ihbar mektubundada kişilerin özel hayatları ilişkileri oldukları insanlar yakınları
dahi olmak üzere yakınlarını bulunduğu sosyal oluşumlar dahil olmak üzere her şeyi ifade
eden bir ihbar mektubu söz konusu. Şimdi bir kişinin aynı insan gönderdiğini düşünüyoruz,
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ikisindede aynı ifadeler var bütün bu bilgilere sahip olması mümkün değldir, eğerki bu insan
bunların hepsinin toplandığı merkezde görev yapmıyorsa bu davadada bundan önceki
davalardada sanıklar tarafından bütün Ergenekon davasındada bu öne sürülen hususlardan bir
tanesidir bir merkez oluşturulduğu, bu merkezde bütün istihbari bilgilerin toplandığını daha
sonra suç isnad edilmek istene kişilere vasıflarına, gruplarına, kişilerin görev yaptıkları
yerlere göre yapılan aramalara , ihbar mektupları ile yazılmaktadır, veya bu belgeler bu
kişilerden hukuksuzca ele geçirilen dijital medyalara yüklenmektedir. Aynı zamanda bu
bilgileri veren asker şahıslar mevcuttur. Asker nitelikli şahıslar görev yaptıkları insanlar
hakkındaki bilgileri merkeze vermektedir. Bu merkezeaynı zamanda belge ve bilgi
vermektedirler. Aynı zamanda bu merkez adına göre yaptıkları askeri birimlerde delil elde
etme çalışmasıda yapmaktadır gömme çalışmasıda bunlardan bir tanesi olduğunu
değerlendiriyorum. İhbar mektuplarının arasındaki tutarsızlıklardan bahsetmiştim daha
önce.Şimdi daha önceki16 nisan ve 23 şubattaki ihbar mektuplarında gönderen şahıs yine aynı
şahın gönderdiğini söylemiştim. Silahları bizim gömdüğümüzü söylemektedir. Ancak nedense
23 mayısta silahları başka arkadaşlarımın yine burda huzurunuzda yer alan başka
arkadaşlarımın gömdüğünü iddia etmektedir. Şimdi bir şekilde değişmiştir gömenler. Ihbar
mektuplarının içeriği değişmiştir. Ihbar mektubunun ilk ihbar mektuplarında suçlanan bizlerin
suçlamalarla ilişkimiz olmadığını ortaya çıktığını anlayan bilen birimler bir şekilde bu
şahısların gömen şahısların isimlerini değiştirme ihtiyacı hissetmiştir. Buda bu ihbar
mektupları tek bir merkezden yazıldığı ve yönlendirildiği konusundaki iddiamın ispatıdır. 24
mayıs 2009 tarihli ihbar mektubunun içerisinde ismi geçen şu anda huzurunuzda yargılanan
subay üstlerimden bir kaç tanesi ile ilgili bilgileri arzetmek istiyorum. Içlerinde tanımadığım
irtibatımın olmadığı subaylarda mevcuttur. Burda tanımak kelimesini bunu savcılıktaki
ifadelerimdedeözellikle altını çizerekte vurgulamıştım. Daha sonraki ifademdede söyledim.
Tanımak kelimesinin altındaki anlamının ne olduğunu bir şekilde net olmadığını söyledim.
Tanımak insanı koridorda görmek aynı kuvvet bünyesinde görev yapmak ismini duymak bir
şekilde görev nedeniyle bir toplantıda bir araya gelmek tanımakmıdır, yoksa bir insanla
beraber çok sıkı bir ilişki içerisinde olmak birbirini çok iyi evlerine evine gidip gelmek
beraber yemek yemek sosyal faaliyetlerde bulunmakmıdır veya aynı karargahta uzun yıllar
beraber çalışmakmıdır. Burdaki tanımak kavramını nbir şekilde altının net olarak konması
gerekmektedir. Şimdi ben Tayfun Duman albayımı tanıyorum nerden tanıyorum 1989 yılında
TCG Gayret gemisine teğmen olarak atandığım zaman kendisi aynı gemide seamet subayıydı.
Şimdi 89 yılında tanıdım daha sonra Bahriyede gördüğüm zaman kendisi ile el sıkışmışlığımız
selam vermişliğim saygılarımı arzettiğim olmuştur bu bir tanımakmıdır tanımaksa bu bir
tanımak yani tanımanın altındaki kavram nedir. Bir örgütsel işbirliğimidir bu. Aynı kuvvet
çerçevesinde yaşayan 1989 yılında bundan 20 sene 21 sene önce bir araya gelmiş olan
insanlarındaha sonra birbirlerini gördüklerinde selam vermeleri veya bir şekilde birbirlerini
aramış olmaları tanımakmıdır veya nasıl bir tanımaktır örgütsel bir tanımamıdır bunların net
olarak açıklığa kavuşturlması lazım. Çünkü iddianamede ortaya konmaya çalışılan bütün
örgütsel irtibatlar hep dijital sanal ortamlarda birinin adı şu belgede çıktı , o onu bir kere
aramış, yolda görmüş selam vermiş dahi yazılabilecek seviyede bunun altını çiziyorum o
seviyedeki bir tanıma irtibatından bahsedilmektedir. Eğer örgütsel irtibaın tanışıklık seviyesi
bu kadar zayıfsa toplumda yaşayan herkesin bir şekilde aynı örgüt içerisinde üye oludğunu
iddia edebiliriz. Tayfun Duman albayımla 2008 yılında telefonla görüştüğüm özellikle
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vurgulanmış. Konuşmuşumdur, ben hatırlamadım kendisi telefonla konuşutğumu. Ancak
emekli olduktan sonra otomotiv sektöründe çalışmaya başladım. Otomotiv sektöründe
çalışmaya başlayıncada bir çok insanla görüştüm yani araç ihtiyacı olarak bahriyeden deniz
kuvvetlerinden bir çok subay astsubayla görüştüm. Mutlaka eminim ki kendisi ile araç ihtiyacı
için görüşmüşümdür. Keşke o konuşmanın kaydı olsa kendisi ile olan konuşmamın kaydını
şurda huzurlarınızda dinleyebilsek. Bugüne kadar geçmişte bu arkadaşlarımla örgütsel irtibat
diye verilen konuşma kayıtları vardır adetler olarak. Keşke bütün bu kayıtların hepsinin
içeriklerini şu anda hep beraber dinleyebilsek. zaten bunların dinlenmesini biz istiyoruz,çünkü
bunlar bizim suçsuzluğumuzun masumiyetimizin en büyük delilleri. Ancak nedense hep böyle
şüphe yaratıcı ifadelerle iddianame içerisinde örgütsel bağlantı irtibat olarak kullanılmaya
çalışılmıştır. Aynı şekilde Nuri Alacalı Albayımlada TCG Gayretten Sat kursuna başlamadan
önce 3 aylık 4 aylık süre bende sahil güvenlik 71 botuna tayin edildim tim komutanı olarak.
Fakat ordakalmadım sat kurusuna başladığım için o geminin üzerinden gittim sat kursuna o
botta çalışan o dönemde çarkçıbaşıydı sanırım görev yapan bir subaydı üstümdü. tanıyorum
ama o dönemden beri kendisi ile hiç bir araya gelmişliğim yok telefonla konuşmuşluğum yok
yani bu bir örgütsel bağmıdır, veya her hang ibir yine bu davada yargılanan subay
büyüklerimden bir tanesinin ismi uydurulan sahte belgelerde yazıldıysa benim onla irtibatımın
olduğunamı kanaat getirilir, yüce mahkemenizin takdirine bırakıyorum. Şimdi bir çok yerde
örgüt irtibatı kurulmak istenen aynı kurum bünyesinde görev yaptığım subay üstlerimle
büyüklerimle veya arkadaşlarımla irtibatım yoktur görüşmemişimdir gibi ifadelerle sırf
örgütsel irtibamızın olmadığını ifade etmeye çalışıyoruz. Ancak bu çok üzüntü verici bir
durum, çünkü aynı kurum içerisinde çalıştığım aslında kendileri ile tanışmanın kendileri ile
beraber arkadaş olmanın gurur vesilesi olması gereken insanlar olarak nitelendiriyorum, hepsi
görevlerinde bahriyede yaptıkları sosyal hayatlarında başarılı üst seviyeye gelmiş olan
insanlar, bu insanları keyke daha iyi tanımış olsaydım, keşke daha fazla ilişkilerim olsaydı
demem gerekirken ben sırf örgüt iddiasını çürütmek örgüt irtibatının olmadığını göstermek
için huzurunuzda tanımıyorum kelimesini kullanıyorum. Yani öyle çok istisnai bir dönemde
yaşıyoruzki, aynı kurum çatısı altında çalışan insanların özellik Türk Silahlı Kuvvetleri
içerisinde Deniz Kuvvetleri bünyesinde beraber görev yapan insanların biribiri ile tanışmış
olmasının suç ilişkisi örgüt ilişkisi olarak nitelendirildiği çok istisnai bir zamanı yaşıyoruz. sat
arkadaşlarıma gelincede kendileri ile arzettim 1990 yılında sat kursuna başladım daha
sonraörgüt irtibatlarında bahsediliyor, çoğu ile 15 yılı geçen hatta çocukluğumdan başlayan
arkadaşlıklarım var, 15 yaşında 14 yaşında deniz lisesine başladığım kadar beraber
büyüdüğüm arkadaşlarım var. Şimdi ben bu arkadaşlarımla beraberbüyüdüm beraber yetiştim
aynı birmikte yılarca görev yaptım birbirimize hayatımızı teslim ettik emanet ettik ve ben bu
arkadaşlarımla tanışmış olmakla bu arkadaşlarımla konuşmuş olmakla örgüt irtibatı
kapsamında suçlanıyorum. Arkadaşımda telefon numaram varmış ajandasında çıkmış veya
işte ajandasında telefon rehberinde ismim çıkmış veya bana mesaj göndermiş. Aslında olması
gferekenden daha az var, eğer bu insanlarla ben hayatımı paylaştı isemben çoğunu eşimden
daha fazla gördüm bu arkadaşlarımın.Eğer onlarla hayatımı paylaştıysam çok daha fazlasının
olması gerekir. Neden çünkü biz şehit arkadaşlarımızı kaybettiğimizde bir Ziya'yı Bülent'i
veya diğer arkadaşlarımızı kaybettiğimizde hep baktık üzerlerimizde kaldımı onlardan bir
şeyler , dolabımıza baktık, şimdi ben aynı kader birliği yaptığım arkadaşlarımla irtibatım var
diye örgüt bağlantısı kurmakla suçlanıyorum, yüce mahkemenizin takdirine bırakıyorum
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bunu. 21. Yüzyıl iletişim çağı, bir şekilde herkesin birbirleriyle iletişimi var, sayın başkanım
herkesbirbirini arıyor, yanlışta çevirse yanlışta telefon numarası çevirse birşekilde cep
telefonları tamamen böyle bir iletişim çağını yaşıyoruz. Ancak insanların bir şekilde
konuşmuş olmaları konuşma içerikleri olmamasna rağmen elde edilen konuşma içeriklerinin
içerisinde suç unsuru taşıyan somut inandırıcı, açık anlaşılabilir ifadeler olmamasına rağmen
suçlu olarak bir suç irtibatı ilişkisi kurmakla suçlanıyoruz. Şimdi örgüt üyesi biz illegal bir
yapılanma olmakla suçlanıyoruz huzurunuzda bulunan 17 kişi. Deniz Kuvvetleri
Konutanlığını temsilen burdayız.Aramızda amiral bir büyüğümüzde var. Şimdi ortada böle bir
suç ilişkisi oludğunu birbirimizle bir suç irtibatı oludğumuzu gösteren bir tane somut veri,
delil,konuşma yoktur. Aramızdaki tek ortak nokta hepimiz için söylüyorum. Türk Silahlı
Kuvvetleri catısı altında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapmamız. diğer
arkadaşlarımlada yıllarca süren bir görev beraberliğim var, bunun dışında hiç bir irtibatımız
söz konusu olamaz,mümkünde değildir ve yoktur da. Eğer her hangi birimizin içimizdeki her
hangibir arkadaşımın ben dahil olmak üzere kişisel bir kusurumuz varsa bunun sonuçlarına
sonuna kadar katlanırız veya olan arkadaşım bunun sonuçlarına sonuna kadar katlanmak
zorundadır.b hiç bir şekilde bu beraberlik birliktelik kurum mensubiyeti bir suç örgütlüğü ile
suçlanamaz. Iddianamenin 53. Sayfasında ermeni asıllı Türk vatandaşlarının tehdit edilmesie
ilişkin bölmülre bulunmaktadır. Şimdi bu mekktuptan bahsetmiştim, böyle bir mektup
yazmadım. O okulların isimlerinide hayatımın hiç bir döneminde duymadım. Kasımpaşa
postanesinede gitmedim nerde oludğunu dahi bilmiyorum ancak bunu yapmış olmakla
suçlanıyorum neye istinaden 23 mayısda gönderilen kimin tarafından gönderildiği bilinmeyen
bir ihbar mektubuna istinaden. Şimdi bu konuyu özellikle arzetmek istiyorum. Dünya
görüşüm insanlar arasında dil, din, ırk, renk ayrımı olmaksızın herkesin eşit birer birey olarak
yaşam hakkına sahip olmasını gerektirmektedir. Böyle bir tehdit mektubu yazıyor olmakla
suçlanmam bu mektubun hukuki mesnetsizliğinin dışında bu güne kadar uğruna yaşamış
olduğum tüm manevi değerlere ve uğruna yaşadığım her saniyeye hakaret ve ihanettir. Ne ben
nede burdaki arkadaşlarımın hpiç biri böyle bir mektubukaleme dahi almazlar bırakın kaleme
almayı düşünmezler dahi. Böyle bir suçlama yapılması bize bu güne kadar yaşamış
olduğumuz değerlere nankörlük etmektir. Üyesi olduğum iddia edilen bu illegal yapılanma
sırf sapık amaçlarla açıkça söylüyorum sırf sapık amaçlarla dünyanın en acımasız eylemlerini
yapmakla suçlanıyoruz. Hatta geçmişte yapılmış olaylarıda bir şekilde bu uydurma dijital
veriler kapsamında üzerimize almışız gibi ifadeler kullanıyoruz. Burda yapılmak istenilen
geçmişte yaşanmış olan menfur hadiselerle sonradan uydurulan bilgilerin bir araya getirilerek
bu olayların sorumluluğunun Deniz Kuvvetlerine, neden Deniz Kuvvetlerinden intikam
alınmaya çalışıldığınıda bilmiyorum. Bu konuda bir çok fikir ve görüş mevcut ancak Deniz
Kuvvetlerinin dolayısıyla bizim üzerimize atılmaya çalışılmasıdır, başka hiç bir şey değildir.
Plan diye yazılan bu kötü niyetli diye değerlendirdiğim, ben sadece kötü niyetli diyorum.
Insanlar tarafından yazılan plan müsvettesi olarak ortaya konulan şey bu ülkede yaşayan aklı
selim sağduyulu hiç bir insan tarafnıdan kabul edilemez. Bu ülke vatandaşı olan hiç bir aklı
selim sağduyulu okuduğunu anlayabilen bir insan bu planı kabul etmez. Hele ki bizim gibi
hayatlarını bu ülkeye hizmet için geçirmiş insanların böyle bir şey yapması böyle bir plan
yaptığının iddia edilmesi gerçekle tamamen bağdaşmamaktadır. Böyle bir şey söz konusu
olamaz. Daha öncede bahsettim plan içeriside 26 kez AKP kısaltması kullanılmıştır sayın
başkanım. Bu planı yazanlar bir siyasi parti ile şu anda iktidarda olan bir siyasi parti ile bizleri



T.C. İSTANBUL ANADOLU  5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ - 2014/155 ESAS, -  2015/359 KARAR SAYILI
DOSYA- GEREKÇELİ KARARIN 11. BÖLÜMÜDÜR

Sayfa
Bu Evrak 5070 Sayılı Kanun Hükümlerine Uygun Olarak Elektronik İmza İle İmzalanmıştır

taraf haline getirmeye çalışılmıştır. Eğer bir plan bir siyasi partiye yönelik olarak yapıldıysa
doğal olarak o siyasi partililerininde burda bir taraf olacağı doğaldır. Ancak gerek bu planın
elde ediliş şekli gerekse eldeki plana ilişkin bilgiler hukuki delil niteliğini taşımamaktadır.
Buna rağmen maalesef biz bu planın hedef aldığı iddia edilen kurumlar tarafındanda haksız
yere elde somut bir delil olmadan suçlanrdık ve linç edildik. Umarım bu dava sonuda
masumiyetimiz ortaya çıktığında bu makamlarda oturan insanlar söylediklerinden
utanacaklardır. Bizim AKP düşmanı oludğumuz öne sürülmüştür. Şimdi ne zaman
sürülmüştür, 2009 yılı mart ayında bir planla ortaya çıkmıştır bu AKP düşmanlığı. öyle bir
hastalık gibi bir hap almak gibi herkes bir anda AKP düşmanı haline gelmiştir. 40 yaşından
sonra. Ancak 2009 yılına kadar tüm varlıkları ile ülkeye hizmet için çalışan bu insanlar bir
anda devlet düşmanı haline gelmişlerdir, böyle bir şeyin ididası bile mümkün değildir. Eğer
terör örgütü kuracaksanız çeşitli motivasyonlarla geçmişten gelen motivasyonlarla hareket
ederseniz. Ülkemizdeki terör davalarını en iyi bilen sizlersiniz. Hang imotivasyonlarla hareket
ettiklerini bilenlersiniz. 40 yaşından sonra 40'lı yaşlardan sonra bir anda terörist yapılması bir
insanın münkünmüdür. Bir anda devlet düşmanı olması mümkünmüdür. Mantıkla sağduyuyla
aklı selim hislerle hiç bir zaman bağdaşmamaktadır.eğer bu arkadaşları bir araya getiren
motivasyon varsa bu vatan sevgisidir bunu aıkça söylüyorum uğruna hizmet ettikleri askerlik
yaptıkları her ne kadarbu askerlik hizmetiniprofesyonel bir askerlik olarak nitelesekte,yani biz
profesyonel bir askerlik yapıyoruz hizmet yapıyoruz karşılığında maaş alıyoruz evimizi
geçindiriyoruz. Profesyonel olarak niteneldirsekte bu yapılan hizmetin karşılığında alınan para
hiç bir zaman bu hizmetin boyutlarını ölçebilecek seviyede değildir. Yani bir vatan sevgisi ile
okullardan küçük yaşta girdiğimiz askeri okullardan itibaren yeşertilen bir vatan sevgisi ile bu
hizmetyapılmıştır, halen yapılmaktadır. O yüzden bir arada bulunma hiç bir zaman bir örgüt
çatısı altında değil aynı kurum içerisinde vatana memlekete hizmetkle bir araya gelmektir.
Kırklı yaşlarımıza kadarhayatlarımızın büyük bir bölümünü özellikle ailelleremizi sosyal
hayatlarımızı şahsi menfaatlerimizi göz ardı ederek çok büyük fedakarlıklarla ülkemizini hak
ve menfaatlerini ve insanlarını rengine,dilyine,dinine etnik kimliğine bakmadan korumaya
adamış yemin etmiş olan bizlerin birşekilde kırklı yaşlardan sonra masum insanların özellikle
de iddianamenin bazı kısımlarında belirtildiği üzere masum çocukların canını almaya
kasteden caniler olarak gösterilmemiz ve sunulmamız hayatın olağan akışına aykırıdır ancak
bugüne kadar yapmış oludğumuz fedakarlıklarada nankörlüktür.Teğmen çıktığım günleden
emekli olduğum güne kadar yaptığım görevler ortadadır. Bu görevlerin yaptığım hizmetin tam
tersi olacak şekilde bir hareket davranış içerisine girdiğim bu iddianamede öne sürülmektedir.
Bu komik değildir ancak trajikomiktir. Kimliği bilinmeyen şahıslar tarafından gönderilen
iftira niteliğindeki ihbar mektupları ve ofisimden el konulan dijital verilere sonradan eklenen
bilgilerle ülkemizin en az bizler kadar sahibi olan gayrımüslim diye nitelendirilen
insanlarımıza karşı haince planlar yapmakla onlara zarar vermeye teşebbüs etmekle suçlandık
ve suçlanıyoruz. bu iftiralar bizim kim olduğumuzla bugüne kadar neyler yaptığımızla
bağdaşmamaktadır. Biz hiçbir zaman gecenin köründe bir denizin ortasında denizin altında
deniz altından çıkıp hayatımıza mal olabilecek bir görevi yapmaya giderken biz bu görevi
sadece müslüman Türk halkı için yapıyoruz sadece şu etnik kimlik için yapıyoruz demedik.
Hala bu görevi icra eden arkadaşlarımda bu görevlerini yapmaya devam ediyorlar.
Yapamamalarının tek nedenide maalesef bu iftiralar nedeni ile 1 yıldır tutuklu
olmalarındandır. Hiç bir zaman uçaktan çıkarken 25-30000 feette biz bu ülkede yaşayan
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adalarda yaşayan ermeni asıllı vatandaşlarımız var Agos gazetesi var uçaktan çıkmıyoruz bu
görevi yapmayacağız demedik, bugüne kadar davranış şeklimiz, yaşam biçimimiz, hayatımız
bu ülkenin değrelerini insanlarını savunhmaya yöneliktir. Ancak bir ihbar mektubu ile saçma
sapan bir tane dijital verinin yüklenemesi ile hiç bir somut delil olmadan caniler haline
dönüştürülmeye çalışılıyoruz. Bu söylediklerim salonu dolduran tüm subay ve astsubay
arkadaşlarım için geçerlidir sadece şahsi değerlendirmem değil onlar içinde aynı şekilde
olduğuna inanıyorum tüm kalbimle inanıyorum o yüzden bu isnat edilen suçlar havada
kalmaktadır. Kırmızı ışıkta geçmeye dahi teşebbüs etmemiş herkesin adli sicili ortadadır. Adli
sicilleri tertemiz olan görev geçmişleri meslek hayatları başarılarla dolu olan burdaki
mahkemeyi dolduran insanların insanlara ilişkin yapılan suçlamalar ne akıllardanede
kalplerde yerini bulmamıştır. Hiç bir zamanda bulmayacaktır. Doğrular ortaya çıktığında
söylediklerimde ne kadar haklı olduğumunda ispatı olacaktır. Bütün bu suçlamalara maruz
bırakıldım. Ne zaman, 2009 yılının mart ayında, ancak ben 2009 yılının mart ayında emekli
bir deniz subayıydım. Ticaret hayatına atılmış sivil hayata ayrılmayı 2007 yılında ayrılmayı
uygun gördüm. Kendi kişisel nedenlerimden dolayı ayrıldım. Sivil hayatımda ticari hayatta
başarılı olmayan bir şahıs, şimdi darbeye zemin hazırlamak darbeyi yapılmasına hazırlık
hareketleri yapmakla suçlanıyoruz. Benim 2007 yılından sonraki hayatımı düzenleyiş şekline
baktığımızda böyle bir hazırlık içerisinde olmam bu hareketleri yaptığımın iddia edilmesi
tamamen saçmalıktır,mantıksızlıktır. Ben 2007 yılında otomotiv sektörüne başladım. 2007
yılında ticaret hayatın agirdim. Ticaretebaşlayan milyonlarca liralık yatırım yapmış olan bu
yatırımın içeriside rol almış olan bir insanın en fazla üzerinde duracağı en fazla olmasını
istediğini şey bu ülkede ekonomik ve siyasi istikrardır. Oysa ben ne yapmışım. Ben bütün
bunları göz ardı etmişim, bu ülkenin istikrarsız olması için hem ekonomik açıdan hem siyasi
açıdan bazı eylemlere, hatta bu eylemler ne. Suçsuz günahsız insanların canına kastetmekle
suçlanmışım. Benim mantığmla hiç bir şekilde bağdaşmamaktadır. Bunun takdirinide yüce
mahkemenize bırakıyorum. ev ve işyerimde elde edilen deliler içerisinde ofisimde 3 nolu
DVD ve 2 nolu CD dışında bütün dijital medyalarım teslim edilmiştir,bunların içerisinden suç
konusu olduğu değerlendirilen hiç bir delil çıkmamıştır. Sadece yapılan dijital medya
inceleme işlemi soru işareti olan mantıksız ifadelerle muğlak cümlelerle kapatılmaya çalışılan
bir dijital medya inceleme işlemi sonucunda 3 nolu DVD ve 1 nolu CDiçerisinde suç konusu
oludğu iddia edilen sahte sonradan yüklenen sahte bilglier çıkmıştır. Onun dışında benim şu
ana kadar iddia edilen suçlar akatıldığıma dair iştirak ettiğime dair somut inandırıcı kesin
inkar edilemeyen hiç bir delil bulunmamaktadır. Ne ek delil klasörlerinde nede iddianamede.
Aksine yapılan soruşturmada bazıgözardı edilen hususlarla katılmadığıma dair somut veriler
ve deliler bulunmaktadır. Daha önce Beykozda yapılan TİB çalışmasını arzetmiştim. Bir
şekilde konmamıştır buraya. Şimdi suçlamalara baktığımızda yasama ve yürütme organını
çalışmaz hale getirmekle suçlanıyoruz. Bunun için suçlanmamıza neden olan tek şey bir tane
DVD'dir bu DVD'nin içerisinde çıktığı öne sürülen bilgilerdir. Bu bilgilerin ne kadar saçma
oludğunuda şu ana kadargeçen süreçte sabırla dinlediğiniz süreçte sizlere arzetmeye çalıştım.
Bunun dışında hiç bir delil ve bulgu yoktur tekrar tekrar vurgulamak istiyorum. Aynı zamanda
şu sorularıda sormak istiyorum. Ben ne zaman nerede, kimlerle hangi silah araç gereç ve
vasıtalarla Hükümeti ve Türkiye Büyük millet Meclisin ortadan kaldırmayı düşünmüşüm
aklımdan geçirmişim yada teşebbüs etmişim. Bunla ilgili hiç bir şey yok ama bununla
suçlanıyorum. Aksine geçmiş hayatıma baktığınızda bu değerlere sahip olmak için bunları
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korumak için görev yapmışım ama bir anda nedense 2009 yılında bir tane dijital veriyle tam
tersi hareket ettiğimi tam tersi düşünce sistemi içerisinde olduğum iddia ediliyor. mantığa
uygun değildir. Hele bizim için bize bakıp bizim geçmişimize bakıp değerlendirlidiğinizde hiç
uygun değildir.Bu DVD içerisideki belge tarayıcıdan geçirilerek oluşturulmuş ve DVD'ye
öyle yüklenmiştir. O yüzden somut olarak içerisinde delil unsuru, gerek hukuka aykırı olarak
elde ediliş şekli ile gereksede içindeki dijital veriler itibariyle her hangi bir delil özelliği
taşımamaktadır. Ayrıca 30 mart 2009 tarihinde planın yapıldığı öne sürülmektedri. Ben 30
mart 2009 tarihinde altında imzam oludğu öne sürülemektedir bu planda. O tarihten sonra o
tarihde dahil olmak üzer eo planı yapmakla suçlandığım diğer arkadaşlarımın hiç birisi ile bir
araya gelmedim. Bir şekilde bizim bu planı yapmak için imzalamak için üzerindeki sahte
imzalardır, imzalamak için dahi olsa bir araya gelmemiz gerekmektedir, ancak ben
gelmemişim, gelmememizin kanıtıda size daha sonra arzedeceğim konuşma tapelerinde
mevcuttur, ordaki ifadelerde. Şimdi İstanbul Emniyet Müdürlüğü Krminial Polis
Laboratuarınca düzenlenen raporda belge üzerinde bulunduğu iddia edilen şahsıma ait
imzanın bana ait olduğu konusunda gerek belgenen iaslı olmadığı gerekse mukayese
imzaların yetersiz oludğu söylenmiştir. Şimdi ek delil klasörlerinde baktım diğer
arkadaşlarımın imzalarıda incelenmiş, diğer arkadaşlarımın imzalarında 5-6 tane imza örneği
ile bu şekilde olabileceğine karar vermişler olabilecei yönünde görüş bildirmiş bilirkişisi,
ancak 1980 yılında Devlet dairelerine yapmış olduğum başvurulurdan başlamak üzere yapılan
araştırmada elde edilen tüm imzaları karşılaştırdıklarında bana ait olamayacağına kanaat
getiren şeyler yetersiz görmüştür, 20 küsur tane imza ile incelemişlerdir bunu nedense yetersiz
görmüşlerdir bilirkişi , yani üzülerek bir tek ona ait değildir yazıyorum dedikleri kalmamıştır,
bilirkişi incelemesinin ne kadar taraflı oludğunu,bizim daha sonra bu sahte plan ortaya
çıktıktan sonra üzerindeki imzaları bir çok konuya ilişkin uzmanlara inceletmek istedik
özellikle üniversitelerde profesör seviyesinde propoloji güzel sanatlar dalındaki uzmanlara
inceletmek istedik hepsinden aldığımız ortak cevap bunun bir fotokopi belge oludğu
kendileriningeçmişteki 30 yıllık meslek hayatına eğer bu belge ile inceleme yapıpta rapor
yazarlarsa 30 yıllık meslek hayatlarına kötü bir ünvan bırakacağı şeklinde bir yorum
yapıldı,bu konunun uzmanı olan bu kadar insan fotokopi belge üzerinde bu incelemeyi
yapmayı hukuk dışılık olarak nitelendirirken polis bilirkişisinin özellikle böyle taraflı
ifadelerle bu bilirkişi raporunu hazırlamış olmasını yüce mahkemenizin takdirine
bırakıyorum. Sahte planın ekinde iki adet imzam oludğu öne sürülmüştür, bir tanesi görev
bölümünde bir taneside psikolojik hareket kampanya kontrol formu ile ilgili olduğu öne
sürülmektedir. Şimdi bu imzaları incelediğimiz takdirde ikisindedeşaşılacak derecede yani
çıplak gözle baktığınızda şaşılacak derecede benzerlikler oludğu ortaya çıkmaktadır.Yani bir
imzanın kopyalanıp aynı iki yere yapıştırıması suretiyel elde edilmiştir bu imzalar. Ancak
benzerliğin üzerini örtmek için gerek photoshop gerek kullandıkları hangi program
bilmiyorum sahtecilik programı ile gerek uzantılarını biraz değiştirmeye çalışmışlardır açıları
ile oynamaya çalışmışlardır ve büyüklüklerini değiştirmeye çalışmışlardır onun dışında bu
imzaların ikiside birbirinin aynıdır. Bu kapsamdada yine aynı şekilde uzman bilirkişiler
tarafından rapor alınmak üzere müracaat etik ancak kendileri bu konuda fotokopi oludğu için
her hang ibir bilirkişi raporu hazırlayamayacaklarını beyan ettiler. Bir kısım uzman olarak
nitelendirilen bilirkişyide bu kapsamnda rapor hazırlamaktan imtina etti, imtina etmesinin
nedenide soruşturmayı yürüten birimlerle karşı karşıya gelmek istememeleridir. Bunu da yine
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yüce mahkemenizin takdirine sunuyorum. Iki imzanın birbiriyle aynı olduğu çıplakgözle
görülebi l i rken mesela  bu ik i  imzanın aynı  o lduğu incelemesi  b i l i rk iş iye
yaptırılmamıştır,polisin bilirkişisine. yine lehimize olacak delillerden üstü kapatılan ve
yaptırılmayan bir husus vardır. Jeoloji raporu. Şimdi poyrazköy bölgesindeki kazılarda polis
tarafından bölgedeki aramayı yapan polis tarafından toprak örnekleri alınmıştır kazı yapılan
çukurlardan ve ordaki toprak örneklerinden. Jeoloji raporu niçin lazımdır. Bu malzemenin
oraya ne zaman gömüldüğünün tespiti için, kolaylıkla belirlenebilecek topraktan alınan
numunelerle bir rapor. Şimdi alınmış bu tıpraklar TEM şubeye götürülmüş, daha sonra TEM
şubeden polis bilirkişisi olan kimya laboratuarına gönderilmiş, inceleme yapılmak üzür.
Ancak 4 adet ayrı yerden alınan topraklardan 4 ayrı bir gönderme söz konusu, 4 ayrı evrak
var. Bu 4 ayrı evrağın hiç birine nedense bu toprağın niçin gönderildiği yazılmamış. Akabinde
polis kimya laboratuarı bu evrakları ve numuneleri geri göndermiş, neden yazıldığı hangi
amaçla tahlil istendiği belirtilmediği için, ondan sonra bunlara ilişkin hiç bir işlem
yapılmamış. Oysa yapılacak olan işlem çok basit, jeoloji raporuyla oradaki malzemenin ne
zaman gömüldüğü çok rapat tespit edilebilir. O tespit edilen tarih saat diliminde böylgedeki
baz istasyonları belli, orası ıssız bir bölge Taksim gibi çok yoğun telefon konuşmalarının
olduğu bir bölge değil, o bölgede yaptırılacak baz istasyonu çalışması ile aynı tarih saat grubu
içerisinde hangi insanların orda oludğu çok kolaylıkla belirlenebilir, bunların içerisinde
şüpheli olarak nitelendirilebilecek insanlar sorulanabilir,ama bu işlem nedense hiç
yaptırılmamış, polisin yaptığı bu işlem sadece evraklarla bırakılmış,soruşturma safhasında
sayın soruşturma savcılarım tarafından aydınlığa kavuşturulmasını sağlayacak olayın hatta
lehime özellikle şahsımın lehine olabilecekbu tür delillerinde toplanmamış olduğu ortadadır.
Dijitalmedya aygıtları;Bu savunma içerisinde gerek teknik olarak gerekse görsel anlamda size
yapıan sahteciliği çok net olarak ifade edebileceğimiz, ispatlayabileceğimiz bir bölümdür ben
burda bazı kanuni hususları yapmıştım ancak bunları sizlerin çok iyi malumunuz olduğunu
bildiğim için özetle geçmek istiyorum çok fazla değinmeyeceğim fakat özellikle yapılan
arama el koymalar esnasında yapılan hukuksuzlukları vurgulamak için,bunların nasıl
yapılması gerektiğini kendi kıt bilgimle sunabilmek için bazı hususlara değinmek istiyorum.
Adli aramalarda dijital delillerle ilgil ana çerçeve CMK.nun 134. Maddesi ile adli ve önleme
aramaları yönetmeliğinin 17 maddesi kapsamında düzenlenmiştir. Bu kapsamda arzedeceğim
somut gerçekler dışında evimde iki evimde ofisimde yapılan aramalarda bilgisayarlara
bilgisayar program ve kütüklerine CMK.nun 134. Maddesine adli ve önleme aramaları
yönetmeliği 17. Maddesine ve soruşturmayı yürüten İstanbul C. Başsavcılığınınkolluğa
verdiği aramaların nasıl yapılacağına ilişkin talimata aykırı hareket edilmiştir, kasten aykırı
hareket edilmiştir ve hukuka aykırı delil elde edilmiştir. Elektronik delillerin kolayca
değiştirilebileceğini manipüle edileceğini biliyoruzki bunun ispatıda size arzedilecektir. Bu
sebeplerden dolayı bu CMK.nun 134'ün 1-2-34 marddelerinde düzenlenmiştir. Bu
düzenlemelerdeözet olarak arama el koyma mahallinde el konulacak dijital medyaların eğer
şifre mevcut değilse kopyasının alınmasını orda kopyasındanistenen müdafiye veya ordaki
şüpheli sanığağ verilmesini, verilmezse tutanağa yazılmasını öngörmektedir. Şifreli ise
açılamıyorsa o bilgisayar veya şey bunun ilgili yere götürülüp orda yapılması, açıldıktan sonra
hemen vakit geçirmeden bu kopyasının verilmesi öngörülmektedir. Şimdi benim evimde ve
işyerimde yapılan aramalarda hiç bir şekilde CMK 134'ün 1-2-3-ve 4. Maddelerine adli ve
önleme aramaları yönetmeliğinin 17. Maddesine aynı zamanda soruşturma savcılarımızın bu
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kapsamda vermiş oludğu talimata uyulmamıştır. Ofisimde yapılan aramalar esnasında daha
öncede arzetmiştim, avukat Serdar Öztürk tarafından arandım. Ofisimde ve evimde arama
yapıldığını duyunca adli olarak, hukuki olarak yardımcı olmak maksadıylabeni aradı.
Aramızda geçen konuşmanın konuşma tapeleri içerisinde şeyi var bir metni var, ordan daha
detaylarıın göreceğiz ancak özet olarak bana dijital medyaya el konulup konulmadığınısordu,
CD-DVD varmı dedi. Var dedim, konuluyor dedim arkadaşlar aldı dedim, onların mutlaka
içeriklerini tespit et, kopyalarını al, içeriklerini listeleyerek altına imza atın,böyle yapmadanda
kesinlikle imzalamayın, yoksa dedi onun tabiri ile söylüyorum parantez içinde CD-
DVD'lerinde emniyete gidince çocuk pornosu dahi görürsün dedi. Ben çocuk pornosu
görmedim, ama aradan geçen 15-20 gün sonra tekrar yapılan nedense ikinci üçüncü kez
yapılan aramalarda başka hiç bir sanığa şüpheliye yapılmayan bir tek benim olayımda yapılan
ikinci üçüncü kez yapılan incelemelerde benden şu anda iddianameyi dolduran saçma sapan o
sahte plan denilen planların çıktığını öğrenhdim. Yani daha kötüsünü yerleştirmişler. Şimdi
normalde işlemin nasıl yapılması gerekiyor, gerek bu kanun hükmüne gerek yönetmeliğe
gerekse savcılarımızın talimatına göre aramayı yapacak olan ekip arama mahalline gidiyor
ama giderken yanında teknik ekipmanınıda götürüyor. çünkü dijital verilere el konulacağına
yönelik olarak arama el koyma tutanağında savcılık tarafından mahkemenin verdiği kararda
böyle bir madde var, polis bunu biliyor savcılık makamı konuyla ilgili talimatta vermiş
kolluğa, ancak kolluk nedense arama yapmaya gittiği mahale giderken böyle bir teknik
ekipman götürmüyor, kopyayı almak için. Bunu götürmediği gibi hatta TEM ekiplerini özel
operasyona gidermiş gibi götürebiliyor, yani silahlı çatışmaya girmeyi öngörebiliyor ancak
buradan elde edeceği dijital verilerin hukuka aykırı olarak elde edileceğini hiç düşünmüyor.
Buna rağmen bütün bu hukuka aykırı delillere bu şekilde geldiğini gören sayın soruşturma
savcılarımızda kolluğu çağırıp ben size böyle bir talimat verdim, gidin bu aramayı yapın
ancak şu CMK.nun yönetmeliğin şu maddelerine dikkat edin riayet edin hatta CD ve
DVD'lere numaralarını yazın diye bir talimat verdim, siz bu talimata niye aykırı hareket
ettiniz niye benim yürüttüğüm bu soruşturmanın delilerini hukuğa aykırı hale getirdiniz diye
bir şey sormuyor.Böyle bir sorgulama yok, benim bildiğim bu ve polislerde kasti şekilde
buşekilde uygulama yapmışlardır. Arama mahalline giden kolluk bu aramayı yaptıktan sonra
elde ettiği dijital verileri olay mahallinde kopya almak durumundadır,zorundadır.Bu kopyayı
alırken birde kriptogratik hash değeri diye adlandırılan bir değer tespit etmek zorundadır. Bu
değer bu diöietal medyanın mühürüdür yani ben şu anda sizin huzurunuzda olan bir DVD'yi
alıp bunun hash değerini belirlediğimde götürüp buna başka bir yerde bir işlem yapıp getirip
tekrar burda huzurunuzda hash değerine baktığımda bu iki hash değeri arasında değişiklik
olur, eğer iki hash değeri birbirine eşitse birbirinin aynı olursa sizin ordan aldığım DVD veya
CD'nin değişmediğini gösterir teknik olarak ve bunun mutlaka alınması gerekir ve aylındığı
yerdede imzalanarak tutanak altında bulunması gerekir. Bu işlemde yapılmamıştır. Benim
talep etmeme rağmen gelen telefon konuşmasında böyle bir şeyi talep etmem özellikle
söylendiği için özelliklede bunu söylüyorum benim kolluk arama yapan kolluktan talep
etmeme rağmen kendileri ellerindeki teknik ekipman yetersizliği nedeniyle böyle bir işlem
yapamayacaklarını kopyalama işlemlerini imaj alma işlemlerini emniyette yapılacağını
söylemişlerdir hatta arama el koyma tutanağının sanırım iş yerindeki yapılan aramaya ilişkin
orda bir ifade vardır, teknik yetersizlik nedeniyle demektedir kopyası alınamamaktadır diyede
yazmışlardır. Dolayısıyla ilgili kanun hükümlerince yönetmelik hükümlerine ve savcılık
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talimatlarına aykırı kasten hareket edilmesi ile elde edilen deliller hukuk dışı delillerle
getirilmiştir, ancak bu kasten yapılmıştır çünkü bunlara sonradan bilgi yüklenmek maksadıyla
yapılmıştır. Bunu da üzülerek söylüyorum burda her hangi bir kurumu suçlamak her hangi bir
insanı suçlamak istemiyorum çünkü bu kurumlar bizim devletimizin kurumlarıdır. Biz bu
devlet için ölümü defalarca göze aldık o devletin şapkasını taşıyan herkes bizim gözümüzde
mukaddestir. Bu polis arkadaşımızda olsa, aramayı yapan başka bir arkadaşta olsa başka bir
kurumda olsa adli kurumlarda bunun içerisindedir, ancak bu DVD'lerde bunların olmadığını
ben biliyorum, yok. Böyle bir şeyi hayatım boyunca görmemişim bilgisayarlarımda dahi
çıkmamış bir kere dahi bakmamışım her şey ortada iken bunların çıktığını daha sonra
öğrenince benim aklıma iki soru geliyor bunlara bu bilgiler iki yerde yüklenir ya incelemenin
yapıldığı mahalde veya savcının soruşturmayı yürüttüğü mahalde. Sayın savcılarımın böyle
bir şeyi yapacağına ihtimal vermiyorum. Ancak bu bilgilerin bir şekilde bir kurumda kötü
niyetli kişiler tarafından yüklenildiği değiştirildiği aşikardır. Diöital medyaların incelenmesi
arama el koymadaki dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkinde Yargıtay 11. Ceza Dairesinin
16.04.2007 tarih ve 2005/66376 esas ve 2007/2551 karar sayılı kararlarında yedekleme
yapılmaması halinde hash alınmadığı için bozma kararı verdiğide sabittir. Bu kapsamda el
konulması kapsamında bir çok mağdur vardır, gerek Ergenekon davası kapsamında gerekse
diğer davalarda, ilgili kanun hükümlerine uyulmaması nedeniyle bir çok sanık ve şüpheli
tarafından bazı bilgilerin sonradan yerleştirildiği, sonradan değiştirildiği idida
olunmaktadır,bunu bende iddia ediyorum şu anda, değiştirildi diyorum ancak bu konuya
ilişkin olarak uzman bilirkişi raporu kapsamında çeşitli üniversitelerden yani dijital
medyaların değiştirilip değiştirilemeyeceğine dair raporlar istenmiştir. Yıldız Teknik
Üniversitesi Bilgisayar bölümü, Boğaziçi Üniversitesi ve İstanbul teknik Üniversitesinin
Bilgisayar ile ilgili bölümlerinin bu kaphsamda vermiş oldukları raporlara özetinde dijital
medyaların değiştirilebileceği, arama el koyma mahallinde bunların mutlaka kopyalarının
alınması ve yedeğinin verilmesi bunu bir şekilde zapt altına alınasını öngörmekte hatta
Bogaziçinin raporunda eğer çok masraflı ve uzun zaman almayacağı düşünülüyorsa bütün bu
dosyalarını tek tek çıktısınıda alıp çıktısı alındıktan sora imzalanarak böyle bir zaptın
tutulmasını dah iöngörmektedir yani dijöital medyalar sonradan değiştirilebilmekte dir, eğer
bunların delil bütünlüğü korunmak isteniyorsa değiştirillmesine engel olmak için arama
yapılan mahalde bu dijital medyaların mutlaka kopyası alınmalı, karşı tarafa yani sanığa
şüpheliye müdafiye bu verilmelidir şeklinde görüşleri mevcuttur. Bu raporlarıda size daha
sonra arzedebilirim. Tekrar söylüyorum, evimde ofisimde yapılan aramalarda ilgili kanun
hükümlerine CMK 134'e adli ve önleme aramaları yönetmeliğinin 17. Maddesine savcının
talimatına yönelik olarak hukuka aykırı kasti olarak hareket edilmiş. Bu elde edilen dijital
medyalar hukuka aykırı delil haline gelmiştir. Şimdi benden elde edilen dijital medyaların
şifresiz olduğuda önemlidir, neden önemlidir bu. Çünkü CMK'da diyorki eğer şifreli ise
götürün kopyasını alın çözün şifreyi kopyasını alın ondan sonra diyor,ancak benden elde
edilen hiç bir medya aygıtının şifresi varmıdır yokmudur zaten hiç birisine bakılmamıştırki
çünkü bunlara bakacak hiç bir teknik ekipmanla gelinmemiştir hatta masa üstü bilgisayarımın
hard diskini sökerken tornavidayı dahi ben verdim arkadaşlara. Arama esnasında ofisimde
olmayan bilgisayarımı ben getirttim teslim ettim. Buna özellikle dikkat edilmiştir yani gelinip
ordan dijital medyalara oludğu gibi alınmıştır hiç bir şekilde içeriğine özelliklerine
bakılmamıştır şifreli olup olmadığına bakılmamıştır. Ancak bunların şifresiz olduğu daha
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sonra ortaya çıkmıştır, ne zaman ortaya çıkmıştır,dijital medya incelemesinde hiç bir şifrelidir
diye bir ifade yoktur, yapılan incelemelerdegerek 2 nolu delilde 3 nolu delilde diğer
DVD'lerde CD DVD'lerin hepsinde yapılan inceleme neticesinde tahkikata esas oludğu
değerlendirilen her hangi bir kayda rastlanılmamıştır diye bunların normal incelendiğini ifade
etmişlerdir. Yani bunların hiçbirinde şifre olmadığını zaten kendileri yazdıkları dijital medya
inceleme raporunda kendileri özellikle yazmışlardır. Hatta sayın savcılarımızın soruşturma
savcılarımızın vermiş olduğ utalimatta şöyle bir ifade vardır el konulan CD ve DVD'lerin seri
numaralarının yazılmasını istemişlerdir savcılığımız,ancak bunada dikkat edilmemiştir,arama
el koyma tutanakların abaktığınızda sadece 2 tane DVD 3 tane CD'ye el konmuştur diye
yaz ı lmış t ı r .  Pek i  bu  DVD ve  CD' l e r in  değ i ş t i r i lmed iğ ine  nas ı l  kanaa t
getireceğimbilemiyorum. Üzerinde parafım oludğu öne sürülmektedir.Fakat bu parafında ne
kadar kolaylıkla atılabildiğini, ne kadar imza taklidi yapılabildiğini zaten önümüzdeki dijital
medyalardaki yapılan sahtecilikten görebiliyoruz o yüzden bunların değiştirilip
değiştirilmediğini dahi bilmiyoruz. Ceza Hukukunda ispat için kulanılmak istenen bir
vasıtanın delil olarak nitelendirilebilmesi için öncelikle olayı temsil etmesi gerekir ikincisi bu
vasıtanın akla maddi gerçege ve hukuka uygun olması temel özelliğini taşıyor olması
gerekmektedir. Yukarıda yani biraz önce arzettiğim bir çok örnekle bu DVD'nin hukuka
aykırı bir delil olarak el konulduğunu arzettim. Bumdan sonra arzedeceklerim ise DVD ve
CD'lerle ilgili yapılan işlemlerin içerisindeki inceleme işlemlerinin akla ve maddi gerçeğe
uygun olmadığı bölümü olacaktır. 3 nolu dd'ye ilişkin bölüme başlayacağım,Kafes adı
averilen sahte plan ve diğer suç konusu olabileceği değerlendirilen bu adresler istihbari
bilgilerin hepsi bu 3 nolu DVD'nin içerisinde olduğu öne sürülmüştür onun içerisinden
çıkmıştır. Bu DVD'nin alım esnasında kopyasının alınmadığının imajının alınmadığının hash
değerinin alınmadığının kopyasının bana verilmediğini tekrar vurgulamak istiyorum. Ayrıca
bu DVD'nin içerisinde yer alan bilgilerin hiç birisi tekrar söylüyorum polis tarafından her iki
bilgisayarımda incelenmiştir geriye dönük olarak incelenmiştir, nasıl, geriye dönük incelenen
programları vardır özel programları bunlarla yapılmıştır inceleme, bütün her şey çıkmıştır
bunların içerisinde ancak bu belgelerin hiç birine rastlanamamıştır, hatta bu dava ile veya
başka suç konusu olabilecek hiç bir şeyde çıkmamıştır. Bunuda yüce mahkemenizin takdirine
bırakıyorum. Dijöital medya incelemesinde çok büyük bir hata mevcuttur. Bu hata dijital
medya incelemesinin ek delil klasöre 10'da baktığımızda görüyoruz bütün dijital medya
incelemelerinde var, şimdi bazı tanımlar vardijital medya incelemesinde fqul date,target date,
Acquisition hash,Verify hash gibi ingilizce tabirler kullanılmıştır. Bunların ne olduğu bir
kısmı inceleme raporunda yazılmıştır ancak bir kısmı yazılmamıştır fakat Boğaziçi
üniversitesinin raporundada bazı hususlar belirtilmiştir. Şimdi ben sizin masanızın üstünde
duran bir DVD 'yi alıp incelemek istediğimde bunu bilgisayarıma takıyorum,. Bilgisayara
taktığımda özel bir programla bunun hash değeri tespit edilir. Bunun hash değerini tespit
ettiğim zaman bu birAcquisition hash diye adlandırılan yani ilk elde edilirken alınan hash
değeri daha sonra bu DVD'yi alıyorum götürüyorum inceliyorum, inceledikten sonra bundan
sonra tekrar hash değerini alıyorum ikinci hash değeride Verify hash olarak. Ilk inceleme el
koyma anında aldığım hash değeri ile inceleme bittikten sonra aldığım hash değerinin
birbirinin aynı olması gerekmektedir, o zaman bu sizden aldığım DVD'nin veya CD'nin
üzerine hiç bir ekleme hiç bir silme yapmadığımın ispatıdır teknik olarak. Ancak buradaki
incelemelerde inceleme tarih saat gruplarını belirtirken tarih ve saat gruplarında bir şey vardır
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mantıksızlık vardır, target date ve fqul date tabirleri kullanılmaktadır,fqul date tabiri sizin
masanızın üstündeki CD'ye DVD'ye el koyarken bilgisayara taktığım tarih olmalı, o hash
değerini tespit ettiğim tarih olmalıdır,Verify hash'i aldığım şey ise target date olmasıdır, yani
ikisi ayrı ayrı zaman ve tarih gruplarıın içermektedir,şimdi burdaki inceleme raporuna
baktığnızda her iki tarih saat grubunda birbirinin saniyesi seviyesinde aynı olması
gerekir,imkansızdır, yani sizin ordan aldığım CD'yi bilgisayara taktım imajını çıkardım,
imajını çıkarmadan önce hash değerini almlamla imajı çıkardıktan sonra hash değerini
almamla arasında saniye olarak fark olması gerekmektedir, ancak burdaki şeye baktığınızda
fqul date ve target date zamanlarına ikiside 4 mayısda yapılmış, 2009 tarihinde 11.09.43 IM
diye yazıyor, saniye seviyesinde aynıdır böyle bir şey olamaz, mümkün değildir olması,
eğerki ilgili kanuna uyulsaydı yani CMK 134 hükümlerine uyulsaydı adli ve önleme aramaları
yönetmeliğinin 17. Maddesine uyulsaydı burda çıkmasıgereken hash değerleri şöyle olması
gerekirdi gerek datelerin ve hashların fqul date yani benim ofisimden el konulan tarih 22
nisandır ordaki tarihin 22 nisan olması lazımdır saat 10 diyelim saat 10.00.00 IM olması
gerekirdi, daha sonra bu DVD'nin götürüldüğü yerde yapılan incelemesinden sonra ve bu
saatte bir hash değerinin alınması gerekirdi arama el koyma mahallindeo hash değerininde
Acquisition hash diye değerlendirilen hash değerinin olması lazımdı daha sonra bu DVD'yi
alıp götüren arkadaşlar yaptıkları inceleme sonurna tekrar bir hash değeri tespit edip bunu
ortaya koymaları lazımdı oda Verify hash değeri olması lazımdı, ikinci kez alınan hash değeri
ise incelemenin yapıldığı tarih olmalıydı yani incelemeyine zaman yapmışlardı arkadaşlar
burda 4 mayıs olarak gözüküyor 4 mayısolmalıydı ylani arasındaki geçen zaman arama el
koyma anından alınıp tekrar incelemenin bittiği an kadar bir zaman olması gerekmektedir,
eğer kanun hükümlerine uyulursa adli ve önleme aramaları yönetmeliğine uyulursa, ancak
bunlara neden uyulmadığıda daha sonra arzedeceğim maddi hatalarla yapılan yüklemelerle
ortaya çıkan maddi hatalarla huzurunuzda açıklığa çıkacaktır.şimdi ikinci bir maddi hata söz
konusudur, bütün bu okul DVD'sinin arkasına data stash programı ile bu işin gizlendiği öne
sürülmüştür, okul DVD'sinin oluşturulması arkasındaki bilgilerin oluşturulması 11 nisan günü
yapılmıştır aynı zamanda kafes ididanamesinin 18. Sayfasında sanırım 18. sayfasında DVD'ye
11 nisanda buna ikinci bir yazdırma oturumu açılarak yazdırıldığı söylenmiştir ve ikinci
yazdırma oıturumu 19.03'de gerçekleştiği yazılmıştır kafes planın ıiddianamesinde. 11 martta
sanırım bir inceleme yaptırılmış ikinci bir inceleme sayın savcım tarafından, bu inceleme
neticesinde kafes planının okul DVD'sinin okul dosyasının DVD'ye 11 nisan 19.03'de
yazdırıldığı tespit edilmiştir, şimdi 9 mayıs 2009 tarihinde savcılığımıza bu ek delil klasörü
10'da olan bir rapor teslim edilmiş dijital medya inceleme raporu, bu dijital medya
incelemeraporunda bizim okul dosyasını oluşturulma tarihi vardır. Okul dosyasını oluşturulma
tarihi yine 11 nisan 2009 günü 20.35'dir, 08.35 PM'dir ,daha doğrusu orda yazılış tarzı ile yani
08.35 PM,20.35'dir öğleden sonra 20.35'dir, ancakbuda çok büyük bir mantıksızlık vardır, siz
bir dosyayı oluşturuyorsunuz, sonra bu dosyayı DVD'ye yüklüyorsunuz, şimdi mantıken
dosyayı daha önc e oıluşturmanız lazım, yani bir A dosyasını şu anda saat3'e 5 var, 3'e beş
varda oluşturdunuz, bu dosyayı bilgisayarınızda bitirdiniz işlemini, daha sonra DVD'ye
yükleyeceksiniz, götürüyorsunuz DVD'ye yüklüyorsunuz,aradan bir süreç geçecek, bu 10
dakika 15 dakika ,3'ü 5 geçe veya 3'ü 10 geçe olacaktır bunun yüklenme zamanı,ancak
burdaki inceleme zamanlarına baktığınızda maalesef işte bu işlemi yapan insanların
şaşırdıklarının bir göstergesidir, daha okul DVD dosyası oluşturulmadan 20.35'de
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oluşturulduğu raporlanmıştır, oluşturulmadan bu dosya 19.03'de nerden geldiyse DVD'ye
yazdırılmış,kendi raporlarında mevcut,18. Sayfa kafes iddianamesinde DVD'nin ikinci
oturumunda okul dosyasının 19.03'de yazdırıldığını söylüyor, böyle bir şey olamaz, mantıken
uygun değil,fiziken uygun değil, ortada olmayan bir dosyayı DVD'ye yazdıramazsınız, önce
dosyayı oluşturmanız lazım dosyayı oluşturma bittikten sonra götürüp bunu DVD'ye
yüklemeniz lazım, ancak burda öyle olmamış, burda hangi dosya oluşturulduysa bilmiyorum
19.03'de bir şey yüklenmiş ondan sonra bu dosya daha sonra oluşturulmuş burda DVD'ye en
başından beri söylediğim bilgilerin sonradan yüklenildiği ilgili kanun hükümlerine kasten
uyulmadığı ispat edilecek diye söylediğim hususlardan en büyük delillerinden bir tanesi
budur, olmayan dosyanın o saatte DVD'ye yazdırılmış olmasıdır. Maddi hata 3;dijital medya
incelemesinde bazı ifadeler kullanılmıştır işte incelemenin nasıl yapıldığına hangi bilginin
nasıl bulunduğuna dair muğlak cümleler paragraflar bulunmaktadır, bunlar arasındada çok
büyük mantıksızlıklar ve tarih tutarsızlıkları bulunmaktadır, yine şöyle ifade edeceğim, polis
tarafından oluşturulan raporlarda iddianamenin 64. Sayfasında el konan dijital medya 22-23
nisan tarihlerinde TEMşubesinde incelenmiş ve soruşturma dosyası ile ilişkilendirilebilecek
her hangi bir delil bulunmadığına dair tutanak düzenlenerek dosyaya eklenmiştir deniyor,
burda 22-23 nisanda eğer bu dosyaları incelendiyse bunların imajlarını alınmış olması lazım
poliste tamam arama el koyma mahallinde almadınız, hash değerlerini tespit etmediniz ama en
azından 22-23 nisanda bunların mutlaka inceleme yapmak için çünkü orijinalinin üzerinden
inceleme yapılmaz incelemenin alınan imajlar üzerinden yapıldığı ortadadır alınan imajların
hash değerlerinin mutalak olması gerekir, ancak 2 ve 3 numaralı DVD ile 1 nolu CD'ye
baktığımızda dijital medya incelemesinin 22-23'ün de incelenmiş olmasına içerlerinde hukuka
aykırı suç konusu olabilecek hiç bir delil bulunmadığı raporlanmasına rağmen bu dijital
medyanın 22-23'ündeki alınan hash değerleri imajlarından hiç bahsetmemektedir, yoktur
ortada. Ortada olamazda çünkü eğer sonradan yükleme yaphıldıysa bunların 22-23'ündeki
imajları ile 4 mayısda alınan imajların arasında fark olmasıgerekmektedir ve bu fark olduğu
için yoktur olduğu için konmamıştır ,olduğu içinde muğlak ifadelerle önce bu görüldü sonra
ona bakıldı şeklinde ifadelerle geçiştirilmekistenmiştir. Burada yine dikkat çeken bir husus
var, diğer sanıkların dijital medya incelemelerinide inceledim. bir çoğundan CD DVD'ler
arama esnasında el konulmuş ancak hiç birinde DVD'nin oluşturulma tarihi yazılmamıştır.
Hiç birinde DVD'nin oluşturulma tarihi diye bir tarih yok, dijital inceleme raporlarında, bir
tek bende var. Orda yazmışlar şöyle demişler 23 aralık 2008 tarihinde oluşturulmuştur. Şimdi
benim dikkatimi çekti şüphe uyandırıcı, neden şüphe uyandırıcı, özellikle böyle bir ifadenin
kullanılması, buraya konulduktan sonda bu DVD'ye yüklenmedi, bunlar daha önce
yüklendiğinin bir şekilde ispat edilmeye çalışılması diye yorumladım ben, niye bu DVD'de
böyle bir oluşturma tarihi yazılmış, niye diğer arkadaşlarımın yapılan dijital medya
incelemelerinde böyle bir DVD CD oluşturma tarihi hiç bir şekilde bahsedilmemiş, bir şekilde
tarihlerden muğlak cümlelerden bahsedilerek dijital medya incelemesinde yapılan sonradan
yükleme işleminin üstü kapatılmaya çalışılmıştır. 22 nisanda ofisim evim aranmış, dijital
medyalara el konulmuş bunlar TEM şubede 22-23'de incelenmiş o tarihlerde suç unsuru
bulunmadığına dair bir rapor hazırlanmış ben 24 nisanda mahkemehuzuruna çıktığımda burda
savcı sorgum esnasında o raporla polis gönderdi beni ve hiç bir dijital medya suç konusu
taşıyan hiç bir dijital medya ile suçlanmadım böyle bir şey yoktu ancak daha sonra 29 nisanda
daha doğrusu 22 nisanda sağ terörle mücadale büro amirliğinin bir yazısı mevcut, sağ terörle
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mücadale büro amirliği teknik büroya bir yazı yazmış demişki sanıklardan ele geçirilen dijital
medyalarının hash değerlerini imaj değerlerini alın bana gönderin dijital medyalarla beraber
bana gönrderin demiş. Şimdi teknik büro amirliği bu çalışmayı yapmış, bu çalışmanın
sonucunuda bila tarihli bir yazı ile gndermiştir,tarih şyoktur ancak ne zaman göndermiş
olabileceği sorusunun cevabı inceleme raporlarının hepsinde 29 nisan tarihi vardır, yani bunu
en erken 29 nisan tarihinde,daha doğru bir deyişle 30 nisan tarihinde göndermiştir. 30 nisan
tarihinde sağ terörle mücadele şube müdürlüğüne gitmiştir bütün bu dijital medyalar. Sonra
dijital medyanın 4 mayısta tekrar bir inceleme ihtiyacı olmuş çıkmış ortaya. Bunuda nerden
anlıyoruz.Dijital medya incelem eraporuna bakıyorsunuz 1 nolu delil diye nitelendirilen 3
nolu DVD, 2 nolu delil diye nitelendirilen CD 4 mayısta incelenmiş. Nerden icab etmiş,
ordaki cümleye bakıyorsunuz cümlede şöyle yazıyor,ancak Şüpheli Levent Bektaş'dan ele
geçirilen Prınco marka nokta nokta seri numaralı mezuniyet töreni ibareli 1 nolu CD'de data
stash isimi özel bir bilgisayar programı kullanılarak 3 nolu DVD'de bulunan video
görüntüsüne ait dosyanın içine gizlenen ac.rar isimli arşivleme sıkıştırma dosyasının görünür
okunabilir hale getirilebileceğitesphit edilmiştir. Böylece 3 nolu DVD dosyasının 3 nolu DVD
içerisinde bulunan okul.DVD.rip.mp4 isimli video dosyasının içerisine normal bilgisayar
kullanıcıları tarafından görülmesi ve okunması mümkün olmayacak şekilde farklı bir dosyanın
data stash isimli program kullanılarak gizlendiği anlaşılmıştır demektedir. Şimdi burdaki
ifadeye baktığmızda data stash'ı bulmuşlar, data stash'ı 1 nolu CD'de bulunca ne yapmışlar 3
nolu DVD'ye bakmışlar, 3 nolu DVD'nin arkasında böyle bir programlar gizlenebileceği
düşüncesiyle bakmışlar, 3 nolu DVD'nin arkasında gizlenen ac.rar dosyası diye nitelendirilen
şeyi bulmuşlar. Şimdi 4 mayısda bu incelemeyi yapıyorlar ama size söylüyorum
arkadaşlarımın inceleme raporlarınıda baktım, eğer ben şüpheli bir şey görürsem önümde
dijital medyalar mevcut bir şahıstan ele geçirdik 10 adet 15 adet dijital medya mevcut,
içlerinden bir tanesinde suç konusu olabilecek şüphe yaratabilecek bir şey bulduğumda
mantıken ne yapmam gerekir, bütün dijital medyarı tek tek incelemem gerekir, çünkü eğer bu
bir gizleme programı ise bu gizleme programı ile bütün dijital medyaların arkasına bir şeyler
gizlenmiş olabilir. Ancak burda öyle bir şey yapılması söz konusu değil, burda 1 nolu
CD'dedata stash'ı gördüğünü beyan ediyor, gördüğünü beyan ettikten sonra direk gidiyor 3
nolu DVD'ye, 3 nolu DVD'nin içine bir bakıyor aa burda kafes planı varmış diyor, mantıken
uygun değil, hukukun yani olağan akış diye nitelendirilen hiç bir şeye uymuyor,tam bir
sihirbazlık oyunu gibi bir şey ve bunuda muğlak cümlelerle burda geçiştirilmeye çalışılmıştır.
Bunun diğer dijital medyalarda incelenmediğini nerden anlıyoruz, bunu bulup CD'de buluyor
data stash'ı DVD'yi inceliyor ne yapıyor bunlara bir dijital inceleme tarihi çıkıyor, hash değeri
aldığı target date diye 4 mayıs diye yazmış, diğer dijital medyalara bakıyorsunuz ek delil
klasörde ne zaman incelenmişler ne zaman hash değerleri alınmış hepsinin 22 nisan 23 nisan,
onları inceleme gereği dahi duymamışlar,bakmamışlar tabi arkadaşlar, çünkü neyin nerde
olduğunu biliyorlarmış. Yani nokta hassasiyeti ile gömme yeri arayabilen arkadaşlarımız bir
CD DVD'ye bakıldığı zaman içine ne olduğunuda görebiliyorlar böyle bir gerçek böyle bir
mantık varmı, benim mantığıma uymuyor sayın başkanım. Böyle bir gerçekte yoktur,ancak
bunlar maalesef böyle muğlak ifadelerle bu ididaname içerisinde yer almaktadır. Şimdi bu
hikayeye göre dijital medya inclemesinde ne diyor 1 nolu CD'de data stash'ı görünce direk
gidiyor DVD'yi inceliyor yani doğal olarak inceleme tarih saatlerine baktığınız zaman ne
olması lazım, önce 1 nolu CD'yi incelemesi lazım, 1 nolu CD'de data stash'ı görecek ha bunda
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bir gizleme programı var,bu adam bunla mutlaka bir şey gizlemiş olması lazım, 3 nolu
DVD'sine bakalım diyecek dah asonra 3 nolu DVD'sini inceleyecek, yani 3 nolu DVD dah
asonra incelenecektir,bu akış içerisinde onların yazmış olduğu inceleme raporun senaryosuna
geöre ancak medya inceleme raporundaki inceleme saatlerine bakıyorsunuz tamamen ters, ne
zaman incelemiş 3 nolu DVD'yi 11.09.43 IM'de incelemiş, 1 nolu delille yani öğleden önce
11.09'da incelemiş, ogün peki CD'yi yani data stash'ın içinde gördüm aa bunun içinde gizleme
programı var dediği CD'yi ne zaman incelemiş, aynı gün 5.46.53 PM öğleden sonra incelemiş.
CD'nini içerisine bakmadan data stash'ı nerden bulmuşta DVD'nin içerisini incelemiş, bunu
mantıkla izah edebilmek zor, bu bir sahtekarlıkta diyemiyorum, demek istemiyorum,ama
şurdaki yazan tarihlere ve burda yer alan ifadelere baktığınızda ortada bir tutarsızlık olduğu,
bir uydurma bir şeylerin olduğu çok rahatlıkla görülmekte. Maddi hata 5;Bundan önce şu
hususu söylemek istiyorum, biraz önce 1 nolu delille 2 nolu delile ilişkin 22-23 nisandaki
hash değerlerinin alınmadığını aslında alındığını gizlendiğini söylemiştim, dijital medya
incelemesinde o tarihlerin belirtilmediğini söylemiştim onlara ilişkin raporlarının olmadığnı
söylemiştim , şimdi tabi bu istenirse şu anda 22-23 nisan 2009 tarihli çok güzel birer inceleme
raporu hazırlanabilir, mahkemenizede ilgili makamlar tarafından sunulabilir, ancak dikkatinizi
çekmek istiyorum bugün 15 nisan 2010, gönderilecek raporların şu ana kadar bana suç isnad
edilen suç isnad edilmek için hazırlanan iddianame ve ek delil klasörlerinde hazırlanan
yazılan bilgilerin hiç bir tutar olmadığını tek tek ortaya koyuyorum, şu saatten sonra
gönderilecek olanlarda her halde yanlışların düzeltilmesi anlamına gelecektir. 3 nolu DVD
üzerinde yapılan incelemede incelemeye konu olan okul dosyası isimli okul isimli dosyanın
içerisinde normal bilgisayar kullanıcıları tarafından görülmesi ve okunması mümkün
olmayacak şekilde farklı bir dosyanın gizlendiği anlaşılmıştırdiye bir ifade vardır. Bu ifadenin
özelliği yazılmış olmasının bir amacı vardır,çünkü onlarda biliyorlar,22-23 nisanda bu
incelemeyi yaptılar, bu incelemeye ilişkin bir rapor hazırladılar hiç bir suç delil olmadığını
yazdılar söylediler bunlara, ancak bir şekilde benim 4 mayısta suçlanmam gerekiyordu, bir
şekilde benim üstüme bazı şeylerin yıkılması gerekiyordu 4 mayısda, o yüzden böyle bir kılıf
uydurdular ve 4 mayıstabir inceleme raporun udüzenlediler, bu 4 mayıs tarihli inceleme
raporunuda bilahare arzedeceğim. Şimdi yine büyük bir mantıksızlık var, benim ofisimde ve
işyerimde ele geçirildi bu CD ve DVD'ler,biraz önce resimlerini gösterdiler arkadaşlar, her
şey ortadaydı, gizli hiç bir şey yoktu ofisimde, kasayı açtım kasayı kendilerine gösterdim,
kasada sadece para vardı. Onun dışında hiç bir şey yoktu, her şey ortadaydı, CD ve DVD'lerin
bulunduğu yerler ortadadır. Eğer ben böyle bir gizli bilgiye sahip olacağım böyle bir bilgi
bana gelmiş olacak, ben bunu böyle bir gizleme programı ile DVD'nin içerisine gizlemeyi akıl
edeceğim ama ne yapacaağım bunları bırakacağım ortada, gelin bulun alın diyeceğim, kasaya
dahi kaldırmamışım ortada duran bir CD DVD, ya orda bir arkadaşım gelip bu DVD CD'nin
içerisinde ne var diye alıp götürürse, benim odamın kapıları 24 saat açıktır, böyle bir şey
mümkün olabilirmi, bununda başka bir mantıksız tarafını söyleyeyim. Bir gizleme programı
elde etmişim ben bir programı gizlemişim iddia ediliyor 11 nisanda gizlemişim koymuşum
oraya, ama ne yapmışım, gizleme programının yanına gizleme programının kurulum şeyinide
yan yana koymuşum ikisi aynı lyerde ikisi ortada açık yani siz kasayı kitliyorsunuz kasanın
anahtarını yanına bırakıyorsunuz gelen hem ahnahtarı alsın kasayı açsın diye aynı mantık, bir
DVD'nin içerisine bilgi gizliyorum daha sonra bu gizleme programınıda yanına koyuyorum,
size saatler boyunca sat'ların mantık silsilesini eğitim düzeyini sahip olduğu vasıfları
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anlatmaya çalıştım, yani bu iddia edilenlerle benim şu anki içinde bulunudğum durumu
karşılaştırdığınızda şu soruyu sormanız lazım, bu adam bu görevlerde bu zeka seviyesiyle bu
saate kadar bu yaşa kadar nasıl ayakta kaldı, nasıl hayatta kaldı diye, eğer ben bu kadar
gerizekalıysam bunları yapmamış olmam lazım veya yapmış olduğum görevlerde bir şekilde
hayatta kalmamış olmam lazım. Şimdi ikinci dijital medya incelemesi 4 mayısda yapılmıştır
burda tarihle dikkatinizi çekmek istiyorum tarihler çok önemlidir, 4 mayısda ne olmuştu, 4
mayısta önemli bir yazı vardır, bu yazı daha sonra benim tutukluluk halimi ilgilendiren bu
tutukluluk halime etki edecek olan bir yazıdır, 30 nisanda ben 24 nisanda tutuklandıktan sonra
30 nisanda avukatım tarafından tutukluluğa itiraz idlekçesi verildi, bu dilekçe 10. Ağır Ceza
Mahkemesine 1 mayısta intikal etti, 10. Ağır Ceza Mahkemeside bu dilekçeyi 4 mayıs
tarihinde bir yazı ile mütalaa sormak için C. Başsavcılığımıza gönderdi, bu tarihleri aklımızda
tutarak diğer dijital medya incelemesi tarihleriin söylmek istiyorum,22 nisan tarihinde göz
altına alındım, 22-23 nisanda dijital medya incelemelerim yapıldı birinci incelemelerim
yapıldı, hiç bir suç konusu belge çıkmadı içerisinden raporlandı, ben burda tutuklamaya
sevkedilirken gönderildi, daha sonra benim hakkımdaki bütün incelemelerin ortaya çıkması
yari ben telefon kayıtlarımı baz istasyonu kayıtlarımı geçtiğim yerleri, konuşma kayıtlarımın
her şeyin ortaya çıkmasını zaten kendim istedim , her konuda bilgi vermeye çalıştım, bu
işlerle yapılan yapılmaya çalışılan isnad edilen iftiralarla hiç bir alakam yoktur. Benim suçsuz
olduğum 30 nisan tarihinde görülecek olan 30 nisanda verilen dilekçenin neticesinde
görülecek olan mahkemede ortaya çıkacaktı,ancak 4 mayısta 10. Ağır ceza Mahkemesi C.
Başsavcılığımıza bir yazı yazmıştır mütala sorulmuştur tutukluluğa itiraz dilekçesine ilişkin
olarak. Bu mütalada sayın savcılığımız suçun vasıf ve mahiyeti, şüpheliden ele geçirilen
dijital verilerde yer alan delillerin henüz toplanmamış olması gibi nokta nokta devam eden bir
ifade yazmıştır, yani buna yazdıkları mütalada şüpheliden ele geçirilen dijital veriler diye bir
ifade var, şimdi ikinci yani bu suç konusu bilgilerin elde edildiği öne sürelen ikinci inceleme
hangi tarihte yapılmıştır, 4 mayıs tarihinde yapılmıştır, bir anda ikinci bir inceleme yapılması
ihtiyacı olmuştur, çünkü kuş kaçıyor demişlerdir, her hang ibir suçu yok, ortada suç isnad
edecek somut hiç bir veri delil yok, nitekim 5 mayıs günü yapılan tutukluluğa itirazın
görüşülmesi esnasında bu yazılan mütalaa nedeniyle oludğunu deağerlendiriyorum kişisel
kanatimdir sayın başkanımızın tutukluluğa tahliye kararına rağmen iki üyemizin tutukluluğa
devam kararı kararıyla tekrar tutukluluğa devam edildi, peki bu ifade olmasaydı,benim lehime
olan delilerin tamamı toplanmış olsaydı o tarihe kadar geçen süreçte ben 12 aydır tutuklu
olacakmışdım vey aniye 12 aydır tutukluyum, bir anda 4 mayısta bunları tekrar inceleme
ihtiyacı ortaya çıkmıştır, özellikle bu tarihi vurgulamak için bu tarihi örnek verdim. Kafes
eylem planı içerisinde adresler isimli bir klasör bulunmuştur, yine işte başka şahıslardan ele
geçirildiği öne sürülmektedir bunun, bu listeyi hayatım boyunca hiç görmedim adalar abone
listesi diye, benim bilgisayarlarımda yapılan çalışmalardada hiç biri çıkmamıştır bu bilgilerin
hiç birini bende olmadığı ortadadır, bu bilgiler Agos gazetesinin web sayfasındanmı alınmıştır
veya başka bir yerdenmi alınılmıştır bilmiyorum ancakbenim bilgisayarımda yapılan
incelemede bu gazetenin web sayfasına girdiğime dairde bir delil yoktur. Bu yoktur. Bu
bilgilerin açıktamı oludğunu bilmiyorum ancak bu bilgilerin yine Ergenekon davasında
tutuklu sanıklardan bir tanesi olan Fatma Cengiz isimli bir bayanda olduğu ve onunla
benzerlik arzettiği iddianamede vurgulanmıştır, ben Fatma Cengiz isimli bayanı görmüyorum,
görmedim, tanımıyorum hayatım boyuncada hiç bir irtibatım olmadı, kimdir bilmiyorum,
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ondada ne gibi bir bağlantı kurulmak istenidğinide anlamış değilim. Yine çok somut maddi
hatalardan bir tanesi kafes adresler listesi vardır yine bu DVD'nin içerisinde, özelliğinide
kafes adresleri yazmışlar, çok takdire şayan bir isim. bu dosya içerisinde farklı illerde bulunan
kilise topluluk adresler gerçek şahıslara ilişkin kişisel verilerde bulunmaktadır,yanlız burda
tarihlere baktığınızda çok dikkat çekici bir tarih vardır, ben 22 nisan tarihinde göz altına
alındım,24 nisan tarihinde tutuklandım, burdaki dosyanın oluşturulma tarihine baktığınızda
2009 yılı 4 mayıs olarak gözükmektedir, yani ben tutuklandıktan günlerce sonra yaratılan bir
dosyadır, burdaki tarihe baktığınızda inceleme raporunda polis bilirkişisi tarafnıdan hazırlanan
bilirkişi raporundaki inceleme tarihine, bazı tarihleri unutmuşlardır, bazı tarihleri her halde iş
yoğunlukları çok fazladır,çok fazla dijital medya vardır ellerinde bunları manipüle ederken
unutmuşlardır, bir tane daha tarih vardır, onunda özelikle vurgulayacağım buda yapılan
sahteciliğin en büyük delilidir, bu arada harita diye yine bir begle çıkmıştır bu belgedede
Türkiyenin siyasi haritasına iller farklı renklere boyanmak suretiyle o illerdeyaşayan
insanların inanç değerleri imanlı imansız iyi itikatlı şeklinde böyle bir ayrım yapılmaya
çalışılmıştır, yani şimdi böyle bir çalışmayı kim yapar bilmiyorum, bütün bu illerdeki
insanların yaşayan insanların ne kadar inançlı olduklarının tespitinin hangi verilerle yapıldığın
bilmiyorum bunu yapabilecek istihbarat kurumları vardır tabii,yani özellikle
Jandarmanın,Mit'in, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, polisin istihbarat çalışanları bu bilgileri temin
edebilir, çok rahatlıkla bulabilirler, ancak bunu bir imanmetre yoktur şu anda halihazırda icat
edilmiş insanların iman derecesini ölçecek. Böyle bir haritanın bulunması tamamiyle
saçmalıktır.Çok önemli hususlardan bir tanesi dah asayın başkanım şimdi bir tane klasörün
ab.rar isimli dosyalama klasörünün hali hazırda çözümünün devam ettiği öne sürülmüştür
inceleme raporunda yani olayın üzerinden 12 ay geçti şu anda ve bu çozümü şifreleme
çözümü hala devam ediyor o dosyanın,şimdi bu Ergenekon davasında bir çok sanıkta
gerçekleşti fiilen o mahkemedende bu konuda bilgi alabilirsiniz savunmasını yapan sanıkların
savunmasını yapmaları ithamında onlardan ele geçirildiği öne sürülen şifrelenmesi olan
çözümü devam eden incelemesi devam eden dijital medyaların hemen ertesi gün mahkemeye
sunulduğunu gördüler, bu sadece bir sanıkta değil 3-4 tane sanıkta gerçekleşti, şimdi burda
hep beraber bizde bunaşahit olacağız, benim bu 12 aydır çözülemeyen ab.rar isimli dosyam
klasörüm benim olduğu iddia edilen bu klasör dile gelecek bu savunmayı yaptıktan sonra
çözülecek yüce mahkemenize sunulacaktır,inşallah ben yanlışımdır, yanlış bir
değerlendirmeyapıyorumdur. Ancak bu inceleme raporunun altına imzasını atan şahıslarda
bunun hukuki boyutunu sorumluluğunu bundan sonraki hayatlarında kendi haklarında
yapılacak olan mahkemelerde vermek zorunda kalacaklardır bunuda söylüyorum. Çok önemli
bir maddi hata mevcuttur, bu maddi hata farklı bir ek delil klasöründe yapılan inceleme
neticesinde ortaya çıkmıştır yani biz benimle ilgili delillerin değerlendirildiği 10 numaralı
delil klasörüne baktığımızda ac.rar cihandan isimli bir klasörden bahsetmektedir. Şimdi bu
klasöre baktığımda notlar tekst belgesi vardır bu belgenin içerisinde,bu belgenin oluşturulma
tarihine baktığımda işte 11 ekim 2008 olarak görükmektedir, her hangi bir şey yok yani bunlar
baktığınızda normal dosyanın içerisine bakıp geçiyorsunuz, ancak Koç müzesi ile ilgil
isoruşturmanın yürütüldüğü bsaşka bir ek delil klasörü vardır, o ek delil klasörünü
incelediğinizde bu begleye ilişkin dijital inceleme bir ekran çıktısı alınmıştır, bu ekran çıktısın
ıiçerisinde bu belgenin Cihandan isimli klasörün ne zsaman oluşturuludğu net olarak
gözükmektedir, acank orda gözükmesin erağmen bu inceleme raporunu şuraya yazan
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arkadaşlarımız o raporu değiştirmek suretiyle burdaki tarihi değiştirmişlerdir, o sayfanın
devamındaki şeyi getirebilirmisiniz ekran çıktısını, evet, şimdi bu belge normalde 10 numaralı
ek delil klasöründe tarih olarak 11 ekim 2008 tarihinde oluşturulmuştur olarak gözükmektedir
ancak bu ek delil klasörüne baktığınızda belgenin oluşturulma tarihi bu pek gözükmüyor sayın
başkanım ama oluşturulma tarihini 27 nisan 2009 tarihipazartesi günüdür, yani bu tarih benim
tutuklanmamdan sonraki bir tarihtir, bu tarih Metris cezaevinde tecrit hücresinde sağ
tarafımda bir Hizbullah örgütü üyesi sol tarafımda DHKP/C'li bir terör örgütü üyesiyle
bulunduğum zamanda yaratılmıştır ve bunu değiştirmeyi unutmakla yapmış oldukları
yanlışların ortaya çıkmasınıda bir şekilde sağlamışlardır. Bütün bu tarih tutarsızlıkları ortaya
koyduğum içerik açısından ortaya koyduğum mantıksızlıkları bir kenara bırakacak olursak
bütün bu tarih tutarsızlıkları gerek belgelerin içerisinde yer alan oluşturulma tarihinden önce
gerçekleşmiş olaylara atfedilen bilgiler bu bilgilerin hepsinin DVD'ye sonradan yüklendiğinin
kesin kanıtıdır. Yani ben tutuklandıktan sonra oluşturulan belgelerin bu DVD'de hiç bir
şekilde olmaması lazım, 27 nisanda oluşturulan bir belge 22 nisanda tutuklana gözaltına alan
bir adamın DVD'sinde nasıl çıkar veya 4 mayısta oluşturulan bir belge,eğer bunların
doğruluğuna inanıyorsak eğer biz bu ek delil klasörüne ,iddianamede yazan hususların
doğruluğuna inanıyorsak o zaman bunlar yapılan yanlış işlemlerin en temel kanıtır, eğer esas
olan iddianame ve ek delil klasörleri ise. Ben bunları söylemek için 12 ay
bekledim.savunmama kaldığm yerden edvam edeceğim ancak daha önce arzettiğim bir
hususta bir eksiklik olduğunu avukatlarım söylediler şimdi bu 4 mayıs tarihne dikkati
çekmiştim, bu 4 mayıs tarihinde yani ben ikinci kez dijital medyanın incelemenin yapıldığı bir
dönemden bahsetmiştim aynı zamanda savcılığımıza C. Savcılığımıza 10. Ağır ceza
Mahkemesi tarafından gönderilen evrağın mütalasında sayın savcımızın ondan elde edilen
yani benden ele geçirilen dijital veriler gibi bir ifadede bulunduğunu söylemiştim şu anda
yansıdı arzediliyor o mütalaa, şimdi burda vuvrgulamak istediğmiiz esas konu aslında şuydu,
bu dijital medy aincelem eraporu yani 3 nolu DVD'nin içerisinde bu suç knusu olan delilerin
bulunduğun gösteren dijital medya raporu 9 mayıs tarihli, 9 mayıs tarihinde hazırlanmış olan
bir rapor, bu rapor 11 mayıs tarihinde savcılık kalemine teslim edilmiş, onun teslim
tutanaklarında hepsini tarihleri mevcuttur. Şimdi böyle bir rapor 9 mayıs tarihinde hazırlanan
bir raporun içeriğine ilişkin 4 mayıs tarihli 5 mayıs tarihli bir mütalada böyle bir bilgi olması
şu anda fiziken mümkün değildir çünkü hali hazırda daha dijital medya incelemesi bitmemiş
raporlar hazırlanmamış ancak bu raporlar hazırlanmamasına rağmen benden ele geçirilen
dijital verilerden ele geçirilen deliller diye bir ifade kullanılmış, bu mümkün değildir, dah
ahazırlanmamış olan bir dijital medya raporunda böyle bir ifadenin yer alması
düşündürücüdür, hukuken uygun değildir, ayrıca bu bilgiler elde edilen bilgiler 4 mayıs tarihi
itibariyle raporlanmıştır, bu konuyu yüce mahkemenizin takdirine arzediyorum. maddi hata
9'da kalmıştım, burdan devamla gündemlerim belgeleri mevcuttur,yine bu şeyin dijital
medyanın içerisinde, bu gündemlerim belgelerinde daha öncede arzetmiştim. Cumhur Tiryaki
isimli bir şahıs tarafından yazılmış yine Şafak yürekli albayımız ismi geçmektedir belgenin
son kaidelerinde, ancak burda bir soru işareti olan bir nokta vardır,şimdi sayın Şafak
albayımın ismi Ergfenekon davasında yargılanan bir çok sanığın üzerinde ele geçen ofisinde
veya yapılan aramalarda ele geçen belgelerde oludğu öne sürelmektedir, yanlız dijital
medyalardadır bu sadece, yani nedir bu,bir tanesi Ataman Yıldırım ofisinde bir flash bellek
ele geçirildiği yapılan aramalarda öne sürülmüştür, ancak bu flash belleğinAtaman
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Yıldırımkendisine ait olmadığını, bunlarda her hangi bir şekild ekullanılan bir flash bellek
olmadığını iddia etmektedir, yine sayın Şafak albayıma ait evrakların olduğu öne
sürülmektedir, aynı şekilde Mustafa Levenht Göktaş'da 51 nolu DVD, meşhur bir 51 nolu
DVD var, bu 51 nolu DVD'nin içerisinde yine Şafak albayımın tarafından yazıldığı veya
güncellendiği öne sürülen iddia edilen belgeler oludğu söylenmektedir ileri sürülmektedir,
ordada 51 nolu DVD'ninne kadar kanunsuz olduğu, aynı zamanda ilgili kanun hükümlerine
aykırı olarak ele geçirildiği, hukuk dışı delil olduğu ortada iken ayrıca ilaveten 51 nolu
DVD'nin de kasten kırılmak ve bozulmak suretiyle şu anda kullanılamaz hale getirilidği bir
gerçektir, yani ortak özellik şudur,her üç şahıstada ben dahil olmak üzere ele geçirilen dijital
medyalara ilişkin bu medyalar bize ait değildir iddiası bulunmaktadır, bu iddia benim açımdan
şu anda huzurunuzda öne sürdüğüm delillerle tek tek kanıtlanmaktadır. Daha öncede
bahsetmiştim bu gündemlerim belgesinde 17 ekim 2008 tarihli son güncellenmiş bir belgedir
bu ancak bu belgenin içerisinde güncellenme tarihinden yani belge yazıldıktan 4 ay sonra
gerçekleşecek bir olay ailişkin bir ifade vardır, budanedir,Kadir Sağdıç Müdürlüğe Tokatköy
konusunda ihbar mektubu gitmiş,izler varmı kontrol edilsin gibi böyle bir ifade kullanılmıştır,
yani daha gerçekleşmemiş bir olaya ilişkin ifadenin 17 ekim 2008 tarihinde son olarak
güncellemesi yapılan bir belgede bulunması şüphe uyandırıcıdır, hukuken mantıken uygun
değildir.Yine maddi hata 10 olarak nitelendirdiğim gündemlerim 2 belgesi var, bu belgede
biraz önce arzettiğim gibi Cumhur Tiryaki ve Şafak Yürekli tarafındanoluşturulmuş ve
güncelllenmiş olarak gözükmektedir. Ancak burdada bir tarih mantıksızlığı bulunmaktadır,
şimdibu begle en son 25 aralık 2008 tarihinde güncellenmiştir oysa içeriğinde yer alan
bilgilere baktığınızda güncelleme tarihi itibariyle geçerliliğini yitirmiş belgeler vardır, koç
müzesinde ziyaretçi patlaması olmalı sıkıntı çıkmasın başkan takip ediyor diye bir not varmış
içinde,şimdi belge güncellenmiş 25 aralık 2008'de, bu belgenin içerisinde Koç müzesine
ilişkin bir ifade konulmuştur, bu patlayıcılar ise 14 Kasım 2008 tarihinde bulunmuş ve ifmha
edilmiştir, yani olaydan 40 gün geçmiş olmasına rağmen patlayıcılar bulunmuş imha edilmiş
olmasına rağmen olaydan 40 gün sonra oluşturulan yazılan bir belgede 25 aralık 2008 tarihli
bir belgede 40 gün önceki yapılmış bulunmuş bir olaya atfen böyle bir ifadenin bulunması
mantıken uygun değildir. 2 nolu delil olarak adlandırılan Prınco CD'de data stash 1.5 isimli
bir klasör olduğu tespit edilmiştir, bu DVD'nin incelenmesi sonucunda inceleme raporuna
baktığınızda maddi hata 11'dedört satırlık bir paragrafla geçiştirilmiş, yani işte Prınco CD'yi
incelemişler 4 mayısta incelenmiş 5.46'da inceleme saati yer almakta CD'nin ama CD'nin
içeriside yer alan dosyalarını programların detaylı incelenmesine yönelikhiç bir işlem
yapılmamıştır, 3 nolu DVD'yebakıyoruz,3 nolu DVD'de önce DVD'nin bu şekilde bir
incelemesi söz konusu, imaj alınan hash alınan tarihler söz konusu daha sonra bunun
içerisinde yer alan programların tek tek ne zaman kaydedilidği kim tarafından kaydedildiği
gibi bilgiler bulunmaktadır, ancak 2 nolu delile baktığınız zaman bunların hiç biri yok, hiç biri
konulmamış, şimdi ofisimde yapılan aramada avukat Serdar Öztürk'ün telefonu ithamında ben
kolluk görevlisi arkadaşlarabu dijital medyalara ilişkin kopya istediğimi söylediğimde
kendileri bunun teknik imkansızlıklar nedeniyle alamayacaklarını bu talebimi yerine
getiremeyeceklerini söeylediler, alma ofisimde kendi onlara teslim ettiğim laptopumda bazı
almak istedikleri DVD'lerin içeriğinede bakıldı,hiç bir şekilde bu belgelerede rastlanmadı, bu
belgeler yoktu,. 3 nolu delile ait özellikler bu ofisimde arama esnasında bulunmayan benim
kendimin getirtip kolluğa teslim ettiğim dizüstü laptop bilgisayarımdır, şimdi içeriği
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yapılmıştır, yanlız burda bir mantıksızlık söz konusudur, bunu inceleme tarihi olarak 01.07.80
diye bir tarih gözükmektedir ben bu tarihin ne oludğunu çözemedim, 1980 yılımı
kastedilmektedir, yani Ocak 7 ocak diye nitelindiriyorum, 7 ocak 80 yılındamı yapılmıştır,
başka bir şey ifade etmiyor 2008 yılı değildir, diğer inceleme raporundaki tarih saat gruplarına
baktığınızda 2008 ise 08olarak yer almasılazımdır. Eğerki bu elle yazılmadıysa yani bunu
normalde bu programı incelemeyi yapan program tarafındanbu değerlerin çıkması lazım, eğer
buna elle yazılan bilglierse yanlışlık yapılması muhtemeldir, burdaki yanlışlığın temel
nedenide anladığım kadarıyla elle sonradan yazılmış olmasından kaynaklanmaktadır. Bu
laptop'un incelenmesi içerisinde çelenk çiçek listesi bulunupdelil olarak sunulmuştur ek delil
klasöründe, biz şimdi arzettim 2008 yılında Hadımköy bölgesinde bir ağır vasıta çekici
bayiliği dorse bayiliği aldım, bununda bir ekim ayında 28 ekimderesmi açılışını yaptık,
Levent Göktaş'ı nasıltanıdığımı ilişkimin ne olduğunu arzetmiştim,bu açılışa bir çelenk
göndermiş,kendisinin çelengininde resmi var, şimdi kendisi bir nezaket örneği göstermiştir ve
bu çelengi bana göndermiştir açılış maksadıyla göndermiştir ve kendisini nasıl tanıdığımı
savcılıktaki sorgumdada özellikle ifade ettim.Bu bir örgüt olarak nitelyendiriliyoruz, örgütsel
ilişki olarakgizli ilişkilere işte gizli saklı oluşmalar gizliliğe riayet eden bir görütüz ancak
olaya bakın örgüt üyeleri birbirlerine çiçek gönderiyorlar ve kocaman adlarını yazkıyorlar,
bunun ne kadar mantıki olduğunu yüce mahkemenizin takdirine bırakıyorum. Yine aynı
bilgisayar diskinde yapılan incelemede bi resim ortaya çıkmış bu resimde bu Ergenekon
görülen 13. AĞCM'de görülen Ergenekon davası sanıklarından Muzaffer Tekin, Hüseyin
Görüm, Emin Şirin,Mehmet Fikri Karadağ,İbrahim Özcan isimli şahısların bir arada
bulunduğu bir resim bulunmuş. Sorgum esnasında polisteki sorgum esnasında bu resim bana
gösterildiğinde kendilerine resmi hiç hatırlamadığımı söyledim. Daha sonra onların geri tarihli
geriye giden inceleme programları ile yaptıkları incelemede bunun benim baktığım bir haber
sitesinden kalan bir fotoğraf olduğunu tespit ettiler zaten özellikler kısmındada bu dosyanın
özelliğini verirken tempriry internet diyede bu dosyanın internetten kalan bir resim görüntü
olduğunuda yazmışlardır, hal böyle iken bunun bir delil gibi sunulmasının takdirinide yüce
mahkemenize bırakıyorum. Yine dizüstü bilgisayarımda bulunan bazı resimler suç
unsuruymuş gibi gösterilmeye çalışılmıştır., bunlar nedir. 2008 yılında emeklilik törenine
katıldım, mezuniyet törenine katıldım o törende emekli olan arkadaşlara şilt
verilmekteydi,bende emekli olduğum için şilt aldım, törene katıldığım andaki bazı resimler
vardır hem törende çekildiğim resimlerim hemde arkadaşlarımla beraber çekildiğim
resimlerim, yıllarca berabergörev yaptığım arkadaşlarımla emekli oludğum törende çekilen
resimlerimin her hangi bir örgüt bağlantısı kapsamı altında sunulması benim mantığımca
uygun değil sayın başkanım, bunda her hangi bir örgüt bağlantısı yoktur, ben o arkadaşlarımla
yıllarca görev arkadaşlığı yaptım, hayatımızı birbirimize defalarca emanet ettik, tabiiki
resimlerimde olacaktır onlarda dahada fazla resimlerim vardır, hatta eksik araştırmışlardır çok
daha fazla resimlerimin oludğu dosyalarda vardır eğerki bu suç delili olarak
nitelendirilecekse. Özellikle vurgulamak istediğim bir husus vardır, ortalama bir rakam
belirledim benden ele geçirilen dijital medya aygıtlarında kapasitesi 450 gb kadar tutuyor
hardiskler DVD CD'ler, şimdi bu 450 gb içerisinde benim bir geçmişe yönelik askeri hayatım
vardır, 1981 yılında göreve başladım, 2007 yılında ayrıldım, bu geçmişeyövnelik akserlik
hayatımla ilgili hiç bir belge hiç bir askeri belge özellikle vurguluyorum evrak emir plan hiç
bir şey yok, bu bilgisayarlarda benim askerlik hayatımla ilgili hiç bir şey yok bilgisayarlar ve
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DVD'lerde CD'lerde ama ne var bu davada suç konusu olabilecek suç konusu şeyler var
sadece, böyle bir bilginin bende olması askerlik hayatıma ilişkin hiç bir bilgi yokken sadece
askerlikten kaynaklanan arkadaşlık ilişkilerime ilişkin böyle bilgileri suç unsuru gibi
bulunması hayatın olağan akışına aykırıdır. Şimdi tekrar söylüyorum, diöital medya incelemsi
tamamen şu anda bitiriyorum, dijital medya incelemesinde ofisimden ve evimden el konan
dijital medya aygıtları bilgisayarlar, DVD'ler flash bellekler, bunların hepsi ilgili kanun
hükümleri CMK 134,Adli ve Önleme Aramaları yönetmeliğinin 17. Maddesi soruşturmayı
yürüten C. Savcılığımızın vermiş olduğu talimat hilafına kasti olarak hareket edilerek hukuka
aykırı delil haline getirilmiştir. Bunlara ilgili kanunlarca el konulması anında yapılması
gereken işlemlerin hiç biri uygulanmamıştır hiç biri yapılmamıştır. Şimdi bu şu ana kadar
dijital medyalarda bir çok sahteciliği rakamlarıyla tarihleri ile ortaya koyduk, burda bu
rakamların bu tarihlerin üzüntü verici bir tarafı vardır , çünkü böyle bir sahtecilik yaparak
Türk Silahlı Kuvvetleri hedef alınmaktadır,ben eski bir Türk Silahlı Kuvvetleri mensubuyum,
emekli oldum ,ancak mensubiyetim sadece gönül bağı olarak devam etmektedir Deniz
Kuvvetlerine. Burdaki arkadaşlarımın hepside şu anda muvazzaf olarak görev yapan
arkadaşlarımdır.Şimdi böyle bir iftira atma kampanyasına böyle bir komplo kurmayaböylebir
tezgah hazırlamaya maalesefdevletimizin bazı kurumlarında göre yapan yetkililerin ilgililerin
oludğuda aşikardır. Çünkü huzurunuzda sunrmuş olduğum verilerde bunların bir şekilde bir
yerde değiştirildiği manipüle edildiği ortaya çıkmaktadır. Bunu söylemekten üzülüyorum
çünkü özellikle emniyet müdürlüğümüzde fedakarca görev yapan kahramanca görev yapan
onbinlerce mensubu vardır bu mensuplar gece gündüz demeden her türlü zorluğa her türlü
fiziksel zorluğa rağmen görevlerini cansiperane bir şekilde yapmaktadırlar, ancak içlerine
sızmış olduğunu değerlendirdiğim bir kaç kötü niyetli insanın yapabileceği işlemlerdir bunlar
o yüzden güzel ve ülkemizin fedakar kurumlarından bir tanesi olan emniyetkurumumuzunda
emniyet müdürlüğümüzünde hiç bir şekilde zan altında bırakılmasına taraftar değilim
söylediklerimden. Sayın başkanım yine ididanamede hakkımda suç isnadı olarak bazı telefon
konuşmalarım sunulmuştur. Şimdi bu telefon konuşmalarının bir çoğu hakkında açıklamalar
yazdım. Bunlardan bir tanesi 5699 nolu konuşma,X erkek şahıs ile bir konuşma yapıyorum.
Bu konuşma şudur,başbakanlık bünyesinde görev yapan bir kurumda görev yapan bir
arkadaşımdır,kendisi Diyarbakırda görevlidir,İstanbul'a ailesi ile beraber gelmiştir ben
kendisini aramışımdır ulaşamamışımdır telefonla, daha sonra telefon konuştuğumuz telefon
kaydedilen telefonda şöyle bir cümle sarfetmişim, sayın savcılarımızda bunu bir şüphe unsuru
olarak değerlendirerek büyük harflerle ve koyultarak yazmışlardır, ne demiyim arayacağım
seni ama telefonların gözünü seveyim diye bir ifade kullanmışım şimdi bu bir suç unsuru
anladığım kadarıyla büyültülerek koyulaştırılarak yazılmasıyla bunu söylüyorum,şimdi
konuymadaki örneği verecekolursakben efendim diyorum erkek şahıs ne haber diyor, sen
telefonlarımı duymuyorsun be babacığım diyorum arkadaşıma, o da abi dün daha evdeydim
şey yanıma almadım yani diyor, şimdi bir telefon duyup duymama konuşması geçiyor burda,
okuyunca anlaşılıyor, çoknet daha sonra konuşmanın sonundada haberleşiriz diyor arkadaşım
bana, bende arayacağım seni ama telefonların gözünü seveyim, oda bugün yanımda açık diyor
,yani telfonlarını duymadığını, benim onu aradığım halde telfeonlarını duymadığının ifadesi
olan bir cümle burda sanki bir suç unsuruymuş gibi arayacağım ama seni telefonların gözünü
seveyim yazılmıştır, bunun suç neresindedir bunun neresinde şüphe vardır, böyle bir şüphe
yoktur bu konuşmada, ama nedense iddianamede suç delilil olarak yer almaktadır. 5701 tape
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nolu konuşma Mustafa Turhan isimliyine bir asker arkadaşımla yaptığımkonuşma,bu
konuşmayı yaptıgım arkadaşım hala Türk Silahlı Kuvvetleri'da görevli bir askerdir,subaydır,
ailece görüştüğüm bir arkadaşımdır, ben sivil hayatıma başladığımda çok yoğun bir iş
temposu içine girdiğim için asker arkadaşlarımdan bir çoğunu aramayı ihmal ettim, iş
temeposu nedeniyle görüyemedim, daha sonraki telefon konuşmalarımdada buna şahit
olacağız, bu arkadaşımda onlardan bir tanesidir, uzun zaman arayıp soramadığım hal hatır
soramadığım arkadaşlarımdan bir tanesidir, şimdi beni aradıktan sonra sitem ifadeleri var
benim onu aramadığıma dair ve neden aramadığım konusundada ben Türk Silahlı Kuvvetleri
ile ilişkimi kestim diyorum espiri yapıyorum konuşmanın içeriğinde geçen bir şeydir, hatta siz
askerler şapka falan takıyordunuz diye birbirimizle böyle espirili bir konuşma tarzımız var,
konuşmanın tamamına bakacak olursanız, arkadaşımda şaka yoluyla ya bende bunu Silivri
Cezaevine mi attılar diye düşündüm yani diyor, şimdi bu konuşmanın gerçekleştiği tarih mart
ayı sanırım,1 nisan, yani bu arada arkadaşımı tebrik ediyorum bu kadar geniş bir öngörüsü
olduğu için, 22 nisanda benim göz altına alınacağım konusunda her halde kendisinin bir
duyumu var, bende senin gibi diyenler yüzünden kestim diyorum ilişkimi, yani arkadaşıma
sitem dolu bir birimizle iki arkadaşın arasında geçen iki asker kökenli arkadaş arasında geçen
bir konuşma, o diyorki senide alırlar bir gün senide alırlar yine öngörü var,yine kendisi o
dönemi düşünün 1 nisanı düşünün 2009'u, Ergenekon iddianamesi emekli askerler
tutuklanıyor, sorgulanıyor, asker insanların arasındaki günlük konuşmaların büyük bir
çogunda bu espriler bu konuşmaların hepsi yer almaktadır, bunun neresinde suç var, eğer bu
arkadaşımın senide alırlar senide bir gün konuşmasının suç mu isnad ediyor bana veya bu
arkadaşımsuçlu olduğumumu ifade ediyor bana, onun bildiği benim bilmediğim bir şeymi var.
Bende kendisine cevap vermişim sizin gibi adamın arkadaşı olduktan sonra zaten gerek yok,
diye böyle bir cevap veriyorum yani bu arkadaşımla konuşmamın tamamına baktığınızda ne
demiş oğlunun sünnet töreni var sünnet ettirecek çocuğunu beni davet ediyor bende kendisi ile
konuşuyorum hatta daha sonra bir yakınımın babamın hastalığı nedeniyle kendisi ile
konuşmadım daha sonra ki böymülrenide onlarda var hepsi geçiyor ya böyle tamamına
baktığınızda konuşmayı başından sonuna kadar okuduğunuzda bu konuşma ne amaçla
gerçekleştirildiği belli, şimdi bu arkadaşımın burda senide alırlar bir gün işte seni hala
almadılarmı diye yapmış olduğu esprilerin suçla ne alakası var veya bu iddianamede bana
isnad edilen sen şunu yapacaktın işte ermeni vatandaşlarımıza suikast yapacaktın sen yaptın
suçlarıyla ne alakası var benim mantığım bunu almıyor sayın başkanım sayın üyeler ben bunu
algılamakta zorlanıyorum. 5715 nolu konuşmalar, Mustafa Turhan Ecevit, LeventBektaş
konuşması, bu konuşmayı da yine huzurunuzda yargılanan arkadaşlarımdan Mustafa Turhan
Ecevitle yaptım, bu konuymanın aslına bütün okuduğunuzda bu konuşma benim suçsuzluğum
konusunda en kesin hususları içermekte, nedir bunlar ben kendisini 15 yaşından beri
tanıyorum Deniz Lisesine beraber başladık, 1981 yılında beraber aynı takımda hentbol
oynadık yıllarca aynı birlikte görev yaptık Sat grup komutanlığında ailecek görüşürüz
birbirimize gider geliriz, Sene 2009 yılı olayın geçtiği bu kadar geçmişe dayana bikr
dost luğum olan kardeşmliğim olan bir  insanla  konuşuyorum konuşmanın
içeriğinebakıyorsunuz,kendisi ile yine emekli olduktan sonra yoğun iş temposu nedeniyle
aramalarda birbirimizle irtibatta sıkıntı yaşadığımızı arayamadığımız ifade eden cümleler
mevcut, birazda amiyane tabirle konuştuğumuz cümleler var o yüzden onları söylemek
istemiyorum yüce mahkemenizin huzurunda, ben birlikte hükümeti devirmek meclisi işlemez
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hale getirmek için çok büyük sansasyonel planlamakla suçlandığım arkadaşlarımla yani
Ercan,Erme,Eren ve Turan onların yaşadığı bölgeden uzak olmam vede iş yoğunluğum
nedeniyle uzun süre konuşamadığımı bir araya gelemediğimin en büyük delil bu konuşmada
var, şimdi biz bir örgüt olmakla suçlanıyoruz, hükümeti meclisi işlemez hale getirmeye
yönelik planlar yapmakla suçlanıyoruz, silah gömmekle suçlanıyoruz ama birbirimizi uzun
süredir hiç aramamışız, hiç görüşmemişiz hatta daha önce arzettiğim gibi 21 nisanda bizim
gömdüğümüz iddia edilen malzemeler çıkartılıyor biz yine birbirimizi hiç aramıyoruz böyle
bir örgüt ağı gördünüz mü sayın başkanım yıllardır bu mahkemede örgütleri yargılıyorsunuz,
böle bir saçmlalık örgüt saçmalığı gördünüzmü. Konuymanı bazı bölümlerini özellikle
vurgulamak istiyorum MustafaTurhan Ecevit'in ismini MTE olarak kısalttım, MTE-Aşağıda
şey var altımda benim Eren oturuyorda ben hıım diyorum biraz önce onlara indim Ercanlar
falan filan böyle toplanmışlar Erenlerdemi banada söylemişlerdi bende Ankaradayım
gelemem demiştim kaynatıyorlardır orda diyor Turhan ben Erenlerdemi diyorum Turah evet
Erenlerde diyor bende arayayayım nokto nokta edeyim nokta nokta diyorum şimdi bunları
söylemekte özür diliyorum yüce mahkemeniz huzurunda söyemeyi uygun görmüyorum ama
iki arkadaş arasında geçen amiyane bir konuşmada sarfedilen cümlelerdir ve ben
aramıyorsunuz lan özür diliyorum bunuda huzurunuzda söylemekten nokta nokta diyip
kapatayım diyorum yani hiç biri ile aramadığımın konuymadığımın çok safça çok masumca
delili bu ve bu konuşmanın gerçekleştirildiği tarihte nisan ayının 17'si sanırım, 17 nisanda
yapıyor yani ben o tarihe kadar bu arkadaşlarımı hiç aramamışım hiç konuşmamışım, hatta
konuşmamış aramadıkları için kızgınlığımı serzenişimi dile getirerek kendilerine böyle şaka
yollu amiyane bir kaç tane tabir kullanıyorum, şimdi konfuymanın başında Turhan'a da
görüşemediğimiz için beraber bir araya gelemediğmiiz için sitem ettiğim cümlelerimde
mevcuttur aynı konuyşmanın başında, şimdi uzun süre görüyşmediğimi ifade ettiğim
cümlelerimin yanı sırna bu konuşma ayşnı zamanda bizim örgüt olmadığımız bu ididanamede
iddia edilidği gibi bizim bir yasa dışı illegal örgüt çatısı altında bir araya gelmediğmiizin en
kuvvetli delillerindendir, Turhan konuşmanın bir yerinde bana konuşmak istediğim çok şey
varda telefonla falan konuşmak istemiyorum diyor, şimdi ben bu cümleyi o konuymanın
gelişen daha önceki cümlelerinede baktığınızda o sırada birlikteki tayinleri terfileri kimin
nereye tayin olacağı gibi konuları konuşuyoruz, tayin dönemllerinde bizim gibi birliklerde
personel rütbeler büyüdükçe üst seviyede makamlara gelmek için bazı çekişmeler olur bu
çekişmeler nedeniyle bazı insanların bazı kötü niyetli şeyler yaptıkları gibi şeyler
söyleyeceğini düşünüyorum yani konuşmanın o anki böümünde onların benim anladığım o
konuşma esnasında, ancak onun bunu kastetmlediğinin daha sonra bu iddianameyi ve ona
sorulan sorulara verdiğ iyanıtları oksuyunca anladım, neymiş arkadaşımın kastettiği bunu
söylemekte,şimdi kendisini yurtdışı görevine gitmiştir malumunuz, yurtdışı görevinden
döndükten sonra tutuklandı, şimdi ben 17 nisanda konuşuyorum kendisini kendi ifadesinde
şşöyle bir ifade kullanmış, 2-3 hafta önce Kurtarma Su Altı Komutanı Orhan Yücel Albayın
çağırdığını, kendisi ve bazı arkadaşlarının burda isimde vermiş arkadaşlarımla ilgili
olarakyine burda huzurda bulunan subay arkadaşları kastederek, burda böle bir şey var
burdaki arkadaşların isimlerinide vererek bu arkadaşların hakkında ihbar olduğunu mühimmat
gömdüklerini ve Ergenekonla irtibatlı oldukları konusunda böyle bir ihbarlar geldiğini
söylemiş, yani birlik komutanı turhan Ecevit adlı arkadaşımı çağırmış böyle böyle haklarında
ihbar mektubu geldiğin dair bir duyumu söylemiş, Turhan ne yapmış, hiç bir şey yapmamış
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iftiradır geçer demiş sinirlenmiş, yani bazı şeylerde bu kadardamı yapıyorlar yani bu birliğe
atanma ve üst seviyelerdeki tayinler konusunda bu kadarmı çirkefliğe insanlar düştüler
şeklinde kedisinin ifadeleri var kızgınlık ifadeleri var şimdi diğer askeri savcılıkca alınan
ifadelerde mevcut askeri savcılıkça alınan ifadealerde asker arkadaşlarımın tamamının büyük
bir kısmının daha doğrusu kendileri hakkında Ergenekoncu olduğu, oraya Keçiliğe mühimmat
gömdükleri yönünde ihbarlar geldiğinden haberleri olduğu ortaya çıkıyor, şimdi bu konuyla
ilgli Kurtarma Sualtı Komutanı hatta 30 martta birlikleri geziyor, birliklei gezerek kendi emri
altındaki Kurtarma Su Altı Komutanının emrindeki Sat Grup Komutanlığı işte Su altı Eğitim
Komutanlığı gibi birlikleri gezerekböyl eihbarlar oludğunu bu tür ihbarlara işte yönelik
dikkatli olunmas gerektiği hatta kendisi cephanelikleri saydırıyor, cephaneliklerde sayım
raporu istiyor bu iddiaları ciddiye alarakancak arkadaşlarım bu iddiaları ciddiye almıyorlar,
çünkü biliyorlarki bu iftiradır suçsuz olduklarına inanıyorlar, şimdi düşünün siz bir yere bir
şey gömdünüz sizin hakkınızda biri bak şimdi siz buraya gömmüşsünüz bunu ihbar ettiler
dedi, ne yaparsınız gidersiniz gömdüğ4ünüz malzemeyi çıkarır atarsınız veya hiç bir şey
yapmıyorsanız kaçarsınız, bu arkadaşlarıma bakıyorum onlarda günlük hayatlarına devam
etmişler nasıl 21 nasında poyrazkölde mühimmat bulunduktan sonra ben suçsuzluğuma olan
inancımla hiç bir şey yapmadıysam arkadaşlarımda bu ihbarları duyduktan sonra bizimle
alakası yok demişler biri çirkef atıyordur deyip gelip geçmişler,şimdibir örgüt düşünün,bu
öyle bir örgütki örgütün bazı üyeleri kendi haklarında gelen ihbardan haberdar oluyorlar ama
aynı zamanda örgütün diğer üyelerine bu konuyu hiç haber vermiyorlar, hadi bana haber
vermediler, bana neden haber vermediler ben uzağım görüşemiyoruz, hatta ben yüce lider
olarakta nitelendiriliyorum bu ihbar mektuplarında, yalan ve sahtekarlıklarla dolu olan
iftiranitelikli ihbar mektuplarında yüce lidere dahi haber vermeye tenezzül etmiyorlar böyle
bir şeyi öğrendiklerinde. Peki kendi arkadaşlarına niye söylemiyorlar aynı birlikte yüz yüze
görev yapıyorlar yani böyle bir gizli örgüt bilmiyorum ben rastlamadım bu mantıksızlıktır.
Çok özür diliyorum dünya ahmak örgütler listesine girer, böyle bir yapılamaz yani böyle
birdavranış tarzı olamaz, bunun en net açıklaması en mantıklı açıklaması bu ihbarları
öğrendikten sonra kaale almayan insanların suçsuz olduklarının kesin teminatıdır. Böyle bir
iddiayı haklarında ihbar mektubu gelmesini öğrendikleri hususları birbirleriyle
paylaşmamalarının örgüt çatısı altındaki bir arada oludğu idida edilen bizlerin hiç bir şekilde
birbirimize iletmememizi, yani özellikle bana iletilmemiş olmasını yüce mahkemenizin
takdirine bırakıyorum. Aramızda geçen konular konuşmalar tamamen arkadaşlık tamamen
sosyal içerikli konruşmalardır, hiç bir örgütsel bağlantıyı ima etmemektedir, yani burdada
sayın savcılarımızın iddianameye yazdığı ve konuşmak istediğim çok şey varda telefonla
falan konuşmak istemiyorum cümlesinin hiç bir anlamı yoktur hiç bir suç konusu
tayımamaktadır hiç bir şüphe dahi taşımamaktadır,ancak buna rağmen sayın soruşturma
savcılarımız konuşmaları şüphelinin örgüt ile ilgili konuları telefonla konuşmamak için gayret
sarfetmesi hususu altı önemle çizilmesi gereken konulardan biridir demişlerdir. Şimdi nasıl bir
şüphe ve muamma yaratılmış, şimdi bu arkadaşın bunu söylemiş olması gizlilikle ilglii
konular bunlar konuşmak istemiyorlar oysa öyle bir gizli örgütki bu birbirlerine çelenk çiçek
gönderiyorlar nerde ne zaman konuşacaklarını telefonda alenen bildiriyorlar yani evlerinde
buluşan arkadaşlar sosyal amaçlı olarak aileleri ile bir araya geliyorlar birbirlerine telefon
açışorlar şu saatte şurda buluşacağız diye bütün her şey aleni bunların hiç biri gizlilikle ilgili
alakası yok, örgütselbir bağlantı olarak nitelendiriliyor, ama bir şey konuşmadıkları takdirde
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bu gizliliğe riayet edilmesi olarak nitelendiriliyor bu sayınsavcılarımızın bu davayı bu
iddianameyi oluştururken ellerindeki bilgilere tek taraflı yaklaştıklarının en büyük ispatıdır.
Şimdi bu arada bu ihbarlar birliğe gelmiş arkadaşlar öğrenmişler insanlar birlikte birbirlerine
hatta astsubay arkadaşım Ercan kireçtepe arkadaşıma söylüyor yani onun haberi yok örgüt
üyesi adamın haberi yok diğer örgüt üyelerinen haberi var o hiç alakası olmayan ismi dahi
geçmeyen başka biriden böyle bir şey duyuyor gidiyor Orhan Yücel albayı arıyor böyle bir
şey varmış diyor soruyor komutanına benim hakkımda böylebir ihbar varmış nedir diyor, o da
kızıyor, böyle bir çerçeve söz konusuyken örgüt ne yapmış, 30 martta plan yapmış, yani şimdi
bir ihbar yapılmış bu ihbara yönelik olarak her şeyin ortaya çıkmış olduğunu kabul edin silah
gömdükleri iddia ediliyor gitmişler silah gömmüşler ama bu ihbardada yazılmış bu arkadaşlar
bu ortaya çıktıktan sonra durmamışlar hiç geri atmamışlar hiç gömdükleri şeyleri ayrı bir yere
gizleme ihtiyacı duymamışlar dere kenarına suyun içerisine gömdükleri elektrikli ateşleme
sistemine sahip mühimmatı oludğu yerde bırakmışlar bunların hiç birini yapmamışlar aksine
ne yapmışlar birde plan yapmışlar üstüne 30 martta, 30 mart tarihli olarak, 30 mart tarihinin
neden seçildiğini bilmiyorum bu sahte planı oluşturan insanlar tarafından. Örgüt üyeleri
deşifre olduklarını bile söylemeye tenezzül etmedikleri için özel plancısıyım ben örgütün
normaldeki sahte kafeseylem planının örgüt şemasına baktığınızda ben özel plan hücre
lideriyim, ben özel plancıyım. Ben ne yapıyorum bu arada bütün bu olaylar oluyor silah
gömüldüğü ortaya çıkıyor ihbarlar ortada dolaşıyor arkadaşların Ergenekoncu oludğu ortaya
çıkıyor, ben kamyon satmaya çalışıyorum ben normal hayatıma devam ediyorum haberim yok
hiç bir şeyden. Bir kimsede örgüt üyesi oludğu iddia edilen arkadaşlarımın hiç biride kalkıp
bana böyle böyle bizim bir örgütümüz var deşifre oldu bak ihbar gelmiş bilgi verme gereğini
dahi hissetmiyorlar haberim yok, tekrar arzetmek istiyorum, bu iddialar yani bu gerçekleşen
konuşmalar ortaya koyduğum mantıksızlıklar tutarsızlıklar nedeniyle ididanamede yer alan
suçlamalar bizim gibi yetişmiş özel yetişmiş olduğu iddia edilen insanların vasıflarına ve zeka
seviyelerine baktığınızda çok büyük tutarsızlıklar içermekte, sizlerin yüce mahkemenizin
akıllarında şu sorunun oluşmasını çok doğal karşılıyorum bu adamlar mademki bu örgütler
çok özür diliyorum bu kadar ahmaklıkları bu kadar tutarsızlıkları geri zekalılıkları yapmışlar o
zaman bu adamlar hani biz Sat diye biliyoruz bunlar işte atlıyorlarçok tehlikeli görevler
yürütüyorlar hayatlarıın hiçe sayıyorlar bu yaşların akadar bu zeka seviyesindeki insanlar
nasıl hayatta kalmış diyebir kere daha düşünmüş olmanızı çok doğal karşılarım, eğerki bu
iddianamede yazılan iddialara gerçek olarak bakıyorsanız. Turanla yaptığım konuşmanındiğer
kısımlarındada bir Sat astsubayı arkadaşımızın yaşamış olduğu bölgede bir sıkıntı yaşamış
onunla ilgili konuşmalar var, hiç bir suç unsuru yok ancak bunların hepsi suç unsuru gibi
değerlendirilmiş hatta bu konuşmaların bir kısmı bazı medya kurumları tarafından da özellikle
örgütsel bağlantı diye günlerce defaaten televizyonlarında ve yayınlarında vvurgulanmıştır.
Erme Onatve Ali Türkşen arasında geçen bir konuşma var 5693nolu tape, şimdi bu iki
arkadaşım arasında aramanın yapıldığı gün 22 nisan günü geçen bir konuşma benim evimin
arandığı televizyonlarda medyada duyuluyor, ikisi kendi aralarındaki konuşmada işte
Levent'in benim ismim geçerek evimin arandığını söylüyorlar şimrdi Sat ihtisaslı olan
arkadaşlarımın beni tanıyan Deniz Kuvvetlerinde Bahriyede görev yapan emekli olan
arkadaşlarımın tamamının telefon konfuşmalarını neğer o gün saat tarih dilimlerinden
geçirirseniz yüzdedoksanında aynı ibareleri bulursunuz Levent Bektaş'ın evimi aranıyormuş
Levent Bektaşın arama varmış Ergenekonculukla suçlanıyormuş tarzında yüzlerce binlerce
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konuşma bulursunuz, iki arkadaş arasında benim konu alındığım ama geçmişimin çok eskilere
dayandığı iki arkadaşım arasındaki bir konuşma, bunun suç neresinde bu örgütsel bağlantısı
neresinde ben bu insanları hiç tanımıyormuyum hiç hayatımda görüşmemişmiyim bunu bir
örgütsel bağlantı olarak sunuluyor, şimdibu konuşma örgütsel irtibat olarak değil arkadaşsal
irtibat olarak ididanameye konulması lazım yani bu insanlar arkadaştırlar bu insanların bir
geçmişi vardır ben başka bir devlet kurumundamaliyede çalışıpta onlarla sonradan irtibat
kuran bir insan olsam belki bazı konular şüphe şey yapar, yani vergi dairesinde çalışıyorsam
vergi daireside çalışan adamla bir subayın ne işi olabilir diye aklınızda belki şüphe oluşabilir
ama ben onlarla ayn ıkurumda yıllarca görev yaptım çocukluğumdan itibaren hayatımın
büyük bir bölümünü onlarla paylaştım, şimdi bu arkadaşlarımla telefon konuşmalarım
irtibatlarım var diye örgüt üyesi olarak örgüt irtibatına sahip olmakla suçlanıyoruz. Şimdi yine
konuşmaların bir tanesinde Ali Türkşe isimli albayımızın şu anda kendisi huzurunuzdadır,
eşimi aramış aynı gün eşimle bir konuşma yapmışv e eşimlede aramadan sonra geçen bir olay
bo konuşma kendisgi, özellikle olay basında duyulduktan sonmra bir çok insan aramaya
korktuğu kimsenin kimseyi aramadığı tedirgin olduğu bir dönemde kendisi özellikle arayarak
her türlü konuda destek olacağını belirtmiştir beyan etmiştir kendisine huzurunuzda teşekkür
ediyorum bir dostun bir arkadaşın yapması gereken konuşmayı yapmıştır, ancak bu
konuşmada burda bir suç delil olarak değerlendirilmektedir iddianameye konulmuştur Ali
Türkşen'in eşimle yaptığı konuşma,. Şimdi Serdar Öztürk'ün Avukat Serdar Öztürk'ün iki
adetkonuşması vardır 5855 ve 5849 nolu tapeler, bu iki tapedede benim ismim geçmesi
itibariyle iddianameye ve ek delil klasörüne suç unsuru olarak konulmuştur, şimdi Serdar
Öztürk'ü nasıl tanıdığmıarzettim kendisini tekrar söyleyeyim ifadelerimde vardı, ben Mustafa
Levent Göktaş albayın ofisinde tanıdım kendisin sanırım 2007 yılıydı, Zafer diye özel
kuvvetlerde görevli bir binbaşı arkadaşımızın cenaze töreninde şehit cenaze törenine
Ankara'ya gittiğim zaman tanışmıştım, kendisinin gazi olduğunu, gazilikten sonra avukatlık
yapmaya başladığını öğrendim, orda tanıştıktan sonra birbirimize hani oda 89yılı menuzun
olduğu için böyle bir aramızda ilişki doğdu telefonlarımızı aldık verdik ancakondan sonra ben
kendisini hiç görmedim ve konuşmadım, İstanbula geldiğindede hiç bir şekilde bir araya
gelmedim, fırsat olmadı, gelmiş olabilirdi aslında gelseydi beraber olmaktanda mutluluk ve
gurur duyardım, devletimizin gazi bir subabıyla bir araya gelmiş olmak benim içingurur
vesilesidir ben öyle bakıyorum kendisine şimdi arkadaşımıın kendi sekreteriyle ve ofisinde
çalışan asistanıyla avukat asistan arkadaşıyla yapmış olduğu konuşmalar burda bir örgütsel
irtibat olarak sunulmuştur. Kendisi duyduğum kadarıyla bu kapsamda mahkemenize
bilmiyorum yanlızC. Savcılığına bir dilekçe ile müracat etmiştir bu konuşmaların özel hayatın
gizliliği niteliğinde konuşmalar olduğunu iletmiştir ve bu konuşmalar şu anda ek delil
klasöründe yoktur kaldırılmıştır,her ne kadar ididanamede yer alsada ek delil klasörüne
konmamıştır, konuşmaların tamen olan içerikleri. Daha sonra avukat Serdar Öztürkile olan
konuşmam var, tape no 5959,şimdi arzettim Levent Göktaş albay tutuklanana kadar kendisi
ile görüştüğümüzü hatırlamıyorum,ama görüşmüş olsamda bundan mutluluk duyacağımı ifade
ettim, kendisini İstanbulda oludğunu ifade eden bir konuşma bu, bende kendisi İstanbulda ise
bana uğramasını söylüyorum ofisime gel diyorum davet ediyorum arkadaşı, mutalak bana
uğra çünkü kendisini Silivride tutuklu bulunan Mustafa Levent Göktaşa gideceğinide
biliyorum geçerken Hadımköyde benim ofisim yolunun üzerinde kendisini uğramasını
istiyorum bundan daha doğal ne olabilir bunda bir gizlilik olsa ben bunu telefonla alenen bas
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bas niye söyleyeyim bağırarak, bana mutlaka uğra diye böyle bir gizilik yok yani konuşmalar
tamamen safça arkadaşça nitelikler taşıyan sosyal içerikli konuşmalar ancak bunların nedense
işte insanlar bu dava kapsamında suçlandığı için bir şekilde bir örgütsel bağ olarak
gösetrilmeye çalışılıyor. Sahte kafes eylem planının muhabere kısmında şeyle bir ibare var
özel operasyon gücü muhabereişletme devamlılık talimatı yürürlüktedir şimdi bunu ne
olduğunu bilmiyorum, hayatım boyunca görmedim böyle bir özel muhabere işletme deam
talimatı nedir, gizli haberleşme ve buluşma usulleri haricinde açıkkanalarradan istifade
edilmeyecektir diye bir şey söyleniyor bu planı bizim yaptığımız idida ediliyor, bu plandada
böyle bir gizliliğe aşırı riayet edilmesini gerektiren maddeler var ama buna rağmen biz ne
yapıyoruz örgüt iddiası olan insanlar birbirimizle alenen dinlendiği aşikar olan telefonlandan
dinlendiği aşikar diyorum cünkü toplumumuzda herkes bu salonda soracağımız insanların
belki yarıdan fazlası dinlendiğimi hissediyorum der bende o hisler içerisideo dönem için
söylüyorum dinleneceğini düşündüm telefonların açıkça alenen ofisime gel beni ziyaret et biz
mutlaka görüşelim, bir araya gelelim diyoruz bunun gizlilik neresinde bizim yaptığımız
planda çok gizli olacağız gizli buluşacağız açık kanalarradn konuşmayacağız diyoruz ama
telefonda her kes birbirine her türlü konuyu söylüyor bunların hepsi söyledikleri konuilar
örgütsel irtibat oluyor fakat bir husus var ya bunu daha sonra konuşalım dediği zaman da bu
gizliliğe riayet etme olarak değerlendiriliyor bu tamamen bir çifte standarttır,konuşmaların
çifte standartla tek taraflı görüş açısıyla değerlendirilmesidir. Levent bektaşy Serdar Öztürkle
yaptığım ikinci bir görüşme var 5962, bir önceki konuşmada kendisi benim ofisime geliyor
taksinin içeriside beni arıyor ofisime geldiğini söylüyor,bende taksinin içerisinde ona yol
tarifediyorum, yani kendisi benim ofisimin nerde olduğunu dahi bilmiyor yer tarifi yapıyorum
açıkça gel benim ofisime gel burda buluşacağız diyorum, çok gizliyiz biz çok gizli örgüt
böyle açıkça nerde buluşacağını ne zaman buluşacağını bir şekilde deşifre ediyor, bir sonraki
konuşmadada ofise nasıl geleceğini tarif etmeye çalıştığım konuşmadır, eğer bir örgüt irtibatı
olarak sunulmak istenecekce Serdar Öztürk'ün benim ofisimi dahibilmediği ortadadır, nasıl
yorumlanabilir bilmiyorum ama en azından aynı örgütte görev yaptığı iddia edilen insanlar
birbirlerinin nerde olduğunu nerde çalıştığını bilirlerdir diye düşünüyorum. Tekrar 5966
numaralı konuşmada Serdar Öztürkle yaptığım bir konuşma söz konusu şimdi bu konuşmada
kendisi 22 nisan günü o1fisimde arama yapılırken aramış oludğu konuşmadır içeriği vardır bu
konuşmanın bu konuşmanın içeriğinde kendisi hukuki konularda tavsiye etmek üzere beni
aramış arkadaşım oludğunu değerlendirdiği için, bu konuşmanın içeriği ve bu konuşma
sonrasında ve konuşmayı yapan taraflardan olan benim başıma gelenler normalde örnek bir
keys olarak örnek bir dava olarak hukuk fakülteside okutulması gerekir, eğerki bir avukat
arkadaşınız size bazı hukuki hususlarda bir uyulması gereken konuları söylüyorsa ve siz
bunları yapmıyorsanız sizin başınıza bakın bunlar bunlar bunlar gelir diye bunun okullarda
okutulması gerekir. Kendisi bana bu dijital medyalara ilişkin uyarılarını yapmıştır ben onun
uyarılarına ilişkin olarak kolluk görevlilerine kopya istediğimi imaj alınmasını istediğimi
bildirmişimdir ancak maalesef bu konuda bunların hiç biri gerçekleşmemiştir. Bu konuşma
dahil olmak üzere şu ana kadar arzettiğim hiç bir konuşmada örgütsel irtibat, örgütsel ilişki
gösteren suç ilişkisi oludğunu gösteren bırakın suç delili olan cümleleri veya sözleri şüphe
yaratanemare dahi yoktur. Hepsinin açıkça neler kastettiğini neler ifade edilmek istendiğini
huzurunuzda arzettim. diğer örgütsel irtibatlar kapsamında yine bu soruşturma kapsamında
göz altına alınan ve daha sonra haklarında takipsizlik kararı verilen Şahin Özen ve Aşkın
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Lale'yi sunulmuştur. Bu arkadaşları sat grup komlutanlığında görev yapan daha sonra ayrılan
emekli olan arkadaşlar olması itibariyle tanıdım. Kendileriyle uzun süredir görüşmedim.
İrtibatım yoktur demiyorum uzun süre görüşmedim sat gününde en son görüştüğümü
hatırlıyorum, sat günününde ne olduğunu size arzetmiştim her yıl temmuz ayında temmuz
alının ilk haftasında sat grup komutanlığının bütün personeli emekliler dahil olmak üzere
aileleri ile bir araya gelinir ve orda piknik yapılır, herkes toplandığı bir gündür geleneksel bir
gündür o günün dışınhda bu arkadaşlarımla görüytüğümü hatırlamıyorum. Ercan Kireçtepe
arkadaşım örgütsel irtibat olarak değerlendirilmektedir. Kendisi 1985 yılında deniz harp
okulunda beraber okumaya başladığım daha sonra 2007 yılında emekli olana kadar beraber
oludğum ailecek tanıştığım yıllarca beraber görev yaptığım çok yakın bir arkadaşımdır.
Kendisinde telefon numaramın olduğunu kendisi ile telefon irtibatımın olduğu öne sürülmekte
bundan doğal hiç bir şey olamaz benim yüzlerce binlerce kezhayatımı emanet ettiğim en
yakın arkadaşlarımdan bir tanesidir. Eren Günayda yine sat grup komutanlığında ben tarihler
konusunda biraztenaküse düşmüş olabilirim 10 yılı aşkın bir süre beraber görev yaptım diye
söyledim belki biraz daha fazlada olabilir bu süre, subay arkadaşımdır emekli olduktan sora
kendisi ile çok fazla görüşme şansım olmadı daha öncede söylediğim gibi yoğun bir iş
temposu içeriside olmam nedeniyle arkadaşlarımla çok fazla bir araya gelemedimk, Erme
Onat şine aynı şekilde 10 yılı aşkın bir süre sat grup komutanlığında beraber görev yaptığmız,
birbirimize yüzlerce binlerce hayatımızı emanet etitğmiiz çok değerli subay arkadaşlarımdan
bir tanesidir, kendisi ile yine telefonla görüşmüşümdür irtibatım vardır, hal hatır sormuşuzdur
hatta bir araya gelip yemek yemişizdir ama bunların hiç biri örgütsel anlamda
değerlendirilemez örgütsel irtibat değildir insanın geçmişinde yıllarca beraber oludğu
arkadaşlarıyla bir araya gelip yemek yemesi sosyal hayatı paylaşması hiç bir zaman örgütsel
irtibat olamaz, Ergin Geldikaya, Erginde yine sat grup komutanlığında 10 yılı aşkın beraber
görev yaptığım arkadaşlarımdan bir tanesidir, en son kendisi ile uzunara görev yaparken biz
görev nedeniyle ıoraya gittiğmiizde görüşmüştük ondan sonra bir daha uzun süre
görüşmemiştik, yanlız emekli olmadan önce veya emekli olduktan sora tarihini pek
hatırlamıyorum kendisi beni aramıştır, işle ilgili bir araştırma içerisinde oludğunu söylemişti
bana bu konuda eğer bir duyumum olursa kendisine bilgi vermemi istedi bende işle ilgili
kendisine bir şey olursa söyleyebileceğimi söyledim ama daha sonra bir konuşma
gerçekleşmedi aramızda evinden mühimmat çıktığı öne sürülmektedir o konu hakkında bilgim
yok, kendisi o konu hakında savunmalarını huzurunuzda arzedecektir, ancak evinden çıtığı
öne sürülen mühimmatında örgütsel anlamda bir kullanım maksadıyla orda oludğuna
inanmıyorum anladığım kadarıyla arkadaşımın kendi ifadelerinden okuduğum kadarıyla
bunları bir müzeye veya bir sergieme maksadıyla bazı mühimmatı oraya koyduğnu
söylemiştir kendisini bu konudaki beyanlarınada saygı duyuyorum. Kendisinde telefon
numaram vardır ancak kendisinde bir telefon rehberi bulunmuş bu telefon rehberinde Levent
bektaş 532705 ile başlayan bir numara tespit edilmiştir böyle bir telefon numaram yoktur
kullanmadım, bana ait değildir,kendisinde telefon numaramın bulunmasıda çok doğldarı
mutlaka olmazsa zaten bir eksikliktir yıllarca beraber görev yaptığım bir arkadaşımda benim
telefon numaramın mutlaka olması lazımdır ve kendisi ile konuşmamda doğaldır,ben bir kere
ziyaret ettiğim müşterilerimizin dahi telefon numaralarınıtelefonunu tutmaya çalışıyorum ,
yani yıllarca beraber görev yaptığım arkadaşlarımın telefonlarının bende olmasının hiç bir
hukuk dışılık gerekçesi yoktur. Ali Türkşen yine Deniz Harp Okulundan itibaren tanıdığım



T.C. İSTANBUL ANADOLU  5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ - 2014/155 ESAS, -  2015/359 KARAR SAYILI
DOSYA- GEREKÇELİ KARARIN 11. BÖLÜMÜDÜR

Sayfa
Bu Evrak 5070 Sayılı Kanun Hükümlerine Uygun Olarak Elektronik İmza İle İmzalanmıştır

yakın arkadaşımdır aile dostumdur sevdiğim bir üstümdür kendisi, sat grup komutanlığında
çok uzun süreler beraber görev yaptık kendisinde telefon numaram vardır, hatta onun
bilgisayarlarından resmim çıktığı öne sürülmüştür, çok doğaldır benim bilgisayarımdada onun
resimleri vardır, hepimizin bilgisayarlarında birbirimize ait görev yaptığımız dönemlerde bir
araya geldiğimiz dönemlerde çekilmiş resimler vardır bunlar sosyal hayatın gereği olanlardır
yaşanılmış çekilmiş olan resimlerdir, birbirimizde bulunması çok doğaldır , eğer zatenbiz bir
örgüt olarak nitelendirilecek olsaydık böyle bizi bir araya getiren somut olacak resimdir
belgedir şeyleri ortadan kaldırırız yani bunlar bizim arkadaşlığımızın en temel en somuten
bariz örnekleridir, daha öncede arzetmiştim kendisi ile 21 nisan 2009 akşamı yani
poyrazköyde mühimmatların bulunup çıkarılmış gaztelmer televizyonlar olay olmuş bu olay o
akşam ben kendisi ile 11 sırasıydı gece 11 civarıdaydı bir telefon konuşması yaptım
arabadaydım araç kullanıyordum konuşmayı yatığım sırada bu mühimmat bulunması olayına
ilişkin olarak çok derin üzüntülerimizi ifade ettik birbirimize çünkü neden o bölgebizim için
çok kutsal bir bölge,çünkü resimlerde gösterdim İstanbullunun uzağında ama yakınında bir
yer insanların girmediği bir yer biz genç yaşlarımızda oraya gittik ben teğmen oldum teğmen
çıktıktan sonra çok az bir süre donanmada kaldım daha sonra sat kursunu aynı bölgede
gördüm vce o bölgede o birlikte 17 sene görev yaptım şimdi satta görev yapanarkadaşlarıma
sorun kimisi 20 yıldır en aşağı 20 yıldır 15 yıldır aynı birlikte görev yaparlar bizim
birliğimizde başka bir yere gitmek diye bir şey yoktur yani biz o bölgeyi kendimiz için çok iyi
biliriz ve çok sevdiğimiz bir yerdir görev yapmayı çok sevdiğimiz için o bölgeyi çok severiz,
şimdi o bölgede bir mühimmat bulunduğu bu mühimmatın Ergenekonla irtibatlandığı
savcılara suikast yapılacağı ididaları ortada geziyor ve biz bunları öğrendikten sora
birbirimizle telefonla konuşuyoruz akşam ve demişizki orda bizim kanı akan arkadaşlarımızın
şehit arkadaşlarımızın kanı var o topraklardaki vardır, bizim şehit olan arkadaşlarımız vardır o
vadide, böyle bir yerde böyle alçakça bir şeyin yapılmasını ne kadar haksız olduğunu ne kadar
kötü olduğunu birbirimize ifade etmeye çalıtığımız bir telefon konfuşmasıdır ve bu telefon
konuymasının içeriği yoktur maalesef örgüt üyesi oludğu iddia edilen iki kişi arasındaki
telefon konuşmasıkonulmamıştır, örgüt üyesi olmayan üçüncü konuşmalar arasıdaki
konuşmalar konulmasına rağmen bu konuşmanın neden konulmadığını yüce mahkemenizin
takdirine bırakıyorum. Halil Cura, Sadettin Doğan Ferudun Arslan yine sat grup
komutanlığında yıllarca beraber görev yaptığım arkadaşlarımdır, daha öncede dedim bizim
birliğimizdeki görevlerde subay astsubay personelimiz normal Türk Silahlı Kuvvetleri
hiyerarşisinin dışında görevleri beraber icra ettiğmiiz sorumluluğumuzu paylaştığımız için
birbirimize hayatımızı emanet ederiz bu kapsamda beraber çalıştığım arkadaşlarımdır
kendileriyle uzun bir süre görüşemedimyine iş yoğunluğu nedeniyle ama keşke görüşmüş
olsaydım ve bu görüşmeleriminde hiç bir şekilde örgüt bağlantısı olmayacağınıda size garanti
edebilirdim keşke bugüne kadar bütün yapmış oludğum telefon görüşmelerim bu
arkadaşlarımla telefon tapelerini huzurunuzda olsada okusak,bunu ben bütün gönül
rahatl ığıyla burda söylüyorum burda ifade ediyorum, bu arada Hali l  Cura
arkadaşımdaofisinden benim bir disket bulunmuş bu disketin içinde ingilizce bir cv, benim
bana ait olduğu öne sürülen bir cv çıkmış, şimdi ben görevdeyken emekli olmadan önce bir
yurtdışına çalışma projem vardı ve ona mahsus bir cv hazırlamıştım bu cv'yi arkadaşlarıma
bıraktım ,emekli olacak arkadaşlarım vardı birlikte, benim ingilizcem iyi olduğu için güzel bir
cv hazırlamıştım, bunlarda bu cv'yi kullansınlar diye birlikte bırakmıştım, ben kendisinde
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nas ı l  bulunduğunu b i lmiyorum herkes te  o labi l i rbu  cv ,  benim cv 'min  bu
arkadaştabulunmasının ne gibi bir suç şeyi olabilir ben zaten o arkadaşımla yıllarca beraber
çalışmışım, o benim zaten ne olduğumu kim olduğumu biliyor ben onla irtibatımı arkadaşı
olduğumu inkar etmiyorumki, Levent Görgeç,İbrahim Koray Özyurt, Muharrem Nuri Alacalı,
Şafak Yürekli,Dora Sungunay, Tayfun Duman, Mert Yanık isimli komutanlarımla yine aynı
örgüt çatısı altında beraber bir araya gelmekle suçlanıyoruz, şimdi huzurunuzda söylüyorum
ben Levent Görgeç amiralimle hiç çalışmadım, hiç bir şekilde Bahriyede bir araya gelme
şansımız olmadı, keşke gelseydi huzurunuzda çok rahatlıklasöylüyorum, keşke beraber
çalışmış olsaydık keşke ben onun mahiyetinde görev yapmış olsaydım, benim saygı
duyduğum, sevgi duyduğum, kendileri üstlerim subaylarımdır, kendileriyle bir araya gelmiş
olmaktan hiç bir veis görmem hiç bir şekilde onların mahiyetinde çalışmış olmayı inkar
etmem, tanımış olmayıda inkar etmem çünkü bunda inkar edilecek bir şey yok, ancak kendisi
ile olan irtibatım bir şekilde bu sahte diyebildiğim sahte planda sahte belgeler içerisinde
gündemlerim 2 denilen bir belgede isminin geçtiği sunuluyor ve ididanameye baktığınızda ek
delil klasörlerinde bu irtibat şemaları hep çıkan 3 nolu DVD, 3 nolu DVD gündemlerim
belgesi orda bu şahsın ismi geçmiş işte Levent Görgeç Levent Bektaş'a irtibatlı irtibat şeması
kurulmuş, ne kadar hukuki bir gerekçedir, hukukiliğini bilmiyorum ne kadar mantıklı bir
gerekçedir, ben herkesin ismini bir yere yazıp başka bir şere gönderebilirim sizler irtibatlımı
olacaksınız, Tayfun duman albayımlla Muharrem Nuri Alacalı albayımı daha önce ilk görev
yaptığım yerler itibariyle nasıl tanımış oludğumu arzetmiştim kendilerini, Tayfun Duman
albayılma TCG Gaayret gemisinde Muharrem nuri Alacalı albayımlada TCG Sahil Güvenlik
71 gemisinde çok kısa süreli bir görev yapma şansım oldu, keşke daha uzun süre görev
yapsaydım keşke kedileri idaha iyi tanısaydım. Cengiz Can Erol isimli sat grup
komutanlığında görev yapan başka bir subay var, arkadaşımızın ismide örgüt irtibatı olarak
sunulmaktadır, hatta onda yapılan aramalarda el konulan belgelerden bir kısmında ismimin
geçtiği öne sürülmüştür, şimdi Cengiz Can Erol isimli arkadaşım Sat Grup Komutanlığında
harekat subaylığı yapmıştır, hareket eğitim subaylığı uzun süreler yapmıştır bizim görev
yaptığımız dönemlerde bizleri kursa gönderen,getiren bir çok işleri kendisi yürütmütür onun
ajandasıda bir değil yüzlerce kez ismimiz olması çok normaldir, anladığım kadarıyla biyo
kursuyla ilgli bir ifade vardır, her halde gönderilece olan bir biyo kursunda isimlerimizi o
yüzden yazmıştır diye değerlendiriyorum, onda ismimin olması ajandasında isminin çıkması
telefonunda ismimin olması kendisi ile defalarca telefonla konumuş olmam hiç bir şekilde
örgüt bağlantısı anlamına gelmemektedir çünkü kendiside benim yıllarca beraber görev
yaptığım arkadaşlarımdan bir tanesidir mutlaka kendisi ile konuşmuşumdur,gerek görev
maksatlı olarak konuşmuşumdur gerekse sosyal içerikli hal hatır sormak için
koınuşmuşumdur bir araya da gelmişimdir bunları yapmış olmaktan bukrdaki bütün bu
arkadaşlarımla bir araya gelmiş olmaktan her zaman gurur duymuşumdur keşke yüz telefon
konuşması olarak adlandırılan telefon konuşması üçyüz kez olsaymış, eğer bu bir suçsa ben o
arkadaşımla arkadaş olmanın suçuna katlanırım buna razıyım bunu huzurunuzda bütün
samimiyetimle söylüyorum, ben yıllardır tanıştığım yıllarca axhayatımı emanet ettiğim
arkadaşlarımlar yüz değil keşke bin kere telefonla konuşmuş olsaydım keşke huzurunuzdaki
iddianamede delil klasörlerinde yüz tane bin tane telefon konuşması olsaymış bunlarda hiç bir
şey görmüyorum keşke yüz tani bin tane telefon konuşmasının içeriğide bu davada bu
ididanamede bu ek delil klasörlerinde yer alsaymış, bunların hiç biirini söylemek zorunda
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kalmayacaktım o zaman. Yine bu davaya ilişkin olarak sürdürülen müteakip soruşturmalarda
deniz kuvvetleri komutanına suikast idiasıyla bazı teğmen arkadaşlarımız göz altına alınmış
daha sonra müteakiben tutuklanmıştır, şimdi bunların evinden bazı şeyler çıkmıştır öncelikle
bu arkadaşlarımız deniz kuvvetleri komutanına suikast yapmakla suçlanmışlardır diye
biliyorum hatta evlerinde yapılan aramada bir not çıkmıştır bu notta işte Levent bektaş'dan
haber bekleyin veya Orhan Yücel'den haber bekleyin diye bir ifadede mevcuttur. Bir kere
şunu söylemek istiyorum ben adı geçen teğmen arkadaşlarımı hiç tanımadım, çünkü ben
emekli olduğumda daha onlar okuldaydıbildiğim kadarıyla 2008 mezunu arkadaşlar anladığım
kadarıyla ben görevden ayrıldıktan sonra bir araya gelmem zaten mümkün değil hani ben
görevdeyken kendileri görevde olmuş olsalar gitmiş oludğum görevler toplantılar
koordinasyon nedeniyle belki görmüşümdür,tanışmışyımdır diyebilirdim ancak kendileri ile
hiç bir şekilde bir araya gelmedim,hiç birini tanımıyorum hiç biriylede bir irtibatım yoktur,
gene oınlar tarafından hukuk dışı delil olarak iddia edilen bir flash bellek bulunmuştur yani
bunlar bu flash belleği orada başkaları tarafından yerleştirildiğini söylemektedirler bu flash
bellegin içerisinde Levent Bektaş'ın ekiplerinin yerine yeni ekipler kurulsun yeni ekipleri
nokta nokta organize etsin,karargahın emri olmadan hiç bir operasyonel eylem yapılmayacak
bu konuda son emir yetiksi Levent Bektaş'ındır diye böyle bir ifade vardır, şimdi bu
arkadaşların tam hatırlamıyorum ama haziran ayında yapıldığı sanırım ben tutuklandıktan çok
sonra, beni bu arkadaşlarımla hiç bir irtibatım yok, kendilerinin neden adımın yazıldığını
bilmiyorum onlarda bulunan bu dijital medyanın içerisinde, şimdi burda bellek içeriside
benimle beraber Mücahit Erakyol ve Doğu Perinçek isimleride yazılmış, ben ikisinide
tanımıyorum, Mücahit Erakyol albayımı tanımadığımı daha önce arzetmiştim,doğu Perinçek'i
de hayatım boyunca hiç görmedim konuşmadım irtibatım yoktur ha kendisini televizyonlarda
görmüşümdür ancak hiç bir şekilde hiç bir irtibatım olmamıştır zaten irtibatım olsaydı her
türlü şüpheden uzak konuların şüphe yaratıcı bir unsur olarak konulduğu bir iddianamede ve
ek delil klasöründe onlar mutlaka sayfa sayfa altları kırmızı ile çizilerek yer alırdı. Bu notu
yazan arkadaşlar benim olmayan ekiplerimi ve bu ekiplerin dağıldığını biliyorlar,yeni ekipler
kurulmasını söylüyorlar ne demek istiyorlarsa bilmiyorum, ancak benim tanımadığım
insanlarla nasıl benden emir beklemelerini söylüyor yani ben tanımıyorum bunları , ben
tutukluyum ben bu adamlarla nasıl irtibatkuracağım nasıl bir tanımadığım insanlara nasıl bir
talimat vereceğim,bunların hiç biri yok, ama yazalım Levent bektaş'dan emir beklesinler, ne
oldu Levent bektaş şüpheli durumunda. Şimdi özel gizlilik kurallarına raiyet eden bir örgüt,
geçmişi yıllara dayanıyor çok özel yetiştirilmiş askerlerden oluşuyor, hepsi belirli bir zeka
seviyesinin üstünde, akademik seviyede eğitim almış, çoğu doktora seviyesinde, master
yapmış insanlar ve bu insanların çok gizlilik çerçevesi içerisinde yapmış oludğu bütün
dökümanlarda yazışmalarda bir tek göbek adlarını yazmamışlar bütün ifadelerde ad soyad kim
nerde görev yapıyor rütbe her şey yazılmış, bu öyle gizli bir örgütki yazdığı bütün
dökümanlara kod ismi hiç kullanmaya gerek görmüyor hiç böyle bir çağrışım bir şey yapmaya
gerek duymuyor, yazıyor Mücahit Erakyol, Ercan Kireçtepe,Levent Bektaş kim olursa
akılallarında listelerde önündeki listelerde kimin ismi varsa kendilerine hedef olarak kimleri
belirledilerse bunların içerisine aynen açıkça yazmışlar , eğer bu iddia edilidği gibi bir çok
gizli örgüt olsa bunu çok gizli geçmişi eskiye dayanan bir örgüt gibi lanse edilmeye çalışılıyor
bu hataları yapmazlardı,bunun en büyük şahidi sizsiniz yıllarca mahkemenizde bir çok ögrütü
terör örgütünü yargıladınız, örgütler tarafından gizliliği olduğu, gizli faaliyet sürdürdüğü öne



T.C. İSTANBUL ANADOLU  5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ - 2014/155 ESAS, -  2015/359 KARAR SAYILI
DOSYA- GEREKÇELİ KARARIN 11. BÖLÜMÜDÜR

Sayfa
Bu Evrak 5070 Sayılı Kanun Hükümlerine Uygun Olarak Elektronik İmza İle İmzalanmıştır

sürülen örgütler tarafından hangi tür uygulamaların yapıldığını burda hepimizden çok daha
biliyorsunuz ve vakıfsınız.Delillerin hukuki durumun değerlendirilmesi, ididanamede ve ek
delil klasörlerinde yer alan bilgiler ışığında sayın savcılar hukuken hiç bir geçerliliği olmayan
söylemler kullanarak beni geçmişte yer alan bazı olaylara iştirak etmiş gibi gösterme çabası
içeriside benzetimler uyum göstermelerle şüphe uyandırmalarla dikkat çekmelerle ayrıca
yalan ihbar mektuplarına atfetmelerle kendi varsayımlarıyla tek taraflı bakış açılarıyla burda
sayın savcımı tenzi ediyorum, sayın savcılarımı kastetmekle soruşturmayı yürüten ve
iddianamaye hazırlayan, ek delil klasörlerini hazırlayan sayın savcılarımı kastediyorum. Sırası
ile mahkum ettirmeye çalışmaktadırlar, 2007 yılında Kasımpaşa postanesinden gayrımüslim
vatandaşlarımıza tehdit mektubu gönderilmesi, 14 Kasım 2008 tarihinde koç müzesindeki
denizaltıda bulunan patlayıcı malzemeler, 2 şubat 2009 tarihinde beykoz bölgesinde bulunan
patlayıcılar, 21 nisan 2009 tarihinde keçilik poyrazköy mevkiinde bulunan patlayıcılar
mühimmatlar, benim ilişkim oludğnu kanıtlayacak hiç bir somut her türlü şüpheden uzak
kesin inandırıcı bir delili ne ididanamede nede ek delil klasörlerinde sunmamışlardır.
Iddianamenin 98. Sayfasında yer alan bir paragraf mevcuttur bu paragraf içerisinde 4. Satırda
DVD'de yer alan eyem planları ifadesi kullanılmaktadır, şimdi eylem planları ne oludğunu
bilmiyorum ama eylem planı diye kastedilen şeylerin bu kafes planı ile alakası yoktur, eylem
planı bir eylemin nasıl yapılacağını anlatır,kafes planı çok genel bir ifadoe ile bir planı ne
oludğnu söylemektedir o yüzden bir eylem planı yoktur,ayrıca bu DVD'ye sonradan
eklendiğini defaaten ispat ettiğim bilgiler sahte bilgilerin hepsi atfı cürümdür. Kafes
operasyonu diye bir tabir kullanılmıştır,kafes operasyonu diye bir tabir yoktur bizim
kullandığımız, bildiğimiz böyle bir tabirin olmasıda mümkün değildir eylem planıda bizim
kullandığımız bir kullanım değildir eğer ben böyle bir planı yapmış olsaydım buna Kafes
Harekat Planı derdim. Açıkça söylüyorum eğer ben bu planı yapmış olsaydım buna Kafes
harekat Planı derdim niye operasyon planı niye Kafes Operasyonu Eylem hlanı diye bir isim
bulayım, eğerki asker geçmişimle bütün bilgimle tecrübemle birikimimle bunu yazmış
olsaydım o şekilde ylazardım çünkü biz öyle yazarız bizde operasyon diye bir kelime yoktur
eylem diye bir kelime yoktur, askerlerin böyle bir kullanımı yoktur,kelimelerde. Kafes
harekatı uygulama emri olarakta yazabilirdim ancak bu söylediklerim tabi daha sonra yeni
yapılacak olan planlarda düzeltilmiş olarakta huzurunuza gelebilir bunuda arzederim. yine
hukuki değerlendirmeler kısmında bir kısmı emekli Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu
subaylardan yasadışı amaçlara yönelik olarak Deniz Kuvvetleri bünyesinde oluşturulan bir
ekip, Ergenekon adına faaliyet gösterelen illegal yapılanma olduğu şüpheli Levent Bektaş'ın
diye devam eden bir paragraf vardır. Şimdi bunu bizim Deniz kuvvetleri komutanlığı
bünyesindeoludğu bir illegal faaliyetler gösteren bir ekip oludğumuz öne sürülmektedir. Bir
kere bu hiç bir somut delille ortaya konulmamıştır. Konulamazdı çünkü öyle bir somut delil
yoktur örgüt olduğumuzu gösteren ispat eden bir delil mevcut değildir. Biz lerin örgüt
olmayacağını olamayacağını gerek telefon konuşmalarmızıda gerekse geçmişe yönelik
birbirimizle olan irtibatımızı burda samimiyetimle ve açıkça ifade etmemle size arzetmeye
çalıştım bunlar sadece aynı kurum çatısı altında beraber çalışmaktan kaynaklanan bir
arkadaşlık veya görev kader arkadaşlığıdır. Başka hiç bir bağlantı örgüt irtibatı mevcut
değildir. Deniz kuvvcetleri komutanımızında daha önce basına yapmış oludğu açıklamalarda
bunu ifade eden bir açıklaması mevcuttur. Kendisi biz onların subayları kastederekher
hareketini biliriz kim olduklarını biliriz, Deniz Kuvvetleri mensupları cani gibi gösterilmeye
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çalışılıyor sözleriylede kendisine suikast yapacağı öne sürülen insanlar hakkındaki görüşlerini
beyan etmiştir. Vatanları için yıllarca hayatlarını hiçe sayanbu kadar subay astsubayın gerek
polisteki sorğuylarında gerekse burdaki C. Savcılığımız tarafından yapılan sorgularında
verdiği samimice ifadeler dikkate alınmaksızın bu komplonun işbirlikçisi olan bu komplonun
elemanlarında nbiri olan insanlar tarafından yazılan yalan ve sahte kimliği, kimin gönderdiği
belirlenemeyen ihbar mektupların abu derece itimat edilmesinin arkasındaki hukuksal
gerekçeler mutlaka zaman içerisinde ortaya çıkacak hep beraber bu hukuksal gerekçeleri
göreceğiz. Yine değerlendirmelerde özel plan hücre lideri olarak nitelendirilmekteyim, ben
özel plan diye bir şey yapmadım, özel plan yaptığıma yönelik hiç birde somut delil yoktur
böyle bir delil yoktur bütün bu konudaki ididaların hepsi sapte olduğu defaaten ispat ettiğim
Kafes Planı ve onun içerisindeki eklerinde yer alan bilgilere atıftır. 2 şubat tarihinde beykoz
ormanlık alanda gizlenen patlayıcı maddelerin bizim tarafımızdan gizlendiği ve eylemi
gerçekleştirmek için talimat beklediğimiz yönünde bir bilgi bulunduğu tespit edilmiş diye bir
değerlendirme mevcuttur, dediğim gibi 2 şubat tarihindeki beykoz bölgesinde bulunan
patlayıcı maddelerle benim aramda hiç bir hukuki delil yoktur somut bir veri yoktur emare
yoktur şüphe dahi yoktur. Bazı yerlerde uyum kelimeleri kullanılmıştır, kafes planı eylem
mühimmatların uyum içerisinde oludğu gibi burdaki uyum kelimesini nne maksatla
kullanıldığı altı tam olarak doludğurulmadığı için çok büyük bir anlam ifade etmemektedir.
Şimdi burda bir suikast planından bahsedilmektedir,suikast planının ne oludğunu yüce
mahkemenizin çok iyi bildiğini değerlendiriyorum, eğer kafes eylem planı diye adlandırılan
sahte belgeyi iyi okuduysanız bu bir suikast planı değildir o yüzden hiç bir suikastplanı ile bu
sahte belge arasında suikast planı olarak uyum olduğu değerlendirilmesi yapılamaz. Koç
müzesinde bulunan denizaltıya yerleştirilecek patlayıcıların yerleştirilmesi gerek bu ifadenin
yer aldığı Cihandan belgelerin sahteliğini size tarihleriyle ispat ettim. Gerek bu gerekse böyle
bir hastalıklı düşünce ürünü olayın bizimle ilgili hiç bir alakası yok, hiç bir somut bilgi delil
yoktur ancak nedense ididanamede bütün bunları yapmakla organize etmekle suçlanmaktayız.
Iddianamenin 102 syafasında yer alan bir ifadedede özel operasyon hücre lideri olarak görev
aldığım dolayısıyla örgütlenme içerisinde özel yetkili örgüt üyesi oludğum ifadesi mevcuttur.
Şimdi terörle mücadele kapsamında bazı akademik bilgiler üzerinde çalışma yaptım ancak siz
olayın kurumsal yani fiili olarak uygulama safhasında bir çök terör örgütü mensubunun ve
örgütü yargılıdığınız için bu konuya çok daha iyi vakıfsınız. Özel yetkilidiye bir örgüt üyesi
bugüne kadar huzurunuza geldimi bilmiyorum. Şimdi özel yetkili savcım var bildiğim
kadarıya 250. Maddeyle yetkili, özel yetikli örgüt üyesinin ne ile yetkili oludğnu ben
anlamadım, nedir özel yetki burda kastedilen özel yetki nedir böyle bir açıklama yoktur, özel
yetkinin ne oludğuna dair ben emekli bir subayım eğer burdaki özel yetki benim bu adam
emekli biz buna özel yetki veriyoruzumu kastetmektedir, bunların hiç biri açık değildir, bu
uygulama bu isim ve bu isime istinaden yapılan değerlendirme tamamen yanlıştır. Polis
bilirkişisi tarafından yaptırılan kafes planının eklerindesahte kafes planının eklerinde oludğu
öne sürülen imzalara ilişkin yapılan incelemeden bahsetmiştim için sayın başkanım, bu
konudaki tutarsızlığı ve hukuksuzluğa tekrar dikkatinizi çekmek istiyorum yüce
mahkemenizin takdirinedir. Mustafa Dönmez ve İbrahim Şahinden ele geçirilen suikast
vemühimmat planları ile poyrazköy kafes operasyonu eylem planındaki ekli dökümanların
benzerlikler gösterdiği gibi değerlendirmeler mevcuttu, yine arzediyorum, bu kafes eylem
planı diye nitelendirilen sahte belge eylem planı suikast planı değildir içeriğini okuyacak
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olursanız suikast planı özelliğini taşımadığı rahatlıkla görülmektedir, anlaşılmaktadır. Ayrıca
bizim sansasyonel eylemler planlayan eylem hücresi olduğumuz öne sürülmektedir. Bu eylem
kelimesinin özellikle emniyet jargonunda kullanılan çok yoğunlukla kullanılan bir kelime
olduğununda altını çizmek isterim. Sayın başkanım, benim huzurdaki derdest davanın içeriği
ve üzerimize giydirilmeye çalışılan cunta-cuntacılık kavramlarıyla uzaktan yakından hiç bir
ilişkim yoktur vatanahizmet ve görev aşkından başka hiç bir düşüncesi olmayan bu ülkenin
onurlu bir vatandaşı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nın şerefli bir üyesi olan şahsımın görev
geçmişi, askeri ve adli sicillerim bunun en büyük kanıtıdır. Hakkımda yapılacak önyargıdan
uzak en ufak çaplı bir soruşturmad abenim hayatım boyunca her hangi bir siyasi düşünceye
mensup olmadığım ve terörist eylemlere karışıp karışmadığımın cevabı çok net olarak ortayla
çıkacaktır. Kimden nerden geldiği belli olmayan elektronik posta ile aynı anda bu devletin çok
kıymetli 5 subayı tutuklanmıştır. Aynı statüdeki yine çok kıymetli oludğun değerlendirdiğim
sat özel ihtisaslı aynı statüdeki bir çok personele göz dağı verilmiştir. Burada saldırılan hedef
alınan bizim şahıslarımızdan ziyade benim eski mensubu oludğum arkadaşlarımın halen
mensubu olduğu deniz kuvvetleri komutanlığı ve sat grup komutanlığıdır. Itibar edilen ihbar
mektuplarındaki ifadelerde ben söz konusu patlayıcı materyallerin yani lav mühimmatının
şubat-mart ayları arasında bir zaman arasında gömüldüğü anlaşılmaktadır, yani burda iddia
edilen çok büyük sansasyonel eylemler yapılacağı iddia edilen örgütün faaliyetlerine
başlaması olarak nitelendirilen zamanlar gerek beykozdaki patlayıcıların gömülme tarihi
gerek poyrazköydeki gerekse ihbar mektuplarına bakacak olursak her şey bir anda 2009
yılının başından itibaren başlamış yani 2009 yılı şubat ayında başlayan böyle bir terör örgütü
yapılanması, ondan önceye yönelik hiç bir şey yoktur olamazda, ondan önceszi de yoktur
ondan sonraıda olamaz. Kötü niyetli şahıslar geçmişe yönelik eksikliği geçmişte olmuşy
olaylara kendi yazdıkları sahte plan ve ihbar mektuplarında atıflar yaparak kapatmaya
çalışmışlardır. Dediğim gibi 2009 yılı şubat ayındaaşlatılan bu iftira kamqanyasını öncesinde
yer almış menfur hadiseler bu sahte planlarda sahte DVD'lerde yer verilmek suretiye lbizim
üstümüze atfı cürüm olarak yapıştırılmaya çalışılmıştır. Fiilen görülmektedirki burda bizim
kurduğumuz idida edilen bu yüzyılın terör örgütü biz her hangi bir eylem parantez içinde
söylüyorum eylem kelimesini eylem yapmadan önce ne tesadüfidirki yapılan ihbarlarla ve bu
hibarlar neticesinde ele geçirilen malzemelerle emnilet teşkilatımızın çok başarılı çalışmaları
ile bir anda çökertilmiştir ve bizlerde huzurunuzuda terör örgütünün üyesi olarak
yargılanmaktayız. Burada iddia makamının hazırlamış olduğu sayın savcılarımızın hazırlamış
oludğu iddianamede suçlamaara esas teşkil edilecek her türlü şüpheden uzak somut kesin
inandırıcı hiç bir delil veri emare şüphe yaratıcı bir husus dahi yoktur. Tamamen
spekülasyona dayalı sayın savcılarımızın teorilerinden varsayımlarından oluşan dikkat
çekmeler ve düşündürücü benzetmeler bulunmaktadır. Ek delil klasörlerindede savcılarımızın
iddianamede bize atfettikleri suçları destekleyecek ispatlayacak hiç bir bulgu hiç bir emare
yoktur. Hiç bir delilde yoktur, delil zaten yoktur ancak bulgu ve emare ve yüphe yaratıcı bir
şeyde yoktur. Hakkımdaki bütün iddialar sadece dijital veriler olmaktan öteye geçmemektedir.
Şimdi defaaten söylediğim dijital medyaların hukusuz olarak ele geçirilmesi bunların içerisine
sonradan bilgiler yüklendiğinin somut örnekleri ile huzurunuzda ispat edilmesinden sonra
emniyet teşkilatımıza yönelik olarak bunu bir kere daha altını çizerek söylüyorum
devletimizin çok değerli bir kurumudur çok fedakarca görev yapan personeli vardır halada
görev yapmaktadırlar ve personelin büyük bir çoğunluğudaböyledir, ancakmaalesef bende
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olmadığnı bildiğim adım kadar emin oludğum eğer olsaydı burda huzurunuzda başım dik
olarak göğsümü gere gere bunları bunları ben yaptım ve bunları şu nedenle yaptım deyip
söylemekten hiç bir şekilde kaçınmayacağım çekinmeyeceğim şeylerin olmadığını çok iyi
biliyorum, bunları bildiğim içinde bunların DVD'ye ve CD'lere sonradan yüklendiğini
özellikle huzurunuzda bir kere daha vurgulamak istiyorum ve bunları yükleyen yüklenidğini
iddia ettiğim makam olarakta maaleesef karşımıza emniyet teşkilatı çıkmaktadır. O yüzden bu
iddiamı yaparkende aslında birazda üzüntü duyuyorum çünkü biz hayatımızı evimizi
güvenliğimizi her şeyimizi emniyet teşkilatına emanet ediyoruz, emniyet teşkilatının
içerisinde böyle bir kanunsuz uygulama yapan insanların bu şekilde kasti hareket eden kötü
komplo kurmaya çalışan insanların oludğunu bilmek en fazla bana üzüntü vermektedir.
Arzet t iğim örneklerle  hukuk dışı  del i  lolarak el  konulan CD ve DVD'ler
çerçevesindekibilgilerin benimtarafımdan gizlendiği iddiasının gerçeği yansıtmadığı ortaya
çıktı burda bir çok tarih mantıksızlığınıda size özellikle arzettim. Şimdi özellikle söylemek
istediğim bir husus var bu DVD'ye bir kafes planı eklendi, bu kafes planının içerisinde
gayrımüslim vatandaşlarımıza yönelik eylemler yapılacağı yazılmış, böyle ayrıca diğer
dosyalar mevcut bu dosyaların içerisinde geçmişte yer alan olaylara atfedecek cümleler
mevcut, şimdi bu bilgilerin bu DVD'ye yüklenmesi kimin işini yarayabilir kimin işine
yaramaz, eğer yine bütün samimiyetimle arzediyorum bu kafes planını ben yazmış olsaydım
geçmişte gerçekleşmiş suç konusu olabilecek kovuşturması soruşturması devam eden hiç bir
olayı bu kafes planında yer vermezdim, niye vereyim niye kendimi başka suçlarla zan altında
bırakayım böyle bir şey mantık dışıdır. Ancak bunların yüklenmesi ile geçmişte meydana
gelen olayların sorumluluğu bir şekilde üzerimize yamanmaya çalışılmaktadır. Sayın Nedim
Şener tarafından yazılan Hrant Dink cinayeti ve istihbarat yalanları isimli kitapta merhum
Hrant Dink'in katledilmesinde sorumluluğu tespit edilen emniyet teşkilatını üst düzey
mensupları Başbakanlık Teftiş Kurulunun raporuyla ortaya çıkmıştır. Maalesef daha öncede
vurguladım, bu şahıslar işgal ettikleri konumları itibariyle şu anda huzurunuzda bulunduğum
davanın soruşturması İstanbul Emniyet Müdürlüğünde yürüten bazıbirimlerinde görev
almaktadırlar. Soruşturmayı yürüten evrakların altlarında imzaları vardır. Şimdi bunun bir
uydurma oludğunu saphte bir belge oludğunu defaaten söyledim dikkatinizi çekmiştir her
kafesplanı deyişimde başına bir sahte sıfatıyla hitap etmeye çalışıyorum ancak burda çok acı
olanda bir şey var, böyle bir sahte planı dahi hayal edebilen yazmayı düşünebilen ve bunu
kalem ealan insanlar varbu ülkede , bunu cürüm atmak için olsa dahi yapabilecek insanlarvar
bu ülkede. Bu çok kötüdür, esas kötü olan budur, kafes planından ziyade bunu hayal edebilen
bunu kaleme alan insanlar olduğunu bilmek daha kötüdür. Şahsımın tutukluluğunun devamını
gerektirecek iddialar zaman içerisinde özellikle göz altına alındığım tutuklandığım dönemden
sonra yavaş yavaş çürümüştür ancak bu iddialara neden olan eldeki bulguların çürümesi
nedeniyle ilave bilgiler ve belgeler ile suçlanma ihtiyacı doğmuştur, bu maksatla bu kafes
planını ve diğer uydurma dijital verilerin hepsi daha sonra dijital medyalara yüklenmişlerdir,
bu ben buna affınıza sığınarak söylüyorum yüce mahkemenizin affına sığınıyorum esir alma
harekatı diyorum bu bir esir alma harekatı bu esir alma harekatı 12 aydır devam etmektedir
sayın başkanım. Bu esir alma harekatı 12 aydır devam etmektedir yıllarca büyük bir özveriyle
hizmet ettiğim devletim tarafından devletimin kurumları tarafından 12 aydır esir
alınmaktayım. Bu esir alınma sürecini suçsuzluğumu bir tarafa bırakacak olursakesas kötü
olan bu 12 ay süresince maruz bırakıldığımız medya tarafından maruz bırakıldığımız linç
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kampanyasıdır sizim bu konudaki haklarımızı korumakla yükümlü olan makamlar bu konuda
hiç bir sorumluluk üstlenmemişlerir, aksine her gün gazetelerde basında özellikle müfteriliği
ve ahlaksız yayın politikasını ilke edinmiş bazı medya gruplarında ve kanallarında
hakkımızda her türlü ahlaksızca yayın günlerce aylarca yapılmıştır. Masumiyet karinesi hiçe
sayılmıştır, bunda en büyük sıkıntıyı ve üzüntüyü ailelerimiz çekmiştir. Şimdi ben hayatımın
bundan önceki kısmına baktığım zaman herkesin her insanın hayatında bazı beklentileri vardır
iyi ve kötü, kötü beklentilerim arasında mesleki subay mesleeği esnasında görev yaptığım
dönemde sakat kalabileceğimi düşünmüştüm, aklımın bir köşesinden böyle bir şey geçmişti,
şehit olabileceğimi düşünmüştümki bazı çok sevdiğimiz arkadaşlarımız bu şerefe nail oldular.
Düşman kontrolündeki bir bölgede esir alınabileceğmi düşünmüştüm, düşmanın elinde esir
olabileceğimi düşünmüştüm ancak hiç bir zaman kendi devletimin kurumları tarafından esir
alınabileceğimi düşünmemiştim aklımın bir köşesinden dahi geçirmemiştim. Bizi esas şok
eden esas yıkan unsurlardan bir tanesi de budur. Kötü niyetli kişiler tarafından yazılan ihbar
mektupları ile başlatılan bu esir alma harekatı sayın savcılarımız tarafından suçlu olduğumuzn
dışındaki hiç bir hal tarzı geçerli değildir yaklaşımı ile bu davada size arzettiğim örnekleriyle
lehimize olan hiç bir hususun değerlendirilmemesi nedeniyle günümüze dek gelinmiştir. Sat
grup komutanlığı içerisinde 17 yıl grurula yaptığım görevimin sonuna geldiğimi hissetiğimde
kendi isteğimle emekli oldum 2007 yılında. Sat ihtisası dışında başka bir görev yapmak
istemiyordum bu nedenle ayrıldım kendi isteğimle ayrıldım. Ailem dediğim ailem kadar çok
sevdiğimyakınlarımla beraber bir ticari işleme başladım otomotiv sektörüne girdim,
kendilerinin bana olan güven ve sevgileriyle dahil ettikleri bu ticari girişimde ortalama
ikibuçuk trilyon liraya yakın olan bir yatırım masrafıyla iki adet plaza kurduk Hadımköy ve
Beykent bölgesinde. Hayatımı 2007 yılında emekli olduktan sonra düzenleyiş şeklim bu
yöndedir bu istikamettedir hiç bir şekilde bu iddianamede yer alan suçlamalara yönelik bir
düşünce bir davranış biçimi içerisinde olmam mümkün değildir zaten mantıklıda değildir. Bu
dava kapsamında göz altına alındığım tutuklandığım 22 nisan 2009 tarihine kadar Scania
bayimizin yöneticiliğini yürüttüm. Ancak 22 nisan 2009 tarihinden itibaren
teröristşüphelisiyle hali hazırda silivri 5 nolu kapalı cezaevinde tutukluyum. orda bulunmamın
tek nedeni de defaaten söylediğim sahte dijital medya verileri ve kimin tarafından
gönderildiğgi bilinemeyen ihbar mektuplarıdır. Neden bu dava için seçildim neden benim
adım bir çok yere yazıldı sorularına verecek mantıklı bir cevabım yoku. Bunu hiç bir şekilde
değerlendiremiyorum. Mustafa Levent Göktaş'ı tanıdığım için böyle bir davanın oluşturulup
Ergenekona irtibatlanması için köprü olarakmı seçildim bilemiyorum. Çünkü bunu yapan kötü
niyetli kişilerin akıllarını kouyamam. Bütün bu cunta darbe faaliyetlerinde istenen profile
uygun emekli bir şahsiyete ihtiyaç duyulduğu içinmi onuda bilmiyorum. Önümüzdeki süreçte
ülkemizin temel yapı taşlarında yapılması öngörülen değişikliklerin önünde ileride engel
olabileceğim düşüncesiylemi böyle bir iftira kampanyasına bulaştırıldım onuda bilmiyorum
böyle bir vasfım oludğunuda bilmiyorum düşünmüyorum öyle bir vasfım yok. Bu soruların
cevapları bir gün muktlaka ortaya çıkacak ne zaman ortaya çıkacak bu kötülüğü bu iftira
kampanyasını bu komployu yaratan oluşturan insanlar huzurunuzda şu anda benim
bulunduğum yerde size hesap verirken bizde burda müdahil olarak kendilerini izleyeceğiz işte
o zaman bu soruların cevapları açıkça ortaya çıkacaktır, şimdi ben emekli olduktan sonra
iddia edilen olayların benimle ne alakası var, şimdi mantıkla bir her şeyi bir kenara bırakıp
bütün düşünce süzgeçlerini bir kenara bırakıp hiç bir şey düşünmeden sadece bu konuyu
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düşünürsek yani bu iddiaların benimle ne alakası var, itiraf ediyorum ben 3-4 tane plan
yaptım, yaptığım planları size arzedeyim, ağır vasıta pazarındaki pazar payımızı artırmaya
yönelik plan yaptım, servis girişlerinin ve karını artırmaya yönelik plan yaptım, işten personel
çıkarmadan masrafları en aza indirme planı yaptım, nihai olarak aileme sevdiklerime nasıl
daha fazla zaman ayırabilirim onun planlamasını yaptım, eğer bir plan yapmakla
suçlanacaksam benim suçlanacağım planlar bunlardır. 2007 yılından itibaren planın p'si ile
alakam olmamıştır, eğer bir plansa bunlar plandır ve bunlar benim yaptıklarımdır. Sizele
açıkça kısaca arzettiğim hayat düzenim içerisinde bu cuntacılık darbecilik darbeye zemin
hazırlama suçları ile benim ne alakam olabilir. Bunu kendi mantığımla algılamakta güçlük
çekiyorum, belki taraflı bakıyor olabilirim, suçlanan taraflardan biri olduğum içintek açıdan
bakıyor olabilirim, ama bunu tarafsız olarak bakan insanlarada sormak istiyorum benim
alakam nedir,bunlarla beni bağdaştıran bir araya getiren ihbar mektuplarında adımın
geçmesimidir yoksa sadece sonradan oluşturulan sahteliği defaaten burda ispat edilen dijital
medya verilerimidir, bunlarmıdır,geçmişime yönelik benim cuntacılık darbecilikle ilgili bir
işlemimmi olmuştur askeri geçmişim ortadadır sivil geçmişim ortadadır adli geçmişim her şey
ortadadır. Bunlarla ilgili geçmişte darbeci olduğum cuntacı olduğum,suçsuz insanların
özellikle çocukların canına kastetmek gibi böyle bir canilikle suçlandığım bir hareketin
düşüncenin emaresi bulgusu varmıdır, yoktur olamazda. Böyle bir darbe ortamında arzettiğim
gibi bu kadar çok büyük ticari ve ekonomik yükün altına giren şahsımın en fazla zarar
göreceği aşikardır. Sırf olaya maddi açılardan baksanız dahi sadece maddi olarak düşünseniz
dahi bu benim iddia edilen olaylara iştirak etmememi gerektiren en kuvvetli delillerden bir
tanesidir. Bunun yanında darbe ortamının ülke barışının darbe ortamının yaratacağı ülke
barışını kesintiye uğramasına kaosa mantıksızlıklara insan hakları ihlallerine özgürlüklerin
kısıtlanmasına duyduğum veya duyacağım kişisel nefreti bir kenara bıraktığımızda sadece
maddi nedenmerrden dolayı dahi ben böyle bir şey yapılmasına şahsım olarak karşıyım,
huzurunuzda bunu bütün samimiyetimle arzediyorum böyle bir şey yapılamaz. Ben burdaki
arkadaşlarım özellikle kendim kendi savunmamı yaptığım için şahsımı kastediyorum
çocukların hayatına kastedecek çok haince bir plan yapmakla suçlanıyorum. Koç müzesindeki
denizaltıya patlayıcı madde yerleştireceğiz çocuklar ziyarete gelecek,hatta bazı ifadeler
yazıldığı öne sürülen ifadelerde çok alçakça ifadelerde işte ziyaretçi sayısı artıralım, basında
yer aldı içeriğinin ne olduğunu bilmiyorum işte ziyaretçi sayısı 200-300 kişi olsun, 200-300
kişi olduktan sonra bunu patlatalım, yani ben 200-300 tane çocuğun çxcanına kasteden bir
caniyim şu an huzurunuzda, eğer bu iddianame doğruysa ,eğer bu iddianamede yer almayan
somut deliller bu iddianamede içerisinde hiç bir yekilde desteklenmeyen bu suçlamayı doğru
olarak kabul ettiğinizde karşınızda şu anda bu ülkede 200-300 tane çocuğun canına bir anda
gözünü kırpmadan kastedecek biri duruyor. Peki benim bu caniliğimi geçmişimle
karşılaştırdığınızda bir sapık düşüncem bir şeyin emaresimi var bir bulgusumu var, hiçbiri
yok, geçmişim ortadadır, bütün bodyutarı ile ortadadır, davanızda huzurunuzda hazırlanan
dosyalarda geçmişimle ilgili bulunmuş hiç bir adli soruşturma hiç bir askeri defo yoktur.
Gerek sivil hayatımda gerekse görev hayatımda bütün namusumla onurfumla şerefimle
çalıştım, öylede yaşadım. Her zamanda ona sahip çıkmaya çalıştım. Şimdi ben ekonomik
gerekçelerle bir personeli işten çıkaracağım zaman 3 gün yemek yiyemiyorum mide krampları
geçiriyorum yani bir insanın işine malolacağımı düşündüğüm için,böyle yapıda olan bir insan
için ben 200 tane 300 tane çocuğun hayatına son vermeye teşebbüs eden bir eylemin
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planlayıcısı veya o eylemin yapıcısı olarak değerlendiriliyorum huzurunuzda o suçlama ile
bulunuyorum, bu benim kişiliğime bir hakarettir, bu suçlama bana bir hakerettir,suçlama
özelliğinin dışında, suçlama özelliğinin yanısıra. Bu iddialar beni tanıyanlar tarafındanda
hayretle karşılanmıştır, herkesi çağırıp sorabilirsiniz sayın başkanım sayın üyeler bir şekilde
işten ayırmak zorunda bıraktığım sivil personelide çağırabilirsiniz. Kendilerinin bana
düşmanlık hissetmesi normaldir, askerlik hayatım boyunca beraber çalıştığım görev yaptığım
arkadaşlarımı çağırabilirsiniz. Hepsinden duyacağınız tek kelime bana isnat edilmeye çalışılan
suçlamalarla benim geçmişteki yaşantım ve karakterimin hiç bir şekilde paralel olmadığı, hiç
bir şekilde bağdaşmadığıdır. Herkesi çağırıp sormanızı isterim, hakkımda sorun,ben
milyonlarca liralık yatırım ithamında ekonomik şartların ağırlaştığı ekonomik anlamda
varolma savaşı verdiğim bankalardan aldığımız kredileri ödemeye personelimizin maaşlarını
sigortalarını denkleştirmeye çalıştığımız bir dönemde işten personel çıkarmamak için
insanların ekmeğine engel olmamak için kıvrandığımız bir dönemde,çekicileri aldığımız
distrübütör'e ödemeleri aksatınca çok büyük ceza faizleri ödediğimiz bir dönemde araç satmak
için her gün kilometrelerce yol katedip insanları araç almaya ikna etmeye çalıştığımız bir
dönemde diğer ağır vasıta markaları ile rekabet içinde olduğumuz bir dönemde bakımını
yaptığımız araçların üç kuruşluk ödemeleri için araç sahiplerinden para tahsilatı yapmak için
günlerce dil döktüğümüz bir dönemde, sabahtan akşama bu stresi bu ortamı yaşadığım bir
dönemde bu isnat edilen suçlamalarla iddianamede yer alan şeylerle benim ne alakam olabilir.
Benim hayatım bununla geçiyor her şeyiyle ortadadır. Hiç bir alakası ve ilgisi yoktur. Bütün
bunların hepsi görmezlikten gelinmiştir sayın başkanım bütün bunların hepsi görmezlikten
gelinerek 22 nisan 2009 tarihine kadar içinde yaşadığımız toplumda sevilen,saygı duyulan
kişiliğime geçmişime, askeri geçmişime, adli sicilime bakılmaksızın şu anda huzurunuzda bir
terör örgütü üyesi olmakla suçlanıyorum. Ben terör örgütü üyesi değilim, hayatım boyuncada
hiç bir zaman olmadım hiç bir zamanda olmayacağım. Şu anda huzurunuzda savunma
yapmamı gerektiren şey sahte olduğunu defaaten ishat ettiğim hukuk dışı delil olarak ele
geçirilen CD DVD ile kimden kim tarafından gönderilidği belli olmayan ihbar mektuplarıdır,
şimdi burda kendimce bir senaryo yaratarak sormak istiyorum, sayın soruşturma savcılarım
veya sayın savcılarımdan birinin bir araya geldikleri,bütün savcılar bir araya gelse darbe yapar
örgütü kurmuş oldukları iddia edilse, bu bir senaryodur hayal gücü olan bir senaryodur,yani
bütün savcılar bir araya gelseler darbe yapar örgütü diye bir örgüt oludğu iddia edilse bu sayın
savcım bu savcılarımdan bir tanesinin yaşadığı sokak mahalle adı işyeri adresi evlerinin
adresleri bilmem ne bunlar ihbar mektubunda belirtilerek savcımın bu bütün savcılar bir araya
gelse darbe yapar örgütüne üye oludğu iddia edilse, birn tane ihbar mektubu ile kimin
tarafından gönderildiği belil olmayan ondan sonra bu savcılarımın gömdüğü iddia edilerek
sağa sola bir yere patlayıcı maddeler gömülse, sonra ihbar mektupları ile bunları gömenler bu
savcılardır dense, kimliği kimin tarafından gönderildiği belli olmayan tespit edilemeyen
insanlar tarafından gönderilen ihbar mektuplarında böyle bir suçlama yapılsa, savcılarımın bu
ihbara dayanılarak telefonları dinlense haklarında soruşturma başlatılsa,haklarında daha önce
yapılan ihbarlarda elde edilen suç konusu olabilecek hiç bir delil olmamasına rağmen bu
soruşturma devam etse ve kendilerinde arama yapılsa evlerinde ve ofislerinde, bu lav
mühimmatı gömen insanlar tarafından tekrar ihbarlar yapılsa ve bunlar mühimmatı gömdüler
işte bütün savcılar bir araya gelse darbe yapar örgütü üyesi oludğınu söylese bu lav
mühimmatı gömdüklerinin aynı şekilde bu lav mühimmatı çıkarıldığında sayın savcım bu



T.C. İSTANBUL ANADOLU  5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ - 2014/155 ESAS, -  2015/359 KARAR SAYILI
DOSYA- GEREKÇELİ KARARIN 11. BÖLÜMÜDÜR

Sayfa
Bu Evrak 5070 Sayılı Kanun Hükümlerine Uygun Olarak Elektronik İmza İle İmzalanmıştır

şekilde suçlansa, CMK 134. Made ve adli ve önleme aramaları yönetmeliğinin 17 maddesi
tamamen ihlal edilerek savcımın ofisinden ve evinden el konan dijital medyalara hukuka
aykırı delil olarak ortaya konsa, kasti olarak bu şekilde el konulsa, dah asonra bu DVD ve
CD'lere size biraz önce arzettiğim örneklerde oludğu gibi birbiriyle tutarsız olan tarihlerde
sayın savcım tutuklandıktan sonra oluşturulan tarihlerde belgeler yüklense bu dijital
medyalara, aynı zamanda bu detaylı yer tarifi ile yazanlar tarafından gömüldüğü belli olan
mühimmatlar ve patlayıcılar üzerinde sayın savcımın piç bir parmak izi, DNA verisi bulgusu
hiç bir şey çıkmasa, sayın savcımın bunların gömüldüğü tarihler olaraktayin edilen tarihlerde
oralara hiç gitmediği baz istasyonu ve diğer faaliyetleri ile ortaya konsa, gömen şahısların
belirlenmesi içihn çok önemli bir veri teşkil edecek baz istasyonu tarihlerine sahip olmaya
yarayacak olan jeoloci raporu istenmemiş olsa, lehine bir delil olacak şekilde ve suçlu
olmadığını ishat edecek somut veriler lehine olacak deliller hiç bir şekilde kendisine
toplanarak sunulmasa,savcılarımızın gizlilik kararı konmasına rağmen suçsuzluğuna inanarak
yaptığı başvuru zamanına denk gelen dönemlerde özellikle biraz önce arzettiğim gibi
ahlaksızlığı ve müfteriliği yayın politikası haline getirmiş bazı yayın organları tarafından
kasıtlı olarak haklarında yayınlar yapılsa televizyonlarda diğer medyalarda, somut delillerle
suçluluğunun ispat edilemeyeceğini anlayan kötü niyetli kişiler aynı zamanda ülkede başka
bir etnik grubua kendisini düşman oludğunu belirten bir plan yapıp, daha önce bu etnik gruba
ilişkin yapılan menfur hadiseleri bu savcımın üzerine yıkmaya çalışacak ifadeler koysalar,
savcım cezaevinde tutuklanıp gönderilse ve suçsuzluğunun kanıtlanmasını beklerken bazı
köşe yazarlarımız tarafından kendilerini nait oldukları köşelerde haksızca linç edilse,haksızca
suçluymuş gibi baştan kabul edilerek masumiyet karinesi hiçe sayılarak suçlu oludğu ilan
edilse, ülkemizde adalete ve hukukun üstünlüğünü tesis etme görevi olan değerli
hükümetimizin saygıdeğer üyeleri ile bazı siyasetçilerimiz tarafından siyasi çıkarları uğruna
masumiylet karinesi hiçe sayılarak çeşitli vesilerle suçlu olduğu ima edilse, savcımın iddia
edilen suçla ilişkisinin olmadığının en büyük ispatı olacak bu yaşa gelene kadar sahip olduğu
görev geçmişi mesleki sicili adli sicili aile yaşantısı toplumda sevilen sayılan kişiliği hiç
dikkate alınmasa, malum iddianama 10 ay sonra hazırlanabilse kendisi 12 ay sonra mahkeme
önüne savunmak üzere çıksa burda benim bulunduğum yerde ne hissederse ben şu anda aynı
şeyleri hissediyorum. Kimliği belirlenemeyen şahıslar tarafından gönderilen elektronik posta
ihbarlarına çok fazla itibar edilmiştir. Bu itibar edilmesini narkasındaki gerekçe
sorgulanmalıdır özellikle emniyet teşkilatı içerisinde bu ihbar mektupları çok geçerlişymiş
gibi kabul edilmiştir, özellikle bu ihbar mektubunun içeriği daha sonra zaman içeriside aynı
kişiler tarafından gönderilen ihbar mektuplarının içeriği değiştirilmiş olsa dahi yani bir önceki
ihbar mektubu ile bir sonraki ihbar mektubu arasında tutarsızlık olsa dahi bunlar doğruymuş
gerçekmiş gibi değerlendirilmiş. Şimdi aynı anlayışla çok mecazi bir anlamda bir örnek
vermek istiyorum. Istanbul emniyet müdürlüğünde üst seviyede görev yapan bazı memurların
bir kaç tanesinin aileleri ile doğdukları yerlerdeki bakkalların o bölgedeki kasapların isimler
iadları eğerki öğrenilse ondan sonra bir ihbar mektubu ile bu ihbar kasapların bakkalların
çeşitli şekilde ilişkilerinin olduğu, kendilerinin neseplerini sorgulanması gerektiğine ilişkin
tarzında ifadeler olsa kendileri acaba bu ihbar mektuplarını bakkalın kasabın adı adresi
doğrudur diye kabul edip ciddiye alıp DNA testimi isteyeceklerdir, aynı mantıkla hareket
ederlerse eğer bize yapılan uygulamadaki mantıkla hareket ederlerse böyle bir ihbar
mektubunada bu şekilde hareket etmek zorundadırlar. Mantık budur, maalesef önyargılı
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olarak suçlu olduğmuuz bir ön kabullenişiyle bütün suçlamalara bütün ididalara
yaklaşılmıştır. Askerlik yaşantım boyunca sahip oludğum tüm vasıflarımı emekli olduktan
sonra sadece geçmişimle gurur duymamı sağlayacak şekilde ofisimde çerçevelenmiştir.
Askerlik hayatımla başka hiç bir ilişkim kalmamıştır 2007 yılından itibaren.Tek bağlantım
arkadaşlarımdır, yıllarca beraber aynı hayatı paylaştığım arkadaşlarımla sosyal ilişkilerim
arkadaşlık bağlarımdır. Yaşıtlarım sokak arasında top peşinde koştururken 14 yaşında
girdiğim mukaddes yuvadan 41 yaşında onurumla ve çok başarılı görev geçmişi ile 2007
yılında emekli oldum. Görev başlarken gelebilecek her türlü tehdite karşı korumaya namusum
ve şerefim üzerine ant içtiğim ülkeme ve vatandaşlarıma karşı olan sorumluluğumu aile
hayatımı sosyal hayatımı bir kenara bırakarak büyük bir özveriyle hiç aksatmadan 18 yıl
boyunca yerine getirdim. Dünya görüşümüz vatan sevgimiz 14 yaşında girdiğimiz askeri
okullarda şekillenmiştir. Burda bizlere verilen en temel değer vatanını devletini milettini
ailenden eşinnden çocuklarından daha fazla seveceksin, canından daha fazla seveçeksin,
gerekirse canını feda etmek için hiç bir şekilde tereddüt etmeyeceksin, bu temel prensiple
büyüyüp yetişen bizler bu şekilde görev yapan bizler yıllarca görev yaptığımız dönemde her
biri insan hayatına çok kolaylıkla malolabilecek görevlerimizi büyük bir şahadet
sarhpoşluğuyla yerine getirdik, bunu yaparkende çok büyük bir gönül huzuruyla yaptık,ben
tekrar dünyaya gelsem tekrar meslek seçmek zorunda kalsam Sat komandosu olmak isterim,
ancak Sat komandosu olmak isteyeceğim ülke farklı olabilir kendine hizmet eden bir bireyine
bu kadar haksızca ididayı bu kadar haksızca yapılan suçlamayı uygun gören bir ülkede olmak
istemem, bunuda açıklıkla ifade ediyorum, ailelerimize sorduğunuz zaman hepsinden
alacağınız ortak cevap şudur, her zaman işimiz ailemizden önce gelmiştir, her zaman bu
serzeniş olmuştur, bu yaşantıyla yaşan bizleri nedense 2009 yılının mart ayından itibaren bu
devletin suçsuz insanlarına bu devletin temelyapıtaşlarını yerinden oynatmaya çalışacak
suçsuz insanların canına kastetmeye çalışacak bir terör ögfrütü üyesi olmakla suçlanmamız
hiç bir şekilde mantıkla bağdaşmamaktadır, olağan akışa uygun değildir kelimesi ifade
etmemektedir. Böyle bir şey olamaz. Şu anda gelidğimiz noktada ben 12 ay süresince aileme
böyle büyük bir üzüntü yaşattığım için çok üzgünüm. Bu her gün onların gerek basında çıkan
haberlerden gerekse çevredeki insanlardan duydukları ile etkilendiklerini çok olumsuz
etkilendiklerini biliyorum.Bir çok arkadaşımız şehit olmuştur, defaaten eminim burdaki
arkadaşlarımın hepsi bu düşünceye sahiptir ve hepsi akıllarından en az bir kere olsada
geçirmişlerdir, keşke o arkadaşlarımızın yerine biz şehit olsaydık, bu haksızca bu insafsızca
bu hayasızca iftiralara maruz kalmasaydık, bu düşünceyi ben defalarca aklımdan geçirdim
ama eminimki burdaki arkadaşlarımda mutlaka akıllarından geçirmişlerdir. Yetişme tarzımız
gereğince verdiğimiz kararları sonuna kadar uygulama ve uygulama esnasında çıkan her türlü
sonuca katlanma meziyetimiz vardır, eğer biz iddia edildiği gibi bu iddianamede yer alan
suçları yapmaya tevessül etmiş olsaydık ki biz hiç bir zaman bu kadar beceriksiz bir insan
olamayız velevki etmiş olsaydık şu anda huzurunuzda bunu neden yaptığımızı yaptığımızın
arkasında neden durduğumuzu açıklardık ancak size burda saatlerce ben kim olduğumuzu
geçmişimizi bizim isnat edilen suçlamalarla ilişkin hiç bir alakamızın olmayacağını hem
somut verileriyle hemde geçmiş yaşantımızdan aktardığım örneklerle arzetmeye çalıştım
böyle bir terör örgütü yargıladığınızı bugüne kadar düşünmüyorum, şu yargılanan sanıklara
baktığınızda hiç biri terör örgütü üyesi vasfını taşımamaktadır, bunu sizin gözlerinizlede
görüp değerlendirebileceğinizede inanıyorum, çünkü buralarda bu sıralarda yıllarca terör
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örgütü üyesi yargıladınız. Bu ifadeyi yapabilmek 12 ay alsada şu anda huzurunuzda bütün
samimiyetimle bildiklerimi her türlü konuyu aktarmaya çalıştım, maalesef ülkemizdeki adalet
farklı platformlarda farklı şekillerde gerçekleşmektedir, eğerki biz ülkemize yıllarca zarar
vermiş bir bölücü terör örgütünün bir üyesi olarak komşu bir ülkeden gelmiş olsaydık terör
örgütü üyesi olduğumuzu huzurunuzda ikrar etmiş olsaydık bunu özellikle ilgili kanun
maddesini kabul etmiyoruz demiş olsaydık tutuksuz olarak yargılanıp şu anda serbest
geziyorolacağımız ortadadır. Ancak bu şu anda huzurunuzda biz tutuklu olarak yargılanan bu
devlete yıllarca onuruyla şerefiyle hizmet etmiş subaylarız. Şimdi bu davayla ilgili basın
mensubu arkadaşlarımın bir kısmı burda maalesef çok kötü maksatlı yayınlar yapılmıştır, çok
kötü maksatlı iftiralar atılmıştır, bu yapılan yayınlar ve iftiralar sonucunda maalesef subay
arkadaşlarımız üstlerimizden iki tanesi intihar etmek zorunda kalmışlardır bu çok acıdır, bu
devletteki subaylar yapılan iftiralar nedeniyle intihar etmişlerdir. Türkiye Cumhuriyeti
Devletinin subaylarının iftiralar nedeniyle intihar ettiği 2009 yılını yaşadık. Buda tarihe
geçmiştir, umarımki geçmiştir. Daha öncede sormuştum ben niye bu davaya karıştırıldım niye
ismim her yerde var niye benim adım ihbar mektuplarında geziyor sorusunun hiç bir şekilde
mantıklı cevabını bulamadım,böyle bir cevap benim mantığımda oluşmadı ancak gerek
basındada yer aldı iddianamenen bir kısmındada var, bu soruşturmanın Türk Silahlı
Kuvvetlerinden yani Deniz Kuvvetlerinden 28 Şubat'ın rövanşı olarak görülüyor, bu benim
değerlendirmem değil, başkadeğerlendirmeler, ancak iddianamedeki bir ifadedebu başkaları
tarafından yapılan değerlendirmelerin doğru olduğuna işaret ediyor,şöyle demişler,
iddianamenin 268 sayfasında 28 şubat döneminde Deniz Kuvvetleri bünyesinde faaliyet
gösteren bir oluşumun her hangi yasal kaynağa dayanmayan illegal yapılanmanın
faaliyetlerine halen son vermediği ifadesi bulunmaktadır, yani bu soruşturma, bu dava hala 28
şubatta oluştuğu iddia edilen bir illegal örgütlenmenin devamı olarak görülmüştür sayın
soruşturma savcılarımız tarafından buraya yazılan ifadeden çıkardığım netice. Bu 28 şubatla
ilgili olduğu değerlendirmeside bana ait olan bir değerlendirme değil sadece basında medyada
yer alan yorumlardır. Benim hapiste kalmış olmam12 aydır tutukluyum 12 ay daha 24 ay daha
30 sene daha hiç önemli değilim hapiste kalmış olmam eğer bu ülkenin memleketin milletin
selameti açısıdnan gerekli ise biz bunu seve seve gönüllü olarak yaparız, çünkü biz görev
yaptığımız dönemde gözümüzü kırpmadan ölüme yürüdük, bunu yaptığımı4zdada bu ülke
için yaptık, bu milletin refahı için , bu memleketimizin bütünlüğü için ebedi bekası için
yaptık. Eğerki hapiste kalmamız bu şekilde bir selamet sağlayacaksa bu bize bir görev
olacaksa biz bunu görev olarak telakki ederiz ve gururla yaparız. O zaman bize git dedikleri
zaman biz hiç bir şekilde sorgulamadık görevdeyken çantayı aldık gittik,görevimizi yaptık.
Her bir görevde bazı arkadaşlarımızı kaybettik ve bunu yaparken hiç sorgulamayan bizler eğer
bize bir devlet büyüğümüz çıksa deseki sizler bu ülkeni selameti için sizlerin bu memleketin
bu ülkenin ebedi ekası için gidip şuarlarda bizim söyleyeceğimiz kadar hapis yatmanız
gerekiyor derse biz o zaman bunuda yaparız,yaptık,bizim yaşadığımız yerler
belli,yaptıklarımız görevler ortada,bundan önceki geçmişimiz ortada, ben geçmişimle
yargılanıyorum şu anda. Ben her hangi bir devlet kurumunda bir masa başı devlet memuru
olduğum için burda değilim, bu geçmişte bu işleri yaptığım için burdayım. bu teklif bize şeref
verir, eğer böyle bir teklif yapılırsa bu teklif bize şeref verir, ancak bu sürdürülen kirli savaşın
yürütülmesine izin veren göz yuman kendi askerlerini kendi üst düzey komutanları dahil
olmak üzere şu anda huzurunuzda bulunan insanları cani gibi gösteren alçakça iddialara göz
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yuman bir devlet büyüğümüz çıksın bunu bize söylesin, bu güne kadarki yaşama şeklimizle
oludğu kadar bundan sonraki yaşama şeklimizlede karar alışımızlada hatta ölüşümüzlede
ailemizi gururlandırırız. Bu bizim yaşam amacımız, böyle bir amaç için yaşadık bugüne
kadar. Esas ağırımıza giden başaknım çok az kaldı. Ağırıma giden her gün alçakça kalleşçe
onursuzca hayasızca bunları özellikle affınıza sığınırak sarfettiğim kötü cümleler olarak
değerlendiriyorum, yapılan entrikaları vurgulamalardır.CD,ihbar mektubu uydurma plan hiç
alakası olmayan bizimle insanlara dijital veriler yüklenmesi gibi uygulamalar her türlü kirli
oyun belaltı oyunlar olarak sunulmuş ortaya konmuştur. Şimdi kötü niyetli kişiler bu
oyunlarıda nerden yapmışlardır. Karanlık odalarında oturdukları bilgisayar ekranlarının
arkasında yapmışlardır, halad ayapmaktadırlar, bizim bocaladığımız noktada budur. Çünkü
biz böyle bir mücadale sisteminde yetişmedik. Bizim yetiştiğimiz mücadale sistemi erkek
erkeğe karşı karşıya çıkıp kozların ıpaylaşmaktır. Böyle entrikalar bel altından vurmalar sahte
CD'ler sahte belgeler bizim alışık olduğumuz bir mücadale sistemi olmadığı için
bocaladığımız nokta bu zaten, eğerki ben böyle bir entirikaya böyle bir komploya maruz
kalacağımı düşünseydim ben eğer birazcık zekam varsa ofisimde hiç bir dijital medya
bırakmazdım. 3 tane kurşun kalem 5 tane kağıt koyardım hesap yapmak içinde 30 tane fasülye
bırakırdım masaya, hiç bir dijital şey bırakmazdım. Eğerki benim birazcık zekam varsa, ancak
böyle bir namussuzluğu böyle bir ahlaksızlığı düşünmediğimiz için bunları yapmaya gerek
bile duymadım, çünkü suçsuzluğuma olan inancım sonsuz. Bu kötülüğü yapanlar bu iftirayı
bu komployu kurgulayanlar uygulayanlar şu anda sokakta aç gezen vatandaşlarımızın
kesesinden kesilen vergilerle maaş ödenmektedir. Maalesef bu insanlar ailelerine çoluğuna
çocuğuna haram lokma yedirmektedir. Bunun bilincindede değillerdir. Şahsıma atfedilen
iftiraları CD DVD'lere sonradan yükleyen bilahare şüphelilerin evinden ofisinden el konulan
CD DVD'lerde bu bilgilere ulaşıldığı diyerek basına servis eden şahısların insan olmanın en
temel vasfı olan vicdan olgusu temel ahlaki değerler ile uğruna tüm kötülükleri sergiledikleri
dini inançlarınında zerre kadar olmadığı aşikardır. Aksi takdirde insanlara hakaretin iftiranın
ve haksız yere zulmetmenin en büyük günahlardan sayıldığı yüce dinimiz inancına göre bu
kadar büyük bir vicdani sorumlulukve günahın altına girmekten kaçınırlardı. Sözde sahip
çıkmaya çalıştıkları dini inançları uğruna müfteri hayat tarzını,hayasızlığı kendilerine yaşam
biçimi haline getiren bu şahısların ve bunlara kalemleriyle ve ekranlarıyla destek verenlerin
evlerinde çocuklarının ve eşlerinin yüzüne nasıl baktığı ahlaken sorgulanmalıdır. Tarih şu
anda huzurunuzda olan bizlerin verdiği onurlu mücadaleyi mutlaka yazacaktır, ancak tarih
aynı zamanda bu komploya iştirak eden omurgasız insanların kirli tezgahtaki rollerinide
yazacaktır. Tarihe hep beraber şahit olacağız. Demokrasi ve hukukta saygı adına bu linç
kampanyasını destekleyengöz yuman, elindeki yetkiyi buna engel olmak için kullanmayan
makamların kafalarındaki bu demokrasi anlayışıda kendilerini zaman içerisinde
yiyecektir,bunada bir şekilde şahit olacağız. Mahkemenizde davayla ilgili gerçekler ve
masumiyetim ortaya çıktığında yapılan hakaretdolu haberler ve mesnetsiz suçlamalarla beni
kanunsuz ve haksız olarak linç eden tüm medya organları devletimin değerli büyükleri
maalesef kamuoyunda mahkumiyet yaşayacaklardır. Adalet niyet yargılamaz eylem
yargılarbunuda kanıtlar ve tanıklarla yapar sözünün yüce mahkemnizde geçerli olduğunu
bilmek en büyük teminatımızdır. Bir gün ebedi hayatımıza intikal ederken inanıyorumki
geride bıraktığımız sevdiklerimize ve ailelerimize bırakacağımız en değerl imiras gerek bu
davada gerekse geçmiş yaşantımızda vermiş olduğumuz şerefli onurumuz için verdiğimiz
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mücadeledir. Her canlının mutlaka ölümü tadacağı bu dünyada bizler mezar çukurumuza
sadece yaptığımız iyilikleri ve kötülükleri götüreceğiz,bunu hiç bir zaman aklımdan
çıkarmadım, bu müfteriliği yapan insanlarında aklında olmasını çok istiyorum. Gururla
söylüyorum kim ne drerse desin hangi cürmü yamamaya çalışırsa çalışsın, hangi gasteci
hakkımızda terörist şüphelisi olduğumuza dair haber yaparsa yapsın, CD'lerimize
DVD'lerimize bilgisayarlarımıza ne yüklerlerse yüklesinler, bizden inancımız, yetiştirilimiz
DNA'mız gereği yıllarca ölüme meydan okuyarak uğruna canımız feda dediğimiz, bu
insanların masum insanlarının canına kastedecek terör örgütü üyesi terörist olmaz. Bizden
olsa olsa şanslılarımız şehit olur,şanssızlarımız gazi veya emekli olur, en şanssızlarımızda şu
andaki huzurunuzdaki davada tutuklu sanık olur. Sonuç ve istemler kısmıyla uzun süren
sabırla dinlediğiniz savunmamı kapatmak istiyorum, sayın başkanım, değerli üyeler şu ana
kadar arzettiğim bilgiler ışığında 2007 yılında Kasımpaşa Postanesinden gayrımüslim
vatandaşlarımıza tehdit mektubu gönderilmesi, 14 kasım 2008 tarihinde Koç müzesindeki
denizaltıda bulunan patlayıcı malzemeler, 2 şubat 2009 tarihinde beykoz bölgesinde bulunan
patlayıcı, 21 nisan 2009 tarihinde keçilikbölgesinde bulunan patlayıcı ve mühimmat olayları
ile ilgili hiç bir ilgimin alakamın olmadığı tarafımdan somut delillerl eortaya konmaktadır.
Ofisimden arama ve el koyma esnasında el konan dijital medyalarla ilgili kanunlar yani CMK
134, Adli ve önleme arama yönetmeliği 17 madde hükümlerine aykırı olarak el konulmuş bu
dijital medyalar hukuka aykırı delil haline gelmiştir. 3 nolu DVD'den öne sürülen çıktığı öne
sürülen sahte kafes planındaki imzaların bana ait oludğu idida edilen imzalakın bana ait
olduğu yönünde bir kanaat edinilemediği raporla ortadadır, aynı zamanda çıplak gözle
bakıldığında da bu iki imzanın birbirine birebir benzeri olduğu ortadadır. Emniyette yapılan
dijital medya incelemesindeki tutarsızlıklar ve biraz önce arzetmiş olduğum tarih
tutarsızlıkları kullanılan muğak ifadeler suç konusu verilen üzerini örtmeye yönelik
çalışmalardır. Sahte kafes planının aslının olmadığı yapılan bütün işlemlerin DVD
içerisindeki dijital medya kopyaları kullanılarak yaratıldığı ortadadır, çünkü önümüzde şu
anda delil olarak sunulan şey 3 nolu hukuksuz olarak ele geçirilen 3 nolu DVD'deki sahte
kafes planıdır, dijiital bir veridir. Bu belge fotokopi olup tamamen sahtedir. Yani şu anda bu
belgenin bir çıktısını alsak şurda bir masanın üstüne koysak polis gelip bu arama yapıp bu
begleyi ele geçirmiş olsa bunun hukuki olarak hiç bir geçerliliği yoktur çünkü bir fotokopi
belgedir. Aynı şekilde dijital bir veri olması itibariylede aynı özellikleri taşımaktadır. Arama
ve el koyma tutanağının soruşturma savcılarımın talimatına rağmen el konan CD ve
DVD'lerin hiç birinin seri numaraları yazılmamıştır, buda hukuka aykırı bir uygulamadır.
Kolluk tarafından benimle ilgli olarakBeykent, Hadımköy ve Kavacık olmak üzere 3 ayrı
yerde arama ve el koyma yapılmıştır, bununla ilgli olarak 3 ayrı delil torbası ve 3 ayrı mühür
açma tutanağı olması gerektiği halde sadece Beykozdaki yapılan Kavacıkta yapılan evime ait
arama tutanağı mevcuttur,diğerleri mevcut değildir. Diğer arama mahallerine ait mühür açma
tutanağımevcut değildir, şu anda yüce mahkemenizde huzurdaki davada benim tutukluluk
halim sürdürüldü, her türlü şüpheden uzak, kesin inandırıcı somut aleyhime suç teşkil edecek
hiç bir delil olmadığı gibi şüphe yaratacak emare dahi yoktur. Mühimmat üzerinde bulunan
materyallerden elde edilen fiziksel veriler,biyolojik DNA raporları, parmak izleri kullanmış
oludğum cep telefonunun mühimmat ve patlayıcı maddelerin gömülme tarihleri arasındaki
adresleri,telefonlarımın teknik takip altında bulunduğu dönemdeki elde edilen dinleme
kayıtları,bu süre zarfında ve evimde işyerimde yapılan aramalarda konuya ilişkin suç
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unsurunun bulunmaması her hangi bir fiili duruma iştirak ettiğimi gösteren hiç bir delil ve veri
bulunmaması,yani ben bir yerde keşif yaparkenmi yakalandım, adalar vapuru na binipte
oraların keşfini yaparkenmi yakalandım, Büyükadaya gidip bir adresmi belirledim veya bu
adresleri belirlerken bir bilgisayar korsanlığı yaparkenmi yakalandım, bunların hiç biri şu
anda mevcut değildir.Suçsuzluğumu bu saydığım hususlar suçsuzluğumun en somut ve en
inkar edilemez delil ve verileridir. Söz konusu iddialarla benim aramda hiç bir irtibat yoktur
hatta kuvvetli suç şüphesi gerekçesini gene destekleyecek bir durum dahi ortada yoktur.
Çünkü mantıksızlığını içeriğindeki bilgiler itibariyle mantıksızlığını içeriğinin yalan ve iftira
olduğunu defaaten ispat ettiğim konular hukuka aykırı delil olarak ele geçirilen verilerdir.
Dosya kapsamında beminle irtibatta olduğu iddia edilen şahısların hepsini tanıdığımı, bu
şahıslarlar arkadaş oludğumu yıllara sari geçmişe yönelik arkadaşlığımı tüm samimiyetimle
ifade ettim ve bu arkadaşlığımında şu anda arkasındayım, hepsiyle arkadaş olmaktan tanımış
olmaktan da gurur duyuyorum. 18 yıl Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde disiplinve
özveri anlayışı ile çalıştım. Madalya,berat, takdirname, şerit rozetleri bir çok aldım.Türk
subayı üniformasını onurla ve gururla Türk milettine olan sonsuz sadakatimle gerek yurt
içinde gerek yurtdışında en iyi şekilde temsil ettim. Yıllarca ülkemizin ve insanlarının
güvenliği için fedakarca ailemi ve insan olmanın en temel gereği olan sosyal hayatımı hiçe
sayarak çalıştım ve yaşadım. Devletimin ülke ulus bütünlüğü ve egemenliği ve Anayasal
düzen ve kişi güvenliğinin korunması ve sağlanması hasletlerine ihanet ederek hiç bir üyesini
tanımadığım diyeceğim çünkü suç örgütü olarak hiç birini tanımıyorum, burdaki
arkadaşlarımın hepsini arkadaşlık aynı kurum bünyesinde görev aldığım için tanıyorum
hiçbirini suç örgütü kapsamında tanımıyorum bunun özellikle altını çiziyorum. önceden
anlaşıp iş bölümü ve hiyerarşik bir yapı içerisinde süreklilik arzedecek şekilde birden fazla
suç işlemek amacı etrafında amaç suçları TCK 302,313. Maddeler cebir ve şiddet kullanarak
baskı korkutma,yıldırma sindirme veya tehdityöntemlerinden biri ile işlemek için kurulan
kamu için tehlike yaratabilecek organizasyon içerisinde silahlı terör ögrütü üyesi olarak yer
aldığımın iddia edilmesi hayatın olağan akışına uygun olmadığı gbi ibana ve benim
üzerimdende Türk Silahlı Kuvvetleri'na yapılacak en büyük ihanet ve hakarettir. Yukarıda
arzettiğim tüm nedenlerle sabit ikamet sahibi olduğum, ülkesini vatanını seven onurlu bir kişi
olarakkaçma şüphesi altında bulunmadığım, olayların ortaya zıkmasından sora bulunduğum
yerde kalmam ve her hangi bir yere kaçma teşebbüsünde bulunmadığım dosya kapsamında
hakkımda tüm delillerin toplandığı ve muhafaza altına alındığı,adli sicilimin temiz oludğu,
ailemle beraber mağdur oludğum, işimin başında bulunamamaktan dolayı ticari açıdan ve
buna bağlı olarak maddi açıdan ve manevi açıdan sıkıntı içinde bulunduğum, 22 nisan 2009
tarihinden itibarende bugüne kadar tutuklu olduğum dikkate alınarak bihakkın tahliyeme karar
verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim, sayın başkanım değerli üyeler sayın C. Savcım
beni sabırla dinlediğiniz için saygılarımı arzediyorum şu dizeyle konuşmama son vermek
istiyorum.Cani geziyor dipdiri,can vermede masum, suç başkasınında, neden başkası
mahkum, Mehmet Akif Ersoy'un dizeleriyle son veriyorum arzederi” şeklinde beyanda
bulunduğu anlaşılmıştır.

 
 
70-Sanık Ercan Kireçtepe'nin (Kapatılan) İstanbul 12 Ağır Ceza

Mahkemesi'nin 2010/34 Esas sayılı dava dosyasında 16/04/2010 tarihinde 3. celsede
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alınan savunmasında özetle;" Sayın başkan sayın üyeler sayın C. Savcım hakkımdaki
iddialara cevap vermeden önce sizlere kendim ve görev yaptığım birliğim hakkında biraz bilgi
vermek istiyorum. 1967 yılında Geliboluda doğdum, 1984 yılında iyi bir subay olmak
maksadıyla iyi bir asker olmak vasfıyla girdiğim Harp okulundan Deniz Harp okulundan 1989
yılında teğmen olarak mezun oldum, 1990 yılı ocak ayında dünyanın en zor kurslarından biri
olan sat kursuna gönüllü olarak başvurdum bu başvuran 350 kişi arasından bu kursu
bitirebilen şanslı 17 kişiden biriyim bir diğeri de arkadaşım Levent Bektaş'tır, 1991 yılında sat
kursundan mezun olduktan sonra çeşitli yurt içi ve yurtdışı görevlerinde bulundum, 1996
yılında kaçırılan Avrasya feribotunda bulunan vatandaşlarımızın kurtarılmasında ve
eylemcilerin yakalanmasında görev aldım,yine 1996yılında bizi yunanistanla harbin eşiğine
getiren kardak krizinde şu anda yine tutuksuz yargılanan albay Ali Türkşen ile beraber verilen
görev gereği adaya çıkarak adaya bayrağımızı diktik ve Türkiyenin haklarının menfaatlerinin
korunması yönündeki görevimizi yerine getirdik,devletimiz bu görevi başarıyla yaptığımız
için bana ve arkadaşlarıma üstün cesaret ve feragat ödülü tebliğ etti yine 1998 yılında
Bartında meydana gelen sel felaketinde zor durumda kalan 300'e yakın vatandaşımızın
kurtarılmasında görev yaptığımız için devletimiz bana ve arkadaşlarıma bir kez daha üstün
cesaret ve feragat ödülü verdi. 2006 yılında İsrail ve Hizbullah arasında yapılan çatışmalarda
arada mahsur kalan 900 vatandaşımızı Beyruttan sağ salim tahliye etme görevindede
bulundum. Sat komutanlığında görev yaptığım 1991 ocak ve 2007 ağustos ayları arasında
geçen sürede görev yaptığım birimi görevimi en iyi yapmak içinçalışmalar ve bunun üstlerim
tarafından değerlendirilmesi sonucunda 3 defa üstün birlik yetiştirme ödülü aldım. Tabiiki
yukarıdakisaydığım görevlerin hiç birini tek başıma yapmadım biz ben bir bütünün
parçasıyım, subay çıktığım günden bugüne dek görev yaptığım sürece üstlerimden en ufak bir
ceza almadım aksine takdirler ve ödüller aldım. Gerektiğinde vatan ve vazife uğruna seve
seve canımı vereceğime dair ettiğim yemine bağlı kalan ben Ercan Kireçtepe 22 nisan 2009
sabahındanitibaren Devletin temel organlarından biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisini
ortadahn kaldırmaya çalışan hükümeti devirmeyi amaçlayan silahlı terör örgütü üyesi olarak
suçlanan biri oldum. Aradan geçen 12 aya rağmen ben hala suçsuzluğumu kanıtlayamadım.
Bana bu iftirayı atanlar dışarıda elini kolunu sallayarak dolaşmaktadır. Bu alçakça iftiraları
atanların elbet bir gün hakettikleri cezaları alacağına inanıyorum. Bir arkadaşımın dediği gibi
bu devlet bize her şeyi öğretti, nasıl savaşacağımızı ve gferekirse nasıl öleceğimizi fakat iftira
ile mücadele etmeyi öğretmeyi unuttu biz şimdi karşınızda bu iftiralarla mücadele etmeye
çalışıyoruz sayın başkan değerli üyeler birazda birliğimden bahsetmek istiyorum, gerçi Levent
arkadaşım bahsetti ama,sat komutanlığı yaklaşık 20-25 subayın ve yaklaşık 100-150
astsubayın görev yaptığı sadece subayl ve astsubaydan oluşan birliktir o birlikte bulunan
askerler sadece genel temizlik nöbet gibi hizmetlerde vatani görevlerini ifa etmektedirler.
Bizim birligimize gelen bir sat personeli eğer subaysa teğmen çıktığı andan itibaren albay
olana kadar 2 sene hariç 1-2 sene hariç devamlı aynı birlikte görev yapar ,yine bizim
birliğimize gelmiş bir astsubay çavuş arkadaşımız yeni mezun sat olmuş bir astsubay çavuş
olmuş arkadaşımız 20-25 senelik hizmetinin sonunda aynı birlikten sat astsubayı olarak
emekli olur. Silahlı kuvvetlerimizin hiç bir biriminde bu kadar uzun süre aynı birimde görev
yapan aynı personel bulunmamaktadır. Bu birlikte görev yapan herkes dolayısıyla 20-25
senelik arkadaşlıkları nedeniyle birbirini çok iyi tanır ve bununda böyle olması gerekir. Bir
çok kişide iş yaşantısı dışında ailecek böylegörüşmeye devam eder. Zaten bununda böyle
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olması gerekir başka bir yaşam tarzımız yoktur. Gittiğimiz görevlerde yaptığımız eğitimklerde
canımızı yanımızdaki arkadaşa emanet ederiz. Paraşütle atlamadan önce paraşütümüzü o
yanımızdaki arkadaş kontrol eder biz onun paraşütünü kontrol ederiz. Dalış yatığımızda
başımıza bir şey gelebileceğine inandığımızda yanımızdaki arkadaşımızın bizi mutlaka
kurtaracağını biliriz aynı şekilde oda bizim aynı şekilde görür canını emanet eder. Araziye
çıktığımızda arazide bir görev icra ederken yanımızdaki arkadaşın bizi bırakmayacağını
biliriz,oda aynı şekilde bizim onu bırakmayacağımızı bilir. Şimdi böyle bir durumda görev
giderken annemizi babamızı eşimiziçoluğumuzu çocuğumuzu birbirimize emanet eder
durumdaki bizleri kendi aralarında yaptığı telefon konuşmaları maalesef iddianamede örgütsel
faaliyet olarak gösterilmiştir örgütsel irtibat olarak gösterilmiştir.Bizim birbirimizle
yaptığımız konuşmadan daha doğal bir şey olamaz bizim birbirimizle konuşmamamız
mantıksız kaçar. Sayın savcımı tenzih ederim fakat iddianameyi hazırlayanlar bu telefon
konuşmalarınıda farklı farklı yerlere koyarak iddianameyi içinden çıkılmaz hale
getirmektedirler. Bu konu ile ilgili iddianameden bir örnek vermek istiyorum sayın başkanım.
Şu farklı farklı sayfalarda olan şeylerde dikkatinizi çekmek için sunuyorum, tarih 6 mart 2009
saat 20,bir akşam yemeği buluşması için Turhanla beraber buluşup Ali Türkşen albayımıza
yemeğe gideceğiz işte evden çıktınmı çıktım geliyorum evi biliyormusun işte bir aşağı sokak
şudur budur konuşuyoruz 4 dakika sonra ben Ali Türkşen albayımın evine geliyorum oda
diyorki yola çıktım bende geleceğim biraz sonra 4dakika sonra aynı gün 4 dakika sonra
yapılan görüşme efendim hangi lojman hangi daire tam şey yapamıyorumdiyor ışığı yakıyor
burdayım diyor içeri giriyorum saat aynı gün 20.16, bu sefer Ali Türkşen ile Turhan
Ecevit,yani yaklaşık 12 dakika sonra Turhan Ecevit gelmiş lojmanlara evi soruyor ve bu
konuşma örgütsel bağ örgütsel telefon irtibatı olarak gösteriliyor saatlere dikkatinizi
çekiyorum 20,20.04,20.16 ve bunların hepsi farlı farklı yerlerde bu son görüşme Turhan
Ecevitle Türkşen albayımın görüşmesi 162. Sayfada, bu konuşmalar benim konuşmam 113.
Sayfada,bunu farklı farklı okuyan sizler tabi yani mantıksız gelecektir çünkü konuşmalar pek
bir anlam ifade etmeyecektir size sunduğum şekilde okunduğunda bir anlam bütünlüğüne
kavuşacaktır. Böyle sıradanbir faaliyetle ilgil itelefon konuşmalarının örgütsel faaliyet olarak
örgütsel irtibat olarak gösterilmesini yüce mahkemenizin takdirine bırakıyorum. Ayrıca iddia
makamı görüşmediğimiz kişilerle veya telefonla konuşmadığımız kişiler içinde iddianamenin
95 sayfasında gizliliğe riayet ettikleri ergenekon terör örgütüne karşı yürütülen soruşturma
kapsamında bulunan kişilerin tamamında oludğu gibi şüphelinin örgüt ile ilgil ikonuları
telefonda konuşmamak için gayret sarfetmesi hususu altı özenle çizilmesi gereken konulardan
biridir demektedir. Sayın başkan TSK'da İKAKA kapsamında yani İstihbarata karşı koyma
kapsamında işle ilgili konuların ve personelin kendince önemli bulduğgu konuların telefonla
konuşulmaması yönünde çeşitli uyarılar ve çeşitli emirler var bizim bu emirlere uymamızdan
daha doğal bir şey olamaz çünkü hepimiz askeriz, yani kendimizce önemli gördüğümüz özel
konuşmaları işle ilgili konuşmaları işte yüz yüze görüşelim telefonla görüşmeyelim şeklinde
konuşmamız sanki bir örgütsel faaliyet olarak gösterilmeye çalışılmıştır iddianamede bundan
daha doğal bir şey olamaz çünkü biz istihbarat yabancı ülkelerin istihbarat toplayacağı
birimlerde çalışan kişileriz dolayısıyla işle ilgil konuları yüzyüze görüşmek isteriz, daha sonra
görüşelim yüzyüze görüşelim yada kendimizce olarak özel hayatımızı ilgilendiren herkesle
paylaşmadığımız konularda yüzyüze görüşmemiz kadar doğal bir şey olamaz. Özetle şunu
söylemeye çalışıyorum sayın başkanım benim örgütsel irtibat olarak Erme Onat Eren
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Günay,Turhan Ecevit,Ali Türkşen albayımla yaptığım görüşmeler örgütsel bağ olarak
iddianameye eklenmiştir. Levent bektaş ile maalesef işlerinin yoğunluğu ve farklı bölgelerde
çok uzak bölgelerde olmamız nedeniyle görüşemememizde yine örgütsel irtibat olarak
gösterilmektedir, çünkü ben onu telefon kayıtları inclendi, 2 defa görüşmüş görünüyorum bu
kayıtların ne zaman başladığınıda bilmiyorum ama en son 2008 temmuzundan sonra
görüşmediğimizi hatırlıyorum çünkü o zaman sat gününe gelmişti orda görüştüğümüz
hatırlıyorum ondan sonra her hangi bir telefonla irtibatımız olmadı. Ama buda örgütsel irtibat
olarak iddianamede yer almakta. Şimdi müsaade ederseniz benimle ilgili iddianamenin ilgili
bölümünde benimle ilgili yer alan hususlar hakkında konuşmak istilorum. 16 nisan günü
malumunuz bir ihbar mektubu geldi bu ihbar mektubunda bizlerin 5 kişinin Levent Göktaş'a
bağlı bir ekip olarak poyrazköye cephane gömdüğümüz iddia edildi.Bunun üzerine 22 nisanda
gözaltına alındık 24 nisanda savcılık ve mahkeme sorgusundan sonra tutuklandık.
İddianamenin benimle ilgili 106 sayfasında 5658 nolu tape kayı soruldu, dinleme kararı
alınmış daha önceden1 nisanda yapılmış olan bir telfeon görüşmesinin kaydı soruldu. Bende
bu kayıt bu konuşmada 1 nisan tarihi itibariyle hakkımızda yapılan ihbarları en azından bir
ihbarıbildiğimi bunlarla hiç bir ilgimin olmadığını belirttim ve 106 sayfada konuşulan Orhan
adlı kişinin komutanımız o zamanki komutanımız kurtarma su altı komutanımız Deniz
Kurmay Albay Orhan Yücel albay olduğnuu belirttim bunun üzerine iddia makamı bu
kişilerin ifadelerinin alınması için Askeri savcılığa bir yazı yazmış, eklerden tespit ettiğim ve
bu konuşmayı bana ileten iddianamedede belirttiğim Astsubay Metin Talan ile birlikte 13
mayıs 2009 tarihinde bu kişiler askeri savcılığa bir ifade vermişler. Her ikisininde ifadeleri
sayın başkanım şurdadır, önce ek 2 diye geçen yeri okursak bu astsubay Metin Talan'ın
ifademdede iddianamede yer alan ifademde geçiyor, sarı olan yerleri okuduğunuzda bize
Orhan albay bize birlikle ilgili bir üst makamlara asılsız mektuplar geldiğinden bahsetti ben
daha sonraki gün kendisi ile karşılaştım, dünkü konuşmanızda detaylı bilgi vermediniz,
brifinklerdeve toplantılarda daha detaylı bilgi verilirse belki personel ipucu yakalayıp
mektubu yazan kişi ile ilgili bilgi verebilir dedim.Orhan albayda bana Ercan Kireçtepe ve bir
takımSat personeli hakkında asılsız iddialar var dedi ancak detaylı bilgi vermedi, Ercan
yarbayı gördüğümde kendisine Orhan Albayın ile aramda geçen konuşmayı aktardım. Aynı
gün Orhan albayımın verdiği ifade, 4 ve 5 şuat tarihlerinde bir sayım yaptırdım her hangi bir
eksik olmadığını tespit ettim daha sonra Kuzey Deniz komutanlığını ziyaret ettim, bu ziyaret
sırasında konumatanımız bana Deniz Kuvvetleri komutanlığına zaman zaman imzasız ihbar
mektupları geldiğini bu mektuplarda bazı sat personelinin isimlerinin geçtiğini ve bir yerlere
mühimmat gömülmüş olabileceğini ancak mektuplar imzasız olduğundan her hangi bir işlem
yapılmadığını belirtti diyor daha sonrada Ercan Kireçtepe yarbayla sat personelinin isminin
geçtiği bu metin konuşmasının tamamını söylüyor o telefon konuşmasındada ortaya çıktı
kendisinin ifadesi ile ertesi gün birliğe geldiğinde Ercan Kireçtepe benim yanıma geldi tekrar
aynı konuyu gündeme getirdi bende kendisine senin binbaşı Erme Onat,yarbay Turhan Ecevit
binbaşı Eren Günay hakkında dedikodu var cephane saklıyormuşsunuz gömüyormuşsunuz
dedim bana hayır komutanım benim böylebir faaliyetim yok diğer arkadaşlarımında olduğunu
sanmıyorum dedi, bende kendisine bende sanmıyorum dedim şeklinde bir ifadesi var. Sayın
başkan yukardaki tanık ifadelerinde doğruladığı şeklinde hakkımızda yazılan ve tamamiyle
iftira dolu olan ihbar mektubunda mühimmatın bulunmasından 20 gün önce haberim vardı,bu
durum benim 24 nisandaki ifademde ve tanıkların 13 mayıstaki ifadelerindede açıkça
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belirtilmmiştir. Fakat iddia makamı tüm bu leyhteki delilleri değerlendirmemiş iddianame
tanık ifadelerini koymamış ekleri içinde gözden kaybolmasın ıbeklemiştir eğer ben iddia
edildiği gibi bir örgüt mensubu olsam 21 nisana kadar geçen 3 haftalık süre içerisinde
hakımdaki ihbarı biliyorum böyle bir ihbar olduğunu biliyorum mühimmatın yerini biliyorum
yani gömmüş olsam mühimmatın yerini mutlaka bilmem gerekir o mühimmatı ordan çıkarır
başka yere saklar yok eder bir şekilde onu ortadan kaldırmazmıydım eğer örgüt üyesi olsam
fakatben ne yapıyorum normal üstümüze atılmış bir iftiradır bizimle bir alakası yoktur tam
komutanlık sırasına gelmiş kişilere belden aşağı vuruştur diye değerlendiriyorum ve normal
yaşantıma devam ediyorum. Bu durumuda yüce mahkemenizin takdirine bırakıyorum.
Dahada ilginci örgüt üyesi olmakla suçlandığım kişilere bunlardan bahsetmiyorum yani ne
Eren Günay'a ne Erme Onat'a bahsediyorum sadece arkadaşım ve sınıf arkadaşım olan Turhan
Ecevite bahsediyorum ,ama diğerlerine Levent Bektaş'a diğer işte Ali Türkşen'e astsubay
arkadaşlarımıza hiç birine bahsetmiyorum bile bu konuda. Yine aynı şekilde sayın başkanım
iddianamenin benimle ilgil bölümünde elde edilen deliller kısmında sonra iddianamedede
geçiyşor bir not bulunmuş notta bir kağıtta Ayhan Yüzbaşı ile başlayıp gayrı resmi bilgi ile
biten dökümanı incelenmesinde polis ifade değiştiriyor şikayetçi olacak bizde ifade
değiştirecek çamur atacak ifade versinler 5 kişinin de ifadesi tutacak bunuda birisi almış
asayiş şube müdürüymüş olayı körükleyen şeklinde bir ifade var, savcılık sorgusundada
bahsettiğim bu yazı bana ait değildir, hatta ben savcılık sorgusunda dedimki el yazısı örnekler
ikarşılaştırılsın dedim fakat karşılaştırılmamış buna rağmen iddianameye benim yazdığım
şeklinde bir anlam ifade edecek şekilde konmuş dedimki bu yazı bana ait değil bu yazı bu
kağıt parçası power point 97 adlı bir kitabın içinden çıkmıştır. Bende bu kitabı kimden
aldığımı şu anda hatırlayamadım o zamanda söylemiştim şu anda kimden aldığımı
hatırlayamıyorum bulamıyorum power point çalışma kitabı ve 97 yılında power point 97'dir
kitabın adı 97 en fazl a 98 yılında almış olabilirim bu kitabıbirisinden benimle hiç bir alakası
yoktur dememe rağmen iddianame içerisinde suçlayıcı kanıt olarak ifade edilmiştir. Ayrıca
şimdi burdan anlaşıldığı kadarıyla poliste ifade vermeye bir müşteki olma durumu gibi bir
şeyler var ifade değiştirme ifade verme. Emniyet kayıtları incelenirse benim her hang ibir
polis karakoluna veya polis merkezine tanık sanık müşteki şüpheli sıfatıyla hiç uğramadım
yani bunu bilmediğim ortaya çıkacaktır kayıtların hiç birinde böyle bir şeye rastlanılmasına
imkan yoktur bu hiç araştırılamıştır ama suçlayıcı bir şey olarak iddianameye konulmuştur.
Yine sayfa 111'de evimde bulunan telefon rehberinde ismi bulunan Levent Bektaş'ın ve
komfutan Y Cep yazan bir telefon numarası 0 533213 ile başlayan bir numaranın yapılan
server sorgulamalarında hala soruşturma kapsamında hakkında işlem yapılan Mustafa Levent
Göktaş Levent bektaş'ın telefonunda yapılan sorgulamada Mustafa Levent Göktaş'la irtibatı
bulunduğu sahibinin kim olduğunu bilmediğim komutan Y Cepyazan 0 533 213 sayılı
telefonlada Hüseyin Görüm ve Ünal İnanç isimli zannedersem Ergenekon davasından tutuklu
kişilerle aralarında irtibat oludğu yazılmıştır fakat bu öyle bir şekilde yazılmıştırki sanki ben
görüştüm gibi benim telefondaki bir telfon onları aramış onlarla konuşmuş, benim telefon
fihristimde bulunan Levent Bektaş'ın telefonundan Mustafa Levent Göktaş aranmış ama
bunda ben suçlanıyorum iddianamede delil olarak konmuş bunu anlamakta güçlük çekiyorum
ve takdirinizede sunuyorum,ben öyle anladı.Özür diliyorum sayın hakim ben öyle anladığım
için söyledim, anladım,ben yanlış anlamışım özür diliyorum, yine idianamenin benimle ilgil
bölümünde sayın başkanım sayfa 113'de arka arkaya iki telefon konuşması var araları yine
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birer dakikadır tarih 21 nisan 2009 saat 22.20'dir Erme Onat arkadaşım beni arıyor kısaca
özetliyorum, işte efendim bir Ali albay Ali Albay sizin aramanızı istedi onu cep telefonundan
arayacakmışsınız diye bir şey var genel konuşmanın özeti bu hemen bir dakika sonrada ben
Türkşen albayı arıyorum Ali Türkşen albayı arıyorubir dakika sonra işte iyi akşamlar diyorum
o iyi akşamlar diyor yattınmı diyor hayır efendim ayaktayım diyorum ha az geliyorum bende
Sat'dan aynen bu şekilde az geliyorum bende Sat'dan bir konuşalım kapının önünde, konuşma
budur buda delil olarak konulmuşturyukarıda geçen iki telefon konuşmasıda yine dikkatinizi
çekmek istiyorum 21 nisan 2009 yani mühimmatın kazılıp mühimmatın bulunduğu gece saat
22.21 sırası yukarıda geçen iki telefon konuşmasındada anlaşılacağı gibi bir merak var olayı
biliyoruz hakkımızda ihbarı en azından ben biliyorum Türkşen albayımında bildiğine
inanıyorum,bununla ilgli bir konuşmakmaksatlı yüz yüze konuşmak maksatlı biraz önce
açıkladığım gibi önemli gördüğümüz konuları yüzyüze konuşmak maksatlı bir araya gelmişiz
bunu iddianamede niye şey yapılmıştır fakat açıklamama rağmen yine delil olarak
konulmuştur sayın başkan örgütsel irtibat olara kendi durumumu incelediğimde 6 mart
tarihinde Turhan Ecevit ile yaptığmız sosyal içerikli konuşmadan başka benimle ilgili o
sayfalarda yani 113. Sayfa ile 118. Sayfa arasındaki 5 safyada benim her hangi bir başka
konuşmam yoktur örgütsel irtibat olarak gösterilen budur benim başka bir konuşmam yoktur
diğerleri nedir 113. ile 118. Sayfalar arasında gösterilenler Eren Günay'ın Erme Onat ile
yaptığı konuşmada adımın geçmesi, Eren Günay'ın Turhan Ecevit ile yaptığı konuşmada
adımın geçmesi, Turhan Ecevit'in Ali Türkşen albayımla yaptığı telefon konfuşmasında
adımın geçmesidir bu kadar başka hiç bir şey yoktur,tek örgütsel olarak görüşmemde biraz
önce açıkladığım yemek görüşmesi olarak yaptığımız Turhanla yaptığımız görüşme örgütsel
irtibatlar bölümünde yer almaktadır. Sayın başkan anlamıyorum açıkçası ben anlamakta
güçlük çekiyorum iki kişi kendi arasında konuşurken hasbel kader birisinden şaka yollu Pkk'lı
dese Hizbullahçı dese veya ETÖ üyesi İra üyesi diye söz etse o kişi hemen Eta üyesi olarakmı
suçlanacaktır ki arkadaşlar kendi aralarındaki konuşmalarda sosyal içerikli konuşmalar ne
yapıyorsun nereye gidiyorsun şeklindedir yani bunlada alakalı bir şey değildir ancak bunların
hepsi örgütsel irtibat olarak buraya konulmuştur. Sayın başkan sayın savcım iddianameyi
okurken 9 nisan günü beni ve arkadaşlarımı ergenekon silahlı terör örgütü üyesi olmak
TBMM'yi ortadan kaldırmak,hükümeti yıkmaya teşebbüs etmek suçlarından dolayı
cezalandırılmamız isteniyor. Sayın savcıma yine özür dileyerek söylüyorum bu iddianameyi
hazırlayanlar imzasız ve asılsız ihbar mektuplarına inanarak suçlamada bulunmuşlar ve
örgütsel irtibatlar omlarakta benim biraz önce bahsettiğim ve açıkladığım delilleri ortaya
koymuşlardır. Maalesef iddia makamının örgütsel irtibat olarak gösterdiği delillere
dayanılarak 12 aydır tutuklu bulunuyorum ayrıca iddianamenin benimle ilgili bölümlerinde
Cengiz Can Erol, Eren Günay, Ergin Geldikaya, Erme Onat,Levent Bektaş'ın beni
tanıdıklarını söylediğini beyan etmişlerdir,bundan doğal bir şey olamaz biraz öncede
açıkladım biz 20 yıl beraber çalışan insanlarız Levent bektaş yani ne kadar emekli olsada
beraberliğimiz arkadaşlığımız sonsuza kadar biz ölene kadar devam edecektir bundanda asla
bir pişmanlık yada tanımıyorum görüşmüyoruz deme gibi bir şansım ve niyetimde yoktur.
Iddianamede sayın başkanım sayfa 1197da bir telfon tapelerinde inceleme yapılırken bir
karışıklık meydana gelmiş bu karışıklıkta yanımda bulunan Erme Onat ile yaptığım konuşma
Eren Günay ile Erme Onat arasındaki konuşmanın arkasına eklenmiş ve mantıksız bir anlam
çıkmış, Erme Onat uzun süre aynı timde beraber görev yaptığım bir yakın kardeşimdir,
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kendisi sık sık beni arar halimi hatırımı sorar, bundan da daha doğal bir şey olamaz diğer bazı
arkadaşlarımdan daha vefalıdır daha sık arar, sık sık halimi hatırımı sorar ama görevleri gereği
belli bir süre aramayınca aradığı ilk konuşmada kendisine sitem dolu bak tehlikeli işler
yapıyorsun çok göreve gidiyorsun onu yapma bunu yapma şeklinde yani beni ihmal ediyorsun
şeklinde bir konuşmamız var bu konuşması yanlışlıkla Eren Günayla yapılan telefon
konuşmasının arkasına eklenmiştir,incelenirse çok mantıksız olduğu o konuşmanın ortaya
çıkacaktır çünkü Eren Günay ile Erme Onat arasındaki konuşma yemek konuşmasıdır
arkasından tehlikeli işler yapıyorsun gibi mantıksız bir ekleme yapılmıştır yine bir şeye
dikkatinizi çekmek istiyorum sayın başkanım bu görüşme 16 nisan 2009 tarihinde olmuştur
yani ben örgüt üyesi olduğuma değin ihbar mektubunu biliyorum hakımdaki ihbar olduğunu
yani örgüt üxyeliğini bliyorum ama mühimmat gömdüğümüzü bilen biri olarak iödianamenin
idida ettiği ve de aynı zamanda örgüt üyesi isem mühimmatıda gömdüğümü biliyorum ama
Erme kardeşimle bu şekilde konuşuyoruz yan iher anlama çekilebilecek şekilde rahat
konuşuyoruz veben örgüt üyesiyim özel eğitimli bir kişiyim, Ergin Geldikayada yine aynı
şekilde telefon numaram çıkmıştır iddianamede yazılmıştır delil olarak konmuştur Ergin
Geldikayada telefonumun olmasından daha doğal bir şey olamaz diğer arkadaşlarımdoada
vardır yani şu anda burda olmayan sat'ta görev yapan emekli olmuş hemen hemen herkeste
telefonumun olması gayet doğaldır. Telefonumun olmasından başka Ergin Geldikaya'da bir
liste ele geçirilmiş bu listedede benim adımın karşısında Yüzbaşı Ercan Kireçtepe ve telfon
numarası oludğu tespit edilmiş bu liste eğer ben Yüzbaşı olduğum zamanda Ergin Geldikaya
tarafından alındı ise 1998-2004 yılları arasını kapsar ve o listede o sırada birlikte gövrev
yapan tüm Sat personeli emekli hariç tüm satpersonelinin telefon numaraları vardır fakat
sizbunun içinden sadece şüphelilerin isim ve telefon numaralarını alırsanız bir örgüt
yapılanması gibi gözükür aslında o liste sat grup komutanlığında görev yapan 100 kişinin
olduğu listedir amla suçlanan bizler oludğumuz için sadece onlara bakılıyor ortaya konuyor
evet bir örgütsel bağlantıymış gibi sunuluyor,ayrıca yine şüpheli bu davda değil ama başka bir
davada şüpheli Cengiz Can Erol ile ben not defterinde adımın geçtiği adımın yer aldığı tespit
edilmiş yine iddianameye konulmuş, Cengiz Can Erol binbaşımız Levent'in de bahsettiği gibi
sat grup komutanlığının hareket bölümünde görev yapar yani personelin nereye nasıl
gideceğini ne zaman gideceğini hangi kursa gideceğini planlayan bir bölümde çalışmaktaydı
ve bu notlarda gördüğüm kadarıyla bir taneside yüzbaşı yazıyor yüzbaşı Ercan Kireçtepe,bir
tanesidede 2001 yılında yazıldığı belli çünkü Ercan demiş DKPL 2001,yani Deniz Kuvvetleri
Plan toplantısı 2001 demektir bu onunda 2001 yılıd anot almış demektir, toplam 3 no var bu
şekilde 3 not bence çok az daha fazla olması gerekirdi, yanidiğer notların niye olmadığını
açıkçası bilmiyorum ama 3 not çok az çünkü görev yaptığımız dönemde o kadaryoğun
faaliyetlere gidiyoruzki bir bloknotta 3 kere adımın yer alması çok az çok mantıksız. Sayın
başkan sayın üyeler şimdide müsaadenizle iddianamenin kaynağını oluşturan ihbar
mektuplarından bahsetmek istiyorum. Sayın başkan 23 şubattaki ilk ihbar mektubunda ihbar
mektubunu yazan Hüseyin Vatansever isimli kişi biz 5 kişiyi şu anda burada bulunan Levent
bektaş,Turhan Ecevit, Eren Günay Erme Onat v e benim Levent Göktaş'a bağlı bir ekip olarak
2 şubat 2009 tarihinde patlayıcı maddeleri gömdüğümüzüiddia etmiştir. Sonra 16 nisanda bir
mektup daha gelmiştir bu sefer adı Lütfi Demir olan başka bir kişi yine aynı şekilde beşimizin
adlarını vererek bu sefer poyrazköyde mühimmat gömdüğümüz iddia etmiştir. İstanbul
emniyet müdürlüğünün 21 nisan 2009 tarihli bizim evlerimizin aranması kararında kararı
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talebinde 23 şubatta ihbarı gönderen Hüseyin Vatansever ile 16 nisandaki ihbarı yazan Lütfü
Demir'in aynı şahıs olduğunun anlaşıldığını belirtmektedir. İstanbul Emniyet Müdürlüğü bu
konuya hangi delillere dayanılarak varılmıştır,bu şahısların aynı kişi olduğunu tespit etmiş ise
neden her hangi bir işlem yapmamıştır,ayrıca şahıs ihbar mektubunda size daha önce bir
mektup yazmıştım demektedir 16 nisanda , fakat iddianamenin eklerinde kendisinde daha
önce yazılmış Lütfü Demir'in daha önce yazdığı bir ihbar mektubuna ben rastlamadım, yok
çünkü yani ben hemen hemen hepsini okudum ama şu ana kadar rastlamadım ayrıca her ihbar
mektubunda adını değiştiren bir insanaki ben buna açıkçası insan demeye utanıyorum bu bir
yaratıktır, ne kadar bunun sözüne ne kadar güvenilir her ihbar mektubunda adını değiştiren
kendi adını kullanmaktan korkan bir kişinin ihbarlarına ne kadar inanılabilir,aynı kişi oludğu
İstanbul Emniyet müdürlüğü tarafından tespit edilen ihbarcı iki mektup yazmıştır bunlardan
23 şubat tarihli ihbar mektubu ile ilgili çalışmalar neticesinde iddia makamı sayfa 21'de aynen
şöyle yazmıştır 2 şubat 2009 tarihinde ele geçen mühimmat nedeniyle şüphelilerin
cezalandırılması yönünde talepte bulunulmamış demektedir bu iddia makamının yazdığı bir
cümledir aynı kişinin yazdığı ikinci ihbar mektubu yani 16 nisanda ki ihbar mektubunda ise
bu davanın ana dayanak noktası değiştirilmiştir,bizi suçlayan ana dayanak budur 16 nisandaki,
her iki ihbar mektubundada bulunan mühimmatlarla her iki mektubunda yapılan aramalar
sonucunda bulunan mühimmatlarla aramızda en ufak bir maddi delil olmamasına
rağmeniddianameyi kaleme alan savcılarımızın ihbarlardan birini ciddiye alıp diğerini ciddiye
almama hakları varmıdır merak ediyorum çünkü ilk defa bir mahkeme karşısına çıkıyorum
yani nasıl bir sistem olduğunu bilmiyorum, ilkinde her hang ibir ceza talebinde

 cezalanmamız yönünde talepte bulunulmuyor aynı kişinin yazdığı ikinci ihbar
mektubu ile ömür boyu hapse varan cezalarla suçlamalarla yargılanıyoruz bunuda sayın
mahkemenin takdirine bırakıyorum. Sayın başkan sayın üyeler daha öncede açıkladığım gibi
ihibarlardan sonra ele geçen mühimmatlarda benimle ilgili hiç bir maddi delil mevcut değildir
sizelre bunula ilgil eklerde bulunan fakat iddianamede yer alan lehimize olan delilleri sunmak
istiyorum elimizde üç tane bunlar iddianamenin eklerinde yer alan lehimize olan delillerdir 23
nisan 2009 tarihli istanbul emniyet müdürlüğünün yazısında poyrazköyde bulunan
mühimmatların üzerinde parmak izlerinin araştırılması yapılmış ve bizlere ait olmadı3ğı
anlaşılmıştır, ayrıca Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Askeri Savcılığının yaptığı bir
soruşturma neticesindede Jandarma Genel komutanlığı Kriminal dairesinin uzmanlık raporu
mevcuttur. Bu raporda sat grup komutanlığında görevli 203 personeli her hang ibir şekilde sat
grup komutanlığında görev yapmışkursa gelmiş ayrılmış 203 personelin parmak izi
karşılaştırılması yapılmış ve yine her hangi bir irtibat tespit edilememiştir denmiştir.
Poyrazköyde yapılan kazılarda torbaların içinden 3 adetkıl çıkmış bunların tarih 27.04 27
nisanda yapılan polisin yaptığı ekspertiz raporunda iki tane kızıl renkli 1 tane siyah renkli kıl
bulunduğu söyleniyorkibunlar büyük ihtimalle saç kılı dikkatinizi çekmek istiyorum sayın
başkanım kızıl renkli saçların uzunluğu biri 14,5 santim biri 9,5 santim siyah saçlı olan kıl ise
5,5 santim sayın mahkemeye burdan şunu söylemek istiyorum biz askeriz hiç bir askerde14,5
santim 9,5 santim uzunluğunda kıl yani saç olması mümkün değil zaten durumu görüyorsunuz
nasıl açıklayalım, iddianameyi yazan sayın savcılarımız bu durumu artı hiç birimizde kızıl
saçlı değiliz hadi uzun saçtan vazgeçtik kızıl saçlıda değiliz yani iddianameyi yazan
savcılarımızın bu durumu gözden kaçırdıklarını değerlendirilyorum arzederim, ihbar
mektuplarında sayın savcım pardon sayın başkanım özür dilerim ihbar mektuplarında yer alan
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ve bu ihbar mektuplarına göre hazırlanan ihbarların tamamının doğrui olduğu kabul edilerek
iddianame hazırlanmıştır hatta delillerin ve hukuki durumun değerlendirilmesi bölümünde
sayın savcılarımız ihbar üzerine yapılan aramalarda ele geçen silah ve mühimmat ile ilgili
olarak demekte ve bizleri ruhsatsız olaraknitelikli silah ve patlayıcı madde bulundurmak
suçundan suçlandığımız iddia ediliyor ilginç olan ise poyrazköy kazılarında hiç bir silah
bulunmamış olmasıdır. İhbarcı diyorki bunlar silah ve mühimmat gömdü ve idianamedeed
yine aynı şekilde silah ve mühimat listelere bakışoruz her hang ibir silah yok daha doğrusu
hgiç bir silah yok,sadec mühimmat var ama iddianemede biz silah ve bir kez daha okuyorum
ihbar üzerine yapılan aramalarda ele geçen silah ve mühimmat ile suçlanıyoruz, ortada bir
silah yok ama biz bununla ilgil suçlanıyoruz, sayın başkan değerli üyeler 21 nisan tarihinde
poyrazköyde bulunan malzemelerle ilgili sayın Genel Kurmay Başkanımızmayıs ayı başında
malumunuz televizyonlarada çıkarak boş lav roketinide göstererek bir açıklama yapmıştır bu
mühimmat silahlı kuvvetlere ait değildir envanterimizde eksik yoktur bunların nereden tesmin
edildiği konusunda büyük bir şüphe vardır diye söylemiştir. Bu konu hakkında iddia makamı
Genel Kurmay Başkanlığına yazı yazarak bir cevap almış bunla tatmin olmamış daha sora bir
yazı daha yazarak bir cevap daha almıştır bu cevapta 11 Eylül 2009 tarihinde Genel Kurmay
Başkanlığından gelmiştir,sayın başkanım bu cevabi yazıda genel kurmay başkanlığı kuzey
deniz saha komutanlığı askeri savcılığıki iddianamenin eklerindede mevcuttur, ilgi yazı
ekinde mevcut olan çizelgedeki Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunudğu ve eksik
olmadığı belirtilen mühimmatın envanter ve mevcut durumu kuvvet komutanlığınca yeniden
araştırılmış envanter kayıtlarında ve depolarda eksik olmadığı anılan mühimmatın kuvvet
komutanmlıkları taarfından eğitim atış tatbikat denetleme ve iç güvenlik operasyonunda
kullanıldığı mevcut genelge ve talimatlara göre sarfedildiği envanter kayıtlarında ve
mevcutlarında her hangi bir eksik mühimmata rastlanmadığı bir kez daha teyit edilmiştir
denmektedir aynı şekilde bu yazıda MKE üretimi olan mühimmatın sadece silahlı kuvvetlere
verilmediği başka kurumlarada verildiği hatta yabancı ülkelerede satıldığı tespit edimliştir
denmektedir,kaldıki bu tip hafif mühimatın terör örgütleri tarafından da dış ülkelerden tedarik
edilip kullanıldığı bilinmektedir diye devam etmektedir,Genel kurmay Başkanlığından gelen
yazı ve bulunan mühimmatta bizimle ilgili en ufak bir delil olmamasına rağmen ihbarcının
iddialarının tamamen yalan olduğunu ispatlamak içinde bazı detay bilgileri söylemek
istiyorum sayın başkanım.Aynı ihbarcı olduğunu değerlendirdiğim ilk kişi veya kişiler 23
mayıs 2009 tarihinde bu defa adını Ahmet Yılmaz olarak değiştirmiş ve bir ihbar mktubu daha
yazmıştır bu ihbar mektubunda ise Poyrazköydeki mühimmatları gömenleri değiştirmiştir, bu
ihbar mektubuna göre 23 mayısdakti ihbar mektunuba göre gömenler Ali Türkşen,Halil
Cura,Sadettin Doğan ve Ferudun Arslandır ve bizim adımız geçmiyor biz nasıl olsa
tutuklandık içeri girdik başkaları irtibatlansın başkalarınada bir şekilde bulaşsın diye isimler
verilmiş o isimlerde şu anda burda tutuksuz olarak yargılanmaktadır. İhbarcınınbu iddialarının
tamamen yalan oludğuun göstermek maksadıyla sayın başkanım size Kuzey Deniz saha
komutanlığının hemen yaptığı arkasında mühimmatın bulunmasının hemen arkasıda yaptığı
soruşturma ve keşif tutanağını arzetmek istiyorum bu soruşturmada iki tutanağında ifade
veren kişi o zaman sat grup komutanı olan deniz albay Erhan Özalp'dir 63. Sayfada sarı olarak
işaretlenen fosforlu olarak halen sat grup komutanlığında 463 adet MKE 1 02 log numaralı lav
mühimmatı bulunmaktadır demektedir bu ifadesindve ve aynı şekilde lav silahlarının özelliği
yine bir kullanımlıktır atış yapıldıktan sonra dış kabı hiç bir işe yaramaz ikinci bir atış
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yapılmaz atış yapan lav silahıda atış yapılan poligonda sağa sola bırakılır bilahare bunlar
personel tarafından toplanarak yakılarak imha edilir dünkü Levent Bektaşın savunmasındada
toplanmış fotoğraflar yer almıştır savunmasında ve aynı şekilde devam ediyorum İstanbul
Emniyet Müdürlüğü TEM ekipleri tarafından yapılan kazı çalışmaları esnasında ilk önce bir
tane boş lav silahı toprak üzerinde buldular ben bu boş lav mühimmat bize aittir toprağın
üzerindeki boş mühimmatlar bize aittir dedim, Emniyet müdürlüğü tarafından yapılan kazılar
sırasında toprağın üzerinde bulunan ve emniyete teslim edilmeyip birlik tarafından e konulan
mühimmata da askeri savcılık tarafnıdan el konulmuştur. Asıl önemli noktaya gelmek
isityorum sayın başkanım ,lav mühimmatı 1996 yılındaki kardak krizinden sonra sat
envanterine girmiştir bu tarihlerde yani 1996 yılında en eskisi 1993 yapımı MKE yapımı olan
lav mühimmatı konmuştur şu anda yani 4 mayıs tarihi itibarile 2002 log numaralı sat grup
komutanlığı 2002 log numaralı mühimmat bulunmaktadır emniyet müdürlüğü tarafından
bulunan 3 tane MKE KP 2990 log numaralı dolu lav roketi hiç bir zaman sat komutanlığında
olmamıştır yine emniyet müdürlüğü tarafnıdan kazılarda bulunan 7 Adet dolu lav roketi
yabancı menşeilidir bizim envanterimizde hiç bir zaman yabancı menşeli lav mühimmatı
yoktur yapılan sayımda her hangi bir eksiklik tespit edilmemiştir, el bombalarına geçiyorum
bunu anlatan bu ifadeyi veren kişi o zaman sat grup komutanı olan deniz albay olan Erhan
Özer'dir yani en yetkili olan şahıstır, envanterde eksik el bombası yoktur bizdeki tapaların
numaraları ile emniyetin bulduğu tapalar farklıdır burda detaylarına genel olarak geçiyorum,
sis kutuları bulunan sis kutuları 2 kg.lık olanların seri numaraları farklıdır bizdekiler daha
değişiktir, işaret fişekleri bizim kullandığımız işaret fişekleri MKE yapımıyeni işaret
fişekleridir bulunanlar eski ve yabancı işaret fişekleridir eski tarihlidir, yine önemli olan bir
şey sayın başkanım bizde 9 mm. 5,56 mm fişekler bulunnduğu malum,MKE'deng elen
rapordada 2005 yılında deniz kuvvetlerine yaklaşık 400 bin adet 5,56 fişek verildiği
raporlarda gözükmekte,fakat şöyle bir durum var sat grup komutanlığı MKE üretimi 5,56 mm
fişek kullanmamaktadır bizim kullandığımız fişekler italyan yapımıdır yani deniz kuvvetleri
almıştır evet ama bize vermemiştir italyan yapımıdır net olarakta ifadede yer almaktadır,bu
kazılardada toplam 991 adet 991 adet 5,56 fişek bulunmuştur,bunun hepsi MKE
üretimidir,fakat bizim birliğimizde MKE üretimi 5,56 fişek bulunmamaktadır bunuda yüce
mahkemenin takdirine sunuyorum,soruşturam ve keşif tutanağındada belirtildiği gibi
poyrazköyde bulunan mühimmatlar sat komutanlığında mevcut değildir, soruşturma ve keşif
tutanağında çakıça yazılmasına rağmen iddia makamı poyrazköy kazılarında bulunan boş lav
mühimmatının eğitim amacı ile kullanılmak üzere sakladıkları kanaatine varılmış demektedir
sayın başkan 20 yıllık bir sat subayı olarak 21 yıllık sat subayı olarak lav silahları birliğimize
girdiği 1996 yılından itibaren her yıl en az iki tane olmak üzere bu silahlardan atış yaptık her
birimiz ,daha fazlasınıda yapmış oabiliriz ortalama yapmamız gereken bir yada iki atıştır her
yıl dolayısıyla biz bu silahları yani afedersiniz gözümüz kapalı kullanırız bunun için boş lav
silahı saklamanın anlamı ve bir mantığı varmıdır bunu yapsa yapsa ancak beceriksiz bu silahı
hayatında hiç görmemiş eğitimsiz kişiler ancak boş lavı gömerki boş lavında hani eğitim
maksadıyla kullanılması imkansızdır, nasıl kullancaksınız çünkü boş hiç bir anlam ifade
etmeyen bir davranış şeklidir bu aynı zamanda biziim mesleğimize olan bir hani ihbarcının
yaptığı bir hakarettir aynı zamanda biz bu boş lavları eğitim maksadıyla, biz eğitimsizmiyiz o
kadar eğitimsiz o kadar cahilmiyiz. Ayrıca bu mühimmatları özellikle lav roketlerini
naylonlara sararakgömen kişiler mühimmatları gömülebilecek en kötü
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 yere gömmüşlerdir, fakat ilginçtir bulunabilecek en kolay yerdir dere yatağıdır ara
iyi Levent arkadaşım gösterdi her taraf dağ dere dağ tepe ağaçlık ıormanlık boş bir arazide
,dere yatağında en kolay yere gömmüşlerdir ve suyun içine gömmüşlerdir, sat ğrup
komutanlığında görev yapan herkes bilir en gencinden en yaşlısına kadar bir mühimmat uzun
süre neme suya maruz kalırsa işlevini belli bir süre sonra kaybedebilir bu işlevini
kaybetmesinden maksat mermi ise ateşlemeyebilir sanayi fitili ise yanmayabilir özellikle lav
mühimmatı ise bu hiç ateşlemeyebilir yani gitmeyebilir çünkü lav roketleri yani
arkadaşımında söylediği elektirikli bir düzenle çalışan bir sistemdir tamamiyle elektrikli değil
elektrikli mekanik düzenle çalışan bir sistemdir ve bunlar diğer mühimmata göre bu lav
roketleridiğer mühimmatlara göre çok daha hassastır çok daha fazla iyi şartlarda saklanması
gerekir diğer mühimmattan daha iyi şartlarda korunması gerekir bununla ilgilide MKE'nin
antitank roketi bakım kullanım depolama ve imha prosedürleri kılavuzu vardır yani üreaten
firma diyeyim artık fabrikanın yaptığı kullanım talimatı, orda aynen şu şekilde yazıyor,M 71
roketi komplesi suyla kısa süreli teması fonksiyon yapmasını engellemez kısa süreli teması
ancak roket komplesinin fuzun süreli suyla teması halinde kapsül fitil ve diğer yarıcı kısımlar
su alarak roketin performansını olumsuz etkiler veya çalışmamasına neden olabilir ıslanan
roket kısa bir süre kullanılmadığı takdirde imha edilmelidir demektedir. Ayrıca bu roketlerin
uygun depolama koşullarında raf ömrü 10 yıldır, sayın mahkemenin dikkatini çekmek
istiyorum uygun depolama koşullarında raf ömrü 10 yıldır, kazılarda ele geçen mühimmatın
dere yatağında gömülü olduğu ve tamamen su içinden çıkarıldığı çekilen görüntülerde ve
tanık ifadelerinde açıkça belirtilmiştir, ayrıca bir kez daha dikkatçekmek istiyorum ele geçen
3 adet tarihi okunan lavların üretim tarihi 1990'dır yani bunların normalde 2000 yılında imha
edilmesi gerekirdi çünkü raf ömrü dolmuştur bunların artık sene 2009 bu lav roketlerini çok
iyi eğitimli olduğumuz iddia edilen örgüt olarak söylüyorum kullanacağımız düşünülüyor ve
yazılabiliyor aynı şekilde diğer silahenlerinde büyük ihtimalle 10 yıllık ömrü geçmiştir artık
bu roketlerle eylem yapmayı planlayan bir kişi saf bir kişidir çünküateşlemeyecektir o hani
eylem eğer gerçekten bir örgüt olsak ve gerçekten böyle bir eylem yapmaya kalksak hiç bir
işe yaramayacaktır bu mühimmat söylenildiği gibi eylemlerde kullanılmak için değil
bulunmak için gömülmüştür ve maalesef arkadaşlarımın polis arkadaşlarımıda şey yapmak
istemiyorum ama bomba imha ekibi istanbul bomba imha ekibinin sağlam ve çalışır durumda
olduğu raporu vardır arkadaşlar her halde bu bakım prosedüründeki en son saat ve üretim
yılına göre sorsalardı 19 yıllık bir lav roketinin su içinde kalmış lav roketinin çalışmayacağına
her halde öğrenebilirlerdi diye değerlendiriyorum bunuda mahkemenin takdirine
bırakıyorum.Sayın başkanım şimdide yine iddianamede 46 ve 52 safyalar arasında alan 23 ve
24 mayıs tarihli ihbar mektuplarından bahsetmek istiyorum Levent arkadaşımın yine
bahsettiği bu ihbar mektuplarını yazan kişi farklı isimler kullanılmasına rağmen birbirinin
aynı paragraflar kullanmışlar cümle değil paragraflar kullanılmıştır bunuda şu şekilde
arzetmek istiyorum yeşil olanlara dikkat ederseniz sayın başkanım sayfa 46'da ve sayfa 50'de
birbirinin aynısıdır iki farklı ihbar mektubu fakat ifadeler birbirinin aynısı kısa olduğu için
sadece kısaca okumak istiyorum, aslında bu bilgileri doğrudar savcılara iletmek istiyordum
ancak postanelere güvenmediğim ve başka bir yol bulamadığım için size veriyorum en kısa
zamanda ergenekon savcılarına bu bilgileri iletin polise gelen mektup 24 mayıs ve 23 mayısda
aynı ifade bu sefer başka bir yerde daha öndedir arka tarafta sarı olan yerle ile yine 50.
Safyadaki paragraf yine birbirinin aynısıdır bu ihbarcı ayrı IP adresleri kullanacak kadar
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teknolojiye sahip fakat ayrı bir yazı yazmaya üşenecek kadarda tembel, aynı ifadeler,bunlar
ayrı kişilerse ayrı IP adresleri kullanmışlarsa birbirine nasıl bu kadar birbirinin aynı kelimeleri
kullanabiliyorlar,bunuda yüce mahkemenizin takdirine sunuyorum.Ayrıca bu ihbar
mektubunda aynı şahıs poyrazköye silah ve mühimmat dikkatinizi çekmek isterim yine silah
diyor gömenlerin biraz önce bahsetmiştim Ali Türkşen,Halil Cura, Sadettin Doğan ve
Ferudun Arslan olduklarını yazmıştır, şimdi ortaya şöyle ilginç bir durum çıkmaktadır 16
nisanda biz 5 kişi olarak ihbar mektuplarını aynı kişinin yazdığını kabul edersek 16 nisanda
biz 5 kişi silahı gömdüğümüz iddia ediliyor,daha sonra bir başka ihbar mektubunda bize bir 4
kişi daha ekleniyor, o zaman olayın şöylegerçekleştiğini kabul etmek gerekiyor biz 9 kişi
örgüt üyesiyiz, 9 kişi hep beraber gidiyoruz çünkü ifade şudur gömmüytür bu yapmıştır o
etmiştir yani gömdüğü tahmin edilmemektedir gömmüştür diye ifade kullanılmaktadır ihbarcı
tarafından oysa biz 9 kişi öyle bir ögrüüzki 9 kişi gidiyoruz hep beraber mühimmatı
gömüyoruzpardon bu arada unuttum onuncu kişi var ihbarcı oda yanımızda bu kadar emin
konuştuğuna göre onuncu kişi ihbarcı, yanımızda 10 kişi mühimmatı gömüyoruz daha sonra
bununla ilgili gömdüğümüzün ihbarının geldiğini biliyoruz birde çünkü ben 1 nisan tarihi
itibariyle bunu biliyorumki büyük bir ihtimalle bunu 1 nisandan önce gömmüş olmamız lazım
gerekir biliyoruz en azından ben biliyorum,Turhan Ecevit yarbayım biliyor fakat birbirimize
haber vermiyoruz ve o mühimmat orda kalmaya devam ediyor bunu da yüce mahkemenin
takdirine bırakıyorum. Bence işin en acı tarafı ihbarcının yazdığı bu saçmalıklara bazı kişileri
inandırması ve yüce mahkemenizinde inanacağının zannedilmesi. Bu mektuplarda yazılan bir
başkta ilginç noktada ihbarcının birbirinden görev yeri rütbeve yaş olarak bu kadar farklı
kişilerin çok yakından tanımış olmasıdır 23 ve 24 mayısdaki ihbar mektupları ile ilgili
bahsetmek istiyorum. Deniz kuvvetlerinde olduğunu söyleyen ihbarcı satta görev yapan subay
ve astsubayların onların örgüt üyesi olduklarını bilecek ıonlarla birlikte dere yatağına
mühimmat gömecek kadar iyi tanıdığını ayrıca Gölcük,Marmaris,Ankara ve İstanbul gibi
farklı yerlerde farklı şehirlerde görev yapan albay rütbesindeki personelin dolaplarındaki
kilitli dolaplarındaki malzemeyi buzdolabının arkasındaki işte CD'yi bilecek kadar iyi
tanımaktadır bu kişi. Bunun mümkünatı yoktur deniz kuvvetlerinde askerlik yapmış olan
herkes bunun imkanının olmadığını bilir, biz sat lar olarak kendi aramızda çalışır kendi
içimizde şey yaparız ve kendi içimizde olan çalışan bir grup olarak diğer gruplarla çok fazla
ilişkimiz yoktur,arkadaki sayın albaylarımla ancak toplantıdan toplantıya en fazla bir yarım
saat 1 saat görüşmüşüzdür, tutupta onun dolabındaki veya kilitli dolabındaki şeyi bilmemize
imkan yoktur,bunu bilse bile varolduğu iddia edilen örgütün lideri bilebilir fakat bu liderde
niye bilsin kimin neyi nereye sakladığını bilecek kadar meraklı bir örgüt lideri varmıdır artı bu
örgüt bideri bir gün içinde İstanbul Aksaz Gölcük Karadeniz Ereğli bütün Deniz
Kuvvetlerinin olduğu birimleri dolaşma yeteneğine sahip, bu durumda aklıma gelen tek kişi
Deniz Kuvvetleri Komutanıdır.Çünkü helikopterle bir tek o aynı gün içinde dolaşabilir bu
kadar kişiyi. Sayın başkan şimdide sizlere birazda kafes planından Levent arkadaşım Kafes
Planının ne kadar düzmece olduğunu anlattı fakat yazdığım iddia edilen altında imzam olduğu
iddia edilenevrakta o kadar büyük hatalar varki bunu hnasıl savunacağımıda bilmiyorum
açıkçası bu hataları yapan bir kişinin yani yarbay rütbesinde olmaması gerekir olsa olsa bir
teğmenin yazmış olması gerekir ama altında benim imzam olduğu iddia ediliyor, bunla ilgil
kısa açıklamalar yapacağım çok detaya girmeyeceğim zaten olayın bir kurgu bir yalan olduğu
Levent bektaş'ın açıklamalarından ve avukatının açıklamalarından ortaya çıkmıştır. Trihv
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esaat grubunda Leventarkadaşıma tekrar açıklamıyorum Mart 2009 diye yazılmazs askeri
liteatürde böyle bir şey yoktur doğrusu bunu söylemektende açıkçası çekiniyorum çünkü bir
sonraki ihbar mektubunda yada bir sonraki eylem planında doğrusu yazılacaktır ilerde bizden
sonra suçlanacak kişiler savunmakta güçlük çekeceklerdir. Doğrusu 300952C sadece C mart
sadecemart T'si yok 9'dur ama baktığınızda 300950 CMart2009,askeri literatürde böyle bir
yazım şekli yoktur aynı şekilde kod numarası,bu kod numarasıbu eylem planı altında benim
imzam olduğuiddia ediliyor,normalde bu planı yapan en yüksek rütbeli şahsın adının
kısaltması kullanılır, benim adım Ercan Kireçtepe,KF yazıyor kafesten çağrışım yapsın
diyeherhalde bunu hazırlayan arkadaşlar bu şekilde oluşturdular.Feyyaz Öğütçü olsa FY
olması lazım Kadir Sağdıç olursa KS olması lazım fakat sadece KF,KF diye biri yok eklerde
yani görev bölümünde KF diye biri yok artı benim imzam var olmaması gerekirken. Yazının
düşman unsurlar bölümünde CHP,AKP gibi kelimeler var askeri yazışmalarda parti adı
kullanılmaz bu bir standart uygulamadır parti adları kullanılmaz. Iktidar partisi muhalefet
partisi kullanılsa idi eğer böyle bir plan olsa idi bu şekilde olması gerekirdi,yok ortada böyle
bir şey ama olsa idi askeri literatürde yazılmış olsa idi, yine aynı şekilde askeri yazışmalarda
gayrımüslim ifades i kullanılmaz,Türkiyede yaşayan azınlıklar ifadesi kullanılır,bunlar benim
hemen tespit ettiğim mantıksızlıklar bunun daha büyük bilirkişi DenizKuvvetlerinden
bilirkişiler bunlarla ilgili yüzlerce mantıksızlık çıkartabilir. Ondan sonra yine bir başka
farklılık sene 2009 30 mart 2009 'da yazdığımız iddia ediliyor,2005 yılında kalkan bir terim
kullanılıyor psikolojik harekat kampanya kontrol formu,bu 2005 yılına iptal edilmiştir bilgi
destek kampanya kontrol formudur artık, 2005 yılında bunu bir şekilde 2005 yılından önce
böyle bir evrağa sahip olan kişi bunun değiştiğini bilmediği için büyük ihtimalle 2005
yılından önce silahlı kuvvetlerden

 bir şekilde elde etmiş olan bir kişi değiştirmemişv e aynı şekilde yazmaya devam
etmektedir 2005 yılından sonra psikolojik harekat diye bir şey kalmadı bilgi destek olmuştur 4
seen önceki bir evrağı özenilerek yapılmış bir şeydir. Aynı şekilde askeri yazışmalarda sayın
başkanım web sitesi kullanılmaz,ya internet sitesi veya siteleri yada web sayfası kullanılır
bunu yazan kişide artık çok iyi bilgisayar bildiğini söylüyor, fakat web sitesi web sayfası
internet sitesi nedir web sitesi diye ben bir şey askeri literatürde en azından web sitesi diye bir
şey olmaz. Bunu yazan ben yazdığım iddia edilen ben eylem safhası bölümünde adalar
bölgesine çeşitli mahallerde bomba patlatılacak,azınlık haklarının hararetle savunulması
konusunda planlama yapılacak,suikastler düzenlenecek, Agos gazetesi civarı gibi belirlenen
yerlere ses bombaları konacak diyorum ve 9. Maddedede şu şekilde diyorum,İstanbul ve İzmir
gibi gayrımüslimlerin yoğun olarak yaşadıkları illerdedebenzer eylemler yapılacaktır. 1984
yılından beri İstanbulda yaşayan ben adalar bölgesinin ve Agos gazetesinin nerde olduğunu
bilmiyorum,dikkatinizi çekmek istiyorum Adalar bölgesinin İstanbul dışında olduğunu
zannediyorum ben,her halde bunu yazan şahıs adalar deyince marmara adalarını anlamış olsa
gerek. Çünkü bunu ben yazdıysam eğer 1984 yılından beri İstanbulda yaşayan biriyim sayın
başkanım. Bu mantıksızlığa dikkatiniiz çekmek istiyorum ufak bir örnektir ama ufak bir
detaydır ama can alıcı bir örnektir. Adalar bölgesinin nerde olduğunu bilmiyorum Agos
gazetesinin başka bir yerde basıldığını zannediyorum her halde Yalovada basılıyor Agos
gazetesi ve ben bu planı yazıyorum ve bu plan ciddiye alınıyor. Daha sonrada benim yazdığım
iddia edilen bu planda bir isim geçiyor,okuyorum sayın başkanım,meydana gelebilecek
hukuki durumlarda özel operasyon gücü komutanının ki kendisini tanımıyorum buraya
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yazıyorum böyle bir komutan olduğunu vekiliyim çünkü ben bu kişinin kendiside mevcut
tanımıyorum, özel operasyon gücü komutanının onayını almak suretiyle avukat Serdar
Öztürkten destek alınabilir,ben Avukat Serdar Öztürk'ü tanımıyorum hiç bir irtibatım yoktur
sadece ben tutuklandıktan sonra tutuklandığı için gazetelerde televizyonlarda çıkan Levent
Göktaş'ın avukatı olduğunu televizyonlardan öğrendiğim kişidir,ben bu hiç tanımadığım kişiyi
yani hiç karşılaşmadığım kişiyi hukuki destek maksadıyla görevlendiriyorum hiç tanımıyorum
ama hiç yüz yüze gelmedikkim oludğunuda bilmiyorum ama görevlendiriyorum bu kadarda
bilgi sahibiyim, bir başkasıda idari ve lojistik kısmında sayın başkanım kafes operasyonu
kapsamında ihtiyaç duyulacağı değerlendirilen genel silah ve mühimmat listesi, bir harekat
planı yapılırken bu tabi eylem diye geçiyor, bir harekat yapılırken farazi ihtiyaçlara göre bir
planlama olmaz yani elde mevcut olmayan bir şeyi işte bunu elde yok ama biz bunu temin
edersek şunu yapacağız böyle birplanlama olmaz, askeri literatürde eldeki mevcut neyseona
göre bir planlama yapılır uçak gemisi istiyoruz yokki elimizde olmayan şeyle nasıl bir plan
yaparsınız olmayan şeyle plan icra edihlmez çünhkü silah mühimmattan bahsediliyor ihtiyaç
duyulacak silah mühimmat. Kusura bakmayın biraz uzattım bunları ama önemli şeyler bunlar
tatamen mantıksız olduklarını anlatmakiçin söylüyorum şöyle bir komuta yapısı oluşturumuş
yine benim tarafımdan iddia edilen Kafes operasyonuözel operasyon gücü komunatın
tarafından sevk ve idare edilecektir görev bölümüne baktığınızda özel operasyon gücü
komutanı Deniz Kurmay Kıdemli Albay Mücahit Erakyol'dur, kendisini tanımıyorum
tanımıyordum cezaevinde tanışmak fırsatı oldu kendisi ile gelincekendisifoçada görevliymiş,
şimdi bakıncasevk ve idare edilmesi işi foçadan olacakeylemler İstanbulda yapılacak bu sevk
ve idareyi nasıl yapacak yani omu buraya gelecek,ama kendisi muvazzaf askerdir hani her
hangi bir yerden malumunuz biz asker şahıslar hafta sonu İstanbul dışına çıkıcağımız zaman
izin kağıdı doldurmak zorundayız bu kadar aleni bir görevlendirme ile hafta sonu izin kağıdı
ile İstanbula gelip özel operasyon gücü komutanlığını yerine getirecek eylemleri planlayacak
ondan sonra gidecek böyle bir anlayış olabilir diye değerlendiriyorum artı özel operasyon
gücü komutanı ana karargahta bulunacaktır. Sayın bayşkanım aha karargah nedir bide bunun
yardımcısımı vardır ben bilmiyorum ama benim yazdığım iddia ediliyor ama ben o bilgiye
sahip değilim. Aynı şekilde bu imza altında benim imzam olduğu iddia edilen eylem planı
kafes operasyonu eylem planında benim özel operasyon gücü komutan vekili olduğum
söylenmektedir fakat emre baktığınızda ben görevlendirmede marmara bölge
komutanıyımonun yanında şöyle bir ibare olması lazım, özel operasyon gücü komutan vekili
marmara bölge komutan vekili olması lazım fakat öyle bir ibare yok ben marmara bölge
komutanı iken kendi kendimi kendimden kıdemli adamlara emir verecek albaylarım var
amirallerim var bir pozisyona sokuyorum bir evrak yazıyorum altınada imzamı atıyorum,
takdiri yüce mahkemenize bırakıyorum. Ayrıca müsade ederseniz şu maddeyi okuyarak
devam etmek istiyorum operasyon süresince kompartmantasyon diye ilginç bir kelime var hiç
duymadığım azami riayet edilecek olup bölge komutanlığının onayı alınmadan hücreler arası
yüz yüze irtibat sağlanmayacaktır,sayın başkanım benim hücremdeiki kişiyi ben tanımıyorum
ben tanımıyorum bir tanesi deniz kurmay kıdemli binbaşı Emre Sezenler,bir tanesiTanju Veli
Aydın adlı bir işçi ,ben bu adamları hiç görmedim şimdi ben bunların birbirini tanıması için
izihn verecek olan kişiyim fakat ben bu adamları tanımıyorum yani bu nasıl bir
yapılanmadırki ben yani eğer iddia edilen marmara bölge komutanı isem altımdaki adamları
tanımam lazım iki kişiyi birbiri ile tanıştırmam içinde ikisinide bilmem lazım fakat diğerleri
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sat olduğu için biliyorum evet diğerleri sat,bütün listede satlbar var hepsini tanıyorum fakat
diğer iki kişiyi hiç tanımıyorum bu adamlar bana gelecek diyecekki ben örgüt üyesiyim benim
emrimde çalışıyor ben onu tanımıyorum ben inanacağım ona diğer örgüt üyesi ile tanışmak
istiyorum o kim onuda tanımıyorum çünkü emirde bu şekilde yazılmış benim onayım
olmadan yüz yüze görüşmeyecekler bu arkadaşlarında hepsi aynı birlikte görev yapan
kişilerdir böye bir saçmalık olabilirmi. Kusura bakmayın biraz uzattım ama yani bu kafes
planının ne kadar saçma oludğunu göstermek açısından. Levent bektaş arkadaşımız kafes
planının ne zaman ele geçirildiği bilirkişi raporunun ne zaman yazıldığı konusuda
açıklamalarını yaptı, Levent Bektaşta ele geçirildiği bildirilen DVD'nin oluşturma tarihi
bilirkişi raporuna tespit raporuna göre 23 aralık 2008'dir, fakat kafes eylem planı 30 martta
yazılmıştır 30 mart 2009'da, ayrıca bir durumu açıklığa kavuşturmak istiyorum sayın
başkanım Levent arkadaşımız bir savunma yaptı dediki .bunlar benim bilgisayarımda değil
ben bunun içeriğini bilmiyorum işyte bu kafes operasyonu eylem planının benim yazdığım
iddia ediliyor benden ele geçirilen iki bilgisayarımda hard diskimin incelenmesinde bendeki
CD'lerin incelenmesinde her hangi bir kanıt delil bulunamamıştır işte bu yazı kimin
bilgisayarında kim tarafından yazılmıştır benim bilgisayarımda yazılmamış, levent'in
bilgisalarında yok Levent'in haberi yok benim haberim yok gerçi DVD benim haberimin olma
tarihi sayın başkan 10 aralık 2009'dur, yani taraf gazetesinde çıktıktan yaklaşık 15 gün sonra
ben buraya ifade vermeye geldim 12 aralık pardon, 10 aralık 2009,ben o zamana kadar böyle
bir kafes operasyonunun olduğundan haberim yok bu sırada tutukluyuz 9 mayısda ele
geçirilmiş bu şeyler altında imzam olduğu söyleniyor bununla ilgili tutuklamalar var giren
çıkan işte kafes operasyonunun tutuklanan Mücahit Erakyol albayım gibi kişiler var ama fakat
bana hiç bir şey sorulmuyor imza benim ama bu imza seninmi diyen bir kişide yok ban
asorulma tarihi ancak gazetede yayınlandıktan sonra 10 aralık 2009 tarihinde,bunuda
dikkatinizi çekmek istiyorum,yine planda önemli bir şey sayın başkanım 29 mart yerel
seçimlerinde bekledikleri başarıyı elde edemememişlerdir diye yazılmış, işte bu ifadeler
yazının 30 marttan çok sonra yazıldığının göstergesi çünkü 30 mart sabahı 9.50'de yazıldığı
iddia ediliyor bu evrağın benim tarafımdan 30 mart sabahı malumunuz hatırlayacaksınızdır 30
mart sabahı seçim sonuçları belli değildi İstanbulda yeniden bazı ilçeler sayılıyordu Adanada
Büyükşehirde çok büyük bir karışıklık vardı seçim sonuçları çok belli değildi 30 mart sabahı
fakat ve seçim sonuçlarında çok büyük başarı elde edemediler değerlendirmeleri daha ortada
değildi bu siyasi yorumcular işyte araştırma şirketi yorumcuları böyle bir yorum
yapmamışlardı fakat ben o kadar büyük bir öngörüde bulunuyorumki tam seçim sonuçları
belli olmadan 30 mart yerel seçimlerinde bekledikleri başarıyı elde edememişlerdir diye bir
not düşüyorum oraya tarihe not düşme anlamında, yine beni mtarafımdan imzalandığı iddia
edilen bu plandaki başka bir gariplikte operasyonsürecince gizli haberleşmeler ve buluşma
usulleri kullanılacak kesinlikle açık alanlardan istifade edilmeyeceknot ve mesajlarbir kez
daha söylüyorum hazırlanan rapor ve mesajlar mutlaka şifrelenecek bölge komutanının onayı
olmadan yüz yüze görüşmeler yapılmayacaktır hücreler arasında gibi net ifadeler bulunmasına
rağmen bu evrağın görev bölümünde bu organizasyonda yer aldığı iddia edilen bütün kişilerin
ad soyad rütbeleri görev yerleri,bir tek TC numaraları eksik ,gidin bu adamları yakalayın
şeklinde şimdi bu gizli bir örgütse örgüt üyeleri bile yüz yüze görüşmek için belli bir yerden
emir alacaksa alt taraftaki görev bölümünü yazmanın ne anlamı var artı açık açık diyoruzki bir
kez daha okuyorum,rapor ve mesajlar kesinlikle şifrelenecek en büyük rahor tamamıyle ortada
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bunun mantığını anlamakta güçlük çekiyorum bu suçu bize atanlarıda inanmak istemem hani
bizleri o kadar saf o kadar aptal görüyorlarki demekki bunları yazabiliyorlar. Sayın başkan
biraz uzun oldu kesiyorum

 bazı şeyleri önemli bir tespiti var sayın iddia makamı yine sayın savcılarım özür
dileyereksöylüyorumiddianamede şu şekilde söylüyor kafes eylem planı isimli dökümandaki
imzanın şüpheli Ercan Kireçtepe'nin eli mahsulü olmasının mümkün görüldüğünün belirtildiği
anlaşılmıştır demektedir, sayfa 5 sayın başkanım, yazının orijinali iddianameden yazılandan
farklıdır ekspertiz raporu ile iddianameye konan yazı farklıdır,yazının orijinali şu
şekildedirbelirlenen bulgulara atfen bahse konu Ercan Kireçtepe Deniz yarbay özel operasyon
gücü komutanı vekili ibarelere iüzerinde mevcut imzanın Ercan Kireçtepe'nineli mahsulü
olması mümkün görülmüş ise de ileri derecenetice beyan edilebilmesi açısından temini
halinde bir kez daha tetkik konusu belge aslı üzerinde yapılacak incelemenin yararlı olacağı
görüşündeyiz demektedir ayrıyeten yine dördüncü sayfada hemen bir önceki sayfadada tetkik
konusu olarak gönderilen toplam 14 sayfalık belgenin asıl olmayıp renkli fotokopi makinası
renkli bilgisayar çıktısı olduğu müşahade edilmiştir bu tür belgeler üzerinde bulunan yazı
imzalarda grafilojik imza grafilojik tanım unsurlarının tamamını belirlemek mümkün
olmadığı gibi montaj ve ilave yöntemlerle yapılmış olması muhtemel tahrifat türleride her
zaman belirlenememektedir diye polis ekspertiz raporu mevcuttur,fakat iddianamede bu imza
benim elimürünü olması mümkün görüldü diye bir net ifade ile belirtilmiştir bunuda yüce
mahkemenizin takdirine sunuyorum. Sayın başkan çok az kaldı bitireceğim bir an şimdi bu
davadan uzaklaşıp şunu bir düşünmenizi istiyorum bu bir senorya tamamiyle kafamda
oluşturduğum bir senaryodur birileri sizin evinizin lojmanlarınızın yakınına veya her hang
ibiri hiç önemli değil her hangi bir yere 2-3 tane el bombası 40-50 tane mermi stadlarda
satılanişaret fişeklerinden sis bombalarından 5 er 10'ar tane bulup koysa ve bunu sizin ve
diğer üye hakimlerin gömdüğünü iddia etse polis bunun üzerine sizi dinlemeye alsa ve sizin
diğer üye hakimlerle ve arkadaşlarınızla yaptığınız telefon konuşmaları örgütsel irtibat diye
bir dosya oluştursa bu sırada ikinci bir ihbar mektubu yin eaynı şekilde 2-3 el bombası 40-50
tane mermi bulunsa sağdan soldan onlar başka bir yere gömülse ve bu ihbar sonucunda polis
onlarıda ele geçirse bu ihbar mektuplarıın dahada geçerli kılabilmek için her hangi bir isim
altında ülke şartlarınauygun ülkenin yapısına uygun her hangi bir terör örgütüne bağlantılı
gibi ibirde eylem planı gayrımüslimlere olur yabancılara olur camiye bomba koymak başka
bir şey olur böyle sizin sahte imzanızla üretilmiş bir evrak polisin elinde olsa eminimki
sizlerde tabi sizlerin olmayacağnı öğrenmiş bulunuyoruz ama eminimki sizlerde şu anda
bizim burda bulunduğumuz yerde bulunup aynı şekilde kendinizin savunmak durumunda
kalırsınız bu sırf yani mahkemenizin belki sayın üyelerinin böyle bir yargılanma şekli
olmayabilir televizyonlardan izlediğim kadarıyla yargıtayda yargılanmanız gibi durumlar söz
ktonusu ama bu Türkiye Cumhuriyetinde yaşayan herkesin başına gelebilecek bir
olaydır,bizim başımıza geldi birileri bizi hedefseçti bu senaryoyu oturttu hiç bir maddi delil
olmamasına rağmen şu anda karşınızda 12 aydır tutuklu olarak suçsuzluğumuzu kanıtlamaya
çalışıyoruz. Bu durumda kendinizi bizim yerimize koyarak düşünmenizi istiyorum sayın
başkanım,yıllarca devlet için yaptığınız çalışmalar verdiğiniz emekler bir ihbarcının iftiraları
ile kararmış uğruna canınızı vermeye hazır olduğunuz bu uğurda arkadaşlarınızı şehit
verdiğiniz milletinize karşı olan bir terörist oarak damgalanmış bir insan ne hissederse şu anda
bizlerde onu hissediloruz, sayın başkan değerli üyeler sonuç olarak evimde ve bilgisayarımda
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yapılan incelemelerde her hangi bir suç unsuruna rastlanmamıştır Poyrazköyde gömülü
mühimmatları benim gömdüğüme dair hiç bir maddi delil mevcut değildir, hakkımda sadece
yazılmış asılsız ihbar mektupları vardır,arkadaşımın DVD'sinde bulunduğu iddia edilen sözde
bir yazıda bilgisaylarda üretilmiş kağıt parçasından başka bir hükmü olmayan hatta kağıt
parçası bile olmayan çünkü sadece DVD'nin içerisinde mevcuttur o yazısözde bir eylem planı
ile benim hiç bir ilgim yoktur ve bu konuda en ufak bir maddi delil yoktur er yada geç
adaletin tecelli edeceğineinanıyor yüce mahkemenize güveniyor ve tahliyemi talep ediyorum
arzederim” şeklinde beyanda bulunduğu anlaşılmıştır.

 
71-Sanık Erme Onat'ın (Kapatılan) İstanbul 12 Ağır Ceza Mahkemesi'nin

2010/34 Esas sayılı dava dosyasında 16/04/2010 tarihinde 3. celsede alınan savunmasında
özetle;"Sayın başkanım sayın mahkeme üyeleri sayın C. Savcım, öncelikle bende savunmama
kendimi tanıtarak başlamak istiyorum 1971 yılında doğdum 1985 yılında 14 yaşında Deniz
Lisesine 1989 yılında Deniz Harp Okuluna girdim Ülkem vatanım ve Cumhuriyet uğruna
gerektiğinde canımı vermek üzere şerefim üzerine yemin ederek askerlik yemini ettim. 1993
yılında deniz harp okulundan teğmen rütbesiyle mezun oldum. 1,5 sene donanmada görev
yaptım münfesi Muavenet gemisinde, daha sonra 2005 yılında düzeltiyorum 95 yılında Sat
özel ihtisas kursuna başladım 9,5 ay sonra 96 yılında sat özel ihtisas kursundan başarı ile
mezun oldum. 96 yılından 2009 nisan ayına kadar sat grup komutanlığının çeşitli
kademelerinde tim komutanı ve görev birim komutanı olarak görev yaptım. Tertemiz bir
sicilim ve bir çok takdirim var. Mesleki gelişim planları kapsamında çeşitli yurt içi ve yurt
dışı görevlerden başarı ve takdirlerle döndüm. Ben Erme Onat Devlete hizmeti ve vazifeyi
hayatımın ilk sırasına koymuş bir askerim. Sayın başkanım öncelikle iddianamede yazılı olan
ve tarafıma isnat edilen suçlamaların hiç birini kabul etmiyorum. Iddia edilen terör örgütü
veya her hangi bir terör örgütüne üye olmadığım gibi Beykoz kaynarca ve poyrazköyde
yapılan kazılarda çıkan mühimatlarlada hiç bir ilgim yoktur sadece hakkımda yazılan isimsiz
aslı astarı olmayan ve içeriği iftira ile dolu ihbar mektuplarından dolayı 1 yıldır tutuklu
bulunmaktayım. Evimdeki tüm CD,DVD,USB'lere ve şahsıma ait olan bilgisayara el
konulmak suretiyle yapılan incelemelerde her hang ibir suç unsuruna rastlanılmamıştır. Hem
Beykoz Kaynarca'da hemde Poyrazköyde kazılarda elde edilen parmak izi ile saç kıl ve sigara
izmariti gibi örneklerden alınan DNA'larda şahsıma ve silah arkadaşlarıma ait parmak izi ve
DNA örneklerinde yapılan eşleştirmelerde her hang ibir sonuca ve benzerliğe ulaşılamadığı
ekspertiz raporlarında sunulmuştur. Biraz önce savunmasında yarbay Ercan Kireçtepe
bunlarla ilgil raporları mahkemenize sundu ben tekrar mükerrer olarak sunmak istemiyorum
sayın başkanım.Beykoz Kaynarca mevkiinde patlayıcı maddeleri gömen şahısları gördüğünü
iddia eden görgü tanıklarının verdikleri ifadede şüphelilerin esmer bıyıklı veya top sakallı
olarak beyan edilen eşgaline benzemememle birlikte benim ve diğer silah arkadaşlarımın
görgü tanıklarına gösterilen resimlerimizin görülen şüphelilere ait olmadığı ispat edilmiştir.
Kaldı ki ihbar mektuplarında silah ve mühimmatların tarafımızdan birlik cephaneliğinden azar
azar çıkarılmış olduğu iddia edilmiş ancak yapılan kazılarda tek bir silah bile bulunamamıştır.
Bu durum bile ihbar mektubunun asılsız oludğunun ispatı olmasına rağmen Türk Silahlı
Kuvvetlerinin en üst kurumu olan Genel Kurmay Başkanlığı ve deniz Kuvvetleri Komutanlığı
tarafından envanterimizde her hangi bir eksik olmadığı bildrilmiş bulunan mühimmatlard
asadece bir adet boş lav mühimmatının bizim birligimize değil Deniz Kuvvetlerine ait oludğu
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ancak kazıdan çıkarılan hiç bir mühimmatın bunu altını çizerek tekrar belirtmek istiyorum Sat
Grup Komutanlığına ait olmıadığı tespit edilmiştir. Bu durum MKE'nin raporunda ve
dönemin Sat grup komutanı albayErhan Özalp'in ifadesinde açıkça yer almaktadır. Biraz önce
okudunuz başkanım. Cephaneliğimizde mevcut olmayan mühimmatı ihbar mektubunda
yazdığı gibi azar azar çıkarmamız ve sonradan kullanılamayacağını bile bile dere kenarına su
yatağına gömmemiz söz konfusu olmayacağı gibi akıl ve mantık dışıdır. Zaten askerlik yapan
her Türk vatandaşıda her hangi bir komutanlıktan azar azar silah ve mühimmat çıkartmanın
imkansız ve hayal ürünü olacağnı bilir. Yapılan kazılardada çıkan malzemeler arasında tekbir
silah olmadığını tekrar hatırlatmak istiyorum. Sonuç olarak benim ve ihbarda adı geçenlerin
kaynarca ve poyrazköyde bulunan mühimmatla ilgili olduğumuza dair her hang ibir hukuki
delil kanıt tanık veya şahit yoktur. Ihbar mektupları ile ilgil olarakta23 şubat 2009 tarihinde
gönderilen 1999 sayılı ihbar mektubunda benim ve adı geçen diğer personelin özel eğitim
almış olduğumuz belirtilmmiştir. Evet sayın başkanım,ben dünyanın en zor kursu olan sat özel
ihtisas kursundan başarı ile mezun oldum özel yetiştirilmiş personelim ve Deniz Kuvvetleri
komutanlığının en güzide birliklerinden biri olan sat rup komutanlığında görev yapmaktan her
zaman iftihar etmişimdir.Eminimki yüce mahkemede Türk Silahlı Kuvvetlerinde ülkesi vatanı
ve Cumhuriyet için özel yetiştirilmiş personel bulunmasından dolayı haklı olarak gurur
duyacaktır. Aynı ihbar mektubunda beykoz kaynarcada bulunan mühimmatı gömerken
görüldüğüm ve olaylar yatışana kadar yurtdışına çıktığım iddia edilmiştir. Sayın başkan ben
devlet memuruyum. Bırakın yurtdışına çıkmayı komutanımın izni olmadan İstanbul garnizon
dışına bile çıkamam. 2009 yılı şubat ayında kayak tatili için 5 aile kalabalık bir grup halinde
Bulgaristana gittik, yurtdışı iznimi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Ankara'dan tam 1 ay önce
aldım, 1 ay önce aldım.İhbarmektubunda yazıldığı üzere patlayıcıları gömerken
yakalanacağımı ve olaylar yatışana kadar yurtdışına çıkmam gerektiğini 1 ay önceden nasıl
bilebilirim. Bu durum ihbarın yalan, asılsız ve ibize atılan bir iftira olduğunun apaçık bir
kanıtıdır. Sayın başkanım bu söylediklerimin hepsini bir kenara koyuyorum. 2 şubat 209
tarihinde patlayıcıları gömerken yakalandığım söyleniyor görüldüğüm söyleniyor,ama ben o
tarihte Türkiye'de değilim, 1 gün önce 1 şubat 2009'da yurtdışına çıkmışım, benim
pasaportumda giriş veçıkış tarihlerim yazıyor, ama hakkımdaki en kuvvetli lehime olan bu
delil iddianamede ve ek delil klasörlerinde yer almamaktadır. Bu durumu yüce mahkemenizin
takdirine bırakıyorum. 2 şubat 2009 tarihinde beykoz kaynarca mevkiinde bulunan
mühimmatla ilgili olarak ihbar mektubunda ihbar no:99 isimlerimiz geçiyor neden ele geçen
mühimmat nedeni ile bizim aleyhimize her hangi bir işlem yapılmamış,savcılık makamı
tarafından arama kararı alınmamış, göz altına alınma talebind ebulunulmamıştır. Ancak 16
nisan 2009 tarihinde gönderilen 3866 numaralı ihbar mektubuna göre 21 nisan 2009 tarihinde
poyrazköyde yapılan kazılarda bulunan mühimmatla ilgili olarak hakkımızda takibat başladı
ve tutuklandık. Her iki olay arasında ne gibi bir fark vardır. Her iki kazıdada mühimmat
bulunmasına rağmen ikinci ihbar mektubu sonucunda yapılan kazılarda çıkan
mühimmatlardan dolayı tutuklandık. Ben size aradaki farkı arzedeyim sayın başkanım. Amaç
mühimmatı gömdükten sonra ihbar yapmaktı ancak kaynarca mevkiinde bulunan
mühimmatları gömen kişi yada kişiler gömme esnasında iddianamedede bahsedildiği üzere
farkedildiklerinden ardın yaptıkları ihbar mektubu dikkate alınmamıştır. Çünkü amaç
mühimmatı gömüp ardından ihbar mektubunu yazıp mühimmatın bulunmasını sağlayarak
ihbarın doğruluğunu kanıtlayacak delil yaratma çabasıdır. Bu konuda savcılık sorgumdada
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sayın savcım aynen şu şekilde bir açıklama yapmıştır onun ağzından iletiyorum. Sizin
hakkınızda kaynarca mevkiinde bulunan mühimmatla ilgili ihbar mektubu geldi sizi teknik
takibe aldık bir şey bulamadık tam dosyayı kapatıyordukki ikinci bir ihbar mektubu geldi ve
krokiye göre yapılan kazıda mühimmatlar bulundu bu durum kamuoyunda infial yarattı ve
şimdi buradasınız tutuklanma talebiyle mahkemeye sevkedileceksiniz. Evet sayın başkanım
bu durumuda yüce mahkemenin takdirine bırakıyorum. Yine 16 nisan 2009 tarihinde
gönderilen ihbar mektubunda poyrazköyde yapılan kazılarda bulunan mühimmatın
tarafımızdan gömülmüş olduğu iddia edilmesine rağmen ardından gelen 23 mayıs 2009
tarihinde gönderilen e posta ihbarında aynı mühimmatın başkaları tarafından gömülmüş
olduğu ifade edilmektedir. Ihbar mekktuplarındaki bu tutarsızlıklarda mektupların asılsız
yalan ve silahlı kuvvetler mensuplarını karalamayı amaç edinmiş kişi veya kişiler tarafından
yazılarak iftira maksatlı gönderidiklerinin birar kanıtıdır. 23 ve 24 mayıs 2009 tarihlerinde
gönderilen ihbar mektupları incelendiğinde ise içeriğindeki bazı metinlerin kelimesi kelimesie
aynı oludğu görülmektedir, ancak ismi yazılı olan şahısların tamamı farklı suçlar ile
suçlanması ve toplam 16 kişiyi kapsayan ihbarı yapan kişinin İstanbul Marmaris Aksaz
Karadeniz Ereğli Gölcük ve İzmir gibi farklı bölgelerde vazife yapan ve birbirlerini bile
tanımayan kişilerden oluşan topluluğu tanımasının mümkün olmadığı değerlendirilmektedir.
Bu durumda iddia makamının kanıtlamaya çalıştığı bir yasadışı örgütlenmeyi değil silahlı
kuvvetlerin içerisine sızmış ve silah arkadaşlarına iftira atarak bir komplo düzenlemekten
çekinmeyen bir oluşumun varlığını göstermektedir. Emekli binbaşıLevent Bektaş'ın işyerinde
yapılan aramada ele geçen 3 nolu DVD'nin içeriside gizlenmiş olarak bulunudğu iddia edilen
ve 23 mayıs 209 tarihinde yazılan 5273 sayılı ihbar mektubunda sözde kafes eylem planından
bahsedilmekte ve benim 1. Hücre lideri olarak görevli olduğum iddia edilmektedir. Öncelikle
benim bu sözde eylem planı ile hiç bir ilgim yoktur suçlamaların hiç birini kabul etmiyorum
ve böyle bir planın varlığına inanmıyorum. Gelişen bilişim teknoloijisi ile elde edilen bir
DVD'nin üzerine geçmiş veya gelecek tarihli dosyaların kolayca yüklenebileceğıi mahkemeler
önünde bilirkişiler tarafından ispat edilmiştir, kaldıki emekli binbaşı Levent bektaş işyerinde
arama yapılırken ele geçirilen DVD'lerin birer kopyalarının kendisine verilmesini talep
ettiğini ancak bu isteğini aramayı yapan TEM şubesinde görevli memurlar tarafından
reddedildiğini ifadesinde dile getirmiştir. Bu durumda ele geçen DVD'lerin içerisindeki
bilgilerin hukuki delil niteliğinde olmadığnı değerlendirmekteyim. Iddia edildiği gibi 1. Hücre
lideri olmama rağmen 1. Hücre elemanı olarak gözüken deniz işçi Tanju Veli Aydın'ı
hayatımın hiç bir dönemide görmedim tanımıyorum ve aramızda hiç bir telefon görüşmesi
yapılmamıştır. Sanıyorum bu durum kendisine de sorulduğunda yüce mahkeme önünde aynı
ifadeyi verecektir. Aynı şekilde sözde kafes eylem planı incelendiğinde DVD'nin 23 aralık
2008'de oluşturulduğu bilirkişi raporlarından anlaşılmaktadır. Ancak bahse konu DVD'nin
yazılmasından önce 16 kasım 2008'de koç müzesideki denizaltıda mühimmatlar bulunmuştur.
Sözde DVD'yi oluşturduğu iddia edilen emekli binbaşı Levent Bektaş'ın bu durumdan
haberdar olmaması ve müzeyi ziyaret edeceklere karşı eylem hazırlığında bulunmasını
açıklayacak mantıklı bir cevap olabilirmi sayın başkan. Bunlara ilavce olarak 23 aralık
20087de oluşturulan DVD'nin içerisinde ileri tarihli yani 30 mart tarihli plan ve yine ileri
tarihlerde meydana gelecek Davos toplantısı ve yerel seçimlerden bahsedilmiştir,sözde eylem
planında görevli tüm personelinDeniz Kuvvetleri mensubu olmasına rağmen yazılan planın
askeri yazım kurallarına ve hiyerarşiye uymadığı açıkça görülmektedir. Ihbar mektupları ile
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ilgil son olarak ifade etmek istediğim bir konu davha var sayın başkanım.Kurtarma ve sualtı
komutanı albay Orhan Yücel'in Kuzey deniz Saha Komutanlığı askeri savcılığına verdiği
ifadede de 30 mart 2009 tarihinde emrindeki grup komutanlıklarında ihbar mektupları ve
gömülü mühimmatlar hakkında personeli uyararak bir konuşma yaptığı ifadesi bulunmaktadır.
Iddia edildiği gibi bahse konu mühimmatı gömdüğüm arz ve kabul edilse dahi mühimmatın
bulunmasından 20 gün önce bilgilendirme toplantısına katılmış bir subay olarak bu
mühimmatı çıkarıp yok etmem veya başka bir bölgeye götürmek için hiç bir çaba
göstermemem hayatın doğal akışına uygun değildir. Sayın başkanım,sayın üyeler bu durumu
yüce mahkemenin takdirine bırakıyorum ben Erme Onat olarak komutanımın bu uyarısından
sonra normal hayatıma devam ediyorsam bu benim kendime güvenimin ve masum
olduğumun apaçık bir göstergesidir. Sayın başkan savcılıkta verdiğim ifade ve sorgu
beyanımın doğru olduğunukabul ettiğimi belirterek şimdide iddianamede şahsıma ait bölümde
yazılanlarla ilgil savunmama devam edeceğim. Sayfa 128'de elde edilen deliller başlığında
evimde bulunan belgeler ve CD'lerin içerisinde delil olarak gösterilen yazılar Kıbrısta Barış
harekatında görev yapan sat komandolarının başından geçen olayların alatıldığı ve aynı
şekilde kardak krizi sırasında sat komandolarının başına gelen olaylar ve alınması gerekn
dersler amacıyla albay Ali Türkşen tarafından yazılan anı nitelikli belgeler ve görev komutanı
olarak görevlendirildiğim paraşüt atlayışeğitim emrinin yazılı olduğu görevlendirme mesaj
emridir. Bahse konu evrakların yasadışı bir oluşumla alakalı olmadığı ve delil niteliği
taşımadığı ortadadır. Bu belgeler incelendiğinde tüm evrakların her askerin bilmesi ve ders
alması gereken konularda yazılmış ve suç unsuru teşkil etmeyen yazılar olduğu görülecektir.
Görev komutanı olduğum ve şehir dışında icra edilecek bir paraşüt eğitiminin emrinin bende
bulunması kadar doğal bir durum olamaz. Bilgisayarımın resimler klasörünün içerisinde
poyrazköyde yapılan kazılara ait tutanak oludğu yazılmıştır. Evet doğrudur, savcılık
sorgumdada kazıların yapıldığı gün akşam üzeri kazılara nezaret ettiğimi söyledim. Akşam
eve gittiğimdede bulunan mühimmatlarla ilgil olarak internette ne haber çıktığını öğrenmek
maksadıyla gezindim o fotoğraflar gezindiğim haber sitelerinin fotoğraflarıdır. Görev
yaptığım birliğin 500 metresinde meydana gelen bu olay doğal olarak beni olumsuz yönde
etkilemiş ve çıkan haberlere bakma ihtiyacçı duymuştum. Yine bilgisayarımda çürükler
adında bir dosya bulunmuş ve incelendiğinde içinde çürük raporu alarak askerlik yapmayan
deniz kuvvetleri komutanlığındaki amiraller ve kurmay subayların yakınlarının isimlerinin
bulunudğu görülmüştür. Savcılık sorgumdaki ifademdede bahsettiğim üzere bahse konu dosya
bana e-maille gönderilmiştir elektronik posta ile gönderilmiştir. İçinde askerlik askerliğini
yapmış olduğunu bildiğim sınıf arkadaşlarımın yakınlarının olduğunu görüp gülüp geçmiştim
hatta bir kaç sınıf arkadaşımada gönderdiğimi hatırlıyorum. Ancak sizde takdir edersinizki
email hesabımı gelen mesajlarına email hesabıma gelen mesajları kontrol etmem ve kabul
etmeme gibi bir tasarrufum yoktur. Emailimi kapatmam gerekirki bilişim çağındada bu
durumun mantıksız olacağı açıktır. Yine safya 128'de bilgisayarımda yapılan incelemede
resimlerim klasörünün içerisinde Çetin vizit deg 2006 isimli dosyada Ankaradaki alt geçit
yapım çalışmalarının fotoğraflarının yer aldığı tespit edilmiş ve iddia makamı bu konuyu
altını çizerek bahse konu resimlerin hayatın olağan akışına aykırı olduğunu belirtmiştir. Bu
konuda delillerin değerlendirilmesi kapsamında sayfa 137'de kısaca Ergenekon terör örgütü
soruşturmasında dava açılan kimi şahıslardan ele geçen bombalı eylem planları ve alışveriş
merkezlerine ilişkin elde edilen eylem planları ile ilişkilendirilmeye çalışılmıştır. Adındanda
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anlaşılacağı üzere klasör Tamer Çetin adlı sınıf arkadaşımın Ankara'yı ziyaretinde çekilmiş
fotoğrafların bulunduğu dosyadır. Klasör'deki diğer resimlerede bakıldığında o zamanki
nişanlım şu anki eşim ve Tamer Çetin ve ailesi ile Ankarada aile dostlarımıza yaptığımız
ziyarete ait resimler oludğu görülecektir. Bahse konu fotoğraflar benim tarafımdan
değilfotoğrafçılıkla ilgilenen Ankara'da ziyaretine gittiğimiz eşi Türk yabancı uyruklu yabancı
uyruklu arkadaşımız tarafından çekilmiştir. Kendisi çekilme nedeni olarak 2006 yılında
Ankara'nın hemen her bölgesinde yapılan alt geçit çalışmalarını trafiği ve hayatı ne kadar
olumsuz etkilediğini göstermek maksadını taşıdığını ifade etmiştir bana. Fotoğraflar
incelendiğinde sadece alt geçit resimleri değil park yeri bulamayan bir arabanın nasıl
parkettiğini gösteren resimlerde bulunmaktadır. Yüce mahkeme arzu ederse arkadaşım Tamer
Çetin bu konuda ifade verebilir fotoğrafları çeken şahıs hali hazırda Türk eşi ile
beraberAmerikada yaşadığından istenildiği takdirde kendisini mahkemeye çağırabilirim. Ama
yinede ben iddia makamı tarafından dolaylı delil değerlendirmesi ve çıkarımlara dayalı yorum
yapılmaya çalışıldığını düşünüyorum. Benim bilgisayarımdan Anıtkabirin,Türkiye Büyük
Millet Meclisinin veya Dolmabahçe sarayının resimleri çıksa iddia makamı tarafından
oralarda bir Türk subayının eylem hazırlığındamı olacağı değerlendirilecektir. Bu durumuda
yüce mahkemenin takdirine bırakıyorum sayın başkanım. Sayfa 130'da temel inceleme
dökümanı isimlie power point dosyasını incelendiğindedosyanın Genel Kurmay Bilgi Destek
Okul Komutanlığı ibaresi ile başladığı ve yine aynı ibare ile son bulduğu 43 sayfalık hizmete
özel gizlilik derecesine sahip olduğu ifade edilmiş ve içeriğindeki yazılar iddianameye
girmiştir. Evet sayın başkanım ben Deniz binbaşı Erme Onat 2006 yılının son çeyreğinde
Genel Kurmay Bilgi Destek Okul Komutanlığında açılan subay bilgi destek temel kursuna
deniz kuvvetleri komutanlığının emrine tefrik edildim. Bahse konu kurs her yıl iki veya üç
defa açılan TSK'nın yurt içi kurslar planında belirtilen doğal olarak yasal planlı ve silahlı
kuvvetlerde görev yapan subay ve astsubayların mesleki gelişim kariyerine uygun eğitim
müfredatına sahip bir kurstur. Sayın başkanım yüce mahkeme arzu ettiği takdirde Genel
Kurmay başkanlığıda bu konuda her türlü bilgiyi paylaşacaktır. Telefon görüşmeleri ile ilgili
olarak aynı komutanlıkta yıllarca beraber çalışan ve yanyana odalarda bulunan personelin
birbirleriyle konuşmaları örgütsel irtibat olarak gösterilmiştir. Yapılan tüm görüşmeler görev
veya özel hayata ilişkin sosyal içerikli konuşmalar olup abim Hasan Onat ile yapmış olduğum
görüşme bile iddianamede yer almıştır. Buna rağmen hem askerlik mesleğinin gereği olarak
görev yönelik konuşmalardaki üstü kapalı görüşmeler hemde sosyal hayata yönelik açık açık
konuşmalar örgütsel irtibat ve terör örgütlerinin kullandığı bir yöntem olarak gösterilmesi
kabul edilebilir bir iddia değildir. Tape no 5681, gemi komutanı olan sınıf arkadaşım binbaşı
Haldun Güleryüz'ün sat timleri ile yapacağı gemi zapt müsadere eğitimininkoordinesi
maksadıyla tape no 5688 binbaşı Eren Günay ile yaptığım telefon görüşmesi eş ve
çocuklarında katılacağı Eren Günay'ın evinde yapılacak sosyal içerikli bir aile toplantısına
davet niteliğinde olup eşimin hafta sonu çalışacağı mazereti üzerine katılamayabileceğimi
ifade ettiğim,tape no 5689 ve tape no 5690 albay Ali Türkşen'in benden yarbay Ercan
Kireçtepe'nin telefonunu istediği benim de bunun üzerine yarbay Ercan Kireçtepe'yi arayıp
kendisini aramasını söylediğim görüşmelerdir. Tape no 5692 ise iddia makamının büyük
harflerle ve bolt olarak kalın renkli olarak yazdığı konuşmadırki bu konuşma delillerin ve
hukuki durumun değerlendirilmesi başlığı altında sayfa 137'de de geçmektedir. Bahse konu
konuşmada beykozda servisle işyerime giderken terörle mücadeleden gelen arama sonucunda
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evimin önünde oldukları arama yapmak için beni beklediklerini söylemeleri üzerine kurtarma
grup komutanı olan komutanım o albay Ali Türkşen'e durumu izah ederken nedir durum diye
sorması üzerine benim temiz diye cevap vermem ve kendisinin bu duruma sevindiği iddia
edilmiştir, konuşma budur. Iddia makamı benim temiz şeklinde cevap vermemden delilleri
yok ettiğim veya başka bir yere sakladığım kantine varmışlardır. Sayın başkan sizde takdir
edersinizki her mesleğin kendine özgü doğal karşılanan ve birbirlerini anlayabildikleri ancak
o meslekten olmayanların anlayamadıkları bir terminolojisi veya tabiri caizse jargonu vardır.
Temiz kelimesi sat personeli için günlük konuşmalarda sık sık kullanıldığı gibi sat eğitimleri
için hazırlanmış olan gemi zapt ve müsadere eğitim notlarında ve kapaı mahal harekatı ders
notlarındada sıklıkla bahsedilyen ve yılların verdiği yoğun eğitim dönemlerinden sonra
otomatik olarak kullandığımız bir kelimedir atış serbest dikkat kes ateş temiz hedef şarjör
emniyet gibi günlük yaşantımızdada kullandığımız kelimelerdir ve bu örnekleride
çoğaltmakta mümkündür. Sayın başkanım sayın üyeler,temizim demek evimde her hangi bir
suçunsurunun olmadığnı söylemek suçlu olduğumuum gösterir. Hukukta esas olan delillerdir.
Iddia makamı kanaatlere dayalı delil yaratmaya çalışmaktadır. Telefon konuşmasında
söylediğim bir kelimeden delilleri yok ettim nasıl anlaşılabilir. Bu nasıl bir iddiadır. Delil
bulunduğu durum ile delilin olmaması arasındaki fark nedir o zaman. Arayan
komutanımalbay Ali Türkşen evimde bir şey olmadığını söylemem üzerine üzülmesimi
gerekir. Yıllardır aynı kaderi paylaşan canımızı emanet etiğimiz silah arkadaşlarımızın
gösterdiği bu yakınlık iddia makamı tarafından hayatın doğal akışına aykırımıdır,bence
değildir. Evimde yapılan aramada her hangi bir suç unsuruna rastlanmaması delilleri yok
ettiğim anlamınamı yoksa masumiyetimin ispatınımı gösterir, bu durumuda yüce mahkemenin
takdirine bırakıyorum. Yine tape no 5688'de Eren Günay ile yaptığım akşam yemeği davet
konusunda hani bir çok tehlikeli şeyler yapıyorsunuz cümlesi iddia makamı tarafından yine
büyük harflerle yazılmıştır. Konuşma tamamen okunduğunda anlam bozukluğu vardır biraz
önce Ercan yarbayım bu konuda açıklama yaptı ama hemen kısaca geçiyorum sayın
başkanım. Çünkü bu konuşma binbaşı Eren Günay ile değil yarbay Ercan Kireçtepe ile
aramda geçen görüşmedir. Bahriye örf ve ananelerinde astlar üstlerine hal hatır ve saygılarıın
ifade etmek için uzun olmayan aralıklarla ararlar ve usulen ve saygıdan bir emirleri olup
olmadığını sorarak konuşmayı bitirirler. Uzun süredir aramadığımız komutanım yarbay Ercan
Kireçtepe'yi iş ile ilgili olarak aradığımda kızgınlığını ifade etmek için sarfettiği cümlelerdir.
Kaldı ki iddia makamı tarafından aynı örgütsel faaliyet içerisinde olduğu iddia edilen iki
kişinin bu şekilde açık açık konuşması sanırım terör örgütlerinin yöntemini değil kendine
güvenen hiç bir yasa dışı olayla ilgisi olmayan ve sadece vazifesini düşünen Türk subaylarının
arasında geçen konuşmayı gösterir. Örgütsel irtibatlar kapsamında sayfa 132'de tape no
5751'de binbaşı Cengiz Can Erol ile yaptığım konuşmada görevimin bitmesi ile ilgili bir
konuşma olup tamamen iş ilişkisine yönelik bir görüşmedir. Yine sayfa 133'de tape no
5751'de binbaşı Eren Günay ile yaptığım konuyma görev yaptığım komutanlık dahilinde
nerede oludğunu sorduğuma dair bir görüşme olup iddia makamı birlikteyim kelimesinin biri
ile birlikte olduğumu düşünerek örgütsel irtibata yönelik olduğu savına varmıştır. Ancak
kullanılan birlik kelimesi o anda bulunduğumuz askeri birliği yani sat grup komutanlığını
ifade etmekte ve örgütsel irtibatla nasıl bir irtibat bulunduğunu anlamamakla beraber bahse
konu konuşmanın iddianamaye de ne maksatla konduğunuda anlamış değilim sayın başkanım.
Iddianamenin örgütsel irtibatlar bölümünde sayfa 133 ve 134'de Levent Bektaş,Aşkın
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Lale,Şahin Özen, Ergin Geldikaya,binbaşı Cengiz Can Erol,Ercan Kireçtepe Eren
Günay,Turhan Ecevit'in alınan ifadelerinde beni nereden tanıdıkları ve aramızda yapılan
telefon görüşmeleri yer almıştır. Emekli astsubay Aşkın Lale'yi emekli bir astsubay olarak
tanıyorum beraber görev yaptığımız ancak sat grup komutanlığının yıllık yapılan düzenlenen
pikniğinde kendisini görürüm konuşurum ama uzun yıllardır görmüyorum telefon
konuşmamda yok, ama sağolsun bugün gelmiş beni desteklemek için savunmamı
dinliyormuş. Diğer tüm personelide görev yaptığım sat grup komutanlığından tanıyorum.
Emekli astsubay Şahin Özen'i ise emekli olduğu 92 yılından beri ne yüz yüze görüşmem nede
telefonla görüşmem vardır. Kendisi iddianamenin 92. Sayfasında 96 yılında yabancı uyruklu
kadınla evlenerek ayrıldığı için komuta kademesinden baskı gördüğünü ve bu nedenle
ayrıldıktan sonra hiç bir subayla görüşmediğini beyan etmiştir. Buna rağmen hem Aşkın Lale
hem Şahin Özen'in iddianamenin sonunda haklarında ek takipsizlik kararı verildiği yazmasına
rağmen kendileri sözde örgütsel irtibatım olarak geçmekte ve iddia makamı tarafından delil
yaratılmaya çalışılmaktadır. Emekli astsubay Ergin Geldikaya ile sat grup komutanlığında
ayrıldığı sanıyorsam 2004 yılından beri yüz yüze ve telefon ile görüşmem yoktur. Telefon
görüşmesi yaptığım kişilerde yıllardır aynı çatı altında görev yaptığım beraber zorlu
eğitimlerden geçtiğim gerektiğinde canımızı emanet ettiğimiz sevdiğim ve saydığım silah
arkadaşlarımdır. Sayın başkanım sayın üyeler mesai arkadaşlarımın birbirleri ile telefon
görüşmeleri ve yemek yemelerinin iddia makamı tarafından örgütsel irtibat olarak
değerlendirilmesini ben devletin binbaşı rütbesindeki bir subayı olarak içime sindiremiyorum.
Sayfa 1377de tape 5689 tape no 5690 sayılı iletişim tespit raporlarında Erme Onat'ın albay Ali
Türkşen ve yarbay Ercan Kireçtepe ile yüz yüze görüşmek üzere irtibat kurmaları dikkat
çekicidir ifadesi yer almaktadır. Telefon tapeleri incelendiğinde yüz yüze görüşme değil albay
Ali Türkşen'in yarbay Ercan Kireçtepe ile telefonla konuşmak istediği açıkça belli olmaktadır.
Kaldıki görev yaptığımız deniz kuvvetleri komutanlığının en güzide birliklerinden sat grup
komutanlığının 500 metresinde 500 metre uzağında silahlı terör örgütleri ile bağlantısı olduğu
iddia edilen mühimmatlar bulunmuş ve birliğin üst rütbeli personeli hiç bir şey olmamış gibi
hayatına devam ediyorlar,bu mümkünmüdür sayın başkanım.birbirimizi arayıp gelişen
olayları üst rütbeli subaylar olarak muhakeme etmemizin hayatın doğal akışı olduğunu yüce
mahkemenin takdirine bırakıyorum. Ayrıca sayfa 168'de yarbay Turhan Ecevit'in örgütsel
irtibat bölümünde şahsıma ait cep telefonu ile yine şahsıma ait ev telefonu arasında 90 kez
görüşme yapıldığının tespit edildiği ifade edilmiştir. Yani kendi cep telefonumdan kendi
evimi arıyorum sayın başkanım. Sayın başkanım sanırım bir vatandaşın kendi cep
telefonundan kendi evini aramasının örgütsel irtibata dair delil olabileceğine bırakın
iddianameyi yazan devletimizin saygın C. Savcılarını sokaktaki sade vatandaş dahi inanmaz.
Iddianame şüphelilerin parmak izi ve DNA örneklerinin uyuşmadığı ve görgü tanıklarının
ifadelerine göre eşgallerinin uyuşmadığı kişi yada kişiler tarafından gömülen mühimmatlar
hariç iddia makamının delil olarak sunmaya çalıştığı hususların tamamı hayali kişiler
tarafından yazılmış asılsız ihbar mektupları ve yıllardır aynı birlikte görev yapan personlin
aralarındaki iş ve sosyal içerikli konuşmalardan ibarettir. Bu şekliyle dava somut delilerden
değil tamamen varsayımlardan kanatlerden ve çıkarımlara dayalı yorumlardan ibarettir. Bahse
konu olayların ülkenin bölünmez bütünlüğüne karşı silahlı kuvvetlerin özel birliklerinde görev
yapan personeline iftira atarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin yıpratılması ve halkın Türk Silahlı
Kuvvetlerine olan güvenini kaybetmesi maksadıyla ülkede karışıklık çıkarmayı amaçlayan



T.C. İSTANBUL ANADOLU  5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ - 2014/155 ESAS, -  2015/359 KARAR SAYILI
DOSYA- GEREKÇELİ KARARIN 11. BÖLÜMÜDÜR

Sayfa
Bu Evrak 5070 Sayılı Kanun Hükümlerine Uygun Olarak Elektronik İmza İle İmzalanmıştır

vatan haini kişi yada kişiler tarafından organize edilmiş olduğunu değerlendirerek yüce
mahkemenin olaylara madalyonun birde bu yüzünden bakmasını talep ediyorum. Sayın
başkanım ben askeri öğrencilik yıllarımda dahil tam 25 yıllık bir askerim. Türk milletininde
kabul ettiği gibi askerlik mesleği kutsal bir meslektir,bizler şerefleri ve onurları için yaşayan
insanlarız. Ben Erme Onat terörist değil ülkesi vatanı ve Cumhuriyet için gerektiğinde canını
vermeye yemin etmiş Atatürk milliyetçisi bir askerim. Bana verilebilecek en büyük ceza beni
terörist olarak itham etmek Cumhuriyete,Türkiye Büyük Millet Meclisine ve Hükümete tehdit
olarak göstermektir. 1 yıldır sadece bir ihnbar mektubu nedeniyle hayali delilleri yok etme ve
kaçma şüphesi nedeni ile tutukluyum ve savunma yapmak için bekliyorum, bekliyordum. Bir
kamu görevlisi ve devletin binbaşı rütbesindeki bir subayın kaçma şüphesi olurmu sayın
başkanım. Bu durum benim ağırıma gidiyor kaldıramıyorum sayın başkanım. Çünkü ben
şahsıma ve Türk deniz Kuvvetleri üzerine bulaştırılmaya çalışılan bu lekeyi temizlemenin
benim boynumun borcu olduğunu düşünüyorum. Ben bu lekeyle yaşayamam. Masumiyetim
kanıtlanmadan ne sevgili eşimin ne beni büyütüp bu mevkiye gelmemi sağlayan
annemin,nede mensubu olmaktan ğurur duyduğum Deniz kuvvetleri Komutanlığının yüzüne
bakamam.benimiçin bu leke ölümden daha ağırdır. Yüce Türk mahkemesinin adaletine
güveniyor,adaletin yerini bulmasını,masumiyetimin kanıtlanmasını,bana ve Türk Silahlı
Kuvvetlerine bu iftirayı atan vatan haini kişi veya kişilerin en kısa sürede yakalanarak adalet
önünde hesap vermesini temenni ediyorum ve tahliyemi talep ediyorum” şeklinde beyanda
bulunduğu anlaşılmıştır.

 
72-Sanık Eren Günay'ın (Kapatılan) İstanbul 12 Ağır Ceza Mahkemesi'nin

2010/34 Esas sayılı dava dosyasında 16/04/2010 tarihinde 3. celsede alınan savunmasında
özetle;"  Sayın başkanım, yüce mahkeme sayın üyeler ve sayın C. Savcım, 1970 yılında
İstanbulda doğdum 1987 yılında deniz harp okulunu kazandım ve 1992 yılında bu aslan
yuvasından mezun olarak vatanıma ve milletime muhabbetle hizmet etmek için görevime
başladım. 1995 yılında yapılan seçmelerde diğer arkadaşlarımında bahsettiği gibi yaklaşık 350
aday arasından başarılı olarak kursa başlamayı hakettim ve başarı yüzdesi en başarılı olduğu
yüzde 30 gibi bir rakamı gösteren inanılmaz bir zor kursu birincilikle bitirdim. İzmir'de resmi
olarak görevli iken arama kararını öğrenir öğrenmez ilk vasıta ile İzmir Foçadan hareketle
süratle İstanbula geldim. Komutanım tarafından Merkez Komutanlığına ifade için hazır
oludğum rapor edildi.belirtilen saatte Merkez Komutanlığında hazır bulundum. Savcılık göz
altına alınmamı göz altı süresinin sonunda ifademin alınacağını Merkez Komutanlığına
bildirdi. Savcılığın ek süre talebi ile birlikte 72 saat süre ile göz altında tutuldum. Kamu
personeli olan kendi rızası ile ifadeye gelen bir subayın ev cihaz aramaları tamamlandığı
halde göz altında ek sürede talep edilerek bu kadar uzun süre tutulmasını takdirlerinize
sunuyorum. Hukuka saygı ve adalete olan inancımıza rağmen 1 yıla yakın süredir delilleri
karartma şüphesi ile tutuklu bırakılmamızın benim ve arkadaşlarım için adeta tutsaklığa
dönüştüğünü ve makul yargılanma süremizin aşıldığını savunmamın başında belirtmek
istiyorum. 1987 yılından itibaren üniformasını giydiğim Türk Silahlı Kuvvetlerine ve
devletine 23 yıldır muhabbet ile hizmet etmekteyim. Kosova harekatında Lübnan ve Filistinde
Barışı destekleme harekatında yapmış olduğum başarılı görevlerden dolayı 3 madalya aldım
ve üstün hizmet başarı rozeti ile ödüllendirildim. Keşke şehit olsaydım kendi ülkemde bu
iftiralara maruz kalmasaydım. 27 nisan 2009 tarihinde yapılan savcılık sorgumda 2 şubat 2009
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tarihinde ihbar mail hattına gelen bir ihbar mektubuna istinaden teknik tabibe alındığımız
sorgumda öğrendim,telefon görüşmelerimizde hakkımızda örgütsel bir irtibata
rastlanamadığından teknik takibi tam bırakacakları esnada yeni bir ihbar mektubu daha
geldiğini ve bu defa bu ihbar mektubunda bir kroki oludğunu, bu krokiye istinaden yapılan
bölgede yapılan kazı çalışmalarında bahse konu mühimmatın çıkarıldığı tarafıma söylendi.
Sayın başkanım burda önemli bir husus var. Iddianame ve eklerini 1 yıl süredir çıktığı tarihten
beri hem hukuksal olarak çalıştığımız bi rgayretimiz var. Iddianame ve eklerinde bu kroki
mevcut değil fakat çok acı bir durum var burda gerçek olan iddianame biz tutuklandıktan 7 ay
sonra bir gazetede nasıl olduğunu bilemediğim bilemiyorum bu hususun bu kroki detaylarıyla
hatırlıyorsunuz savunmaların başında lastik ev o bölgeyi nasıl bilirler diyorduk bu kroki bir
gazetede yayınlandı ve bu gazete hakkında Kadıköy C. Savcımız bir soruşturma talebinde
bulundu. İstanbul C. Savcılığımıza yazılan yazılar var,fakat bu krokinin iddianamede
olmadığını böyle bir krokinin iddianamede ve soruşturmada bulunmadığı söylendi. Bu hususu
bu bilgilerin nasıl servis edildiğni takdirlerinize sunuyorm. Bir örgüt üyesi olduğumuz iddia
ediliyor ancak teknik taipte dinlenen telefonlarımızda her hangi bir örgüt irtibatı tespit
edilemiyor,iddianamede yer alan tüm telefon görüşmelerim sosyal hayatım ve mesleğim ile
ilgili görüşmelerdir. Hiç bir suç unsuru içermemektedir. Iddianamede örgütsel irtibat olarak
yer alan telefon görüşmelerinde hukuka aykırı bir görüşmenin olmadığını huzurunuzda tekrar
ediyorum. Ihbar mektuplarında adımın geçtiği yerlere açıklık getirmek istiyorum. Mektapta
Mustafa Levent Göktaş'a bağlı bir ekip patlayıcıları çeşitli eylemlerde kullanmak üzere
gömmüştür denmektedir. Savcılık benamıda ifade ettim.Mustafa Levent Göktaş'ı tanımıyorum
kendisi ile tanışmadığımı her hangi bir telefon görüşmeminde olmadığın savcılıkta beyan
ettim bu beyanımı savunmamda tekrar ediyorum. Ihbarcı mektuba devam ediyor ve bunlar
özel eğitimli askerlerdir diyor burda ihbarcı mütevazi davranmış sayın başkanım. Özel
eğitimli değil çok özel eğitimli askerleriz. Sat özel ihtisaslı bir subaşım sat komutanlığında 15
yıldır başarıyla görev yapmaktayım. Devlet tarafından bu eğitim bana verildi ve ne mutlu
banaki bu eğitimi birincilikle bitirdim. Eğitim sonundada devlet büyüklerimizin katıldığı
resmi törenle diplomamı aldım ve brövemi taktım. Ihbarcı şahsın adımızı zikrederken terör
örgütünün dağdaki kampında yetiştirilmişiz gibi bahsetmesini huzurunuzda şiddetle
kınıyorum. Bunlar dediği şahıslar Türkiye Cumhuriyetini nitina ile yetiştirdiği şerefli Sat
komandolarıdır. Zamanında bir deniz kuvvetleri komutanımızın söylemi ile şu anda kendisi
emeklidir. Onların her biri birer hücumbottur dediği sat komandoları. Ihbarcı şahıs mektupta
Eren Günay eylem yapabilecek bir şahıstır demektedir. Sayın başkanım ihbar mektuplarını
daha önce size sundular tekrar etmiyorum mükerrer evrakları,bu eylem yapabilecek bir
şahıstır demesi tamamen bir tahmindir. Bugün dünyanın neresinde kimin hakkında eylem
yapabilir diye tutuklama kararı alınmakttadır. Bu mantıkla kamudan emekli eğitimli tüm
personeli bir tedbir olarak tutuklamak gerekir. Ihbarda adı geçen Levent Bektaş,Turan
Ecevit,Ercan Kireçtepe,Eren Günay ve Erme Onat bu sıralama tamamen rütbe sırasıdır her
hang ibir örgütsel irtibat çıkartılmasın sayın başkanım silah arkadaşlarıdır. Sat komutanlığında
yıllarca başarıyla görev yaptılar ve yapacaklar. Bu vatan toprağına arkadaşlarını şehit verdiler
ve bu vatan için ölmeye hazırlar. Onurlu insanları lekelemenin suç olduğunu huzurunuzda
belirtirim. Soruşturma esnasında ihbar maillerinin merkezini bulmaya yönelik bir işlem
yapılmamışktır. Bazı sahte belgeler zaman zaman çok üzülerek söylüyorum. Sayın
savcılarımızda by-pass edilerek direk basına servis edilmiştir. Hukuksal haklarımızın
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korunması bize karşı işlenen suçu ve suçluların bulunmasını yüce Türk adaletinden ve yüce
heyetiniziden huzurunuzda arz ve talep ediyorum. Sorgum esnasında şu anda huzurunuzda
bulunan sanıklardan hepsi deniz harp okulu mezunu eniz subaylarıdır sayın başkanım.
Isimlerini rütbe belirtmeden söyleyeceğim aflarına sığınarak büyüklerim olduğu için. Şafak
Yürekli, Koray Özyurt, Nuri Alacalı,Tayfun Duman,Dora Sungunay isimli şahısları tanıyıp
tanımadığım soruldu. Şahısların deniz subayı olduklarını ancak aynı birlikte görev
yapmadığımı benim sat komando olmam itibariyle beyan ettim. Sayın başkan adı geçen
şahısların burda olma sebepleri tam tarihi yanlış söylüyorsamdüzeltmelerin irica ediyorum. 24
mayıs 25 Mayıs 2009 tarihi gibi gelen ihbar mailleridir. 24 mayıs doğru hatırlıyorum sayın
başkanım, haklarında gönderilen ihbar mailleri huzurunuzda soruyorum benim sorgum 27
nisanda yapıldı. 27 nisan 2009 tarihinde yapıldığı halde soruşturma savcılarımıza emniyetten
gelen soruşturma klasöründe bu klasör benim gözümün önünde geldi sayın başkanım. Yani
savcılıkta olan bir klasör değil kapı çalındı bir emniyet görevlimiz girdi beni sorgulayan değil
yanımızdaki sayın savcıma klasörü verdi ve o klasörden bana bu soru soruldu. Bu şahıslar ile
ilgili iddiaların ihbar tarihinden 1 ay önce nasıl yer aldığını huzurunuzda merak ettiğimi
arzediyorum sayın başkanım. Burada tekrar ediyorum, bir kısım şahıslar tarafından
yönlenirilen bir senaryo mevcut. Zamanı gelince harekete geçiliyor. Yaptıkları hatalardan
bazen bu senaryonun kontrollerinden çıktığınıda görmekteyiz. Senaryo bir ihbar maili ile
destekleniyor. Savcılık ve polis parekete geçiriyor.Sicillerine mesleki başarılarına bakılmadan
göz altılar tutuklamalar yaşanıyor. Kadrolaşmış bir kesimin senaryo nun bütününü aylar
önceden nasıl bildiklerinin araştırılmasını davanınbütününü aydınlatmak açısından elzem
oludğunu değerlendirmekteyim. Poyrazköyde çıkarılan mühimmat üzerinde tespit edilen
parmak izi 3 adet saç kılı ve DNA örneklerinin göz altında bizden alınan örnekler ile
uyuşmadığına dair uzman raporu mevcuttur . Suçlamaları kabul etmediğimi sorgumda ifade
etmeme rağmen mühimmatları ne şekilde ve nerede kullanacağımız Mustafa Levent Göktaş
ile irtibatımızı ne şekilde sağladığımız tarafıma sorulmuştur. Bende bu ihbarın karalama
amacı ile yapıldığını erken terfi aldığmı ve kısmet olursa sorgum itibariyle ağustos 2009 ayı
itibariyle yarbay rütbesine terfi edeceğimi sayın savcıma beyan ettim. Sayın başkanım bu
ihbarlar her kurum için farklı bir senaryo tayin ediliyor ve maalesef tayin dönemi alt bir tayin
çalışması olur ve bu tayinteklifleri mayıs ayından önce yani şubat gibi tam tarihini
bilmiyorum ama çok personel şube çalışmışlığım yok deniz kuvvetlerine gönderilir yani şu
kişilerin komutan olmasını istiyoruz şu kişiler eğitimci olsun gibi bir teklif tayin teklifinde
bulunulur ne tesadüftürki bu komploda ve bu ihbar mektupları hemen bu taylin tekliflerinin
arkasından adeta yar gibi hizmetlerine ulaşmışlardır. Erken terfi aldığımı ve erken terfi
sırasında olduğumu ihbardaki iddiaların kesinlikle iftiradan ibaret oludğunu Mustafa Levent
Gövktaş ile her hangi bir irtibatımın olmadığını böyle bir suçlamayı kabul etmediğmii beyan
ettim. Huzurunuzda yin ebu komplonun deniz kuvvetlerimizin yıpratılması için yapıldığını
artık kendi gemimizi yapan bir deniz kuvvetleri olduğumuzu bölgede belki kendi gemisini
inşa eden sayılı ülkelerden biriyiz sayın başkanım. Karadenizden somaliye doğu akdenize
kadar deniz kontrolünü ve güvenliğini başarıyla sağlayan çok güçlü bir deniz kuvvetimiz var
sayın başkanım. Deniz kuvveteri komutanımızın yakın zamanda basında bir subayımızın onur
intiharı bu davalarla ilgili bir onur intiharından dolayı maalesef kedisini kaybettik kendisini
rahmetle anıyorum. Orada yaptığı bir konuşma var. Kendisinin bu görüşlerini huzurunuzda
paylaşmak istiyorum sizlerden. Aziz milletimden silahlı kuvvetlere güvenlerinin devam
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etmesinidiliyorum çünkü bu arkadaşlarımız silahlı terör örgütüne üye olmakla suçlanıyor bu
konuyudadikkatinize çekerim Haburdan terör örgütünün üyeleri ellerini kollarını sallayarak
giriyorlar. Benim bu personelim yani vatanları için canlarını vermeye hazır personelim silahlı
terör örgütü üyesi olmakla suçlanıyor. Komutanımızında ifade ettiği gibi Türk donanmasını
gücü iftiralarla sindirilmeye çalışılmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı asimetrik
psikolojik harekat yapılmaktadır. Sanıkların tümünün yüksek sicilli ve komuta kademesinde
makam sahibi olmaları tesadüfmüdür sayın başkanım. Bu kadar iyi sicilli mümtaz terfi sahibi
bir topluluğu olan meslek hayatınızda bir terör örgütü karşınıza geldimi sayın başkanım. Aynı
doğrultuda yapılan başka bir ihbarda adı geçen şahısların ergenekon savcılarına yönelik büyük
bir eylem yapacakları bu eylem içinde silahların poyrazköy mevkiine gömüldüğü hususu
soruşturma savcısı tarafından tarafıma sorulmuştur. İhbardaki iddia tamamen hayali bir
iddiadır. Aynı ihbar maillerinden dolayı tutuklu yargılanan tutuksuz yargılanan sat
personelide mevcuttur. Her hangi bir eylem varmıdır yapılmış veya bu sat personeli tutuksuz
yargılanmalarına rağmen huzurunuzdalar kaçıp delil karartmışlarmıdır sayın başkanım.
Aralarında bazıları defaaten mahkemeye ifadeye çağrılmışlardır sanık sıfatıyla ve ifade seve
seve ifadelerini vermişlerdir. Defaaten mahkemeye koşarak ifadeye gelmişlerdir. Sayın
başkan yüce mahkeme, müsaadenizle iddianamedeki bazı hususlara açıklık getirmek
istiyorum. Sayfa 141'de yine 27 nisan 2009 tarihinde yapılan savcılık sorgumda sanık Levent
Bektaş'ın işyerinde bulunduğu iddia edilen 3 nolu DVD'de şifrelenmiş dosyanın içerisinde yer
alan gizli ibareli kafes operasşonu eylem planı,kafese konacakların listesi ile başlayıp ilgililere
ulaştırılsın cümlesi ile biten evraklarla ilgili sorular sorulduğu görülmektedir. Sanık Levent
Bektaş'dan hukuka aykırı olarak elde edilen içeriside kafes eylem planını çıktığı iddia edilen 3
nolu DVD'nin aramalar sonrasında yapılan inceleme raporumndasoruşturmaya ilişkin bir
delile rastlanamadığı uzman raporuyla belirtilmiştir. Sonradan DVD'nin tekrar incelenmesi
için İstanbul C. Başsavcılığının 30 nisan 2009 tarih gün ve 2009/827 sayılı yazısı ve
talimatına istinaden emniyet personelinden bilirkişi tayin edilmiştir. DVD'nin bilirkişi
incelemesi sonrasında 9 mayıs 2009 tarihinde inceleme raporu hazırlanmıştır bu raporda özel
program kulanılarak yapılan işlemlerle içerisindeki bilgilere ulaşıldığı ve okunur hale
getirildiği bunun sonucunda da sözde kafes eylem planının tespit edildiği belirtilmiştir. Sayın
başkan ve sayın üyeler sayın C. Savcım, 30 nisan 2009 tarihinde bilirkişi incelemesine
gönderilen 9 mayıs 2009 tarihinde bilirkişi tespit raporu hazırlanan özel şifreleme programı ile
okunabilen 3 nolu DVD'nin içeriğinden 27 nisan 2009 tarihinde tarafıma soruşturma savcısı
tarafından yukarda belirttiğim hususların nasıl sorulduğunu takdirlerinize sunuyorum.
Poyrazköyde çıkarılan mühimmatın bizlere ait olmadığı gerek resmi kurumlar gereksede
uzman raporuyla açıkça görülmektedir. Bu husustaki iddianamede yer alan suçlamaların hiç
birini kabul etmiyorum. Poyrazköyde yapılan kazılardan hemen sonra deniz kuvvetlerinin
emri ile sat komutanlığının cephaneliği bağlı olduğu kurtarma ve sualtı komutanlığı tarafından
resmi olarak görevlendirilen bir heyet tarafından denetlenerek sayımı yapılmıştır. Bu sayımda
eksik mühimmatın olmadığı heyet tarafından imza altına alınmıştır. Ayrıca bir üst komutanlık
olan kuzey deniz saha komutanlığından gelen bir başka heyet tarafından cephaneliğin ikinci
defa sayımı yapılarak cephaneliğin tam olduğu heyet huzurunda imza altına alındı. Bunların
üzerine son olarakta deniz kuvvetleri komutanlığımız özel bir denetleme heyeti teşkil etti ve
bu denetleme heyetinde denetleme daire başkanı bir amiraldir bizzat kendisi ve yine ordonat
daire başkanının kendisi ve heyetlerinden oluşan bir heyetin tarafından cephane sayım ve
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denetlemesine tabi tutulmuştur. Bu üç sayım ve denetimin ardından genel kurmay başkanımız
sizlerinde malumunuz basındaki konuşmasında bu silahların ve cephanelerin düzeltiyorum bu
mühimmatın poyrazköyde çıkan mühimmatın 21-23-24 nisan 29 2009 tarihlerinde yapılan
kazılarda bulunan mühimmatın mühimmatlarla ilgili iddialar hakkında Kuzey Deniz Saha
Komutanlığı tarafından 23 nisan 2009 tarihinde dikkatinizi çekerim tatil günüdür resmi tatil
günüdür resmi tatil olmasına rağmen bu suratle bir soruşturma başlatıldığının net ifadesidir
sayın başkanım bu konuda bizzat sayın genel kurmay başkanımız tarafından bir basın
toplantısıda düzenlenmiştir. Poyrazköydebulunan mühimmatın sat komutanlığına ait
olmadığını bu konuda kuzey deniz saha komutanlığının bir soruşturma yürüttüğünü
envanterimizde eksik mühimmat olmadığını kazıda bulunan boş lav mühimmatınıda
göstererek bunu kim hangi amaçla gömmüştür takdirinize sunuyorum dediği toplantı ile
kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılmıştır. Deniz kuvvetleri bünyesinde bulunan
mühimmat ve silah ve cephanenin ne kadar hassas sistemlerle takip edildiğini teknik olarak
bilgilendirmek istiyorum sayın heyetimizi sayın başkanım müsaadenizle. Deniz kuvvetleri
bünyesinde bulunan silah ve mühimmat silah cephane otomasyon sistemi dediğimiz SCOS
kayıtları vasıtasıyla ordonat merkezi tarafından merkez Ankaradadır Deniz Kuvvetleri
Karargahındadır, online olarak bilgisayar üzerinden izlenmektedir. Hangi askeri birlikte ne
kadar mühimmat olduğu bu otomasyon sistemi sayesinde eşzamanlı olarak izlenmektedir.
Fakat bilgi sistemi her an bir cihaz arızası olabilir elektrik kesilmesi olabilir malumunuz gibi
sebeplerden buda yeterli olmamıştır ikinci bir tedbir olarak bu cephaneliklerin sayım raporları
online tüakip edildiği gibi aynı zamandada her ay sayım kayıtları ile bir üst komutanlığa bir
üst komutanlığın düzenlediği belgelerlede kuvvet komutanlığımıza ve ordonat merkezine
rutin olarak silah ve mühimmat eksiğinin olmadığını cephane mevcut cephane miktarları
online olarak yazılı olarakta verilmektedir sayın başkanım. Her hangi bir askeri birlikten
askeri birlik cephaneliğinden komutan emri olmadahn bu emre yazılacak olan seri
numaralarıyla birlikte silah seri numarası olmadanda her hangi bir silahın çıkışı mümkün
değildir. Silah seri numaralarıyla birlikte kullanılacak mermi miktarı kullanılacak şarjör adedi
önce o komutanlığın kendi komutanının onayına çıkartılır. Bu onayda dikkatinizi çekiyorum
yeterli değildir sayın başkanım. Silah ve mühimmat hususu bizim namusumuzdur. Bu
cephanenin ve mühimmatın ve bu silahın birlikten çıkması için birlik komutanının bile direk
yetkisi yoktur . Bir üst makama bir üst makamın onayını almak suretiyle bir yazı hazırlanır.
Bu mesajın gereğini yapınızı aldıktan sonra ancak göreve gidecek ekibimiz bu silah ve
mühimmatı cephanelikten gelen emir droğrultusunda ve emirin bir nüshası mutlaka teslim
edilir yani şifai olarak bengidiyorum deyip cephane almamız mümkün değildir. Sizleri
bilgilendirmek maksadıyla bahsettiğim bu teknik hususlar dönemin sat grup komutanı albay
Erhan Özalp'in tanık sıfatıyla askeri savcılıkta verdiği ifadede detaylarıyla mevcuttur. Bir
önceki savunmada tarafınıza arzedilmiştir başkanım burayı geçiyorum. Bu ifade ve askeri
savcının konu ile ilgili aldığı tüm ifadeler ve son bir yıl içinde gidilen tüm görevlere hangi seri
numarası ile hangi silah gitti hangi mühimmat ve ne kadar mühimmat götürüldüğü, hangi
görevler icra edilmiş askeri savcılığımızın yapıldığı soruşturmaya istinaden bu kayıtların hepsi
askeri savcılığımıza ulaştı ve askeri savcılığımız bu kayıtların hepsini ek kalsörlerimizdre
mevcuttur bu kayıtların hepsini sayın C. Savcılığımıza gönderdi sayın başkanım. Yani burdan
şuna gelmek istiyorum ihbarcı şahsın dediği gibi birlikten leblebi çekirdek çıkartır gibi azar
azar cebimiz koyuğumuz mühimmatları askeri birliğin dışarısına çıkarılması aynen ihbarlarda
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geçen ibare budur. Birlikten ceplerine koydukları silah ve mühimmatı azar azar birlik dışına
çıkartıyorlar diye bir ibare vardır. Böyle bir şey askeri birliğin dışına çıkartılası imkan
dahilinde değildir mümkün değildir sayın başkanım. Askeri savcılığın 4 mayıs 2009 tarihinde
poyrazköy mevkiinde yaptığı olay yeri keşfinde mühimmatların çıkartıldığı yerlerin dere
yatağı kenarında olması nedeniyle su içinde olduğu askeri savcılık keşif raporunda mevcuttur.
Hassas muhafaza edilmesi gereken mühimmat olduğu emniyet tarafınndanda uzman
raporunda belirtilen lav mühimmatının bu şekilde gömülmesi hele hele bazılarınında boş
olarak gömülmesi her türlü profesyonellikten varestedir. Lav mühimmatı özelliği gerei tek
kullanımlıktır. Dış kabı hiç bir işe yaramaz ikinci bir atış yapılmaz atış eğitim sahasında atış
yapıldıktan sonra yerde bırakılır daha sonra biriken boş lavlar yakılarak imha edilir zira
mermi boş kovanı gibi ekonomik bir geri dönüşü yokturatış sonrası toplanır teslim edilmesi
söz konusu değildir. Malumunuz üzerine kazılarda boş lav mühimmatı bulundu çok özel
eğitimli ve sözde terör örgütü üyesi olan bir grubun eylemleri için boş lav mühimmatını
gömmeleri hayatın doğal akışına aykırıdır. Bu hususta ihbarı yapan ve gömen kişilerin aynı
kişiler olduğunun delilidir. Acele ile vatandaş tarafından tespit edilmeden önce gömüp sonra
ihbarı yapmak arzusundaydılar tek amaçları mühimmatların yetkilire tarafından bir an önce
bulunmasıydı. Ama ellerine gözlerine bulaştırdılar. Lav mühimmatını boş olarak dere
kenarına toprağın 15 santim altına adeta serpiştirir gibi dere yatağına bıraktılar. Mühimmatın
bulunduğu kazı yerinde emniyet çalışanlarına nezaret eden sat grup komutanlığında görevli
bir astsubayımızda mevcut olay yeri kazıları esnasında. Bu astsubayımızın askeri savcılıkta 8
mayıs 2009 tarihinde verdiği ifadede hem biraz önce önünüze gelen askeri soruşturmadad
avardır sayın başkanım. Şöyle diyor nezaret eden aynı zamanda olay yerini kameraya alarak
nezaret eden fotoğrafçekimini yaparak nezaret eden sat astsubayı öğretmen seviyesinde en az
15 yıllık hatta 17 yıllık olduğunu 17-18 yıllık tecrübesi olduğunu biliyorum. Şöyle diyor bu
astsubayımız kazılara nezaret ederken. Kazılar sırasında fotoğraf ve film çekmek ile
görevlendirildim. Hiç bir sat personeli araziye bu şekilde mühimmat gömmez. Çünkü bu
bölge çeşitli mühimmatların tahriplerinin yapıldığı bir bölgedir,bölge bizim atış ve
tahripeğitim sahamızdır. Sat personelide burayı çok iyi bilmektedir yapılan bir tahrip işlemi
yer altında gömülü patlayıcı maddeyi tetikleyerek bunların patlamasına yol açabilir.
Mühimmatlar emniyet ekipleri tarafından bulunduğu zaman bunların toprağın 10-15 santim
altında olduğunu ben gördüm. Ayrıca mühimmatların çıkarıldığı yerin yanından dere yatağı
geçtiği için çukur kazıldığı zaman mühimmatların su içinde olduğu tespit edildi. Bunlar
tamamen bu astsubayımızın ifadeleridir. Bende bunları gördüm. Ifadede görüldüğü gibi
mühimmat adeta üzeri toprakla örtülerek bulunsun diye bırakılmıştır. Buda komplonun açık
göstergesidir. Ihbarı yazan ve mühimmatı gömen aynı gruptur. Mühimmatları suya çamura
bakmadan derenin kenarına bıraktılar. Sat komutanlığının olay zamanında bir üst komutanı
olan deniz kurmay kıdemli olbay Orhan Yücel'in askeri savcılıkta 13 mayıs 2009 tarihinde
verdiği ifadeden özetle aktarıyorum. Beykozdaorman içinde 2 şubat 2009 tarihinde patlayıcı
bulunması olayları sırasında emrimdeki cephaneliklerde sayım yaptırdım. Her hangi bir eksik
olmadığını tespit ettim. Mart ayı sonlarına doğru kuzey deniz saha komutanım bana imzasız
mektuplar geldiğini bu mektuplardan bazılarında sat personelinin isimlerini olduğunu bir
yerlere mühimmat gömülmüş olabileceğini ancak mektuplar imzasız olduğundan işlem
yapılmadığını söyledi. Bende kendisine 4-5 şubat 2009'da cephaneliklerde sayım yaptırdığımı
eksik olmadığını söyledim. Bu ifadeyi veren şahıs o zaman sat komutanlığınında bir üstünde
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olan kurmaşy kıdemli albay Orhan Yücel'dir, askeri savcılık ifadesidir bu aktardıklarım.
Devam ediyor ifadesine, 30 mart 2009 tarihindepersoneli bilgilendirmek için emrimdeki tüm
komutanlıkları dolaşarak toplantılar yaptım. Ifade devam ediyor ben ifadeden alıntı aldığım
kısmı arzettim size sayın başkanım şeklinde ifadesi devam etmektedir. Burada üzerinde
durmak istediğim husus 30 mart 2009 pazartesi günüydü bende bu mesaideydim ve bende bu
toplantıya iştirak ettim sayın başkanım. Komutanımız ihbar mektupları hakkında personeli
mühimmat bazı mühimmatlar oludğunu bu bölgeye gömüldüğü söyleniyor yani yüzümüze
bakarak bu ihbar mektubunun detaylarından ve ihbar mektupları oludğu hususunda bizi
bilgilendirdi. Mühimmatların çıkartıldığı 21 nisan 2009 tarihinde tam 20 gün önce
mühimmatların gömüldüğünden haberimiz var, bu ihbarı bildiğimiz halde gömdüğümüz iddia
edilen mühimmatı çıkarmıyoruz. Bu kadar bilgiye rağmen normal yaşama devam ediyoruz.
Bu hususta masumiyetimizin ve bunun bir komplo olduğunun açık kanıtıdır. Eğitimli bir
askerin böyle bir ihbardan haberi olmasına rağmen mühimmatın polis tarafından çıkarılmasın
ıbeklemesi hayatın olağan akışına aykırıdır. Birazdan örgütsel irtibatlarınada geçeceğim bu
örgütsel irtibatlarda ailece yaptığımız bir toplantı var yani bir mühimmat gömülmüş biz
eşlerimiz çocuklarımız bir araya geliyoruz gayet güzel bir moral gecesi yapıyoruz. Sohbetli
muhabbetli bunların hepsi sayın başkanım ve sayın heyet hayatın olağan akışına aykırıdır.
Örgütsel irtibat olarak aynı birlikteen az diyorum çünkü kendi aramızdaki ilk önce şeyi
söylüyorum daha fazla çalışan abilerimiz ve daha az çalışankardeşlerimiz mevcut en az 15 yıl
görev yapan personelin birbirleriyle olan sosyal hayata ilişkin yemek toplantıları hal hatır
sormaları ve iş hayatına ait telefon görüşmeleri hayatın olağan akışı içinde değerlendirilmesi
gerekirken iddianamede örgütsel irtibat olarak gösterilmiştir. Huzurunuzda tekrar ediyorum.
Hiç bir örgütle bağlantım ve örgütsel irtibatım yoktur. Levent bektaş, Ercan Kireçtepe, Erme
Onat Turhan Ecevit sat komutanlığında görev yaptığım mesai arkadaşlarımdır. Kendileri
iletelefon görüşmelerim olması kadar doğal bir şey olamaz. Tapelere değineceğim sayın
başkanım hızlı bir şekilde. Tape ne arkadaşlarımda ifade etti ama ben kendi idianame de kendi
kısmımda olduğu için hızlı bir şekilde geçeceğim sayın başkanım. Tape no 5666 9 mart 2009
tarihinde Erme Onat ile yaptığım görüşmede Erme bana birliği geldinmi diye soruyor bende
geldim birlikteyim diyorum, benim odaya gelirmisin diyor bende geliyorum hemen cevabını
veriyorum ikimizde görev birim komutanıyız ve yan yana odalarımız,ben subay
yatakhanesindeyim cep telefonum çalıyor ve açıyorum, geliyorum diyorum bana birlikteyiz
derken neden bahsettiğim sorulmuştur bende cevaben askeri birlikteyiz kelisenini
bulunduğumuz asker ibirliği ifade ettiğini belirttim,konuşma bundan ibarettir her hangi bir
örgütsel irtibat içermemektedir. Yine tape no 5670'de bu tape önemlidir sayın başkan bu
tapenin özellikle açıklığa kavuşmasını istiyorum çünkü bu tape iddianamede mevcut olmasına
rağmen ek ifade verdiğim 10 aralık 209 tarihinde tabi tutuklandık hiç hayatımızda
mahkemeye çıkmadık biz ifademizi bile okumadık sayın başkanım heyet yüce Türkadaletine
sonsuz güvenimizden tutuklanacağım aklımın ucuna gelmedi ben hani hiç bir adli sicilim
olmayan trafik cezası bile almayan bir şahıs olarak gayet rahat sayın savcılarıma C.
Savcılarıma ifademi verdim gayet bir rahatlıkla sonra tutuklanma sebebi ele mahkemeye
sevkediliyorsun dedi nasıl imzaladığımı hatırlamıyorumancak 10 aralıkta gittiğimde tape no
5670'i farkettim ve bu tapeden soru sorulmamasına rağmen bana sorguda şunu sordular,Sedat
yarbay kimdir dediler bende Sedat Yarbay sas grup komutanlığında görevli bir yarbayımızdır
diye cevap verdim aynen ifademdede böyle geçiyor ancak ek ifademde tüm ifademi sayın
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savcımdan talep ettiğimde kendisinede teşekkür ediyorum bana tüm ifademi okumak için
fırsat verdi çünkü malumunuz ifadeerimiz avukatlarımıza verilmiyor tüm ifademi okumak
fırsatı buldum ve okuduğumda şunu gördüm Sedat Yarbay ile aramda yapılan bir telefeon
aramda değil benim telefon üzerinden yapılan bir telefon konuşması var ve bu telefon
konuşmasında bazı önemli detaylar var aslında fakat hiç araştırlmayan detaylar. Bu telefon
konuşması 7 nisan tarihinde saati tam mesaisonrasında ben personel askeri servisindeyim.
Askeri birlikten çıkıyoruz birlik çıkışında bir içindekilerin yabancı olduğunu anladığımız bir
grup görüyoruz bir araba çıkmıylar bir jandarma arabası var yanında yanındada bir Sedat
yarbayım dediğim bizim bir başka birlikten tanıdığımız oda konuşuyor jandarma ile. Bizim
araba geçince Oktay yarbay var benim yanımda oturuyor hem araç komutanı hemde birliğin
fiziki güvenliğinden sorumlu karargah komutanıdır. Askeri birliklerde fiziki güvenlik
karargah komutanları tarafındansağlanır. Eren diyor Oktay yarbaya ulaşamadım, Oktay
yarbay yanındamı onla görüşmek istiyorum,buyrun komutanım diyorum ben Oktay yarbayı
veriyorum, Oktay yarbaya şahit oludğum kadarıya aktarıyorum tapede gördüm detayını
çünkü. Oktay yarbayım bir araç mevcut burda askeri ikinci askeri ikinci derecede askeri saha
içinde fotoğraf çekiyorlardı jandarma gelmiş jandarma bunların ne amaçla bulunduklarını
sorduğunda Amerikan Konsolosluğu personeliyiz ve araçta Amerikan Konsolosluğuna ait
diye cevap vermiştir. Uygun görürseniz diyor Sedat Yarbay Oktay Yarbaya askeri ikinci
yasak saha oludğu için girmek yasak değil burda dikkatinizi çekiyorum fakat bölgede
fotoğrafçekimi yasak, çünkü ishitbarat faaliyeti olarak değerlendirilir yerli yabancı tüm
personelin eğer her hangi bir şekilde burda fotoğraf çektiğini tespit ederseniz nöbetçi ekibi
veya devriye görevi yapan sorumlu subay olarak en kısa zamanda jandarmaya haber
veriyorsunuz fakatgeçmişte olan prosedürü söylüyorum sadece jandarma geliyorkimlik
kontrolü genel bir kontrol ellerinde yir yazı varmı bir istihbarat faaliyeti yapıp yapmadıklarını
değerlendirip geri gönderiyor,Oktay yarbay diyorki uygun görürseniz diyor ben kendisini
jandarma teslim ediyorum jandarma nöbetçi astsusbaylığa il jandarma ilçe jandarmaya bilgi
versin prosedürü yerine getirelim evet Sedat en doğrusu en doğrusu diyor ve
telefonkapanıyorbenimle ilgili benim görüşmediğim benim telefonumdan ulaşılamadığı için
karargah komutanının yaptığı bir görüşmedir maalesef iddia makamı Sedat Yarbay ile ilgili
olan telefon görüşmesi soruludğunda Sedat Yarbay bizim başka bir birlikte görev
yapanbüyüğümüzdür demiştir ama açıklamagetirmemiştir gibi bir husus yazılmış
iddianameye. Ek ifademde sayın C. Savcım bunu geçmiştir ek ifademde görülüyordur tapenin
detayı ile ilgili kendilerine bilgi verdim. Tarih 7 nisan 2009 sayın başkanım. Burada
dikkatinizi çekmek istediğim esas nokta olay yerinde kazıdan 13 gün önce bölgede yabancı
bir araç tespit ediliyor. Lehte delil olarak değerlendirilebilir. Buna yönelik hiç bir şey
yapılmadığı gibi bu husus bazı köşe benim hiç bir talebim olmamasına rağmen mecliste
gündemegelmiştir çok ciddi bir şekilde. Meclistebu konu dile getirilmiştir. Bir köşe yazarımız
bu konu ile detaylı yazı yazılmıştır bu araç kimdir nasıl girdi bir araştırma yapılmışmı diye.
Bu olaylar oldu iddianame çıktı iddianameden okuyan köşe yazarlarını yazdığıdır. Bana mart
ayında askeri savcılık bu olayla ilgil görüşümü almaya nedir telefon görüşmesinin detayı ile
ilgil szoru sormaya çağırmıştır. Yani şunu arzetmeye çalışıyorum sayın başkan sayın heyet ve
sayın C. Savcım,can çekişiyoruz lehimizde delillerin ortaya çıkarılması için adeta can
çekişiyoruz el yordamıyla müdafilerimiz sayın mahkemelerden sayın savcılarımız sayın
soruşturma savcılarımızdan hakkımızda ne isteniyor neyle suçlanıyoruz bunları almaya
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çalışıyorlar ve maalesef 1 yıla yakın tutukluyuz ve huzurunuzdayız sayın başkanım. Tape no
5671 var bu tapededeCengiz binbaşı ile yaptığım bir telefon görüşmesi iki tane
Azerbeycandan üst rütbeli subay temmuz 2009 tarihinde Türkiyede azerbeycan ikili tatbikatı
icra edildi bu tatbikatı planlama toplantısına iki tane azeri subay gitti bende 2008 yılında
azerbeycanda bulunduğum yine ilk ayağı için bu tatbikat pardon ikinci tatbikat için çok büyük
bir misafirperverlik gösterdiler yani bizi azerbeycanda en büyük devlet kademesinden tutun
genel kurmay başkanına kadar ziyaret etti tatbikatımızın final safhasını gösteri safhasını tebrik
etti ve bu azerbeycan televizyonlarındada yayınlandı bu bizim için bir gurur kaynağı tabi
ülkemiz içinde azerbeycan içinde yaşayan sat personeli içinde onların satları içinde . Bende
kendilerine askeri tesisler içinde komutanımızda bilgisiyle yemeğe davet ettim. Sarayburnu
askeri tesislerinde yaptığım görüşmedir 8 nisan 2009 tarihinde kredi kartımla ödemeyi yaptım
70 küsür lira bir hesap geldi ben onu kendik ödedim burda arzediyorum. 2 üst subayı
mihmandar olarak gelen binbaşı ve yanındaki yüz başı ile birlikte ağırlamak maksadıyla
yaptığım görüşmedir her hangi örgütsel bir irtibat içermiyordur buda idianamede yer
almaktadır. Tape no 5674'debundan sonra sıraladığım bütün görüşmeler eşleri ile birlikte
eşlerimiz ile birliktebir toplantı yaptık bunu ilk komutanımız başlattı. Onlarında
komutanlarından gelen bir husus. Biz maalesef sayın başkanım eşlerimiz burda eşlerimizi çok
ihmal ettik. Bizim en büyükhatamız tek suçumuz budur eşlerimiz ve çocuklarımızı çok ihmal
ettik önce görev dedik önce vatan dedik onlara yeterli değeri vermediğimizi huzurunuzda
huzurlarında itiraf ediyorum. Komutanımız bu sebeple çocuklarında bir sat personeli
arkadaşının çocuğunuda tanımalıdır arkadaşının eşinide tanımalıdır diyerek 3 ayda bir bir
araya gelinmesini ve bu tarz birlikteliklerin bizim maneviyatımızı daha güçlendireceeğni
çünkü malumunuz göreve gidiyoruz ben1 yıl içinde 9 ay evime gelmediğim oluyor bu sırada
doğum yapıyor bu sırada çocuğum kaza geçiriyor ayağı kırılıyor Allah korusun çok büyük
olaylar yaşıyoruz ve hiç gözümüz arkada değil çünkü bizim görevde olmayan bir arkadaşımız
komutanda dahil olmak üzere mutlaka yardımına koşmuştur o konudada içimiz rahat. Ben bu
toplantıya niyetleniyorum ve arka arkaya yaptığım bütün telefon 3 görüşmeleride önce Serhan
binbaşıyı arıyorum eşini arıyorum önce fakat bu tape geçmemiş Serhanı aradığım geçmiş,
eşine Serhan görevden gelmedi gemide görevli diyor ben Serhan'ın telefonunu arayayım
diyorum ve bir telefon telesekreter çıkıyor telesekreterinede Serhan Cihangir binbaşılarda
yaptığımız gibi toplanıyoruzeşlyer gelecek yaklaşık 8-9 aile bir araya gelecek çocukarda
gelecek eğer yorgun oluyorsun görevden geleceksin ama gelebilirsen sevinirim diye
bahsediyorum bununla yaptığım ilgili telefon görüşmesidir, 4 sayfam kaldı sayın başkanım
biraz hızlı sunmaya çalışıyorum ama sizleride meşgul etmek istemiyorum hemen arkadan Ali
Türkşen albayımı aynı yemek daveti için arıyorum fakat kendisine ulaşamıyorum. Biz posta
asker deriz sekreteri çıkıyor komutanım yemekte şu anda ulaşamam kendisine diyor bende
aradığımı iletirseniz diye not bırakıyorum bu görüşmemde bu şekilde bitiyor her hangi bir
örgütsel irtibat içermemektedir. Bu sefer cep telefonunu arıyorum tekrar Ali Türkşen
albayımın ulaşıyorum diyorumki efendim bizde yemeğe bekliyorum eşinizle birlikte
gelirseniz sevinirim işte gelenleri anlatıyorum. Kendisi diyorki çok sevinirim ama bugün
Tuzlaya yarın Tuzlaya bir arkadaşıma davetliyimkeşke daha önceden haber verseydin
Erenci'ğim diyor ve kapatıyoruz telefonu buda böyle bir sosyal görüşmemdir. Tape no
5688'deErme'yi arıyorum, Erme'nin eşi cumarteside çalışıyor, aynen tapede geçiyor eşi
Hülyahanımın çalıştığnı gelemeyeceğini söylüyor,bende gelecek olan tüm subayları
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sayıyorum komutanımız Oktay yarbay geliyor, Kürşat yarbay,Cihangir binbaşılarda geliyor
gelirseniz sevinirim hani biz bize olacağız, eşlerimizle çocuklarımızla bir araya geldiğimiz sat
komutanı ve eşi ve çocuklarımızında iştirak ettiği bir aile gezmesinden ibaret görüşmedir.
Evet müsadenizle sayın başkanım ben tutuklu iken 23 mayıs 2009 tarihinde bir ihbar mektubu
geliyor bu ihbar mektubunda sat olarak burda gördüğünüzsanıklar yer alıyor. Ihbar mektubu
tamamen kafes eylem planı ve bir eylem yapılacak şöyle olacak uzun detaylı bir mektup. Ben
bu mektupta yokum. Bu mektupta ismim geçmiyor. Ben unuttuğunu değerlendiriyorum ihbarı
yapan şahıs her halde unuttu beni yani yazmaması enteresan çünkü karalama için bir uğraşı
sarfedildi. Yani adam memnun tatmin olmadı çok afedersiniz hapse girdik bütün meslek
hayatımız bitti sonra şöyle oluyor. Aylar sonra kafes eylem planı çıkıyor. İddianame
çıktığında bakıyorum kafes eylem planına sayfa 77'de benim hücre elemanı 2. Hücre elemanı
olduğum yazmakta görev organizasyon şeması Eren Günay 2. Hücre elemanırdır diye yer
alıyor. Sayfa 71'e dönüyorum bu sefer Eren Günay 2. Hücre lideri oluyor yani biyolojik mitoz
bölünen bir plan söz konusu elemanım lider oluyorum yani 7-8 sayfa daha olsa sayın
başkanım lider olacağım şeyde eleman, eleman şey gidiyorum yani inanınılır gibi değil ve
benim tüyler ürpertiyor bi yerde eleman yazıyorum bir yerde lider yazıyorum ben bu benim
bu sözde kafes eylemplanına sahte belgeye imza attığım iddia ediliyor. Bu konuda duyduğum
üzüntüyüde huzurunuzda sizlerle paylaşmak istiyorum. Iddianamede geçen bu kafes elylem
planı ile ilgili defaaten Ercan yarbayımda gerekli açıklamaları yaptı. Bu konudada 10 aralık
2009 tarihinde askeri sayın C. Savcım ek ifadeye çağırdı beni dikkatinizi çekiyorum bu
haberler 19 kasım 2009 tarihli bir gazetede yayınlandı ben 10 aralıkta gazeteden takip ettik ve
aman allahım bir görüntüler Türkiye havaya uçuyor böyle bizim sat görüntülerini almışlar
bulmuşlar bir kanalda geçiyor bunlar havaya insanlar uçuyor falan yani takdir edin sayın
başkanım aielelerimiz bizim tutukluyuz ve içerdeyiz ailelerimizin psikolojisini bizim
masumiyet karinemizi ve ne kadar yıpratıldığmızı tahmin edin ve halihazırda o gazete ile ilgili
yapılan hiç bir işlem yok bütün uğraşılara rağmen. Planda silah listesine bakıyoruz çok
detaylarıyla defaaten geçti ben sizleri meşgul etmemek adına çok enteresan gördüğüm
hususlara değineceğim. Planda geçen silahlara sat envanterinde mevcut değil. Bunu bir kenara
koyuyorum. Akla ziyan plana hasta vatandaş diyorum sayın başkanım 2 ton gübre koymuş
silah olarak amonyum nitrat bildiğiniz gübredir. Yani tarlaya dökün çok verimli bir tarlanız
olur bugün çiftçilikle uğraşan her hangi bir şahsı getirin 2 ton gübreyi silah listesine koymuş
haber. 2 ton gübre depolayan askeri birlik varmıdır nerede nasıl depolanır takdirinize
sunuyorum. Ihbar mektubuna dönüyorum. Onu arzettim. Bu arada çok enteresan bir husus
var. Bana ait oludğu iddia edilenimzaya bakıyorum. Idianamenin ekleri dahil savcıma sayın
hakimimie beni tutuklayan hakimime, sorgumda tutuklama esnasında verdiğim ifadelerde
attığım imzalar var, ek iddianamelerde 17 tane imzam var bir tanesine benzerlik gösteren bir
imza değil kesinliklebu konuda geçen raporlarıda önünüze sunduk sayın başkanım. Böyle bir
imzayı atmadığımı böyle akla ziyan bir belgeye bizim gibi devletine milletine muhabbetle
hizmet edecek şahısların hiç bir surtle imza atmayacağını huzurunuzda çok samimiyetle ifade
ediyorum. Gerçek kimliğine ulaşılamayan son safyaya geliyorum gerçek kimliğine
ulaşılamayan ihbarcı iftiracı ihbarcı şahsın gönderdiği ihbar maillerine istinaden tutuklandım.
Poyrazköyde bulunan mühimmat üzerinde tespit edilen parmak izlerinin şahsıma ait olmadığı
uzman raporuyla tespit edildi. Bahse konu parmak izleri sanıkların haricinde görevli olan
geçmişte sat kursuna gelen personelde dahil olmak üzere 200'ün üzerinde personelinde
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Jandarma Kriminal tarafından el izleri parmak izleri çıkartılmak suretiyle sat'dan her hangi bir
kişi ile ilişkisi olmadığı sat komutanlığı ile ilişkisi olmadığı uzman raporuyla tespit edilmiştir.
Iddianamenin tamamı göz önüne alındığında soruşturmayı aydınlatacak bu ve benzeri deliller
ek klasörlerde kalmıştır. Bu nedenle sanıkların masumiyetininen büyük kanıtları olan ancak
iddianameye alınmayarak delil klasörlerinde bırakılan sanıkların lehine hususlar aşağıda
sıralanmıştır. Bilgisayarlarımda soruşturma dosyası ile ilişkilendirilebilecek her hangi bir
veriye rastlanamadığı ek klasörde mevcuttur. Yine mühimmat üzerinde tespit edilen parmak
izi saç kılı ve DNA örneği uzman inceleme raporlarında sanıkların tümünün lehinedir. Iddia
edilen imzalarla ilgili ekspertiz raporu ile belgenin asıl olmayıp renkli fotokopi renkli
bilgisayar çıktısı olduğubu nedenle grafilojik tanı unsurlarının belirlemenin mümkün olmadığı
tespit edilmiştir. Tüm tetkiklerin sonucunda soruşturma kapsamı ile ilişkili her hangi bir suç
unsuruna rastlanmamıştır. Tüm tetkikler sanıkların lehinedir. Komutan adayı olan ve erken
terfi sırasında olan bi subayın böyle bir subayın onur şeref ve haysiyeti mesleğine gece
gündüz demeden verdiği yıllarına lehine olan hiç bir delile bakılmadan hapse atıldım.
Suçlamaları hiç bir suretle kabul etmiyorum. Haksız ve suç işlemeden yattığımız bir seneye
hukuksuzca sebep olarak şerefimizi bizden alanlardan onur şeref ve haysiyetimizi geri
istiyorum. Suçsuzluğumuzun kanıtlanarak iadei itibarı yüce mahkemenizden bekliyorum.
Tutukluluğumuz esnasında bazı medya kuruluşları ve köşe yazarlarının subayların harp
okullarında darbeci olarak yetiştirildiklerini yazacak kadar bayağılaştıklarını gördük. Harp
okulları yüksek öğretim kurumuna bağlı bir müfredattakip ederler. Bunu yöneten ve
denetleyen başındada bir dekan vardır. Harbiyelilere bu aslan yuvasında sadece ve sadece
Türk milletine ve devletine muhabbetle hizmet öğretilir. Harbiyeler bu uğurda gerekirse
ölmek için namusları ve şerefleri üzerine askeri andı içerek öğretim hayatına başlarlar.
Tutuklanmadan hemen önce İzmir'de resmi olarak görevliyken arama kararını öğrenir
öğrenmez süratle İstanbul'a ifade vermeye geldim. Adliyeye koşarak gelen yüce Türk
adaletine tam bir güven içinde sığınan bir terör örgütü üyesi ile karşılaşıp karşılaşmadığınızı
takdirlerinize sunuyorum. Bu salonda bulunantüm sanıkların ortak noktası iyi sicile sahip ve
mesleklerinde iyi yerlere gelmiş başarılı subaylar olmalarıdır. Hedef haline getirilmelerinin
esas sebebide budur. Sayın başkanım,sayın üyeler ve sayın C. Savcım, gözlerimize
baktığınızda yüzlerimizde vatana ve millete hizmet dışında bir ifade mevcutmudur. Böyle
güzide bir topluluğun düzene karşı olması mümkünmüdür. Kollarında silah arkadaşlarını
vatan toprağına emanet etmiş bu güzide topluluğa iftira atanların bizleri kendi ülkemizde esir
etmek için iftira mektupları yazanların Allah'a havale ediyorum daha kaba bir tabir yazmıştım,
Allah'a havale ediyorum kendilerini. Hiç bir hakkımıda helal etmiyorum bu şahıslara.
Suçsuzluğumu kanıtlamak benim boynumun borcudur. Anamın babamın eşimin ve
çocuğumun hayatından çalınan bu değerli yılların hesabını kim verecek. Ben oğluma baban
terörist dedirtmem,dedirtmeyeceğim. Anamın ak sütü gibi tertemizim. Yargılanmamak gibi
bir isteğimiz olamaz. Tüm iddiaların açığa kavuşmasını istiyorum. Bu salondaki şerefli
subaylar olarak yüce Türk adaletine ve yüce heyetinize emanetiz sayın başkanım. Vatan bizim
anamız devlette bizim babamızdır. Bizi asınama devleti yıkmaktan yargılamayın. Uzun süren
tutukluluğumuz tutsaklık niteliğine bürünmüştür. Tahliyemi arz ve talep ediyorum. Yüce
mahkemenize ve yüce heyetinize saygılar sunarım arzederim” şeklinde beyanda bulunduğu
anlaşılmıştır.
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73-Sanık Ergin Geldikaya'nın (Kapatılan) İstanbul 12 Ağır Ceza
Mahkemesi'nin 2010/34 Esas sayılı dava dosyasında 16/04/2010 tarihinde 3. celsede
alınan savunmasında özetle;" Sayın başkanım değerli üyeler, ben bir hukukçu deiğilim,
hukuk bilgim son derecede kısıtlı bu yüzden eğer sözlerimde hukuk silsilesine uymayan ters
düşen niteleme olursa bilgisizliğime vermenizi talep ederim. Ama eğer yanlış
yorumlamıyorsam hukuk adalet denilen kavram adına ortaya konulmuş bir kurallar silsilesinin
uygulandığı alandır. Bu düşüncemin içinde geçen adalet sözününde ne derece göreceli yani
zamana mekana ve algılayana göre değişen son kerte soyut bir ifade olduğunun da
bilincindeyim. Hukukun adalet sağlamak adına hareket ettiği varsayımımı doğru kabul edecek
olursak burada bulunan bizler adaletin yerini bulması adına hareket etme gayreti içindeyiz
umarım yanılmıyorumdur. Siz Türk milleti adına adaletin yerine gelmesi için karar verecek
olan sayın yargıçlar ve yine Cumhuriyetimizin görevlendirdiği iddia makamı ve biz sanıklar
adalet adına burada bulunmaktayız. Karşımdaki duvarda hizmet ettiğimiz devletin temelini
korumak için adaletin şart olduğunu ima eden yazıyı görüyorum. Ben o ifadeye inancımı
sonuna kadar koruyorum. Sayınbaşkanım değerli üyeler sayın savcım, iddianame bana
ulaştıktan sora beyan tutanağı sanırım sizlere ulaşmıştır. Oradada ifade ettiğim üzer ebenim
için çok önemli olan bir hususta tekrar kayıtlara geçmesi içindüzeltme yapmak istiyorum.
İddianamenin 173. Sayfasında yazılan işyerimde yakalandığında yapılan üst aramasında ele
geçen diye devam eden cümlesindeki yakalandığının ifadesini kesinlikle ve şiddetle
reddediyorum. Bilinmesin isterimki işyerime akyam vakti gelen genç yaşlarda iyi görünümlü
kibar ifadeler kullanan 2 adet polis bana hitaben narkotik şubeden geldiklerini söylemişler ve
şubeye kadar davet etmişlerdir. Bende tamamen kendi rızam ve irademle isteyerek şubeye
gittim.gittiğim şubenin TEM şube olduğunu gittikten sonra öğrendim ve bana sorulan bütün
sorulara açık ve net cevap verdim dosyadaki emniyet ifademi tamamen kabul ediyorum. Ben
kaçmıyordum kaçmadım ve dolayısıyla yakalanmadım. Türkçede yakalanmak fiili kaçan bir
şahıs için kullanılır. Ben bu niyette değildim. Arkadaşlarım sat'ların yüksiyetleri vasıfları
hakkında bir bilgi verdiler niyetim kaçmak olsaydı o kolluk kuvvetleri beni yakalayamazlardı.
Ikinci bir husus iddianamed eyer alan evimde ruhsatsız silah bulundurduğum konusudur
evimde ruhsatsız silah yoktur. Iddianamede ve emniyetteki bu ifadeler tamamen yanlıştır her
zaman reddettim yine reddediyorum. Evimde bulunan vizor marka silah jandarma gfenel
komutanlığı bünyesinde şırnak'ta şehit olan amcam oğlu şehit astsubay Atilla Geldikaya
üzerine kayıtlı resmi bir silahtır. Anı olarak noter vasıtasıyla 1993 yılında üzerime devraldım.
Noter belgem silahın yanındaki klasörde vardır. Her ne hikmetse o klasör hala bende delil
dosyasına geçmemiştir. 13 mayısda göz altına alındım 16 mayısda tutuklandım. 13. Ağır ceza
Mahkemesinin 174/1 Ceza Kanunu 174/1 ve 6136 sayılı yasaya muhalefet suçlarından 13
Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 16 mayıs'da tutuklandım. Önce metris sonra silivri ve
halende silivride ikamet etmekteyim. 11. 14. Ağır ceza Mahkemeleri her ay aldığı kararla
2009 kasım ayına kadar zaman zaman üzerime atıl ısuçların mahiyetleri değişerek
tutukluluğum hep uzatıldı. 209 kasım ayında 11. Ağır Ceza Mahkemesinin vermiş olduğu
iddia olunan terör ögrütüne üye olmak suçlamasıda dahil edilerek ceza kanunun 314/2
maddesi ile halen tutukluluğum sürmektedir. Sayın başkanım sayın değerli üyeler sayın
savcım. Kesin ve net bir ifade ile şunu söylüyorum. Ben bir örgüt üyesi değilim. Bu
iddianameyi kaleme alanlar hakkımda şikayet dilekçesi yazan kadının beyanı ve
tutuklanmamdan dikkatinizi çekerim 1 hafta sonra ben silivride iken 1 hafta sonra gelen polise
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gelen bir elektronik postada yazdığı haliyle adını almak istemediğim terör örgütüne üye
olduğum iddia edilmektedir. Ilk tutuklama kararını veren 13. Ağır ceza Mahkemesine
savcının talebine rağmen terör örgütü üyeliğim talebine rağmen soruşturma yapan savcının
13. Ağır ceza Mahkemesi gerekçesini bilmiyorum bana açıklamadılar, terör örgütü
üyeliğimden değil 174/1 patlayıcı madde muhafaza etmek ve 6136 sayılı kanuna muhalefetten
tutuklandım. Aylar sonra terör ögrütü üyeliğim mahkeme tarafından karar verildi. Sayın
başkanım değerli üyeler,şiddetli bir tartışma sonucu terkettiğim ve hatta birazda utanarak
söylüyorum evimden bir an önce defettiğim gitmesini istediğim zorladığım kadının beyanında
şu anda gündemde olan ergenekon soruşturmasında ismi geçen bazı kişilerle irtibatlı
olduğumu söylemiş iddianamede okuyorum ve aynı iddianamenin 179. sayfada poyrazköyde
yapılan kazılardan sonra göz altına alınan bazı şüphelilerle irtibatlı olduğum anlaşılmıştır
diyor iddianamede. O bazı kişilerinde iddianamede isimleri yazılmış. O yazılı kişiler şu an
burdadırlar.hepsi sat komandosudur. Evet hepsini tanıyorum. İçlerinden bazıları ile görüştüm
ve bundan sonrada görüşeceğim. Bunların hepsi ifadelerimin tamamında yazılıdır.
Telefonumda ve bilgisayarımda hatta telefon rehberimde çoğunun ismi ve telefon kayıtları
kayıtlıdır çünkü onlar sattırlar. Bilgisayarımda cep telefonumda telefon defterimde yıllarca
beraber görev yaptığım kimi sat komandolarının telefon numaraları bulunduğu için
suçlanıyorum. Külliyen yalandır. Bendeki bütün kayıtlarda birlikte görev yaptığım bütün sat
komandolarının telefon numarası vardır. Gururla taşıdım ömrüm yettiğincede gururla
taşıyacağım. Deliler klasörü içinde bilgisayarımdan çıkan telefon defterinin dökümü vardır.
Döküm deliler klasöründe gördüm CD sonradan elime geçti, ama çıktı alamadım cezaevi
koşulları nedeniyle ama deliller klasöründe bu döküman vardır. Rütbe sırasına göre
yazılmışlardır. Ben bu birlikten 2003 yılı sonunda ayrıldım tayinim çıktı sağlık nedeniyle sat
ihtisasım düştü giderken almış olduğum listedir. Arkadaşlarımla irtibatı kaybetmemek için.
Içlerindeki bazı telefon numaraları zamanla değişmiştir teyit edebildiklerim var
edemediklerim var. Bu içinde bulunudğum zor koşullar bana bir şey farkettirdi ve utandım.
Bende yanlız telefon numaraları kayıtlı olmamalıydı bu arkadaşlarımın. Utandım çünkü
yanlızca telefon numaraları çıktı bende oysa o delil dosyalarında şu anda bütün satların benim
evimde benim bilgisayarımda gömlek numaraları şapka numaraları hangi tatlıyı sevdikleri
beden ölçüleri bunlarda olmalıydı mesela ben hala bugün şu an bile Halil'in Ferudun'un
Saadettin'in Mustafa'nın Ali albayın Erme Onat'ın ayakkabı numaralarını hala bilmiyorum
bundan utanıyorum,utanç duyuyorum. Söz verdim kendime ilk fırsatta bu açığı gidereceğim.
Iddianamenin 137 sayfasında şüphelilerden Erme Onat'ın bilgisayarında Ankara Atatürk
bulvarı üzerindeki alt geçidin yapım çalışmalarının fotoğraflarının bulunmasının hayatın
doğal akışyı içerisinde her hangi bir açıklaması bulunmamaktadır diye bir ibare yazmış
iddianameyi kaleme alanlar. Bu durumu yani fotoğrafları gerçekleştirilmesi planlanan bir
eylemin hazırlığıyla ilgili olduğu sonucuna ulaşılmış iddianameyi kaleme alanlar cümleyi
böyle bitiriyorlar. Hayatın doğal akışı ibaresi dikkatimi çekti tebessümle gülümsedim. Hayatın
doğal akışı. Doğal diye sözlük taramasına baktım silivri cezaevinde türkçe sözlüğüne baktım
bir sürü tanımlar çıktı başınızı ağrıtmamak için bu tanımları okumayacağım. Ben bir sat
komandosu olarak yıllarımı geçirdim. Bok çukurunda yemek yemek size göre değil ama bana
göre doğaldır. Askeri hiyerarşi içerisinde üstlerime karşı fiziksel vemental şiddetler
uyguladım bana göre doğaldır. Askeri kanunlara göre mümkün olmayan eğitimler aldım yeri
geldi bu eğitimleri verdim çok doğaldır. Ulusal ve uluslararası kabul edilen tüm kural ve
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kaidelerin dışında eğitim aldım görevler yaptım çok doğaldır. Bombalı silahlar konusunda
yanlız Türkiye değil dünya silahlı kuvvetlerinin kıstaslarının çok üzerinde bir eğitim aldık biz.
Çok doğaldır. Tıp biliminin öngördüğü sınırları aşmak bizim için çok sıradan bir işlemdir
doğaldır bizim için. Uluslararası dalış brövesine sahibim ben diploma verme hakkım var
bizim için normaldir bu birileri hava atmak için kullanıyor bunu ama hepimizin vardır
doğaldır bizim için. Biz satlar paraşütçüyüz. Binlerce metre yükseklikten gecenin kör
karanlığında uçağı terkedip atlarız. Zifiri karanlığın içinde paraşüt açmadan uçarız bizim için
doğaldır. Ben paraşüt öğretmeniyim yıllarca eğitim verdim burdaki insanlarada verdim burda
şu anda sanık sıfatında olan benden üstlerimi uçaktan aşağı attım helikopterden aşağı attım
kardeşimi paraşütçü yaptım. Boşandığım eşimi paraşütçü yaptım kısmet olur dışarda olursam
oğlum burda 16. Yaş gününü 10 bin feetten aşağı atacağım benim için çok normal bu.
Oğlumu atacağım ben uçaktan çünkü benim için çok doğal bir şey. Aynı zamanda ben
tabancacıyım sayın başkanım. Yıllarca deniz kuvvetlerinde kuzey deniz saha bölgesinde
tabanca müsabaka sporcusu olarak yarıştım müsabakalara katıldım. Bizim için doğal herkes
tabanca kullanıyor bütün satlar bütün silahları kullanır ekstra olarak ben sporcu olarak hobi
olarak çalıştım. Senelik izinlerimi alıyorum görevde iken. Çocuğumla ve karımla tatile
gitmiyorum Türkiye paraşüt şampiyonasına sporcu olarak katılıyorum benim için çok
normaldir karımla çocuğum çadırda kalıyorlar ben şampiyonaya katılayım diye. Bir paraşüt
atlamak bir çok insan için hayatının dönüm noktası olabilir belki ama bizim için doğaldır
bunlar. Yakın dövüşsizin için olmayabilir ama bizim için normal bir spordur. Yakın dövüşü
lütfen kung-fu ile karate ile aikido ile birlikte tutmayın. Yakın dövüş demek karşıdaki insanı
öldürebilmek en yakın entemiz hamle ile öldürebilmek biz bunların eğitimini alıyoruz bizim
için normaldir bu. Deniz sizin için ne ifade ediyor bilmiyorum seveniniz vardır sevmeyeniniz
vardır ama deniz demek bizim için gecenin zifiri kör karanlığında ocak ayında lapa lapa kar
yağarken boğazın sularında geminin altından geçmek demektir,bu bizim için doğaldır. Siz
denize baktığınızda sevdiklerinizi tatili düşünüp aklınıza gelirken biz denizi gördüğümüzde
derinliği ve akıntısını hesaplarız önce. Siz dağlara baktığınızda diğer insanlar siz derken lütfen
sözlerimi yanlış anlamayın heyeti kastetmiyorum sat olanların dışındakiler dağlara baktığında
yeşilliği görüyorken biz aldığımız eğitimler ve tecrübeler gereği yarıkları görüyoruz dikenleri
görüyoruz nerelerden başımıza taş düşer diye bakıyoruz bizim için doğal manzara anlayışımız
bu. Bir evin sayın başkanım bir evin sadece mutfak ve banyo malzemelerinden
patlayıcıparlayı4cı ve yakıcı malzeme üretebilecek eğitim aldık biz bizim için normaldir
bunlar. Hiç canlı bir yılanı koynunuza alıp yattınızmı. Balığı çekirgeyi kurbağayı kertenkeleyi
canlı canlı yiyeniniz varmıdır. Bunları yapmak size delilik olarak gelebilir ama bizim için çok
doğal bunlar burdaki bütün satlar yapmıştır. Yüzmeyi seversiniz havuza gidip plaja
giderseniz. Ama yüzme denince bizim aklımıza Kartoldan suya girip Yalovadan çıkmak gelir
bizim için çok normaldir. Doğaldır bizim hayatımızın doğal akışı içerisindedir. Yani benim
anladığım katarıyla hukuk insanlarının tanımlamalarına göre hayatın doğal akışı içerisinde
olmayan bir hayat yaşadık ve yaşadık. Tahmin ediyorumki biz satlar hakkında bir çok şey
gazetelerde televizyonlarda dergilerde duymuş izlemiysinizdir. Benden önce ön savunmalarını
yapan diğer bütün sat arkadaşlarımın söylediklerine aynen katılıyorum. Sadece onlarınkine
ilaveten işin teknik olmayan belki biraz gülümseteceğini umduğum bazı ayrıntıarını vermek
istiyorum. Sat olmak demek çocuğu menejit teşhisi ile hastanede yatıyorken gece dalış
eğitimine katılmak üzere karımızın sitemli bakışına rağmen üstelik kimse size bunu
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zorlamamışken birliğe gitmek demektir. Ocak ayında lapa lapa kar yağarken o gecenin zifiri
karanlığında buz gibi sulara dalıp saatlerce o suda kalıp çıktığınız zaman önce dalış
malzemenizi yıkamak demektir. Onların emniyetini aldıktan sonra ancak duşunuzu almak
demektir. Aynı gecenin sabahında yorun dargın evinize gittiğinizde ekmek almayı
unuttuğunuz içinkarınızdan fırça yiyip o yorgunlukla ses etmeden fırına gitmek demektir sat
olmak. Dönüşte kahvaltı hazırlamadan önce ee eğitim nasıl geçti dediğinde hiç
iyiydidiyebilmektir sat olmak. Her sabah akşama geri dönmemeyi düşünerek eşinizi ve
çocuğunuzu öpmektir sat olmak. Kendi aileleriniz dahil sizin dışındakilerin yanlızca filmlerde
gördüklerindeheyecanlandığı ve tehlikeli bulduğu sahneleri her gün defalarca yapmak ve
yaptırmaya sat olmaktır. Her hangi bir arkadaşınızla tartışıp ona küskün olduğunuz zaman bile
ondan o an nefret ediyor olsanız bile eğitimde yada gittiği görevde başına bir şey gelmemesi
için gizli gizli dua etmek görev sona erip onu sağ salim gördüğünüzde içinizden ama derin bir
oh çekip sonra nefret etmeye devam etmektir sat olmak. Sat olanların dışında kalan insanların
hayatlarında bir kez bile tahammül edemeyeceği şeyleri her gün defalarca yapmaktır.
Kaybettiğiniz arkadaşınızı gömüp göz yaşlarınızı kimse görmemesi için koşuya çıkmak yada
yüzmek zorunda kalmaktır sat olmak. Günlerce süren susuzluğun ardından bulduğunuz ilk
suyu avuçlarınızla önce arkadaşınızın dudaklarına vermeye sat olmak denir. Kalçanız kırık
omuzlarınız çıkmışken denizin ortasına botla yardıma gelenlere ben iyiyim önce diğerlerine
bakın demektir sat olmak. Yabancı bir ülkede görev yapıyorken o ülkenin üst rütbeli bir
komutanının sat olduğunuzu öğrendikten sonra yerinden kalkıp yanınıza gelerek kendi
diliyleveya ingilizcesiyle saygı ile eğilip elinizi sıkmasını başkalarının kıskanış bakışları
altında tevazu ile kabul etmektir sat olmak. Biraz duygusal modda takıldığımın farkındayım
ama bizim hayatımızın doğal akışını anlatmak üzere bunu yapıyorum. Robot değiliz bizimde
duyularımız var bizde güleriz tıpkı sizler gibi ama kahkalararımızın en çok duyulduğu anlar
görev esnasında başımızdan geçenleri anlatırken olur. Mesela sanıklar arasında bulunan Halil
ile Eren'in gece yarısı balık ağına takılıp ölümden nasıl döndüklerinde anlattıklarında
gülmekten yerlere yatarız. Yine sanıklar arasında Ali albayı helikopterden 10 metre
yükseklikten suya düşürdüğümüzde elbiseleri ile vıcık vıcık suya kalktığında bunu anlatışına
kahkalarla güleriz veya yine sanıklar arasında ismini vermeyeceğim ama M60 ile beni
taramasına ramak kala eğitim esnasında birinin olay bittikten sonra çay içerken kucaklaşıp ula
az daha seni ikiye bölüyordum demesine kahkahalarla güleriz biz,evet kiralık evim var
idi,benim hepsi benim sayın başkanım,sayın başkanım hepsi benim,hayır bir askerin evinde
normalde bulunmaz jandarma astsubayının jandarma subayının evine gittiğinizde bulunmaz,
Türk Deniz kuvvetlerinde amiralimin albayımın evine gittiğinizdede. Bunu bilebilirseniz eğer
satların evinde bulmanız mümkün evet bunlar benim evimde benim malzemelerim. Benim
için çok doğal. Bunlar benim hatıra malzemelerim. Efendim. Benim evimde olması normal
sayın başkanım. Hayır sadece sat komandosu deilim diğer arkadaşlarımdan farkım sadece
saçlarımın uzun olması değil aralarındaki en eski sat benim. Kanunlara karşı boynum
ince,hayır kanun içi demiyorum öyle bir iddiam yok ama ben sattan ayrılmadan önce
öğretmen sıfatıyla sağlık nedeniyle ayrıldım tayinim çıktı örğtmenlik yaptım öğrencileri
eğitmiyormu ben sat timlerini eğitiyordum ben,anlatırım hepsini sayın başkanım hepsini
anlatırım konuşmam kayda alınmıyormu sayın başkanım ha tamam. Biz sat olanlar
vatanımızın üç denizine yüzümüzü dönmüş pür dikkat düşmanı gözlüyorken bugün farkına
vardığımız şey hançeri sırtımızdan yediğimiz olmdu. Yanlız burada bulunanlar değil şu anda
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görevde olan emekli olan ve hepsinin topalmı Türkiye Büyük Millet Meclisinin ceylan derisi
koltuklarının ancak yarısını kaplıyor. Emekli olan ve görevde olan satların toplamı Meclisin
yarısın doldurabiliyor ancak. Biz şunu farkettik. Kürek kemiklerinizin arasına sızlatan
hançerin sapını tutan elin Amerikanın kucağına oturan gözü yaşlı kardinalin takipçileri ve
İmralı eşkiyasının yandaşlarının kol kola çektikleri halayın ürünüdür. Vatanın kuyusunu
kazanlara ait olduğunu o kabzenin o hançerin sapının bu vatanın kuyusunu kazanlara ait
olduğunu bugün bura idrak ettik. Biz gözümüzü Karadenizden dışarıya doğru,Egeden ve
Akdenizden dışarıya doğru bakıyorken hançeri sırtımızdan yedik bunun eğitimini almladık
hiç. Çok daha zorlu koşullarda yaşadık çok daha kötü yerlerde yattık biz. Vatan toprağının
zindanları bana sırça köşk gelir. Yanlız bana değil bütün satlara. Yanlız bize terörist
denmiyormu işte o çotk ağırıma gidiyor elbette biliyoruz. Bu iddianameyi kaleme alanlar
bütün bu saydıklarımın hayatın doğal akışı içerisinde değerlendirmeyeceklerdir
değerlendirmeye hayal güçleri izin vermez çünkü. Iddianameyi kaleme alanlar iddianamede
kurgu hataları yapmışlardır. Benim tespit ettiklerimi geçiyorum arkadaşlarım çoğunu anlattılar
fakat son cümleyi okumadan edemeyeceğim. Bu kurgu hatalarında bizi aptalmı saymışlar
yoksa özel olmadığımızımı vurgulamak istemişler onu anlayamadım. Öyle hatalar yapılmışki.
Sayın başkanım değerli üyeler hukuki olarak hasım oludğum evimden kovduğum gönül
ilişkisi içerisinde bulunudğum hanım arkadaşım pazartesi günü tartışarak evimden gönderdim.
Bir pazartesi sabahı. Emekli olduktan sonra ben geceleri çalışıyorum güvenlik müdürlüğü
yapıyordum. Bir ismini anmak istemediğim ünlübir mekanda. Pazartesi günü gönderdim salı
günü akşam işe gitmeden öncecep telefonumdan tanımadığım bir numar abeni aradı. Adımı
soyadımı sordu. Aramış özür dilerim. Duymadım ben aradım cep telefonumda hepsinin kaydı
var. Aradığım şahıs polis memuru. Doğancılar polis karakolundan bir polis memuru isminide
söyledi ama unuttum. Hakkımda bir şikayet olduğunu söyledi,karakola kadar gelmemi istedi.
Akşam vakti mesai işe gidiyordum şimdimi ,durumumu anlattım tamam dedi sonra gelseniz
perşembe günü biz burdayız biz yapacağız işlemi perşembe günü bir uğrayın dedi telefonu
böyle kapattık. Hala cep telefonumda o numara kayıtlıdır. Salı günü oluyor dikkatinizi
çekerim,o akşam işe gittim çarşamba günü geldimyattım, akşam işe gittim polisler göz altına
aldılar beni. Vatan caddesi ilk gün geçti, hakkımdaki şikayeti bilmiyorum. Basından takip
ettim satlar içerde poyrazköyde bombalar fışkırmış falan ergenekon basından takip ettiğim
kadar biliyorum. Banada dokunur diye kafamdan geçiyor ama ilk gün bir şey sorulmadı.İkinci
gün öğrendimki hakkımda şikayet varmış,şikayet eden evimden kovduğum kadınmış. Yazmış
olduğu şikayetname iddianamede var ayrıntıları,hayır efendim eşim değildi ben yeni
boşandım yani iki sene oldu boşanalı eşimdeğildi hayır resmi hiç bir bağımız yoktu. O gece
polisler evimi aramışlar malzemeler mavi evede yeni taşındığım için kutunun içinde
ifadelerde öyle yazıyor tutanaklarda öyle yazıyor doğrudur brövelerimin arkadaşlarım anllattı
bendede bir sürü bröve var bir sürü başarı hikayeleri var diplomalar var onların hepsinin
içinde paraşüt malzemelerim dalış malzemelerim var kamp malzemelerim var hepsini
topladım varilin içinde bu iddianameye geçen ve suç unsuru olarak değerlendirilen
malzemelerle beraberler onları toplamışlar diğerleri duruyor. Evet bunlar benim anılarımı
yaşatmak için ben bunları topladım bir çoğuda Türk değildir Türk menşeili değildir,8 ayrı
ülkede görev yaptım. Kıbrısta sayarsak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini 9 ayrı ülkede görev
yaptım . Ordan tek tek topladığım malzemeler var. Ahmet Toprakkarışan'ın şarjörü
bende,45'lik kold şarjörü,Levent bektaş dediki bir arkadaşımız öldüğünde önce üzerimize
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bakar dedi ben onlardan biraz akıllıydım daha tecrübeliyim ya önce bir malzemekaptım boş
şarjör 45'lik kold şarjörü araştırıldığında üzerindeki pas izleri görünecektir. Ahmet
Toprakkarıştıran diğer 5 arkadaşım gibi helikopter kazasında kardak krizinde kardak krizi
sonrası helikopter kazasında şehit olan benden büyükçok sevdiğim değerli bir astsubay
abimdir. Ondan bana kalan yegane hatırabir adet şarjördür onun parmak izi var,benmim için
var üzerinde kalıp kalmadığını bilmiyorum Ahmet Selçuk'un şarjörüde bende tabancacıyım
silahları seviyorum Atilla orda efendim deliller arasında onlarda var söylüyorum hepsini
anlatıyorum ,ben hatıra olarak topladım kimse bana vermedi kimseyede sormadım zaten hiç
birisine sormadım hiç bir komutanımada sormadım ben el koydum.50'lik bir tane mayon
göreceksiniz ben anlamını biliyormusunuz bilmiyorum rambonun kullandığı ayakta o
makinalı tüfek var yaM60 tüfek deriz biz ona onun takılı olduğu şerittir benim o deliler
arasında vardır o Aykut Tek'in şeriti, burda tanıyanlar var Aykut'un da o silahları nasıl çadır
içinde sevgilim diye yattığını hepimiz tebessümle hatırlarız. Onun silahını mayonu benim suç
delilimdir seve seve kabul ediyorum ve seve seve cezasını çekmeye razıyım. O mermiler
benimdir, 1961 tane merminin 1200'ü 1200 küsuru tabanca atış mermisi 32 kalibre 22 kalibre,
azdır efendim. Ben tabanca atıcısıysam Kuzey Denizde ikinci olmuşsam Deniz Kuvvetleri
komutanı ile yarışıyorsam bir antrenmanda biz bir antrenmanda bir haftalık antrenmanda 5
günde 300 mermi 1500 mermi harcıyoruz. Bana soruyorlar gençler meraklı olanlar abi kaç
mermi attın hayatında hiç saymadım hiç birimiz saymadık ama şöyle söyleyeyim varın siz
hesaplayın. Ben bir gece eğitimde 3000 mermi kullandım,bir gece eğitiminde, bu parmağıma
kramp girdi tetiği bu parmağımla çektim, tetik çekmekten bunun üzerine ben tabaınca
atıcısıyım. Elimde bununla ilgili yarışmalarda aldığım taltiflerle ödüllerle ilgili belgelerim
vardır. 1200 mermi benim ancak 1 haftalık antrenman mermimdir sayı olarak hayatın doğal
akışında silahlarla haşır neşir olmayan insanlara için çok fazla gelebilir ama beni ancak bir
hafta ben bir yarışmaya girene kadar 4 hafta öncesinden diyete ve antrenmana başlıyorum
uyku düzenim değişiyor yediğim yiyecekler değişiyor ve her gün atış yapıyorum yapıyor idim
yarıştığım zamanlar. Hep hayalimdi İstanbul'a geleceğim emekli olduktan sonra buraya
yerleşeceğim atış müsabakalarına katılacağım Türkiye çapında madalya alacağım benim
hayalimdi yani. Sayın başkanım 16 mayıs 2009 tarihinden beri tutukluyum evimde yapılan
aramada ele geçen silahların yasal olduğunu beyan ediyorum 3 tane tabancam vardır,birisini
devlet verdi,birisi biraz önce bahsettiğim kuzenim yeğenim Atilla Geldikaya'nın şehit
astsubay onun resmi tabancasıdır,jandarma Genel Komutanlığı kayıtlarındadır 93 yılından
beri ,ama bendedir noter kanalıyla teslim aldım diğerinide tutuklanmadan tutuklanmamdan 3
hafta önce MKE'nin Gümüşsuyu şubesinden almış olduğum paramla satın almış olduğum
tabancadır. 3 tane tabancam var bunlara ait olan mermilerde delillerdir arasında vardır. 7,65
kısa 9 ve uzun 9 mermiler bu tabancalara ait mermilerdir. Yasalara aykırı olduğu iddia edilen
malzemelertehlike arzetmeyecek kadar az. O el bombası benim sayın başkanım. 1 adet
savunma tipi el bombasıdır. 1997 yılında İspanyada bir Ammerikalı Seal Tim personelinin
üzerinden sırf ukalalığına son vermek için kendi personeli arasında üzerinden el çabukluğu ile
kaptım üzerime taktım, biz bir numarayız dünyayı yönetiriz diye konuşurken önce üzerindeki
bombaya sahip ol dedim o el bombasını ben yasalar karşısında boynum ince ve şimdi
kendimide ihbar ediyorumİspanya'dan Türkiye'ye soktum. Ben soktum. El bombası savunma
el bombası Amerikan deniz komandolarına ait savunma el bombasıdır evimin en nadide
değerli parçasıdır. 40 milimetre altın sarı renkte çok güzel kül tablası olur ve dekoratif amaçlı
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bütün niyetim emekli olduğumda bir köşe hatıra köşesi brövelerim diplomalarım görev
anılarım kendi evimde kendime ait bir müze yada anı köşesi oluşturmaktı bu amaçla
topladığım malzemelerdi hepsi. Bu davada delilleri karartma gibi durum maddi olarak
imkansızdır sayın başkanım. Vekilim benim adıma konuşacaktır yanlız sadece bakış açımızı
bildirmemiz açısından bir paragraf okumama izin verirseniz okumama izin verirseniz eğer bir
yerde okumuştum çok beğendim kayıt etmişim paylaşmak istiyorum. Bir ülkede delalet ve
gaflet içerisinde politikacılar olabilir. Satılık kiralık kalemler bulunabilir gözünü mevki hırsı
bürümüş ödün vererek bir şerlere gelme çabasında olan yeteneksiz liyakatsız bürokratlar köşe
başını tutmuş olabilir. Yabancı anlayış birliği yaparak onların sözcülüğüne soyunmuş iş
adamları gözlenebilir. Bunlar doğal ve olağanda karşılanabilir. Olağan olmayan tehlike
arzeden tehlikeli olan toplumun gaflet delalet en azından kayıtsızlık içerisinde olmasıdır. Bir
toplum mezarını kazıcılara şak şak tutamaz. Onlara yardımcı olamaz. Çevresinde dönen
oyunlara bigane kalamaz. Aymazlığında bir sınır olmalıdır. Aymazlık sağduyuyu
kirletmemelidir. Eğitim yetersiz olabilir. Dezanformasyon yaygın olabilir. Lakin bir toplum
sağduyusunu bağımsız hür yaşam varlığını koruma iç güdüsünü yitirmemelidirb. Etrafındaki
bu kadar olaya karşı uyanmayan aymayan geleneğini, geleceğini görmeyen bir toplum
bölünmeye de yoksulluğada bağımsızlığını yitirmeyede müstehaktır belayıda hak etmektedir
arzederim” şeklinde beyanda bulunduğu anlaşılmıştır.

 
74-Sanık Mustafa Turhan Ecevit'in (Kapatılan) İstanbul 12 Ağır Ceza

Mahkemesi'nin 2010/34 Esas sayılı dava dosyasında 14/07/2010 tarihinde 4. celsede
alınan savunmasında özetle;" Sayın başkan ve mahkeme heyeti, öncelikle hiçbir zaman
kanun ve hukuk dışına çıkmadım. Hiçbir zaman illegal bir oluşumun içerisinde olmadım,
kıyısında köşesinde yer almadım. Üzerime isnad edilen suçların hiçbirisini kabul etmiyorum.
Bu davanın içine itildiğimden itibaren, yaşadığım süreç, hakkımda açılan dava ve diğer takip
ettiğim davalar hukuk sistemimizin ve adaletin tüm yazılı kurallara ve kanunlara rağmen ön
yargı ve peşin hükümlerin ötesine geçemediğine tanık oldum. Kanun dışı toplanan deliler,
imzasız isimsiz mektuplar, davanın temelini oluştururken hiçbir somut delil olmaksızın
yapılan tutuklamalar ve uzatılan tutukluluk süreleriyle bu memleket ve millete yıllarca canı
pahasına hizmet etmiş insanlara yapılan zulme anlam vermekte zorlandım. Kimileri için bu
bir siyasi dava ve siyasi bir süreç ancak biz askeriz hiçbir siyasi görüşün veya davanın adamı
değiliz. Üzermizden yürütülen bu sürecinde mağdurlarıyız. Bu dava içerisinde tanıma fırsatı
bulduğum komutanlarım, arkadaşlarım ve teğmen kardeşlerim tek ortak yönümüz sanıyorum
ki iyi birer asker olmamız, yıllarca yurt savunmasında verilen her göreve ailemizi
menfaatlerimizi hiçe sayarak bir adım öne çıkarak talip olmamız ve anlımızın akıyla bu
görevleri başarmamız, ancak canlarını tatlı bulanların yada yetersiz olanların çeşitli
bahanelerle görevden kaçanların önlerini açabilmek maksadıyla giriştikleri bu alçakça komplo
ve iftiralar sonucunda şu anda karşınızda bulunmaktayım. Zaten bu alçaklar yaptıkları bu
iftiralarla kendilerini tasdik etmişlerdir. Kanaatim ve inancıma göre bu dava bizler, sizler ve
onlar için bir sınavdır. Onların nefisleriyle, sizlerin adillikle ve bizlerin sabırla sınandığı bir
davadır. Allah beni bu sınavımda namerde muhtaç olmadan muvaffak etsin. Yıllar önce
muhafazakar bir ailenin çocuğu olarak babamın din ve devlet hizmetinde bir vazifeden geri
adım atarsan sana hakkımı helal etmem , anneminde hakkın olmayana tamah etme asla kul
hakkı yeme sözleri ve hayır duaları ile baba ocağından asker ocağına adım attım. Meslek
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hayatımda burada oturan diğer arkadaşlarım gibi vatanımın bekaası, milletimin huzur ve
refahı için verilen hiçbir görevden geri atmadım. 1991 yılında kendi kişisel yeteneklerime
yakın bulduğum yüreği ve bileğinin kuvveti neticesinde insanların değer bulduğu SAT
kursuna müracaat ettim. Gönüllü 56 aday arasından kursu tamamlayan 11 kişi arasına girerek
SAT grup komutanlığına atandım. Katıldığımda ne kadar isabetli bir karar verdiğimi gördüm.
SAT komutanlığında anneniz ve babanız bile olsa sizi hak etmediğiniz bir göreve yada
makama getiremez. Her türlü görev ve makam için çalışmanız ve hak etmeniz gerekir. Bu
bilinçle meslek hayatım süresince Türkiye'de ve dünyada çeşitli bölgelerde görev yaptım.
Yerli, Yabancı amirlerimin takdirlerini kazandım. Beni etkileyen iki yer oldu. Birincisi
Filistin İsrail, Filistin'de vatansızlığın ne demek olduğunu Filistinlilerin yüzünde gördüm.
Zorakide olsa kazanılan bir vatana sahip çıkmanın çabasınıda İsraillilerde, ben şehit atalarımın
kanları ile sulanarak kazanılan bir vatana sahip olduğum ve bu vatanda hürce yaşayabildiğim
için şükrettim. İkincisi Bağdat, 2006 yılında bir daha kahpelikler olmasın çuval olayı ve
benzerleri yaşanmasın diye irtibat subayı olarak Bağdat'a gittim. Çuvalın 3 sene sonra kafes
biçimiyle kendi insanlarımız tarafından başıma geçirileceğinden habersiz bizi yoketmek
rencide etmek karalamak için hazırlayan düşmanın içimizde olduğunu bilmeden... Bağdatta
yabancı ülkelerin yanı sıra müslümanın müslümana zulmüne tanık oldum. Elliye yakın sünni
ve şii imamın yeri geldiğinde ittifak yaptığını, yeri geldiğinde din adına birbirinin camisini
bombalattırdığına, din gibi kutsal bir değerin güç için nasıl kullanıldığına şahit oldum. Birlik
ve istikrarın bir milletin bekaası için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördüm. Bu
görevlerden yerli ve yabancı komutanlarımın yazılı ve sözlü takdirleriyle geri döndüm.
Mütevazi olmayacağım, bu devlet beni ve arkadaşlarımı iyi bir asker olarak yetiştirdi. Bu
vatana borcumuzu ödemek, uğruna şehadette esarette her zaman kabulümüz oldu. Kendi
askerimizin gardiyanımız olduğu, uğruna ölmeyi göze aldığımız vatan topraklarında iftiralarla
haksız yere içine atıldığımız bir esarette olsa kabulümüz. Ancak bazı basın organlarının yazıp
çizdiği, inançlı insanların kafalarını karıştırmaya çalıştıkları, mazbut ailemi üzdükleri gibi
bizler dinsiz veya din düşmanı ve terörist değiliz. Biz bize nasip olmasını beklediğimiz
şehitlik ve gazilik rütbelerinin herhangi bir yasadışı örgüt veya bizim gibi fani olan bir şahıs
tarafından verilemeyeceğini bilecek kadar imanlı ve inançlıyız. 2007 yılında komutanlarımın
takdiri sonucu bilgi ve birikim ve tecrübelerimi genç SAT'lara aktarabilmek amacıyla yıllar
önce kursunu başarıyla bitirdiğim SAT kursuna komutan olarak atandım. Bu görevde diğer
görev ve makamlara geldiğim gibi alnımın akı ve emeklerimin karşılığında geldim. Yoksa
ihbarcının hakkımızda yazdığı gibi, sözde ergenekoncu komutanlar tarafından korunup
kollanarak değil. Eğer bu iddialar doğruysa beni kol saati ile başarımdan dolayı ödüllendiren
eski Genel Kurmay Başkanımız Emekli Orgeneral Hilmi Özkök, bana yazılı takdir ve
madalyalar veren Bağdattaki çok uluslu gücün komutanı Orgeneral Casey, çalıştığım italyan
general Paolo, Bosnadaki görevimdeki italyan amiral, Filistin'deki norveçli harekat başkanı ve
diğerleride bunları başarımdan dolayı değil sözde ergenekon örgütüne hizmet amacıyla
vermişlerdir.Sayın Başkan mahkeme üyeleri, yıllarca onurla vatanıma ve milletime hizmet
fırsatı bulduğum ve her zaman mensubu olmaktan gurur duyduğum SAT grup komutanlığına
geçen sene nisan ayında komutan olmayı beklerken insafsızca ve vicdansızca maruz kaldığım
iftira kampanyaları neticesinde yedi buçuk ay tutuklu kalmamın ardından ocak ayında tahliye
oldum ve şu anda huzurunuzda bulunuyorum. İddianame ve ekleri okuduktan sonra
savunmamı hazırlamak için her oturduğumda, şahsımın üzerine isnad edilen suçlarla
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doğrudan veya direkt bağlantımı gösterir ne bir belge nede bir kanıtı iddianame ve ek
klasörleri içerisinde göremediğimden ne yazacağımı bilmekte zorlandım. Hatta iddianame ve
ilgili ek klasörleri incelediğimde iddia makamının üzerime isnad ettiği tüm suçlamaların
iddianamenin değişik sayfalarında yazan olaylar ve ek klasörlerde yer alan bilirkişi raporları
ile çürütüldüğünü gördüm. Ve düşündüm ben niye tutuklandım? karalandım? ailem ve
çocuğum neden mağdur oldu? ve zor görevlerdeki başarılarım sonucu elde ettiğim kariyerim
neden sona erdi? soruşturma savcımız ek kasörlerde yer alan belgeleri okumadımı?, okuduysa
neden dikkate almadan beni tutukladı?, ve sonrasında iddianameye delil olarak koydu.
Maalesef tek bir sonuca vardım, iddia makamı her türlü gerçeğe ve belgeye rağmen sadece ve
sadece varlığı bile meçhul bir fasık, hasetçi ve ruh hastası olan her türlü fırsatı kendi şahsi
menfaati için kullanan ancak zeki olduğu için olayları, kullanmak isteyeceklerin görmek
isteyeceği şekilde iftiralar halinde hazırlayan çift taraflı takiyye yapan bir iftiracının ihbar
mektuplarını gerçek kabul ederek bizler hakkında savda bulunup hüküm vermiş olduğu
kanaatine vardım. Yinede gerçekleri yansıtan bütün belge ve lehimdeki kanıtların aydınlığına
rağmen göremeyenlerin görmesini sağlamaya çalışmak maksadıyla savunmamı hazırladım.
İddia makamı hazırladığı ve iddia ettiği suçlamaların dayanaklarını iddianame içerisinde genel
olarak üç başlıkta toplamıştır. İhbar mektupları, Deliller ve Tapeler. Mahkemeniz askeri tabir
ve yaşayışa nispeten uzak olduğundan hayatın akışında çok doğal olabilecek konularıda
elimden geldiğince gözünüzde canlandırmaya çalışacağım. Savunmamın iddia makamının en
önemli delil olarak kabul ettiğini düşündüğüm ihbar mektuplarına açıklık getirerek
başlıyorum. Bizi ilgilendiren ihbar mektupları, SAT grup komutanlığı atama tekliflerinin
yapılması ve bu tekliflerin bir şekilde ortaya çıkmasıyla başlamıştır. SAT grup
komutanlığında bir görevi ehline teslim etmeniz hayati öneme haizdir. Kardeşiniz olsa hak
etmediyse kurstan mezun edemezsiniz ki örnekleri mevcuttur. Yeterli değilse uygun görevleri
ona tevcih edemezsiniz. Kısaca hakeden yireğiyle bileğiyle sağ duyusuyla hak ettiğini alır.
Ancak maalesef bunlara sahip olmayan bir veya bir kaç arkadaşım iftiralarla kendi
arkadaşlarını tasfiye etmeye karar vermiş veya verdirilmiştir. Bu olaylardan önce üst makam
tarafından yapılan atama teklifinde de SAT grup komutanı olarak teklif edilmiştim. Yine bu
davada yargılanan Binbaşı Eren Günay ise SAT kurs komutanı olarak teklif edilmişti. Ve
hakkımızdaki ihbar mektupları bu tekliflerin hazırlanması zamanıyla paralellik arzetmektedir.
Ve bu gün görüyorum ki bizim üzerimizden başlayan iftira kampanyaları ve bizim
tutuklanmamız ile isimsiz iftiralar, mesnetsiz komplolar kurmak Deniz kuvvetleri içinde
geçerli bir tasfiye yolu haline gelmiştir. Bu iftira mektuplarının farklı sanal kişilerce yazıldığı
görülsede katii ortak noktaları vardır. İftiralarda hedef olan şahıslar, tasfiye edilmesi istenen
kişiler,hesaplaşılması gereken kişiler, senaryoların nispeten bir mantığa oturması için arataşı
olarak kullanılan kişilerden oluşmaktadır. Buradaki emekli SAT arkadaşım Levent Bektaş'ı bu
davadan çıkartın bu davanın ergenekonla hiçbir bağlantısı kalmamaktadır. Ama özellikle
Levent Bektaş bir ara taşı olarak bütün heryere amirallere suikast, poyrazköy, kafes hepsine
sokulmaktadır. Niye? çünkü daha önce ergenekondan tutuklu bulunan emekli bir albayı
tanıması vesilesiyle. İftiralarda çok detaylı bilgilere sahip olduğu gözlenen ihbarcı hiçbir
olayda mühimmatın gömülmesi, Denizaltıya bomba konulması gibi olayın gerçekleştiği tarihi
yazamamaktadır. Çünkü yazabileceği bir tarihte hedef olarak seçtiği bizlerin gerçekte nerede
olabileceği konusunda bir bilgisi yoktur. Yada bizim hepimizin o bölgelerde olduğu ortak bir
tarihin olmadığını bilmektedir. Nedense hiçbirinde belirli bir tarih yok. Çünkü bizim nerde
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olduğumuz hakkında en ufak bir bilgisi yok. Yine sözde vatansever ihbarcı olaylara bu kadar
hakimlen hiçbir olayın suçüstü yapılmasını sağlayacak şekilde olay öncesinde bir ihbarda
bulunamamaktadır. Çünkü ihbarın yapılabilmesi için önce tuzağın kurulması lazımdır. İhbarcı
ergenekon adı altında kaynayan ve iftira ile içine düşürülenin uzun süre kaynatıldığı bir kazan
olduğunun farkındadır. Ve hedeflerine zarar verebilmek için iftiralarında akıl ve izan
sınırlarını zorlasada ergenekon üst başlığını kullanmaktadır. İftiralar hep bir olay çıktıktan
yada tuzak kurulduktan sonra belirlenen hedeflere, şahıslara yapıştırmaya çalışılmak suretiyle
yapılmaktadır. Bu arada tuzaklar haricinde ortaya çılan olaylarda fırsat kabul edilerek bu
olaylarda zaten hedef olan kişilere müteakip ihbarlarla yüklenmeye çalışılmaktadır. Bu
olaydan sonra heyetler var tutuklanan insanlar var falanca yerde bi yerde bilme ne çıkmış,
denizden bişey bulunmuş, bi ihbar mektubu, hazır zaten seçilmiş insanlar var yapıştıralım
gitsin. Farklı sanal kişilerin farklı kişiler hakkında gönderdikleri ihbar mektuplarında kes
kopyala yapıştır tarzında kelimesi kelimesine benzerlikler mevcuttur. Bir ihbarcı farklı
bölgelerde görev yapan kişilerin sözde örgüte yönelik dökümanları gizledikleri yerleri en ince
ayrıntısına kadar bilmektedir. Oysa iddia makamı sözde örgütün hücre tipi bir örgüt olduğunu
iddia etmektedir. Hücre tipi bir örgütte örgütün lideri dahi olsa bu bilgiye sahip olamaz.
İftiracı ya SAT'ları tanımamaktadır ya kendisini geliştirememiş bir SAT'tır. Yada en azından
hüküm giymemizi istemeyecek kadar vicdanlı olduğundan bizle bağdaşmayacak saçmalıklarla
dolu tuzaklar kurmaktadır. Ve buna yönelik ihbar mektupları yollamaktadır.İlk ihbar 23 şubat
2009, iddianame sayfa 20, ihbarcı bu tarihten yaklaşık 15-20 gün önce vuku bulmuş bir olaya
bizim isimlerimizi yapıştırmaya çalışmıştır. SAT grup komutanlığının komuta kademesini
oluşturacak subaylar olan bizleri hedef almıştır. İftiracı SAT komandolarının kamu oyunun
gurur duyduğu TSK'nın seçkin bir birimi olduğunu, eli silah tutan kişilerden oluştuğu için bu
birimin silah ve mühimatla irtibatlandırılmasının kolay olduğunu bilmektedir. Bu tuzak ve
iftiralar daha sonra atılacak Deniz kuvvetleri içerisinde daha sonra atılacak adımların,
komploların sıklet merkezini oluşturacaktır. İhbarcı olayların tanığı gibi anlatmasına rağmen
gömülmenin yapıldığı gün suç üstü yapılmasını sağlayacak bir ihbarı yapmıyor. İhbarcının
söylediği iyi eğitimli askerler olduğumuz bir gerçektir. Verilen harita koordinatları ile hedef
bulma konusunda yurt dışı kurslarda dahil eğitim aldık. Hiçbir eğitimimizde ağaçlara
tornavida çakmak gibi saçma bir metod kullanmadık. Sivile açık bir arazide ağaçlara takılan
tornavidalar er geç ormandaki köylü yada çobanların dikkatini çekecektir. Tabii özellikle
ilgisiz birileri tarafından bulunması istenmiyorsa, arazideki bir noktanın sadece
koordinatlarının bilinmesi bizler için o noktanın bulunması için yeterlidir. Kaldı ki bugün
piyasada kolaylıkla temin edilen uydudan veri koyma ciyazları denilen GPS cihazları var.
İlginç, iddia makamı kaynarcadaki bu olayla ilgili cezalandırma istememiştir, ancak
iddianameye değerlendirilmesi maksadıyla koymuştur. Halbuki ihbar mektuplarının bu ihbar
mektubunun diğer ihbar mektuplarının temeli olduğu değerlendirildiğinde görgü tanıklarının
varlığı, mühimmatın gömülme tarihinin netliği dikkate alınarak poyrazköy kazılarıyla
karşılaştırdığında daha somut verilere dayanmaktadır. Kuşkum odur ki 2 şubat 2009 günü
Beykoz kaynarcada gerçekleşen gömme olayı farkedilmeseydi, gömme tarihi net olmasaydı,
görgü tanıkları olmasaydı ve gömülen malzeme bir ihbar sonucu ortaya çıkartılsaydı yani
kaynarcada bunlar olsaydu bugün poyrazköy kazıları ve ihbarları olmayacak bizlerin şimdi
iddia makamının gerek görmediği kaynarcadaki ihbar mektubu ile ilgili yargılanmamız ve
cezalandırılmamız istenecekti. Çünkü kaynarca olayında her ne kadar tanıkların üçü şüpheli
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aracı Hyundai olarak belirtse de sadece bir tanığın araba markalarından anlamadığını
belirttikten sonra opel marka olabilir demesiyle iddianameye giren, opel olarak giren bir
şüpheli araç var ek klasör dizi 125,190. Yine kaynarca olayında şüphelilerin o saatlerde
nerede olduklarını ispat etmek zorunda oldukları net bir tarih var. Yine emin olmasalarda
kaynarca olayında bizleri o günkü şüphelilere benzeten tanıklar var. Bu saydıklarımın hiçbirisi
poyrazköyde yok. Parmak izide yok. DNA izide yok. Görgü tanığıda yok. İlaveten
poyrazköyde gömülerin ne zaman yapıldığının tarihide yok. Ama ne gariptir ki poyrazköyle
ilgili cezalandırılmamız isteniyor. Görülüyorki yazılan ihbar mektubunun tamamen
düzmeceden ibaret olduğu yada bizimle bir alakasının olmadığı somut verilerce tespit edilmiş
olmalı ki iddia makamı bu ihbar mektubu ile ilgili hakkımızda bir işlem yapılmasını
istemiyor.İkinci ihbar 16 Nisan 2009, müsadenizle.. İlk ihbarda hedefine ulaşamayan ihbarcı
hedefine ulaşmakta kararlıdır. Ancak bu sefer görgü tanığı olmamalı, net bir tarihte
olmamalıdır ki çamur yapıştığı yerde kalsın. Bu sefer işin içerisine savcılara suikast iddiasını
ve zaten ergenekonla irtibatlandırılmaya çalışan Bedrettin Dalan'ın ismini yine ergenekon üst
başlığında eklemiştir. Bu tutuklamadan önce medyatik olmasının dışında, olmasından dolayı
sayın Zekeriya Öz'den başka hiçbir savcımızı tanımıyordum. Şimdi tanıyorum ve benim
onlara yapacağım tek şey birgün benden önce musalla taşına yatarlarsa imam efendi
sorduğunda Allah'ın bana hak verdiği hakkı kullanarak hakkımı helal etmemek olacaktır.
İftiracı kaynarcada farkedilmesi üzerine yapamadığı kazı yerinin tarifini bu ihbarda yapmıştır.
Yapılan kazı sonrasında hiçbirisi deniz kuvvetlerine ait olmayan üzerinde bizlere ait parmak
izi bulunmayan, DNA izi bulunmayan mühimmatla irtibatlı olduğumuz gerekçesiyle ben ve
arkadaşlarım tutuklandık. Oysa Levent Bektaş'ın anlattıklarına ilaveten o vadi bizim atış ve
talim eğitimi yaptığımız bir bölgedir. Yapılan eğitimlere ilişkin görüntülerde mevcuttur. İyi
eğitimli olduğumuz iddia makamıncada kabul edilen, ihbar mektuplarında da belirtilen biz
sanıklar eğitimler sırasında herhangi bir mermi teması, parça tesiri veya blast etkisi ile infilak
edebilecek bir noktaya zeminin ıslak olduğuda dikkate alındığında böyle bir gömme faaliyeti
yapmamız düşünülemez. Eğitimin maksatlı, eğitim maksatlı iddia edilen boş lav eğitimde
kullanılıp araziye atılmış bir boş lavdır. Bunun benzerlerini bugünde gitseniz bulabilirsiniz.
Çünkü biz durduğu yerde atış yapan bir birlik değiliz hareketli atışlar yaparız ve lav'ın işi
bittikten sonra çapariz vermemesi yani bize aksaklık çıkartmaması için bir daha
kullanılmayacağı için arazide bulunduğumuz bölgeye atarız. Burada iftira mektubunu yazan
kişi gömme işinin yapıldığı tarih konusunda hiçbirşey belirtmemiştir. Çünkü belirtebileceği
bir tarihte bizlerin gerçekte nerede olduğunu bilmemektedir. Yada bizlerin tamamının ortak
bir tarihte o bölgede olmadığımızı bilmektedir. İftira mektubunun dışında bu olayı bizlerle
irtibatlandıran hiçbir somut delil yoktur. Parmak izi, swap izi, DNA izi, tükrük izi, görgü
tanığı yada hukukun delil olarak kabul ettiği herhangi bir kanıt yoktur.3. ihbar 23 mayıs 2009,
iddianame sayfa 19, bu ihbar mektubunda ihbarcı suçlamalarına ben ve poyrazköy
kazılarından sonra tutuklanan diğer arkadaşlarımın isimlerini kullanarak olaylara yeni bir
boyut kazandırma ve yeni hedefler, hedef şahıslar ekleme çabasındadır. İhbar mektubunu
yazan şahıs koç müzesinde 200-300 kişilik öğrenci grubunun öldürülmesinin planlandığını
iddia etmektedir. Denizaltıda bulunan patlayıcı miktarı ve denizaltının ziyaret edilme
prosedürü böyle bir infilakın ve olayın gerçekleşmesini mümkün kılmamaktadır. İhbar
mektubunu yazan şahıs bunları biliyor olmasına rağmen kasıtlı olarak olayı bu şekilde
betimlemesi iddianamede sanık olarak isimleri geçen bizleri karalamaya yönelik komplo
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ihtimalini arttırmaktadır. Bu şahıs bu kadar şeyi biliyorsa benim bildiğim bu bilgiyide biliyor
olması lazım. Ama özellikle buraya 300 kişi yazıyorsa demekki bunun altında bizi karalamaya
veya toplumda infial yaratmaya yönelik bir çabası vardır. Şahsıma yönelik olarak görev
süremin uzatıldığını söylemektedir. Gözaltı kararı çıkartıldığı ilk gün görevli bulunduğum
bölgedeki yurt dışındaydım hassas bir bölgedeydim bölgedeki en kıdemli türk subayı olan
deniz kurmay kıdemli albay Servet Bilgin vasıtasıyla bir an önce Türkiye'ye dönmek istedim.
Daha sonra bu talebimi sıralı üstlerım vasıtasıyla deniz kuvvetlerine ilettim. Ancak görevimin
hassas bir bölgede olması sebebiyle normal görev süremin sonunda dönmem gerektiği
söylendi. Yurt dışında yeşil pasaportum yanımdayken Amerika, Yunanistan, İtalya ve
Hırvatistan için özel görev pasaportum varken ve vasıflarım gereği hayatımı buralarda idame
ettirebilecek olmama rağmen kendi masumiyetime ve adaletin tecelli edeceğine dair olan
inancımdan dolayı görev bitiminde hemen adli makamlara teslim oldum. Ancak kaçma
şüpheside, kaçma şüpheside gerekçeler arasına konularak tutuklandım. 8 ocak 2010'da tahliye
oldum. Kaçmıyorum. Onurumla yaşadım onurumla aklanacağım. Tutuklu arkadaşlarımında
adli bir karar olmadan cezaevinin kapısına koysanız bırakın kaçmayı biri görürde yanlış anlar
diyerek tekrar içeri girecek kapı ararlar. Bunlar anlı ak kendinden emin insanların hareket
tarzıdır. 4. ihbar 24 mayıs 2009, bu çok ilginç bir ihbar bir tane ihbarcı farklı bölgelerde görev
yapan bütün subayların aksazda, istanbulda, izmirde, gölcükte, bütün subayların
çekmecelerinin, dolaplarının, bilmemnelerinin arkasındaki bütün herşeyi biliyor, bir kişi, ve
bu örgüt hücre tipi bir örgüt. Bana bunu akıl çerçevesinde anlatacak birisi varmı bilmiyorum.
Ne yazıkki iftiracı yada iftiracılar bir davaya hizmet maskesi altında kendi menfaat ve
çıkarlarını takip eden hayatlarının hiçbir aşamasında dürüst yaşamayı becerememiş
fasıklardır. Çift taraflı takiyye yaptıkları için onların gerçek yüzü bilinmez. Onlardan alınan
bilgilere itibar edilerek masum insanlar karalanır ve her türlü hukuksuzluğa rağmen işlem
yapılmasına müsade edilir. Bir fasık bir haber getirdiğinde doğruluğundan emin olmadan
hüküm vermeyin. Bizim onlara arkadaşlığımız kardeşliğimiz görevlerimiz nedeniyle çok
hakkımız geçmiştir. Onlar menfaatleri için kardeşlerini ait olmadığı bir kuyunun içerisine
itmişlerdir. Bana bu iftirayı atan herhangi bir aşamasında buna alet olanları Allahın iznine
havale ediyorum. Umarım bu davada masum olan benim ve arkadaşlarımın günahlarını
yüklenip cehennemlik olurlar. Onlar benim ve arkadaşlarımın bu davanın kıyısında köşesinde
yer almadığımızı biliyorlar ve ben hakkımı helal etmiyorum. İddianamenin 161. sayfasında D
maddesinde delil olarak belirtilen hususlara ilişkin savunmam görsel olarak yansıtılarak
yapılacaktır.Gördüğünüz üzere bunlar benimle ilgili delil olarak tespit edilip iddianameye
konan hususlar. Evet bir numaralı delil olarak tespit edilen cihaz benim cep telefonum, evet
motorola marka bilmem kaç seri numaralı cep telefonu arızalı olduğundan incelemesi
yapılamamış olup, içerisinde herhangi bişey olumlu veya olumsuz bişey bulunamamıştır. El
bombası evimde bir adet sadece keysi olan 90'lı yıllarda eğitim alanında patlamamış yani içi
patlamış fünyesi kalmamış, mandalı kalmamış sadece saksı biçiminde bir el bombası keysi,
bulduğum bir el bombası keysidir bu haliyle çelik cezveden bir farkı yoktur. Soruşturma
sırasındaki savcınında söylediği gibi suç unsuruda değildir. Bugünde makine kimyanın
herhangi bir masasında herhangi bir bilmemnesinde çalışanların her yerinde bulabilirsiniz. Bu
delil olarak konmuştur. Evet üç adet not defterim alınmış ve bunlar içlerinde herhalde birşey
olduğuna istinaden delil olarak konulmuş, evet üç adet not defterim yazılmış ve soruşturma ile
ilişkilendirilebilecek herhangi bir bilgi ve belge tespit edilememiştir. Delil olarak konulan üç
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adet defterimin akıbeti budur. Ipod, müzik dinlemek için kullandığım Ipod'um delil olarak
konulmuş, soruşturma dosyası ile ilişkilendirilebilecek herhangi bir bilgi ve belge tespit
edilememiştir. Flash Diskim, aynı şey burada da geçerli, CD'ler aynı şey burada da geçerli,
Evet bir tane harici hard disc'im var, buda belge olarak konulmuş. Burada harici hard diskimin
içerisinde amerika ırak savaşına ait ingilizce türkçe dökümanlar, türkçe ingilizce içerikli
internet sayfaları, ırak savaşı ve askeri konulara ilgili çok sayıda döküman, askeri içerikli çok
sayıda ingilizce döküman, Türk amerikan savaşına.. Irak amerikan savaşına ait çok sayıda
görüntü, ve bomba düzenekleri ve saire, daha öncede belirttiğim gibi 2006 yılında Bağdatta
görev yaptım buradaki izlenimlerimi topladım derledim ve arkadaşlarıma aktardım. Eğer ben
amerika aleyhinde bir dava ile yargılanıyor olsaydım bunun bir delil olarak girmesini
anlayabilirdim. Yine CD'ler delil olarak konulan CD'ler bunda da herhangi bir bilgi, belge
tespit edilememiştir. Perde'deki tablolarda görüldüğü gibi iddianameye delil olarak konulan
bu hususların soruşturma ile herhangi bir ilgisi olmadığı bilirkişi raporlarıyla ispatlanmıştır.
Ve maalesef bu incelemelerin tamamı benim tutuklanmamdan önce tamamlanmıştır. Ancak
bu raporların tutuklanmamı tayıf ederken, 7,5 ay tutuklu kalırken ve iddianame hazırlanırken
iddia makamının dikkatinden kaçtığını değerlendiriyorum. Tapeler, hakkımda göz altı kararı
çıkmadan önce tespit edilen telefon görüşmelerimin tamamı günlük hayatın akışı içerisinde
arkadaşlarımla yaptığım normal görüşmelerdir. Görüşmeler zaman zaman esprili, zaman
zaman özel hayatı kapsayan görüşmelerdir. Günlük mesaime ailt silahlar, patlayıcılar,hedef
tarihleri gibi SAT subayı olmamdan kaynaklanan, askeri bir mahkemede son derece normal
karşılanabilecek hususlar dahi içermemektedir. Ancak iddia makamı tarafından hangi
dialogun suç unsuru taşıdığı belirtilmeden iddianameye konulmuştur. Bende hangi kelime
veya dialogların suç unsuru taşıdığını bilmeden belki bu kelimedir, belki şu cümledir diye
kendimce yanlış anlaşılabileceklere açıklama getirmeye çalıştım. Tape no : ıııı 5709,
konuştuğum şahıs Atilla İlker Türkoğlu, uzun yıllar amerikada çalıştıktan sonra Türkiye'ye
gelip, evlenip, sonrada İzmir'in Selçuk ilçesine yerleşen, deniz harp okulunda beraber
okuduğum, şu anda sivil olan arkadaşımla hayata dair yaşadığımız olaylar, benim mesleğime
dair yüzeysel konular, arkadaşımın amerikadaki şirketinden ayrılması ve alacakları yüzünden
mahkemelik olmaları, havaların durumu, emekliliğe ilişkin konuşmalar, karşılıklı özel
hayatımızla ilgili konuşmalar, Tape no : 5711, Caner Yıldırım'la yaptığım konuşma, Caner
Yıldırım SAT'tan emekli olmuş özel bir tersanede, yine SAT'tan emekli olmuş kendisinden
kıdemli tapede Ümit Hoca diye ismi geçen, Ümit Kutupakar adlı şahısla birlikte çalışan,
birlikte pendikte özel bir tersanede güvenlik işinde çalışan, zamanında komutanlığını yaptığım
astsubay arkadaşım, SAT kurs komutanlığı ile ilgili bir görevden dönerken tesadüfen
karşılaşıp, acelemiz olduğundan fazla sohbet edemediğimiz ve daha sonra araması üzerine
yaptığımız telefon konuşması, kendisini kilolu gördüğümle ilgili takılmam, onunda kilolu
olmadığını ifadeye çalışması ve kilo olarak gördüğüm şeylerin aslında koruma göreviyle
taşıdığı t-shirtinin altındaki silahlar olduğunu söylemesi, benimde alaycı bir yaklaşımla ona
inanmayıp, Ümit Hoca'nın kendilerine iyi bakamadığını belirtmem, Ümit Hoca SAT
kursundaki bütün öğretmenler hoca sıfatıyla ona seslenirler, Ümit Hoca'da, Ümit Kutupakar
yıllarca SAT komutanlığında görev yapmıştır. Burada Ümit Hoca diye bahsettiğim kişi o
şahıstır. Onların kendilerine bakamadığını yani fiziklerini koruyamadığını belirterek
takılmama devam ediyorum. Tape no : 5714, konuştuğum şahıs Eren Günay, Deniz Binbaşı
Eren Günay'ın evinde yapılacak aile toplantısına beni davet etmesi, aile toplantısının
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yapılacağı gün benim yurt dışı görevimle ilgili işlemleri tamamlamak üzere Ankara'da olmam
sebebiyle gelemeyeceğimi belirtmemle ilgili konuşmam, SAT'ta görev yapan subay ailelerinin
moral motivasyon amacıyla zaman zaman bir araya gelebilmesi, özellikle eşler ve çocukların
kaynaşması için yapılan toplantılardır. Evlerimiz çok büyük olmadığı için genelde Binbaşı ve
üstü subaylar ve ailelerinin katılımıyla yapılır. Zaman zaman sayı müsait olursa yüzbaşılarda
davetlidir. Burada sözü geçen ekipten kasıt, bir önceki toplantıya katılan şahısların
katılmasıdır. Bu toplantıya sanık veya şüpheli olarak yer almayan yarbay Oktay Erdem ve
yarbay Kürşat Tuncay'da aileleriyle iştirak etmişlerdir. Toplantının içeriği bahse konu
şahısların ifadeleriylede teyit edilebilir. Ayrıca Binbaşı Eren Günay'ın tespit edilen diğer
tapelerinde de bu toplantının içeriği anlaşılmaktadır. Tape no : 5715, konuştuğum şahıs
Levent Bektaş, Levent Bektaş 1981 yılında askeri liseden itibaren sınıf arkadaşım, yıllarca
beraber oynayıp Türkiye şampiyonluğu kazandığım deniz kuvvetleri hentbol takımından
takım arkadaşım ve farklı dönemlerde elemelerini kazanıp kursunu tamamladığım atandığım
SAT komutanlığında meslek arkadaşımdır. Bu tapede dikkat çekmesi için bir cümle iddia
makamı tarafından büyük harflerle yazılmış, kimi basın organlarınca kendi yorumlarına
vatandaşları inandırmak için bazı bölümleri alınarak tamamı dikkate alınmayarak
kullanılmıştır. Telefon görüşmesi yaklaşık dokuz buçuk dakikadır ve yazımış hali 5 sayfadır.
Bahse konu cümle 5 sayfa içerisinde büyük harflerle üç satır olarak yer almaktadır. Bu önemli
olduğu için sayfa sayfa değinmek istiyorum. Birinci sayfa, telefon görüşmesi Levent Bektaş'ın
arayıp kendisini arayıp sormadığımızdan dolayı sitem etmesi ile başlıyor. Kendisi ile uzun
süredir irtibatımızın olmadığı aramasa hiç arayıp sormayacağımız buradan anlaşılıyor. Biraz
birbirimize takıldıkta sonra gideceğim tatbikatla ilgili konuşuyoruz. Bu tatbikat bazı medya
kuruluşlarında planlı olarak manşetten verilmiştir. Aynı tatbikata 2008 yılında da gittim.
Gittiğim için genç subayların tecrübelenmesi maksadıyla gitmek istemiyorum. Ancak
gidilecek bölgenin, ülkenin özel olması, eğitmen görevi yapılacak olması, lisan bilgisi gibi
nedenlerden ötürü uygun olan bir kaç genç subayında başka görevlerde olması nedeniyle
tekrar gitmek zorunda kalıyorum. Levent Bektaş'ın sayfanın sonunda sorduğu Ankaradakiler
ne yapıyor derken kastettiği, ankara'da ikamet eden şu an burada bulunan ailemdir. Daha
sonra gelen cümlede eski eşimin kızımla onları ziyareti anlatılmaktadır. Ikinci sayfa, ikinci
sayfa özel hayatımla ilgili konuşmalarla başlıyor, daha sonra SAT subaylarının Eren Günay'ın
evinde bir arada olmasının arayıp sormamızdan yakınan şikayet eden Levent Bektaş için iyi
bir fikir olduğunu düşünüp, hazır hepsi oradayken aramasını söylüyorum. Levent Bektaş,
Eren Günayın benim altımdaki dairede oturduğunu ve bir aile toplantısı yapıldığını o an
benden öğreniyor. Genel hal hatır soruyorum. Hasta olan kayınpederinin durumunu
soruyorum. Durumunun iyi olmadığını söylüyor, Allah hayırlı yaşam, hayırlı ölüm versin
diyor amin diyorum. Gençleri soruyor, benden önce kurs komutanı olduğu için mezun ettiği
genç SAT subaylarını soruyor. Bir ara gelin yemek yiyelim diyor yine sitem ediyor, Ben
Ercan'ıda, Ercan Kireçtepe Yarbay, Ercanıda ayarlayayım geliriz diyorum. Ercan Kireçtepe
bizim sınıf ve meslek arkadaşımız, yani bi davada Ercan Kireçtepe, Ben ve Levent Bektaş
aynı sınıfta sınıf arkadaşıyız, aynı zamanda meslek arkadaşıyız. Üçüncü sayfa, ben görev
değişiminde görüşmemizin daha iyi olacağını söylüyorum. Herhangi bir acil görüşme
ihtiyacının olmadığı buradan anlaşılıyor. Burada görüşmek istemem, arayıp sormadığımızdan
dolayu mahcubiyet ve dertleşmek istiyorum. Dertleşmek istiyorum çünkü hakkımda göz altı
kararı çıkmadan 48 gün önce, dikkatinizi çekiyorum bu olaylar çıkmadan 48 gün önce,
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hakkımızda yazılan iftira mektubundan haberim var. Müsadenizle bu konuya değinmek
istiyorum. 5 mart 2009 tarihinde kurtarma ve su altı komutanı olan Orhan Yücel beni
makamına çağırdı ve ihbar mektubunda bahsedilen hususlarla ilgili beni sorguladıktan sonra
hakkımda bir ihbar mektubu olduğunu söyledi. Ben buna terfi senem olması ve yıllarca dost
olarak tanıdığım kendim gibi mert olarak bildiğim içimizden bir insanın bu kadar vicdansızca
bir harekette bulunmuş olabilmesinden dolayı çok üzüldüm. Komutanımda biz seni tanıyoruz.
Seni yıpratmak maksadıyla yazıldığını düşünüyoruz diyerek beni rahatlatmaya çalıştı.
Komutanın odasından çıktıktan sonra içim çok sıkıldı, çünkü ben verilen her görevin anlımın
akıyla çıkarak amirlerimin takdirlerini, mesleğini bilen dürüst ve hakkaniyetli bir insan
olarakda astlarının saygısını kazanmış bir subaydım. Bu ihbar mektubunda ismi geçtiği ve
sınıf arkadaşım olduğu için Ercan Kireçtepe'yede bahsettim ve dertleştik. Bu birlikte hak
etmediğini alabilmek için bu denli bel altına vurabilecek insanlar olduğunu bilmekten
rahatsızlık duyduk. Bu durumu ihbar mektubunda isimleri geçmesine rağmen astlarım olduğu
için Eren Günay ve Erme Onat'a şu anda onlarda buradalar, Binbaşı Eren Günay ve Erme
IOnat'a astlarım olduğu için bu mektuptan bahsetmedim. Çünkü onlarla birlikte herhangi bir
illegal örgütün üyesi olmadığımız gibi, meslek içerisinde korumamız gereken bir ast üst
mesafesi var,bu hayatın akışında nasıl anlatılabilir nasıl açıklanabilir ben bilmiyorum. Ben
olaydan haberdarım sınıf arkadaşım olduğu için Ercan Kireçtepe'ye söylüyorum dertleşiyoruz.
Aynı örgütün içerisinde olduğumuz iddia edilen Binbaşı Eren Günay, Binbaşı Erme Onat
onlara bu konu hakkında en ufak bir bilgi vermiyorum çünkü onlar benim astım benim
korumak zorunda olduğum bir ast üst mesafem var. Bizler öyle bir örgütün üyesi olamayız.
Bu mantıklımı bilmiyorum. Daha sonra hakkımızdaki göz altı kararına kadar normal
yaşantımıza devam ettik. Halbuki aynı örgüt içerisinde olduğu iddia edilen sanıklar bu önemli
bilgiyi acilen paylaşıp gereğini yapmalıydı.Ben ve Ercan Kireçtepe makamlarımız gereği
eğitimleri planlayıp icra ettiren en faal insanlardık. Gömdüğümüz iddia edilen mühimmattan
kurtulmak için imha etmemiz yada bir eğitimde kullanmamız 48 günlük süre içerisinde son
derece mümkündü. 48 günlük süre içerisinde ihbar mektubunu bilmemize rağmen halen sanık
olarak tutuklu bulunan astlarımıza bilgi vermememiz lider olduğu iddia edilen Levent Bektaş'ı
45 gün süresince olaydan haberdar etmememiz ve gömülü mühimmatla ilgili hiçbir faaliyette
bulunmamamız değil iyi eğitimli insanların normal bir insanın dahi uygulayacağı bir mantık
tarzı değildir. Levent Bektaş beni aradığında sınıf arkadaşım olduğu ve ihbar mektubunda
ismi geçtiği için yıllarca beraber emek verdiğimiz SAT komutanlığının durumunu dertleşmek
kapsamında görev dönüşü geniş bir zamanda görüşürüz dedim. Göz altı kararının çıkmasından
üç gün öncesine kadar Levent Bektaş ile de bu konuyu paylaşma gereği hissetmedim. Ancak
onun araması sonucu bilgi bende ama biz onun araması sonucu görüşebiliyoruz. Konu
açılınca biraz bahsedip yüz yüze gelince görüşürüz dedim. İddia makamı bu görüşmede yüz
yüze görüşmek istememden farklı bir anlam çıkartmaktadır. Oysa TSK Türk Silahlı
Kuvvetleri emirleri kapsamında, kişisel ve kurumsal güvenlik nedeniyle mesleki konuları
telefon üzerinden konuşmamak kurumsal bir refleks ve alışkanlıktır. Türkiye'nin coğrafi ve
stratejik durumu ve personelin SAT olduğu dikkate alında bir çok hasım ülkenin en ufak bir
bilgi için bile inanılmaz çaba ve gayret sarfettiği aşikardır. İzmirde geçtiğimiz günlerde
yaşanan casusluk olayları bazıları farketmesede önemsemesede bu tür soğuk savaş
faaliyetlerinin devam ettiğinin örneğidir. Ayrıca iddianamenin 142. sayfasında şüpheli
durumunda olmayan iki subayın bir meseleyi telefonla görüşmekten kaçınması bunun
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kurumsal bir alışkanlık olduğunu göstermektedir. Farklı iki kişi bu davanın içerisinde değiller
hasbel kader telefonları dinlenmiş ve saire, yüz yüze konuşmayalım pardon telefonda
konuşmayalım yüz yüze konuşalım diyorlar 142. sayfasında, devam eden konuşmada, milletin
mektuplar ile belden aşağı vurmaya başladığını söylüyorum. Burada bizim için ergenekoncu
demişlerde demiş olabilirim ama kayıtlarda göremedim. Leventte duruma üzülüp Allah hayırlı
görev versin ama hayırlı emeklilikte versin diyerek olaya yaklaşımını gösteriyor. Dikkat
edileceği gibi o zamanda belden aşağı kelimesiyle olayın bir iftira olduğunu anlatıyorum.
Leventte onurumuzla görev yaptık. Allah onurumuzla emekli olmayı nasip etsin temennisinde
bulunuyor. Kısaca hayatı nasıl algıladığımızı anlatıyor. Bir devlet memuru olarak yaşamımızı
kurduğumuz iki kelime hayırlı görev hayırlı emeklilik hepsi bu, Ne bir panik ne bir plan nede
başka bir hareket tarzı konuşuluyor. Sadece haksızlığa karşı bir üzüntü, daha sonra konuşma
bazı basında yine değişik olarak aktarılma isteğiyle yansıtılarak devam ediyor. Oğuz Yeşilyurt
yıllarca komutanlığını yaptığım birbirimize güvenimizin tam olduğu bir SAT astsubayı kendi
isteği ile tayin olduğu görev yerinde amiriyle girdiği anlaşmazlık sonucu mahkemelik olması
ve benim ahde vefa kapsamında hukuki olarak yardım etmeye çalışmam, hukuki olarak
diyorum çünkü Levent Bektaş'tan telefon numarasını istediğim şahıs eski bir SAT olan ancak
hukuk fakultesini bitirerek donanma adli müşaviri olarak görev yapan Albay Gökhan
Duran'dır. Gökhan Duran'ın telefon numarasını istiyorum. Çünkü ne yapabiliriz hukuki olarak
nasıl yardımcı olabiliriz onu araştırıyorum. Oğuzun yaptığı hareketle hukuken haklıyken
haksız duruma düştüğünü ve yaptığını tasvip etmediğimi belirten sözler yine konuşma
içerisinde özellikle beşinci sayfanın başında mevcuttur. Levent ile konuşmamızı yine
birbirimizi Allaha emanet ederek selamlarla bitiriyoruz. Tape no : 5707 konuştuğum şahıs
Ercan Kireçtepe, Albay Ali Türkşen, Ercan Kireçtepe ve ailesini benle beraber akşam
yemeğine davet etmişti. Bende evini bilemediğimden aynı lojmanda oturan Ercan'a
soruyorum. Ali Türkşen'in evini dahi bilmiyorum. Tape no 5708, Biraz önce konuştuğum
şahıs Albay Ali Türkşen biraz önce bahsettiğim yemekle ilgili lojman bölgesine girince
arıyorum. Evin tam yerini sorarken onu görüyorum oda gel diyor. Tape no 5712, konuştuğum
şahıs Albay Ali Türkşen her sene biz SAT'ların yaptırmak zorunda olduğu periyoduk sağlık
muayenesinden bahsediyorum. Çocuklar kelimesiyle halen kursta olan kursiyerleri SAT kurs
komutanı olmam sebebiyle bana soruyor mezuniyet yemeği konuşuyoruz. Tape no 5660,
konuştuğum şahıs Ercan Kireçtepe, bu konuşma iddianamenin 165. Sayfasında örgütsel irtibat
kapsamında değerlendirilmiştir. Tamamen meslek arkadaşımla mesleki bir konuşma, mesajla
odamdayım. Bülent Kuru, Ercanın emrinde çalışan SAT astsubayı, ercanda başka bir birlikte,
buradaki birlik kelimeleri askeri birlik anlamında kullanılmıştır. Yani beraberiz birlikteyiz
anlamında değil. Birliğe geleceğinden bahsediyor. Birlikte çalışacağımız birliğe geleceğinden
bahsediyor. Örgüt neresinde, suç unsuru neresinde, örgütsel bağ bu konuşmanın neresinde
anlamış değilim. Sayfa 166da örgütsel irtibat kapsamında belirtilen 5701 nolu tapede Levent
Bektaş'ın konuştuğu Mustafa Turhan adlı şahıs ben değilim. Muhtemelen Levent Bektaş'tan
daha kıdemsiz birisi olmalı. O şahsın ismi büyük ihtimalle Mustafa Turhan, soyadı Turhan
yani Ecevit değil yanlışlıkla girdiğini değerlendiriyorum. Yine örgütsel irtibat kapsamında
166 ve 167. sayfalarda belirtilen kişilerden Levent Bektaş hariç diğer emekli SAT astsubayları
ile hiçbir irtibatım yoktur. Cengiz Canerol, Erme Onat, Eren Günay ve Ercan Kireçtepe mesai
yaptığım hergün yüz yüze geldiğim meslek arkadaşlarımdır. Örgütsel irtibat kapsamında
değerlendirilen 168. Sayfada Ali Türkşen'in yapılan aralamalarında ele geçirilen Nisan olaylar
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2009 isimli word belgesinde hakkımızda yapılan değerlendirme makamı gereği o zamanki Ali
Türkşen'in makamı gereği kendisine verilen bir emir kapsamında yapılan resmi bir
değerlendirme olabileceği gibi kendi şahsi görüşlerini kapsayan bir değerlendirme olabilir
kendisine sorulmasında fayda vardır. Bu davada yargılanan Ergin Geldikayada ele geçirilen
belgelerde ise sadece bizim değil bir SAT emeklisi olmasından dolayı tüm SAT personelinin
isimlerinin olacağını değerlendiriyorum. Ergin Geldikaya'nın yapılan aramasında bizim
isimlerimiz bir defterdemi artık bilgisayarındamı incelendiği takdirde bütün SAT personelinin
isimlerinin orada olacağından eminim. Cengiz Canerol'un kendi defterinde bulunan Turhan
Binbaşı bakanlar var 755602 yazılı not gittiğim bir görev nedeniyle ona havale ettiğim bir
fatura ödemesi olabilir kendisine sorulmasının daha faydalı olacağını, Cengiz Canerol biz
aktif görevlerdeyken karargah görevi yaptığı için bu tür işlerimizle görevlere gittiğimizde
faturalarımızın ödenmesi veya takip edilmesi gereken işler varsa bunları yapardı. Yine
iddianamenin 167. sayfasında örgütsel irtibat kapsamında Levent Bektaş, Ercan Kireçtepe,
Erme Onat ve Eren Günay ile telefon görüşmelerimizin adetleri çıkartılmıştır. Bu adetler ne
kadar süreyi kapsamaktadır belirtilmemiştir. Aslında çokta önemi yok. Bunlar benim
arkadaşım ve meslek arkadaşım. İhtiyaç duydukça konuşmuşumdur. Zaten bu şahıslarla
irtibatım olduğunu savcılık ifadem ve hakim sorgulamamda da kabul ettim. Benim burada asıl
dikkatimi çeken, dikkatini çekmek istediğim savcılık ifademde ve hakim sorgulamamda
görüşmediğimi kendisini ismen tanımamın dışında hiçbir tanışıklığımın olmadığını
belirtmeme rağmen savcının sorma gereği bile duymadan tutuklayan hakimin ise
görüşmüşsün görüşmüşsün diyerek beni tutukladığı Levent Göktaşla yaptığım iddia edilen 30
adet görüşme TİB karşılaştırmasında yoktur. Ben bu şahsı ismen duymuşumdur. Kahraman
bir asker olarak duymuşumdur. Yüz yüze gelmemişimdir. Tanımam telefon görüşmemizde
asla olmamıştır. Ek klasörlerde de buna ilişkin bir belge yoktur. Ayrıca üçüncü sözde
ergenekon iddianamesinde Levent Göktaş'ın tespit edilen görüşme karşılaştırmalarındada
yoktur. Hukuk ve kanun dışına çıkmamış ve adalete güveni tam bir insan olarak ilk önce isim
karışıklığı olabileceğini düşünerek tutuklanmam sırasında hakimi ikaz ettim. Ancak bir
karışıklığın olmadığını söyledi. Sonra telefonumun kopyalanmış olabileceğini düşündüm.
Ancak şimdi görüyorumki ancak birisinin yaz oraya 30 kere görüşmüş olsun kurgusundan
başka birşey değil, bu 30 görüşmeyi kimin ne maksatla bana yakıştırmaya çalıştığının tespit
edilmesini yüce mahkemenizden talep ediyorum. Sonuç olarak iddia makamının üzerime
isnad ettiği suçlar ve talep ettiği cezalara yönelik delil olarak belirttiği hususlar ek klasörde
yer alan bilirkişi raporlarıyla çürütülmüştür. Tapeler meslek arkadaşlarımla günlük hayatın
akışına yönelik yaptığım görüşmelerden öte bir içerik taşımamaktadır. Sadece kimin ne
amaçla yazdığı belli olmayan eğitimimle, hayat görüşümle ve aile yapımla örtüşmeyen
iftiralardan oluşan ihbar mailleri vardır. Bu vicdansızlığı kim yaptı buna kimler bilerek alet
oldu ben bunlara maruz kalmak için ne yaptım bilmiyorum. Tabiki şüphelendiğim insanlar var
ve hukuki hesaplaşma hakkımı saklı tutuyorum. İddia edildiği gibi bir örgüt olsaydık bu
hesaplaşma çoktan yapılırdı. Burada sanık olarak yargılanan SAT subaylarının tek ortak
özelliği yüreği ve bileği sağlam işini tam yapan sağduyulu önleri açık devletine ve kanununa
bağlı iyi birer subay olmalarıdır. Bu kapsamda basında falan okuyorum. Bunun ne derece
hukuki olduğunuda bilmiyorum altına imzada atarım. Yalan makinasınada girerim. İlaçta
verip konuşturabilirsiniz. Geçen basında duydum hipnozda bir teknikmiş bunuda kabul
etmeye razıyım. Bilmedende olsa bir kulun hakkını yemekten korktuğu için gittiği her görev
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öncesi yetiştirilmesi ve inancı gereği irtibatlı olduğu insanlarla helalleşmeyi adet haline
getiren hayatı boyunca kanun ve hukuk dışında hiçbir hareketi olmayan bir insan ve askerim.
Arkam önüm sağım solum yok. Ailem arkadaşlarım bu hayata karşı bir duruşum bu vatana ve
millete Allahın istediği zamanda alacağı bir can borcum var. Başıma gelen bu musibetin
olmaması için geçmişte yapabileceğim birşey yoktu gelecekte de olmaması için
yapabileceğim birşey yok. Bu olayı görmek istediği gibi yorumlayan ve işine geldiği gibi
kullanan insanlar kişilere seslenmek istiyorum. Bir kaç yıl önce insanları yaftalamayın diye
günlerce reklam verip insanların sempatisini kazanan ancak haklarında hüküm verilmemiş
bizleri yaftalamakta en önde giden basın mensuplarımıza bir an için kul hakkı yemenin
vebalini düşünmeleri çağrısında bulunuyorum. Firavunları eleştirirken masum insanların
kaderleri hakkında firavun edasıyla hükümler veren beni din ve devlet düşmanı olarak
gösterebilmek için tuzaklar kuran ve bu tuzaklara alet olan tüm vicdansız insanlara hakkımı
ve kulluk hakkımı helal etmiyorum. Ve amaçları ne olursa olsun masum insanlara kurdukları
tuzaklardan dolayı onları Allahın hükmüne havale ediyorum. İsrailde görev yaparken vaktinde
zulme uğramış bir milletin gücü eline geçirdiğinde başka bir millete aynı şekilde
zulmetmesine anlam verememiştim. Şimdi anlıyorum ki biraz güçlü olduğunu hisseden
zalimlikten geri duramıyor. Oysa benim inancıma göre kendimizden olmayan kin
duyduğumuz bir topluma bile adil davranılması emredilmiştir. Güçlü olmak zalim olmayı
gerektirmez. Bizler düşman toprağında olası bir esaretin başımıza gelebileceği ihtimalini hep
düşünerek yaşadık ancak gerçek teröristler dışarıda dolaşırken ve sevinç çığlıkları atarken
kendi vatanımızda kendi askerimizin gardiyanımız olduğu haksız yere içerisinde
tutulduğumuz bir esareti kabul etmek vatanını ve milletini kendinden önceye koymuş bizler
için gerçekten zor. Ama başımıza gelen her musibette olduğu gibi yine vatan saolsun
diyorum. Ancak gerçek teröristlere gösterdiği tutuksuz yargılama uygulamasını bu vatana
sadakatle hizmet etmiş bu uğurda kurşun yemiş uzvunu kaybetmiş ölümlerden dönmüş
kahramanlarına masum olmalarına rağmen göstermeyip esarette yaşatmayı reva gören bu
vesileyle gerçek teröristlerin yüreklerini kabartan devlet büyüklerimizde biraz utansın
istiyorum. Bu gün şehit olan her askerimizin kanında bizlere bu iftiraları atan, bizleri peşin
hükümle yargılayan ve çıkarları doğrultusunda karar veren herkesin parmağı vardır. Gün gelir
bu millet bunun farkına varır yada ahirette Allah hesabını sorar. İçinde bulunduğumuz iddia
edilen örgüt nasıl bir örgütse bayrağımız ay yıldızlı al bayrak, marşımız istiklal marşımız,
şehitlerimize okuduğumuz duamız fatiha suresi, bunlar başımıza geldi diye bu hayattaki
duruşumu değiştirecek değilim adam gibi adam asker gibi asker olarak rengini şehit kanından
almış bayrağımın kefenim olmasını talep edeceğim. İstiklal marşımızı yine başım dik
söyleyeceğim. İnsanların zulmünden devletin şu an gösterdiği zulmünden Allaha sığınıp
Allahın kelamı doğrultusunda duamı edeceğim. Bizler hayatımızın hiçbir anında maddiyatla
işi olmamış insanlarız. O yüzden gerek tutukluluk sürelerimizin uzatılması, gerekse bu
davanın uzamasının getireceği mağduriyeti daha sonra beraat edince maddi olarak tanzim
edilmesi bizlerin mağduriyetini gidermeyecektir. Ben ve arkadaşlarım üzerinde bu dava ile
ilgili bir veya bir kaç fasığın ürettiği imzasız isimsiz iftiralardan başka birşey yoktur. Oysa
onların karşısında bu vatana yıllarca hizmet etmiş bizlerin imzalı ifadeleri vardır. Yüce
mahkemenizden talebim bir an evvel bu davanın hukuk zeminine oturtularak adaletin tecelli
ettirilmesi ve üzerime istinad ettirilen bütün suçlardan beraat ettirilmemdir. Arz ederim”
şeklinde beyanda bulunduğu anlaşılmıştır.
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75-Sanık Ferudun Aslan'ın (Kapatılan) İstanbul 12 Ağır Ceza Mahkemesi'nin

2010/34 Esas sayılı dava dosyasında 15/07/2010 tarihinde 5. celsede alınan savunmasında
özetle;" Sayın başkan, sayın üyeler değerli cumhuriyet savcım. Yaklaşık 5 sayfalık bir
savunma hazırlamıştım ama kendi hakkımda bunu okumayacağım savunmamı sözlü olarak
vermek istiyorum. Ee yazılı olarak vermek istiyorum. Benim hakkımda isnad edilen suçların
hiçbirisine katılmıyorum. Daha evvelde ifade veren sanıkların herşeyi açıkladığına
inanıyorum. Diğer sanıkların ifade veren sanıkların bütün ifadelerine katılıyorum.
Hakkımdaki bütün suçlamaları reddediyorum. Herhangi bir terör örgütüne üyeliğim falan söz
konusu değildir. Yaklaşık askeri okul dahil 25 senedir Türk silahlı kuvvetlerinde görev
yapıyorum namusum ve şerefimle. Bütün hakkımdaki suçlamaları reddediyorum. Sadece
hakkımda iddianamede delil olarak gösterilen 3500 tane resim arasından seçilip hakkımda
delil olarak konulan 16 tane resim hakkında açıklama yapmak istiyorum. Bu resimler tam
olarak iddianamede şöyle yazıyor. M16 olarak tabir edilen ve uzun namlulu otomatik silah ile
yatta gezi yapılırken çekildiği iddia edilmektedir. Bu silah M16 değildir ben savunmamda da
bunu mahkemenize yüce mahkemenize savunmam ekinde vericem size belgeyle vericem bu
silah safir marka piyasada 800 TL'ye satılan ruhsatlı bir silahtır. Arkadaşımın kendisine aittir.
Arkadaşımda benim 20 senelik yakın dostumdur. Bu bahsedilen iddianamede bahsedildiği
gibi M16 değil tekrar söylüyorum piyasada 800 YTL'ye herkes tarafından alınabilecek bir av
tüfeğidir. Herhangi bir örgütsel bağlantım yoktur. Daha evvelde söylediğim gibi bütün bende
önceki sanıkların verdikleri ifadelere katılıyorum. Mesleğimi icra ederken hiçbir illegal
yapılanma içinde olmadım. Olmamda mümkün değildir. İsnadlar ve iddialar tamamen asılsız
ve iftira niteliğindedir. Sunulan nedenlerle hakkımdaki suçlamalardan dolayı beraatime karar
verilmesi yargılama süresincede görev yaptığım yerin göz önüne alınarak duruşmalardan
vareste tutulmasını talep ederim. Bu emaillerin hepsi safsatadır iftiradır. Hiçbirini kabul
etmiyorum. Hakkımdaki suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum.” şeklinde beyanda
bulunduğu anlaşılmıştır.

 
76-Sanık Saadettin Doğan'ın (Kapatılan) İstanbul 12 Ağır Ceza Mahkemesi'nin

2010/34 Esas sayılı dava dosyasında 15/07/2010 tarihinde 5. celsede alınan savunmasında
özetle;" Sayın başkan değerli üyeler sayın cumhuriyet savcısı, ben Sadettin Doğan deniz
kuvvetleri komutanlığında 20 yıldır astsubay rütbesinde görev yapmaktayım. Bu sürenin
yaklaşık 17 yılını SAT grup komutanlığı bünyesinde tamamladım. Deniz kuvvetleri
bünyesinde kurulan ve ergenekon örgütü adına faaliyet yürüten illegal yapılanma içerisinde
yer aldığım iddiası iddianamede yer almaktadır. Mahkemeniz tarafından 4 kuruma sorulan ve
bu dava ile birleştirilen amirallere suikast davası dosyasınada giren sanıkların karıştığı bir
terör örgütü varmı sorusuna iddianamede bahsedilen silahlı terör örgütü eylemlerine ilişkin
herhangi bir bilginin herhangi bir istihbarat bilgisinin gelmediğini mevcut kayıtlardada bir
bilginin bulunmadığını ilgili kurumlar emniyet hariç bildirmişlerdir. İş yerinde evimde
yapılan aramalarda ve geçirdiğim tüm soruşturmalarda iddiayı destekleyen herhangi bir delil
mevcut değildir. Örgüt üyesi olmam iddiasına ilişkin tek delil olarak gösterilen emekli binbaşı
sayın Levent Bektaş'ın işyerinde elde edildiği iddia olunan DVD'deki uydurma kafes eylem
planıdır. İddianamede 21-24 Nisan tarihleri arasında yapılan kazılarda mühimmatların ele
geçirilmesinden sonra Levent Bektaş, Erme Onat, Ercan Kireçtepe, Eren Eren Günay,
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Mustafa Turhan Ecevit ve diğer şüpheliler Ergin Geldikaya, Ferudun Arslan, Ali Türkşen ve
Halil Cura ile irtibatlı olduğum iddiası vardır. 1993-2010 yılları arasında 17 yıldır görev
yaptığım SAT grup komutanlığında ismi geçen meslektaşlarımın hepsi SAT ihtisaslı
personeldir ve birlikte görev yaptığımız dönemler olmuştur. İrtibatımız amir memur, ast üst
ilişkisidir. Astsubay Ferudun Arslan askeri liseden sınıf arkadaşım aile dostumdur iddianame
eklerinde yer alan delil olarak gösterilen HTS telefon dökümlerinde 23 temmuz 2006 ile 12
ağustos 2008 tarihleri arasında sayın Levent Bektaş ile 66 adet telefon görüşmesi yaptığım
belirtilmiştir. 2007 temmuz ayına kadar olan süreçte 10 kişiden oluşan SAT kurs
komutanlığının kendisi komutanı ben ise emrinde çalışan astsubayı idim. Görüşmelerimiz
tamamen iş ve özel hayata ilişkin görüşmelerdir. Levent binbaşının temmuz 2007 yılında
emekli olmasından sonra Turhan Ecevit yarbay bulunduğumuz birime komutan olmuştur,
bUlunduğumuz birime komutan olmuştur. 23 temmuz 2006 ile 2 ocak 2009 tarihleri arasında
7 defa telefon görüşmemiz olması amir memur işleyişinde takditr edersinizki doğaldır. Ancak
Erme Onat binbaşım ile 23 temmuz 2006 tarihi ile 22 nisan 2009 tarihleri arası 8 adet
görüşmemizin olduğu belirtilmekte oysa bir senedir 0546 960 02 34 numaralı telefonu
kullanmakta idim. Yapılan aramalarda bu numaralı telefonum alınmıştır. Yurt dışında
olduğum 1 nisan ile 22 nisan 2009 tarihleri arası telefon görüşmesi yapmış olmamızda ayrıca
imkansızdır. Belirtilen tarihler kesinlikle yanlıştır. Zoraki bir telefon irtibatı kurulmaya
çalışılmıştır. Telefon görüşme içerikleri incelendiğinde illegal bir görüşme olmadığı
anlaşılacaktır. Ayrıca Ercan yarbay ve Eren binbaşı ilede telefon görüşmemiz yoktur.
İddianamenin 217. sayfasında emekli komutanım Levent Bektaş'da bulunduğu iddia edilen
DVDdeki kafes eylem planında görev planında birinci hücre elemanı şeklinde ismimin kayıtlı
bulunduğu ve kafes operasyonu eylem planını hazırlayan ve hayata geçirmek üzere
görevlendirilen ekip içerisinde yer aldığı tespit edilmiştir iddiası vardır. 30 mart 2009
tarihinde hazırlandığı iddia edilen sahte planı hazırlayanlardan olmam için emekli komutanım
Levent Bektaş, yarbay kireçtepe, binbaşı günay ve binbaşı onat ile o tarihler öncesinde birlikte
hazırlık çalışmasında bulunmam gerekmektedir. İsmi belirtilen komutanlarımla son senelerde
ne askeri ne sivil bir ortamda toplantı, görüşme, çalışma yapmadık bir araya gelmedik
iddianameden hangi sebebin veya delilin hazırlayanlardan olduğuma işaret ettiğini anlamak
mümkün değildir. Bir örgütten bahsedilebilmesi için hiyerarşik yapı olması gerekmekteyken
benim bu kadar hem kıdemli hem akademik eğitimli subay içerisinde hazırlayan olmamda
mantıksızdır. İddianame ve eklerinde yapılan soruşturma ve incelemelerde de soruşturma
dosyasıyla ilişkilendirilebilecek herhangi bir bilgi, belge ve bulgu tespiti edilememiştir tespiti
vardır. Mart 2009 tarihinde oluşturulduğu söylenen kafes operasyonu eylem planında
marmara bölge komutanlığı birinci hücre elemanı telsiz kıdemli başçavuş Sadettin Doğan
olarak ismim yer alması iddiası vardır. Sahte kafes planında soruşturma safhasında bilgim
oldu. Bahse konu listedeki deniz kuvvetleri personelinden Tanju Veli Aydın ve Emre
Sezenler'in aynı birinci hücre içerisinde gösterilmemize rağmen hayatımın hiçbir döneminde
tanımadım görmedim vede irtibata geçmedim. Sahte planı hazırlayanlarca hedef alınan
listedeki 41 deniz kuvvetleri personelinden sadece 7'sini aynı komutanlık içerisinde çalıştığım
için tanımaktayım. Diğer 32 kişiyi hiç tanımam irtibatım olmamıştır. Dolayısıyla sözde plan
yalandır iftiradır. Emekli astsubay Ergin Geldikaya'dan elde edilen 120 nolu CD içerisinde su
altı taaruz grup komutanlığı personel isim listesi isimli word belgesinde 88. sırada telsiz
kıdemli üst çavuş Sadettin Doğan olarak rütbe ve ismim bulunması örgütsel irtibat olarak
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sunulması iddiası vardır. Su altı taaruz grup komutanlığı uzun süre görev yapan sayın Ergin
Geldikaya'da personel isim listesinin bulunması doğaldır yaklaşık 9-10 sene önce rütbem ile
9-10 sene önce rütbem ile ismimin yazılmasının ise listenin güncel bir belge olmadığını
örgütsel bir ihtimal için yeterli maddi delil içermediği kanısındayım. Ayrıca benden önceki ve
sonraki listede ismi bulunan tüm SAT personelinin örgütsel irtibatı olduğu anlamı çıkmaktadır
ki buda mantık dışıdır, mAntık dışıdır. İddianamede yer alan suçlamaya delil olarak gösterilen
ihbar mektubu elektronik posta ihbarlarının nereden kim tarafından gönderildiği ve kimliğinin
ne olduğu bilinmeyen şahısların yazdığı ihbarlar çelişkiler ve iftiralarla doludur. İlk ihbar
mektubunda birlikten mühimmat çıkarma iftirası varken sonrasında poyraz poyrazköye
mühimmat gömme sonrasında denizaltıya paylayıcı yerleştirme iftiralarına daha sonrada
dahada alçaklaşarak en son eşinin GATA'daki tanıdıklarından yararlanılabilinir yalanı eklendi.
Her ihbardan sonra hem askeri savcılık hem özel yetkili savcılık ev iş yeri aramaları kan kıl
tükürük biyolojik incelemeleri el yazısı örnekleri farklı yönden fotoğraf çekimi gibi türlü
incelemeler yaptılar netice hep delil bulgu yoktur ifadesi ile sonuçlanmıştır. Eşim 15 sene
haydarpaşa GATA'da hemşire olarak çalışmakta idi tanıdıklarından nasıl yararlanılacağını ise
bilmiyorum bahse konu denizaltıyada hiç gitmedim. İhbar mektubunda denizaltıda patlayıcılar
bulunmasının ardından askeri makamların soruşturma açtığı belirtilmekte oysa patlayıcılar 14
kasım 2008 tarihinde bulunmuş 24 Nisan 2009 tarihinde ise askerş savcılık hakkımızda
soruşturma açmıştır. Buda yine ihbarların tutarsızlığını göstermektedir. Denizaltında
patlayıcılar 14 kasım 2008 tarihinde bulunmuş oysa 30 mart 2009 tarihinde hazırlandığı iddia
edilen kafes eylem planında bahsedilmesi hayatın olağan akışına aykırıdır. Iddia, hakkımda
isnad edilen hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Tamamen iftiradan ibaretten dolayı iddiaları
reddediyorum bu iftiralardan dolayı maddi manevi zarar gördüm müfteriler hakkında yasal
işlem yapılmasını arz ediyorum. Sunulan nedenlerle öncelikle duruşmalardan vareste
tutulmama ve yargılama sonucunda da beraatime karar verilmesini talep ediyorum” şeklinde
beyanda bulunduğu anlaşılmıştır.

 
77-Sanık Levent Görgeç'in (Kapatılan) İstanbul 12 Ağır Ceza Mahkemesi'nin

2010/34 Esas sayılı dava dosyasında 15/07/2010 tarihinde 5. celsede alınan savunmasında
özetle;" Sayın başkan sayın üyeler yaklaşık 40 dakika sürecek savunmama başlıyorum
öncelikle kendi durumumdan başlayacağım. Geçen yıl ağustos ayında yüksek askeri şura
kararlarıyla koramiral rütbesine yükseltildim. Herhangi bir sabıkam olmadığı gibi meslek
hayatım boyunca hakkımda disiplin soruşturması dahi açılmamış, yasalara uygun davranmayı
kendine ilke edinmiş ve bana verilen görevleri başarı ile icra etmiş bir subayım. Mesleğimin
özelliği itibariyle daha askeri okula girişte başlayan ve askeri meslek hayatım boyunca devam
eden onlarca güvenlik tahkikatından geçirildim. Sadece bu kadarda değil meslek hayatımın
çok büyük bir bölümü birbirlerinin nefes almasını bile duyacak yakınlıkta yaşayan personelin
görev yaptığı harp gemilerinde geçmiştir. Gemi ortamı hepimizin hayatımız boyunca maruz
kalacağı tahkikatlardan çok daha etkin en doğal halinizle hem astlarımız hemde üstlerimiz
tarafından sürekli gözlem altında bulunduğumuz bir ortamdır. Bu süreçte dahil hakkımda
hiçbir şikayet, ihbar veya yasa dışı oluşumlarda bulunduğuma dair bir tespit bulunmamaktadır
bulunamaz. Bütün bunların sonucu olarak konuşmamın başında da belirttiğim gibi 2009 yılı
yüksek askeri şura toplantısı öncesi yapılan ayrıntılı güvenlik tahkikatında da hakkımda
olumsuz hiçbir tespit olmaması nedeniyle terfiim gerçekleşmiştir. Sayın başkan hakkımda
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düzenlenen iddianame terfi için değerlendirildiğim ağustos 2009 şurası öncesine yakın
tarihlerde yaklaşık 4 ay öncesinde başlayan ve belirli bir zaman sırasında ortaya çıkan
tamamen sanal dijital bilgisayar kayıtlarına ve gerek kimliksel gerekse içeriksel nitelikleri
belli olmayan asılsız ihbar maillerine dayanılarak hazırlanmıştır. Kullanılan yöntem aynıdır
komplocular hazırladıkları senaryoya ve senaryoda yer verdikleri şahıslar hakkında kurgulu
bir zaman olay cetveline istinaden gönderdikleri ihbar mektubu mailleri ve dijital veriler ile
ortamı diledikleri gibi şekillendirmek suretiyle delil oluşturma dolayısıyla yargıyı etkileme
gayreti içerisine girmişler ve maalesef bu konuda başarılı olmuşlardır. İddianamede yer alan
benimle ilgili iftira ve komploların temeli 13 nisan 2009 tarihinde çağdaş yaşam destekleme
derneği kadıköy şubesinden, 22 nisan 2009 tarihinde emekli binbaşı Levent Bektaş'ın iş
yerinden, haklarında yürütülen başka bir soruşturma sebebiyle işlem yapılan Alperen
Erdoğan, Yakut Aksoy, Tarık Ayabakan ve Burak Düzalan'ın 17 temmuz 2009 tarihinde
evinde yapılan aramadan ele geçirildiği iddia edilen komplo ürünü dijital kayıtlar ile 24 mayıs
2009 tarihinde İstanbul emniyet ihbar hattına gelen asılsız ihbar mailine dayandırılmaya
çalışılmıştır. Bu dava öncesinde soruşturma kapsamında 30 haziran 2009 tarihinde İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifademde savcılık tarafından yöneltilen sorulara doğru ve
samimi cevaplar verdim. Adli mercileri yanıltma çabası içine girmedim. İfade sürecinde genel
olarak bir kısım şüphelilerle ilgim sorulduğunda sadece askeri öğrenimim ve meslek hayatım
boyunca çeşitli vesilelerle tanıdığım kişileri tanıdığımı, bunlarla ilişkimin görevim ile kısıtlı
kaldığını görev ilişkim dışında başka bir ilişkim olmadığını beyan ettim. Savcılık
makamınında örgüt üyesi olduğu iddia edilen bu kişilerle benim toplantı yaptığıma
görüşmüşlüğüme ilişkin olarak ortaya koyabildiği herhangi bir iletişim tespit tutanağı, bant
kaydı ve benzeri tespit veya somut delil bulunmamaktadır ve bulunamaz. Buna rağmen
hazırlanan iddianame ile hakkımda deniz kuvvetleri komutanlığı içerisinde oluşturulan
ergenekon terör örgütü ile doğrudan bağlantılı olan ve ergenekon terör örgütünün amaçları
doğrultusunda faaliyet gösteren illegal yapılanma içerisinde yer aldığım ve birçok örgütsel
dökümanda ismimin geçtiği tespit edildiği iddia edilmiştir. Hakkımdaki iddiaların ilki 24
mayıs 2009 tarihinde gelen mail ihbarında mevcut isnatlara dayandırılmaktadır. Ancak
soruşturma sürecindeki taleplerimize rağmen bu ihbarin nereden kim tarafından
gönderildiğine ilişkin olarak araştırma yapılmadığı ve kaynağının tespit edilmediği
anlaşılmaktadır. İhbar mailinde hakkımda yazılanlar tamamen gerçek dışıdır. Mailin ekindeki
şematik listenin 32. sırasında yer alan iletişim bilgilerimden 0535 695 84 87 numaralı cep
telefonu adıma kayıtlı 2002 yılında alınmış satın aldığım fakat 2002 yılından bugüne kadar
oğlum tarafından kullanılan telefondur. Bu durum hakkında 30 haziran 2009 tarihinde yapılan
sorgumda sayın savcılık makamına beyanda bulundum. Telefon kayıtlarının incelenmesi
sonucu gerçeğin ortaya çıkacağını belirttim ve ifade zaptıma bu hususta geçirilmiştir. Bu
kapsamda iddianamenin delillerin ve hukuki durumun değerlendirilmesi kısmında beyanlarım
dikkate alınarak oğlumun kullandığı telefonun lehte delil olarak sunulmadığı ve iletişim tespit
tutanak kayıtlarının bulunmadığı tespit edilmiştir. Gerek benim gerekse fiili olarak 2000
yılından bu yana oğlum tarafından kullanılan her iki telefon numara bilgileri için türkcell'de
rehbere açık kaydı bulunduğundan isim sorgusu ile telefon numaralarını bulmak mümkündür.
Komplo maili yazan kişi yada yazan kişiler telefon numaramı bu şekilde elde ederek yapılan
iftiralara gerçeklik kazandırmaya çalışmıştır. Oysa gerçekten bir örgüt üyesi olan kişinin
kendi açık kimlik kaydıyla çok uzun süredir sahip olduğu telefon veya e posta adresini suç
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işlemek maksadıyla kullanması mantıksızdır ve hayatın olağan akışına aykırıdır. Kaldı ki
dosyada mübrez hakim kararına istinaden 2000 yılından itibaren incelemesi yapılan bana ait
iletişim tutanaklarında da bir suç unsuru tespit edilmemiştir edilmeside mümkün değildir. 24
mayıs 2009 tarihli ihbar maili ekinde bulunan personel listesi ancak deniz kuvvetlerinde
mevcut personel listelerinden istifade edilerek hazırlanabilir bu durum daha önceki mahkeme
huzurunda bulunan sanıklar tarafından belirtilmiştir bir ihbarcının listede mevcut yüzü aşkın
yaklaşık 171 askeri personel hakkında bu kadar ayrıntılı bilgi toplaması mümkün değildir.
Farklı bölgelerde görev yapan subaylar hakkında gerçeğe uymayan isnadlarda bulunan ihbarcı
tarafından söz konusu subayların kişisel iletişim bilgileri hakkında ayrıntılı araştırma
yapılarak ihbara geçerlilik kazandırılmaya çalışılmış ve ihbarda adı geçen askerler hakkında
hayal mahsulü gerçekle ilişkisi olmayan olgu ve eylemler isnad edilmiştir. 23 mayıs 2009
tarihli asılsız ihbar mailinde yer alan tarafıma yönelik deniz kuvvetleri komutanlığı ile çağdaş
yaşamı destekleme derneği arasında sözde ergenekon terör örgütü arasında irtibatı sağlamaya
ilişkin iftiraların kısmen internette ve 18 nisan 2009 tarihli bugün gazetesinde yayınlandığı
tarafmızdan tespit edilmiştir. Söz konusu tespitlere ilişkin internet bilgileri avukatlarımın bila
tarihli savcılık makamına sunduğu beyan ve talepleri arasında yer almasına rağmen bu konuda
bir araştırma yapılmadığı anlaşılmaktadır. Bu hususta komplo saikli yazılan ihbarlardaki
bilgilerin daha önce basına servis edilerek kamu oyu yaratılması amaçlandığı açıktır. Ayrıca
24 mayıs 2009 tarihli ihbar mailinden bir gün önce gönderilen 23 mayıs 2009 tarihli ihbar
mailinde deniz kuvvetleri ile çağdaş yaşamı destek derneği arasında irtibatı mahkeme
huzurunda bulunan albay Ali Türkşen'in sağladığı ifade edilmektedir. Yaklaşık 22 saat sonra
gönderilen 24 mayıs tarihli ihbar mailinde ise bu görevin tarafımdan yapıldığı belirtilerek
yüksek askeri şura toplantısına 2 ay kala hakkımda soruşturma başlatılarak kamu oyu
nezdinde karalanmaya çalışıldığım ve bu yolla TSK'nın halkın güvenini yitirerek ve
etkisizleştirilmesine çalışıldığı açıktır. Şu 23 mayıslı ihbar maili Ali Türkşen albay Ali
Türkşen'in ÇYDD'yi kordine ettiğine dair arka sayfalarda işaretli olarak mevcuttur. Şu benim
hakkımda yazılan 24 mayıs 22 saat sonra yazılan ihbar maili. İhbar maili ekinde yer alan
tabloda hakkımda Cem Gürdeniz takibinde imaj olarak parlayan yıldızımız, eğitimi Bülent
Şenses ile birlikte organize edecekler şeklinde el yazısı ile yazılmış bir not yer almaktadır bu
ifade anlamsızdır. Tümamiral Cem Gürdeniz meslek hayatım boyunca amirim olarak görev
yapmamıştır. Ancak nedense iddianame hazırlanırken savcılıktaki ifadem değiştirilerek tekrar
söylüyorum savcılıktaki ifadem değiştirilerek iddianameye geçmişte Tümamiral Cem
Gürdeniz'in amirim olduğu yazılmıştır. Ayrıca Tümamiral rütbesindeki bir subayın yüksek
askeri şura kararlarına etki etmesi söz konusu değildir. Eğitimi Bülent Şenses ile birlikte
organize edecekler iddiasına yönelik olarak deniz kuvvetlerinde halen albay rütbesinde bir
subay olan Bülent Şenses deniz eğitim ve öğretim komutanlığı ve bağlısı birliklerde hiç görev
yapmamıştır. Bende sadece bu iftiralara maruz kaldığım ağustos 2008 ağustos 2009
döneminde bir yıl süreyle deniz eğitim ve öğretim komutanlığında görev yaptım. Göreve
katılış belgem dava dosyası içerisinde yer almaktadır. Aleyhimde olan asılsız iddialara
dayanak yapılan bir diğer konu çağdaş yaşam destek derneği kadıköy şubesinden çıktığı iddia
edilen mektup türkan saylan doc ve türkan saylan önyazı doc isimli dijital dosyalardır. Deniz
kuvvetleri plan personel başkanı tuğamiral Serdar Okan Kırçiçek tarafından çağdaş yaşamı
destekleme derneği müteveffa başkanı Türkan Saylan'a hitaben yazıldığı iddia edilen
mektubun sonunda kurmay kıdemli albay Levent Görgeç, yarbay Ali Tatar ve Oktay Çetin'in
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isimlerini Oktay Çetin hariç irtibat telefonlarını ve mail adreslerini yazarak bu kişilerin çağdaş
yaşamı destekleme derneğine her konuda yardımcı olacaklarını ve bu kişilerle her konuyu
paylaşabileceklerini belirttiği bu kapsamda benim çağdaş yaşamı destekleme derneği ile deniz
kuvvetleri arasındaki bağlantıyı ergenekon terör örgütü adına sağladığım, deniz harp
okulundan mezun olan öğrencilerin çağdaş yaşamı destekleme derneğine bağlı ata evlerinden
kopmaması konusunda görevli olduğum öğrencilerin ata evleri ve karargah evleri ile düzenli
olarak irtibatının sağlanması ve ergenekon adına faaliyet göstermelerinin sağlanması
konusunda ergenekon tarafından görevlendirildiğim şeklinde asılsız ve uydurma iftiralar ve
buna bağlı olarak soruşturma makamı tarafından yöneltilen suçlama ve iddialar
bulunmaktadır. Mektup türkan saylan doc ve türkan saylan önyazı doc isimli dijital dosyalara
ilişkin olarak çağdaş yaşamı destekleme derneği ile bir ilişkim olmadığı gibi çağdaş yaşamı
destek derneğinin herhangi bir eylemine katılmışlığım, veya böyle bir iddiayı destekleyen
herhangi bir delil bulunmamaktadır bulunamaz. Ayrıca çağdaş yaşamı destekleme derneğinin
tarafındanda yapılan bütün açıklamalarıyla bu kapsamdaki iddia ve isnatların hepsi
reddedilmiştir. Madem böyle bir ilişki vardır bu davada neden çağdaş yaşamı destek
derneğinden kimse yargılanmamaktadır. Aleyhime olan iddialara dayanak yapılan çağdaş
yaşamı destek derneği kadıköy şubesinden çıkan mektup türkan saylan doc ve türkan saylan
önyazı doc isimli dijital dosyalar hakkında mektubu gönderdiği iddia edilen Tuğamiral Serdar
Okan Kırçiçek ve çağdaş yaşamı destekleme derneği ilişkileri faaliyeti hakkında bir
soruşturma yapılmamış, mektubu yazdığı iddia edilen tuğamiral Serdar Okan Kırçiçek ve
çağdaş yaşamı destekleme derneği ilgilileri ve belgelerde diğer bir irtibat personeli olarak adı
geçen Oktay Çetin'in ifadelerine dahi başvurulmamıştır. Aranan şahısların ifadeleri
olmaksızın soruşturmanın eksik bırakılarak mesnetsiz ve somut maddi olaylara dayanmayan
şekilde iddiaların aleyhime oluşturulduğu anlaşılmaktadır. Deniz kuvvetleri bünyesinde görev
yapan tüm personelin özlük ve kişisel bilgilerin tamamı personel bilgi sistemi şeklinde
adlandırılan dijital kayıtlarda bulunmaktadır. Bu dosyanın sonundaki diğer belgelerde bulunan
iletişim bilgilerim sabit cep telefonu email adresi TSK kurumsal ağı içerisinde TSK'da görev
yapan ve kurumsal ağa giren her personel tarafından görülebilmekte ve okunabilmektedir. Bu
ihbarlara geçerlilik kazandırmak için belgeye eklenen bu tip bilgilere itibar edilemez. Ayrıca
mektup türkan saylan doc isimli dijital dosyanın içerik yönünden tamamen bir kurgu
olduğunu gösteren hususlar şunlardır. Belgenin sonunda aşağıda iletişim bilgilerini verdiğimiz
arkadaşlarımız konudan haberdardır ve sizlere her konuda destek olacaklardır ibaresi olmasına
rağmen belgede adı geçen Oktay Çetin'in iletişim bilgileri yazıl mamıştır. Mektupta adı geçen
kişinin tam olarak hangi Oktay Çetin olduğu bilinmemekle birlikte deniz kuvvetlerinde görev
yapan Oktay Çetin deniz eğitim ve öğretim komutanlığında değil deniz harp akademisi
komutanlığında görev yapan bir albayımızdır. Görevli olduğu deniz harp akademisi
komutanlığının askeri okullar ile hiçbir görev bağı bulunmamaktadır. Oktay Çetin eğer çağdaş
yaşamı destek derneği faaliyetlerini koordine ediyor ise Aydın Ortabaşının emekli albay
Ortabaşının 18 ekim 2008 tarihinde Türkan Saylan'a hitaben yazdığı iddia edilen mektuplarda
ek delil klasörü 1 dizi 129'da mevcut ve şu anda sizede verdiğim aynı mektuptur belirtilen
deniz harp akademisine yönelik referans isim listesinde mevcut diğer isimler ile birlikte
bulunması gerekirdi çünkü çalıştığı komutanlık orasıydı. Görev yapmadığı komutanlıkta
görevlendirilmiş olması ve iletişim bilgilerinin yazılmamış olması çağdaş yaşamı destekleme
derneği kadıköy şubesinden çıktığı iddia edilen ve halen dijital olarak varlığı tarafımıza
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kanıtlanmamış tekrar söylüyorum halen dijital analizi yapılmamış bunca talebimize rağmen
bize halen dijital varlığı kanıtlanmamış ve dijital analizi yapılmamış belgenin gerçeklerden
uzak ve özel olarak düzenlenmiş mesnetsiz komplo belgesi olmasından kaynaklanmaktadır.
Sizde dijital mektubun içinde yer aldığı iddia edilen konularda askeri okullara öğrenci alım
faaliyetleri mevzuata tabidir farklı bir çok komutanlıktan tefrik ediken personelin katılımı ile
oluşturulan bir komisyon marifetiyle yürütülmektedir. Öğrenci alımlarında geçen yıl görev
yaptığım birimin ve benim herhangi bir görevim yoktur ve geçici olarak dahi böyle bir göreve
yada komisyona tefrik edilmedim. Diğer taraftan mektupta yer alan ve öğrencilere ve bizzat
ilişki kurulmasına ihtiyaç duyulan suçlamalara yönelik olarak yapmış olduğum görev sadece
okul komutanlıklarıyla resmi ve deniz eğitim ve öğretim komutanı onaylı yazışmaları içeren
seviyededir. Bu görevde hiçbir zaman öğrenci ile bizzat ilişki kurulmaz. Öğrenci ile askeri
okullardaki öğrenci alay teşkilatı ilgilenir. Bu takip ve kontrol görevlerine öğrencinin izindeki
hal ve hareketleride dahildir. Konferans planlamaları ile ilgili olarak ise okulların hazırladığı
taslak plan esas alınarak 2008-2009 döneminde bir yıl söreyle görev yaptığım birimin
koordinatörlüğünde hazırlanan nihai planlama deniz eğitim ve öğretim komutanı amiral
tarafından onaylanarak deniz kuvvetleri komutanlığı bağlısı okul ve kurs komutanlıklarına
yayımlanır. Yıl içerisinde üst makam emri veya okulların ilave konferans ihtiyacı olur ise yine
aynı hiyerarşi ile onay alınarak konferanslar planlanır. Bunlara ilave olarak bence hepsinden
de önemlisi sistemin işleyişi hakkında sizleri bilgi sahibi kılmak için ifade etmek isterim ki
silahlı kuvvetler içerisindeki her konuda olduğu gibi askeri öğrencilerin temin, eğitim, disiplin
ve idari tüm uygulama süreçlerine yönelik tüm esaslarda askeri yönerge ve talimatlarla
düzenlenmiştir ve buna göre yürütülmektedir. Sayın başkan iddianame hazırlamaktan sorumlu
makam soruşturma aşamasında bu konuları genel kurmay başkanlığına resmen sorabilir ve bu
cevaplarıda alabilirlerdi. O zaman bu komploda mahkeme safhasına önceden ortaya çıkardı
bende burada devlet ciddiyeti ile bağdaşmayan bu konulardaki suçlamalara karşı savunma
yapmak zorunda olmazdım. Mektup türkan saylan doc ve türkan saylan ön yazı doc isimli
dijital dosyalarda adı geçen ve soruşturma sürecinde intihar eden müteveffa yarbay Ali Tatar'a
ait intihar mektubunun bir örneği alınarak soruşturmaya dahil edilmemiştir. Benim ile birlikte
kordinatör olarak görevlendirildiği iddia edilen müteveffa yarbay Ali Tatar'da söz konusu
iddiaları reddetmiştir. Müteveffa yarbay Ali Tatar onuruna ve kişilik haklarına yapılan bir
saldırı olan mesnedsiz iddialara daha fazla dayanamayarak intihar etmiş ve bıraktığı intihar
mektubunda iddialara karşı son diyeceklerinin ölüme giden bir şahsın dürüstlüğü içerisinde
beyan etmiştir. Ancak soruşturma makamlarının müteveffa yarbay Ali Tatar'a ait son
mektubuda değerlendirmeye almadığı, deliller arasında saymadığı, asılsız dijital ihbarlar
kadar dahi itibar etmediği anlaşılmaktadır. Aynı aramada bulunduğu iddia edilen türkan
saylan 1, türkan saylan2, türkan saylan3 isimli 3 dosyanın dijital analizi yapılmış ancak benim
ile ilgili asılsız iddiaların dayanağı olan mektup türkan saylan doc ve türkan saylan önyazı doc
dosyanın dijital analizi yapılmamıştır. Yani word dosyası olduğu iddia edilen bu dosyanın
varlığına ilişkin iddia makamı dosyaya herhangi bir delil sunamamıştır. Bu saatten sonra
sunulacak olan delilde ne şekilde gelir şu ana kadar izlediğim davalardan da endişe
içerisindeyim. Deniz kuvvetleri ile çağdaş yaşam destekleme derneği arasında iddia edilen
irtibatlar kapsamında emekli albay Aydın Ortabaşı tarafından yazıldığı iddia edilen ve emekli
oramiral Özden Örnek, koramiral Feyyaz Öğütçü, koramiral Kadir Sağdıç, koramiral Can
Erenoğlu, albay Mert Yanık ve benzeri deniz kuvvetlerinde görevli subayların referans ve
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kordinatör olarak gösterildiği mektup ve dijital kayıtlar iddianameye eklenmiştir. Bu
kapsamda huzurda bulunan albayMert Yanık'ın iş yerinde yapılan aramada bulunduğu iddia
edilen ab080813205357 seri numaralı CD'nin incelenmesi neticesinde türkan saylan1, türkan
saylan 2, türkan saylan3 isimli word dosyalarının bulunduğu dosyaların incelenmesi
sonucunda ise çağdaş yaşamı destekleme derneği kadıköy şubesinde el konulan bilgisayardan
çıkan türkan saylan1, türkan saylan 2, türkan saylan3 isimli dijital dosyaların aynı olduğu,
türkan saylan 2 doc adlı dijital belgede 18 ekim 2008 sayın türkan saylan öncelikle davetimi
kabul ettiğiniz diye başlayan ve sonunda da irtibatlar tümamiral a can e deniz harp akademisi
komutanı telefon numarası ve ihbar maili kurmay kıdemli albay mert yanık huzurunda
bulunan deniz harp akademisi komutanlığı öğretim elemanı telefon numarası ve email
şeklinde yazılan yazıldığı tespitler arasındadır. Söz konusu tespitlerde bu kez tümamiral can
erenoğlu, kurmay kıdemli albay Mert Yanık'ın deniz kuvvetleri ile ÇYDD arasındaki irtibatı
sağladığına ilişkin kayıt ve iddialar bulunmaktadır. Bu kayıtlar ile benim aleyhime olan
kayıtların çelişmesi iddiaların tümünün mesnedsiz olduğunun bariz göstergelerinden bir
tanesidir. Genel başkanlığını gülsever yaşar'ın yaptığı çağdaş eğitim vakfı ve yapılan
aramalarda el konulan dijitallerin incelenmesinde bazı konferanslarda kızların gruplar halinde
askeri öğrencilerle çekilmiş fotoğraflarının olduğu iddia edilmiştir. Size verdiğim fotoğraf
iddianame içerisinden alındı ek delil klasörlerinden bu bir askeri okulda bir konser faaliyeti
askeri okul öğrencileride gözüküyor ama deniz kuvvetlerinden değil yanında da
zannediyorum faaliyete katılan siviller var tahmin ediyorum resmi bir ilgili okul
komutanlığının bilgisi dahilinde ve olağan sosyal faaliyet kapsamında organize edildiği
dosyada mevcut resimden anlaşılan faaliyette deniz okulu öğrencilerinin bulunmadığı bu
resmin benim soruşturmam ile ilgilendirilmesi ölçüsüz olmuştur. Resmi olarak icra edildiği
anlaşılan bu faaliyete ait fotoğrafın iddianame içerisinde yer alması mahkeme heyetinin yani
sizin defalarca burada TSK'yı yargılamıyoruz hassasiyetinede ters bir durumdur. Söz konusu
iddialara ilişkin olarak 30 haziran 2009 tarihinde savcılık sorgumdan bir gün önce yani 29
haziran tarihinde bir mail daha var emniyete gönderilen Selim Demircioğlu tarafından
gönderildiği iddia edilen asılsız ihbar mektubunda deniz kuvvetleri içerisindeki birçok kişinin
sözde icra ettikleri çeşitli ergenekon faaliyetleri anlatılmaktadır. Daha önceki ihbar mailinde
tarafıma yöneltilmiş suçlamalar bu mailde başka isimlere isnad edilmiştir ki bana yazılan mail
hatırlarsanız 24 mayısta gelmişti bu 29 haziran tarihli bir maildir ve birsürü konuyada
özetlemektedir. Ancak benim aleyhime bir iddiada bulunulmamıştır. Buda gün be gün basında
yayınlanan olaylara göre hedef alınan farklı asker kişilerin sözde örgütle ilişkilendirilmesine
yönelik olarak hazırlanan komploların bir göstergesidir. Bu konu soruşturma makamları
tarafındanda değerlendirilerek bu sözde ilişkiler içerisinde rastgele kişilerin iddianame
kapsamına alındığı görülmektedir. Yapılan isimsiz ve niteliği belli olmayan ihbarlara
dayanılarak çağdaş yaşam destek derneği ile deniz kuvvetleri arasındaki bağlantıyı ergenekon
terör örgütü adına sağladığım deniz harp okulundan mezun olan öğrencilerin çağdaş yaşam
destekleme derneğine bağlı ata evlerinden kopmaması konusunda görevli olduğum
öğrencilerin ata evleri ve karargah evleri ile düzenli olarak irtibatının sağlanması ve
ergenekon adına faaliyet göstermelerinin sağlanması konusunda ergenekon tarafından
görevlendirildiğim ve ergenekon terör örgütü amaçları doğrultusunda faaliyet gösteren illegal
yapılanma içerisinde yer aldığım iddiaları tamamiyle mesnedsizdir bu konuda hiçbir maddi
fiil ortaya konulmadığı gibi ata evleri devrimci karargah evleri konularında yapılan
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soruşturmalardada hakkımda bir kayıt tespit bulunmamaktadır ve bulunamaz. Haklarında
yürütülen başka bir soruşturma sebebiyle ki bu davalar birleşti Alperen Erdoğan, Yakut
Aksoy, Tarık Ayabakan ve Burak Düzalan'ın evinde yapılan aramada ele geçirildiği iddia
edilen flash bellekteki C klasörü içerisinde bulunan eruygur isimli word belgesinde eruygur
paşa ile eğitim komutanlığında yapılan toplantıda karargahımızı ilgilendiren emirler başlığı
altında toplantıya katılanlar şener eruygur ksfi levent görgeç ledcte şeklinde ibareler
bulunduğu emir komuta başlığı altında ise oluşturulacak projelerin sevk ve idaresi üst
kuruldan onaylandıktan sonra 3 aşamalı emir komuta zinciri hayata geçirilecektir şeklinde
ibarenin devamında mevcut doğu perinçek kurye levent görgeç, ali tatar, ali sg şeklinde
bulunan kaydın iddia makamı tarafından şahsımın örgütsel irtibat işlemi açısından yerimi
gösterdiği iddia edilmiştir. Ayrıca diğer isimli klasör içerisinde bulunan toplantı kararları
mayıs word belgesinde 2008-2009 yılındaki görevlilerin yerine gelecek teğmenlerin devir
tesliminin yapılması buna göre başlığı altında albay Levent Görgeç ile bağlantı kuracak
kişilerin tespiti şeklindeki ibarenin diğer isimli klasör içinde bulunan görevlendirme word
belgesindeki başkandan gelen emirler doğrultusunda yapılan görevlendirmem başlığı altında
devrimci karargahtaki çekirdek kadronun diğerleri ile olan bağlantının yapıya zarar
vermeyecek şekilde ayrıştırılmasını Levent Görgeç sağlayacak şeklinde ibareler bulunduğu
iddia edilerek savcılık makamı tarafından söz konusu dijital kayıtlarda geçen ibarelerin
sanığın örgütteki faaliyetleri açısından delil olarak nitelendirilen belgeleri doğrular mahiyette
olduğu şeklinde değerlendirmeler yapılmıştır. Ancak soruşturma makamlarının söz konusu
değerlendirmeyi yaparken Şener Eruygur ile ne zaman nerede toplantı yapıldığı, toplantıya
katılanlar ve toplantının mahiyetinin ayrıca Şener Eruygur'un eğitim komutanlığına herhangi
bir ziyaretinin olup olmadığı mahiyetinin soruşturulmadığı anlaşılmaktadır. Şener Eruygur
sadece medyadan emekli orgeneral olarak bilirim kendisi ile hiçbir ilişki ve irtibatım
olmamıştır. İddia edilen toplantı dönemi Şener Eruygur'un rahatsızlığı nedeniyle tahliye
edildiği ve geçirdiği kazaya bağlı tramva sebebiyle hafızasını kaybettiğine ilişkin rapor
aldığını medyadan öğrendiğimiz döneme denk gelmektedir. Söz konusu sağlık raporu ile
malül bir kişi ile yapıldığı iddia edilen toplantı ancak asılsız ihbarlarda ve niteliği belli
olmayan dijital olarak yer alan mesnetsiz kayıtlar ile açıklanabilir. Diğer taraftan iddiada adı
geçen ve kamu oyunda kafes eylem planı davası olarak bilinen yine bu mahkeme huzurunda
devam eden dava kapsamında savunmasını yapan tuğamiral Fatil Ilğar tarafından bu konuya
ilişkin yapılan savunmada böyle bir toplantının yapılmadığı beyan edilmiş eğitim
komutanlığından kasıt deniz eğitim komutanlığı ise oraya 2008 ayı içerisinde vatan
tatbikatında görevlendirilmeleri nedeniyle bu tatbikatta görevlendirilen tüm amiraller ile
birlikte oraya terfi etmiş olması nedeniyle bu konuda ananelerimize uygun olarak koramiral
Kadir Sağdıç'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundukları ancakbu ziyarete kesinlikle emekli
orgeneral şener eruygurun bulunmadığı ayrıca bu ziyaretin sadece amiraller tarafından
gerçekleştirilen bir ziyaret olduğu benim o tarihlerde albay rütbesinde olmam nedeniyle o
ziyarette bulunmadığım belirtilmiştir. O dava kapsamında mahkemenize sunulan belgeleri ben
bir kez daha sunuyorum. Koramiral Kadir Sağdıç'ın ifadeside aynıdır ve ziyarete ilişkin resmi
belgeler haziran ayındaki duruşma esnasında mahkemenize sunulmuştur. Görüldüğü üzere bu
iddiadada diğerleri gibi iddia makamı tarafından ayrıntılı soruşturulmadan, ilgili komutanlığa
sorulmadan ismi geçenlerin bilgisine başvurulmadan iddianameye konulmuştur. Ayrıca
ergenekon terör örgütü soruşturması olarak adlandırılan soruşturmalarda ele geçirilen temel
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örgütsel dökümanlarda naylon terör örgütleri kurmak içlerine sızmak ve yönetmenin
ergenekon örgütünün stratejilerinden biri olduğu iddianamede geçmektedir. Haklarında kamu
davası açılan ve halen yargılanan farklı ergenekon terör örgütü sanıklarında deniz kuvvetleri
komutanlığında yapılanma ve dhkp/c ile irtibatlı subaylar başlığı altında dökümanın ele
geçirilmesinin ergenekon terör örgütünün farklı terör örgütlerine sızmak ve yönetmek
stratejisini yürttüğü şeklinde değerlendirilmiştir. Bu kapsamda benimde devrimci karargah
örgütü ile bağlantım olduğu iddia edilmiştir. Söz konusu iddialara ilişkin olarak işçi
partisinden ele geçirildiği iddia edilen karargah evleri dökümanı şu anda size sunduğumuz
odur iddianamenin içerisinden alınmıştır isimli belgede yer alan şematik yapılanmada ne
deniz kuvvetlerine dair bir yapılanma nede benim adım yer almaktadır. Karargah evleri
dökümanında kesinlikle telefon kullanılmayacak iletişim canlı kurye ile sağlanacaktır şeklinde
bulunan kayıda karşın sözde görevlendirme mektubunda benim kendi kimlik bilgileriyle
aldığım telefon marifetiyle iletişim kurmam öngörülmektedir. Yine aynı dökümanda bulunan
Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde bulunan daha ziyade havacı kesimin tekrar söylüyorum
türk silahlı kuvvetlerinde sadece havacı kesimin karargah evleri projesinin bir parçası olduğu
hassas kaynak bilgilerindendir şeklinde tespit ve kayıtlarda iddia edilen yapılanmada benim
ve başka bir deniz kuvvetleri mensubunun bulunmadığını gösteren bir diğer tespittir. Sayın
mahkeme tarafından kabul edilen ve kovuşturmasına 2010/83 sayılı dosya ile başlanan
iddianame çerçevesinde teğmenlerde ele geçirildiği iddia edilen flash bellek içerisinde
tarafıma yöneltilen söz konusu iddialar beni her soruşturma ile irtibatlandırma gayreti
içerisinde olanların mahsülüdür. Söz konusu iddialarla ilgili olarak ifademe dahi
başvurulmadan tekrar söylüyorum söz konusu iddialarla ilgili olarak ifademe dahi
başvurulmadan iddianame kapsamına alınmam savunma hakkımın kısıtlanması anlamına
gelmektedir. Konu iddialarda adı geçen teğmenler yine mahkemeniz huzurundaki
savunmalarında be ni tanımadıklarını beyan etmişlerdir. Bende o teğmenleri tanımıyorum
onlarla herhangi bir iletişim kaydı, toplantıyaptığım irtibatım bulunmamaktadır. Bu konuda
iddia makamının somut bir tespitide yoktur. Ayrıca oluşturulacak projenin sevk ve idaresi üst
kuruldan onaylandıktan sonra 3 aşamalı emir komuta zincirinde hayata geçirilecektir
şeklindeki ibarenin devamında mevcut doğu perinçek kurye levent görgeç ali tatat ali sg
şeklinde bulunan kayda ilişkin olarak bu maksatla benimle doğrudan irtibatı olduğu iddia
edilen müteveffa Ali Tatar'ada savcılık sorgusunda bu konuda herhangi bir husus soru olarak
yöneltilmemiştir. Özelliklede teğmenler savunmalarında müteveffa yarbay Ali Tatar'ı
tanımadıklarını ve onunla bir iletişimlerinin bulunmadığını açıklamışlardır. Toplantı kararları
mayıs word belgesinde 2008-2009 yılında görevli görevlilerin yerine getirecek yeni gelecek
teğmenlere devir teslimin yapılması buna göre başlığı altında albay Levent Görgeçle bağlantı
kuracak kişilerin tespiti şeklindeki ibarenin tamamen gerçek dışı olduğuna ilişkin olarak 18
nisan 2009 tarihinde bugün gazetesinde yer alan haber şeklindeki iddialar ile aynı özellikleri
taşıyan toplantı kararları mayıs word belgesindeki illegal görevlendirmenin gazete haberine
rağmen yapılmış olduğunu iddia etmek deşifre olan bir hususun ortaya konulması anlamına
gelirki buda işin doğasına aykırı bir uygulama olur. Ayrıca diğer dijital kayıtlarda 2009-2010
yılında terfi ettirilmem istenirken bu iddiada 2009-2010 yılında yani içinde bulunduğumuz
dönem teğmenlerin kordinasyonu ile ilgili görevlendirilmem çelişki oluşturmaktadır. Sözde
örgüt dökümanlarında tefrik edilecek top adaylar listesinde yer alan kişilerin örgüt
faaliyetlerine ilişkilendirilmemesi belirtildiği halde daha önce ifade ettiğim gibi sözde
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karargah evlerinde görevli teğmenleri kordine etmesi belirtilen çelişkinin etmem belirtilen
çelişkinin bir başka yönüdür. İddialar yine 3. kişilerden elde edilen dijital kayıtlarda geçen
cümleler ile sınırlı kalmış bu konularda herhangi bir eylemim teşebbüsüm diğer şüphelilerle
görüşmem veya onları yönlendirdiğime dair hiçbir delil ortaya konulamamıştır ve konulamaz.
Ayrıca bu sözde belgelerin çıktığı iddia edilen Tarık Ayabakan'a ait olduğu iddia edilen flash
bellek ele geçirilmesine yönelik kolluğun yaptığı arama görüntülerini infial duyguları
içerisinde izledim. Bu görüntüler doğru ise görüntülerde yer alan bariz emarelere istinaden ne
yazıkki bir grup teğmene tuzak kurulmuş olduğu anlaşılmaktadır. Arama prosedürüne ait
gerek yapılan hukuksuzluklar ve gerekse kurulan tuzaklar vesilesiyle bu flash belleğin hukuki
vasfının bulunmadığına inanıyorum. Buna ilave olarak içerisinde suç unsuru içeren dijital
belgenin olduğu iddia edilen data traveler 2 gigabayt kingston marka flash belleğe ilişkin
kolluk kuvvetince aynı tarihli farklı içerikli 2 rapor hazırlandığı avukatlarım tarafından tespit
edilmiştir. Bunlardan imzasız olanda tarafıma yönelik iftira ve komplolar yer almakta imzalı
raporda ise benimle ilgili bir konu yoktur. 24 mayıs 2009 tarih ve ihbar no 5309 sayılı mailde
yer alan bir diğer iddia ise kurmay kıdemli albay Levent Görgeç deniz kuvvetleri
bünyesindeki ergenekonun amaçları doğrultusunda hazırlanan kafes eylem planı içerisinde
aktif olarak yer almaktadır bu eylem planı içerisindeki faaliyetleri bu eylem planı
çerçevesinde faaliyetleri bulunmaktadır şeklinde kayıtlı olup söz konusu kayıt soruşturma
makamları tarafından deniz kuvvetleri bünyesinde ergenekon örgütünün amaçları
doğrultusunda hazırlanan kafes eylem planı hakkında yapılan ihbarda da şüphelinin ismine
yer verilmekte ve bu kapsamda da faaliyet gösterdiği belirtilmektedir. Sözde kafes eylem
planı içerisinde yer alan hücrelerde ve diğer görevlendirmelerde de ismim bulunmamaktadır
tekrar söylüyorum o plan içerisinde ve hücrelerde ismim bulunmamaktadır. Ancak isnad
edilen suçlamaya ilişkin olarak bu plan aleyhime delil olarak sunulmuştur. Ayrıca sanıklardan
Levent Bektaş'tan ele geçirildiği iddia edilen 3 nolu DVD içerisinde gizlenmiş bir şekilde
bulunan gündemlerim, gündemlerim2 isimli belgede 2009-2010 yılındaki top adayların Şafak
Yürekli, F.C.E Levent Görgeç ilgililere iletilsin şeklinde kayıt bulunduğu iletilmektedir. Söz
konusu kayıt soruşturma makamları tarafından şüphelinin örgüt tarafından desteklendiğini ve
gözetildiğini dolayısıylada örgüt açısından şüphelinin önemini göstermektedir şeklinde
değerlendirilmiştir. Meçhul komplo üreticileri ifraza kaçmayarak beni sözde kafes eylem
planı içerisinde yer alan hücrelere yerleştirmemiş top adaylar şeklinde kayıtla yetinmiştir.
Daha öncede belirttiğim gibi 2009 yılı yüksek askeri şüra toplantısında terfi ettirildim söz
konusu 2009 yılı yüksek askeri şüra toplantısında sözde yer aldığım top adaylar şeklindeki bir
listenin değerlendirilmeye alınması mümkün değildir. Soruşturma makamlarınında devlet
ciddiyetiyle uymayan böyle bir iddiayı dikkate almayarak 2009 yılı yüksek askeri şüra
toplantısı tutanaklarını istemek ihtiyacını duymadıkları anlaşılmaktadır. Aynı belgede
organizede yer alacak arkadaşlarımız başlığı altında ismimin geçtiği belirtilmektedir.
Organizeden ne kastedildiğini ve kimin bu metni hazırladığını bilmediğimi savcılık sorgumda
da belirtmiştim burada birçok isim yazılmış ancak sadece seçilmiş olanların bu davada
yargılanıyor olmasının asıl nedeninin sanırım sadece iddianameyi hazırlayanlar biliyor. Diğer
taraftan bu iftira ve komloların içinde bulunduğum Levent Bektaş'ın iş yerinden ele geçirildiği
iddia edilen 3 nolu DVD içeriğine yönelik tespit edilen manipülasyonlar, ele geçirilmesindeki
usulsüzlükler ile kolluktan oluşturulan bilirkişi raporlarına dayanılarak sözde kafes eylem
planının iddia edildiği gibi 3 nolu DVD'de bulunmadığına ilişkin savunma ve tespitler önceki
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duruşmalarda avukatlarım tarafından açıkça ortaya konulmuştur. Ayrıca avukatlarım
teğmenlerden ele geçirildiği iddia edilen Flash bellekte kolluk tarafından hazırlanan çelişkili
raporları bu DVD içinde tespit etmiştir. Burada da aynı dijital materyale ait aynı tarihli ve
kolluktan aynı kişiler tarafından imzalanmış ancak içeriği farklı olan iki rapor mevcuttur.
Raporların birine göre bu DVD'de sözde kafes eylem planı bulunmamaktadır ki
bulunmaktadır ki benimle ilgili bir husus yoktur. Diğerine göre ise sözde kafes eylem planı
yoktur onun yerine içerisinde benimde adımın bulunduğu sözde gündemlerim2 dosyası
bulunmaktadır. Buradan da raporlardaki manipülasyonlar açıkça görülmektedir. İddianamede
suç delili olarak hakkımda yer alan iki telefon görüşmeside 10 haziran 2009 günü savcılığın
bilgisi ve talebi ile iş yerimde resmi olarak yapılan arama ile ilgilidir. Delil olarak sunulan
telefon görüşmesinin yapıldığı gün rus deniz kuvvetleri heyetine mihmandarlık yapmak üzere
altınova karamürseldeydim. Kayıtlarda x olarak belirtilen şahıs deniz eğitim ve öğretim
komutanlığında görevli Erol Tosunoğludur kayıtlardaki telefon babasının adına kayıtlıdır
baktığınız zaman göreceksiniz. O tarihte ben eğitim öğretim grup başkanı olarak görev
yapıyordum ve o bahse konu şahıs benim emrimde görevli idari işleri yapan personelimdi.
GÖrüşme 10 haziran 2009 günü yani İstanbul Cumhuriyet Savcılığının iş yerimde arama
yaptığı 4 haziran 2009 tarihinden sonraki 6. günde yapılmıştır. Görüşme konusu ofisimde o
gün ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bilgisi dahilinde yapılan arama ile ilgilidir.
Görüşmede bahsedilen ve ofisimde tekrar aramaya gelen personelin daha sonra kayıtlarının
İstanbul Cumhuriyet Başsavcığına gönderilen askeri savcılık ve genel kurmay başkanlığından
tefrik edilen uzman personel olduğunu öğrendim. Keza yine delil olarak sunulan ve aynı gün
yine odamda yapılan arama ile ilgili olarak telefon ile bilgi sahibi olup olmadığımı soran o
tarihte ilk amirim olan eğitim ve öğretim başkanı albay Ümit Özcan idi. Suç unsuru olarak
iddianamede yer alan bu görüşmelerin 10 haziran 2009 tarihinde yapılmış olmasına, 29
haziran 2009 tarihinde bana sorulmak üzere bu soruların hazırlanmasına rağmen 1 gün sonra
30 haziran 2009 tarihinde İstanbul Beşiktaş adliyesinde yapılan sorgum esnasında tarafıma
savunma imkanı verilmeyip doğrudan iddianamenin deliller bölümüne konulması
düşündürücüdür. Bana ait askeri lojman dairesi ve işyerimde İstanbul 11. Ağır Ceza
Mahkemesinin 3 Haziran tarihli kararı ile 4 haziran tarihinde yapılan aramalarda el konulan
malzemelerde herhangi bir suç unsuruna rastlanılmamıştır. Konutumda el konulan harddisc
hariç CD, disket, DVD ve dijital araçların yedeklemesi yapılmamış ve bir kopyası tarafıma
verilmemiştir. Bunların içerisinde aileme ait özel fotoğraflarda vardır. 13 ay süre geçmesine
rağmen asıllarınıda halen alamadım. Sonuç olarak soruşturma makamlarının aleyhime olan
tüm isnad ve değerlendirmeleri üçüncü kişilerce düzenlenen niteliği belli olmayan dijital
iftiralara asılsız ihbarlara dayanan şüphelerden kaynaklanmaktadır. Lojman ve işyerinde
yapılan aramalarda el konulan belge ve kayıtlardaki ev aramasında 22 adet disket, 125 adet
CD, DVD 1 adet MP3 player, 1 adet sabit harddisk, 5 adet video kasede el konulmuştur.
Teknik dinlemesi yapılan iletişim kayıtlarında herhangi bir suç unsuruna rastlanılmamıştır.
Tarafıma yöneltilen suçlamaya ilişkin ne bir toplantıya katılmışlığım, herhangi bir şahsı
bahsedilen suçları oluşturacak bir yere götürmüşlüğüm, yada telkinde bulunduğum veya isnad
edilen suçlarla ilgili olarak herhangi bir söylemim tespit edilmemiştir ve edilemez tarafıma
yönelik suçlamalar somut fiili olgularla desteklenememiş dijital ihbar ve kayıtlara dayanan
şüpheler ile hakkımda illiyet bağı kurulamamıştır. Iddia edilen kişilere ait iletişim tespit
tutanaklarıda bulunmamaktadır. Bu belgeler delil olarak değerlendirilemez bunların tamamı
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bir kısım TSK mensuplarını ve dolayısıyla TSK'nın yasa dışı örgüt faaliyetleri ile
ilişkilendirmek için hazırlanan ve muhtelif yerlere dağıtılan ve meçhul ihbarlar ile ortaya
çıkartılan kurmaca senaryo ve komplo ürünüdür. Dijital ihbarlar ve kayıtlara dayanılarak
şahsım her defasında ayrı bir eylemin daha içerisine çekilerek hakkımda çağdaş yaşamı
destekleme derneğiyle kordinasyon göreviyle başlayan o dönem görev yaptığım bölge
İstanbul Beylerbeyinden Karamürsel gölcükte görev yapan teğmenleri yönlendiren sözde bir
suç zinciri oluşturulmuştur. Yine bu kadar kapsamlı ve farklı listelerde bulunan onlarca
askerin yer aldığı sözde örgüt zincirinin toplanmasına benim ile iletişimine veya eylemlerine
ilişkin somut hiçbir delil bulunmadığı gibi bu kadar kapsamlı suç örgütüne ilişkin istihbarat ve
emniyet birimlerinin hiçbir tespiti olmamıştır. Bu mesleğe başladığım 1980 yılından beri her
aşamada hakkımda yapılan her türlü güvenlik tahkikatı olumlu sonuçlanarak konuşmamın
başında da belirttiğim gibi 2009 yılı ağustos ayında yüksek askeri şüra kararı ile tuğamiral
rütbesine terfi ettirildim. Sayın başkanım bu dava anlamadığım bazı noktalar var beni buraya
kadar getiren iftira ve komplolar yanında soruşturma aşamasına yönelik şu soruların hukuki
yönden açıklamasınıda bulamıyorum. 13 Nisan 2009 tarihinde çağdaş yaşamı destekleme
derneği kadıköy şubesinden çıktığı iddia edilen tuğamiral Serdar Okan Kırçiçek tarafından
merhum Türkan Saylan'a yazıldığı iddia edilen word belgesinin bunca talebimize rağmen
dijital ortamdaki hali veya analizi halen neden bulunmamıştır. Buna rağmen bu sözde belge
ele geçirildiği iddia edilen tarihten 5 gün sonra 18 nisan 2009 tarihinde bugün gazetesinde
nasıl yayınlanmıştır. Bu konuda savcılığa verdiğimiz dilekçeye neden işlem yapılmamıştır. Bu
sözde belgeyi yazdığı iddia edilen kişinin bilgisine ifadesine neden başvurulmamıştır. 9 mayıs
2009 tarihinden itibaren savcıların haberdar olduğu sözde kafes eylem planında ismimin yer
almamasına, kadıköy çağdaş yaşam destekleme derneğinde ele geçirildiği iddia edilen word
belgesinin aslının bulunmamasına, belgesi gönderdiği iddia edilen kişinin ifadesine dahi
başvurulmamasına, sadece içinde ismim geçiyor diye 24 mayıs 2009 tarihinde gelen asılsız bir
ihbar mailinde çağdaş yaşamı destekleme derneğiyle irtibatım olduğu ve kafes eylem planı
için çalıştığım iftirasına dayanılarak neden arama kararı çıkartılmış ve iş yerim ve lojmanım
aranmıştır. Arama kararında belirtilen ergenekon sanıkları ile yoğun irtibatımı gösteren somut
olgu ve belgeler nelerdir niçin iddianamede bunlar yer almamaktadır bunlar olmadan arama
kararı nasıl onaylanmıştır. Aramalarda hiçbir suç unsuru bulunmamasına, teknik takip sonucu
suç unsuru teşkil eden hiçbir eylem ve söz tespit edilmemesine buna ilave olarak 30 haziran
2009 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Savcılığında bütün samimiyetimle verdiğim ifademde de
olumsuz herhangi bir husus olmamasına rağmen yurt dışı çıkış yasağı tedbirleri uygulanarak
neden özlük haklarım ve özgürlüğüm kısıtlanmıştır. Temmuz 2009 ayında teğmenlerden ele
geçirildiği iddia edilen flash bellekteki şahsıma yönelik iddialar hakkımda ifademe
başvurulmadan bu ifadeler neden iddianame içerisine konulmuştur. Tamamiyle dijital
komplolara, manipülasyonlara dayalı belgelerin hukuka aykırı şekilde ele geçirilmeleri
görmezden gelinerek müteveffa Türkan Saylan'a mektubu yazdığı iddia edilen kişinin ifadesi
olmaksızın sadece içerisinde adı geçenin savcılık ifadesiyle somut eylem ve olgularla
desteklenmemiş iddialarda adı geçen birçok kişi olmasına rağmen sadece bunlardan seçilmiş
bir kaçına dava açılması ne anlama gelmektedir. Bu bir bilimsel hukuk taktiğimidir. Yargıtay
içtihadlarında bir çok yerde isim geçmesi suç sayılmaz iken birçok örgütsel dökümanda
adımın geçtiği belirtilerek bunun suçlu olduğumu gösteren bir kanıt olarak iddianameye
konulması ne anlama gelmektedir. Hukuksal olarak bir geçerliliği var ise bir kişinin suçlu
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olabilmek için bir kişinin asgari kaç kez isminin dökümanlarda geçmesi gerekir. İddianame
kendisi içerisinde de çelişkilidir sayfa 230'da şüpheli Levent Görgeç'in eylemlerine tekrar
söylüyorum eylemlerine tekrar söylüyorum eylemlerine uyan ergenekon silahlı terör örgütü
üyesi olmak suçunda Türk Ceza Kanunun 314/2, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunun 5,
Türk Ceza Kanunun 53, 58/9, 63. maddeleri gereğince cezalandırılması talep edilmiştir. İddia
makamınca soruşturma ile ilgili benim herhangi bir eylemim ortaya konulmamışken bu
şekilde iddianame hazırlanması hukuka uygunmudur. Gerçek suçlulara gelince yani
komplocular bunlar iddianamenin içerisindeki satırlarda gizlidir ve yakalanacakları günü
beklemektedirler. Davanın gerçek suçluları yani komplocuların bulunması için binbaşı Eren
Günay'ın 27 Nisan 2009 tarihinde savcılık ifadesinden başlanmasının uygun olacağını
değerlendiriyorum. Tutanağın 4 sayfasındaki 2. sorusu başlangıç noktasıdır. Hakkımdaki tüm
suçlamaları reddediyor beraatimi ve gerçek suçluların cezalandırılmasını halen muvazzaf
subay olmam nedeniyle bundan sonraki duruşmalardan vareste tutulmama karar verilmesini
talep ediyorum.” şeklinde beyanda bulunduğu anlaşılmıştır.

 
78-Sanık İbrahim Koray Özyurt'un (Kapatılan) İstanbul 12 Ağır Ceza

Mahkemesi'nin 2010/34 Esas sayılı dava dosyasında 14/10/2010 tarihinde 7. celsede
alınan savunmasında özetle;" Huzurda Ergenekon Silahlı Terör Örgütü üyesi olmak
suçlaması ile yargılanmaktayım. bu iddiayı ve iddianamedeki tüm suçlamaları reddediyorum.
Bu veya benzeri bir yapılanma içinde olmadığımın, en büyük kanıtı uzun yıllardır onurla ve
başarı ile ifa ettiğim askerlik görevimdir. 1963 yılında Erzincan'ın Refahiye ilçesinde
doğdum. İlk ve orta öğrenimimi Erzincan'da yaptım. 1977 yılında Gemi Lisesi'ne girdim ve
üniforma ile tanıştım. 4'er yıl süreler ile lise tahsilimi 1977, 1981 yılları arasında Deniz
Lisesi'nde, Üniversite tahsilimi 1981-1985 yılları arasında Deniz Harp Okulu'nda gördüm.
1985 yılında Deniz Harp Okulu'ndan teğmen olarak mezun oldum. 1985-1989 yıllarında
Gölcük bölgesinde bulunan, Harp Filosu Komutanlığı bağlısı TCG Adatepe Muhribinde 2 yıl
muhabere ve 2 yıl da savaş harekat merkezi subaylığı görevini yerine getirdim. Mütakiben,
Beykoz/İstanbul da konuşlu hücum bot filosu komutanlığına bağlı hücum botlarda ikinci
komutanlık görevini 1989 - 1992 yıllarında, TCG Kasırga, 1992-1994 yıllarında TCG Poyraz
gemilerinde toplam 5 yıl süreyle yönettim. 1994 yılında Genel Kurmay Başkanlığı tarafından
yapılan sınavlar sonrasında Yüksek Lisans eğitimi karşılığı olan Deniz Harp Akademisi
eğitimini 1995-1997 yılları arasında almaya hak kazandım. Bu süre içerisinde 1994-1995
yıllarında hücum bot filosu komutanlığı, Harekat İstihbarat ve Muharebe Şube Müdürlüğü'ne
bağlı harekat kısım amirliği görevini yaptım. Mesleki gelişim programı kapsamında mesleğin
6 ila 12. Yılları arasında görülmekte olan 22'şer hafta süreli ve ileri ihtisas eğitimi olarak
adlandırılan programları. 1992 yılında harekat komutanlığı su üstü ve hava savunma harbi
konularında Karamürsel Eğitim Merkezi Komutanlığı Altınova Yalova'da takip ettim. 1995-
97 yılları arasında ise Levent İstanbul'da Deniz Harp Akademisi komutanulığı'nda akademik
eğitimimi tamamladım ve bu eğitim sonrasında Kurmay Subay olarak 1997- 2001 yıllarında
tüm dünya bahriyelerinde denizcilik mesleğinin en değerli ve önemli görevi sayılın gemi
komuitanulığı görevini sırası ile TCG deniz Kuşu, TCG fırtına ve TCG mızrak hücum
botlarında 4 yıl süre ile yaptım. Türk sancağını çevre denizlerimizde uluslararası sularda,
yabancı ve Türk kara sularında şan ve şerefle dolaştırdım. Gemi komutanlığı görevimi
tamamlamayı müteakip 2001-2004 yıllarında gölcük kocaeli de konuşlu donanma komutanlığı
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harekat başkanlığı, harekat kısım amirliği, 2004-2007 yıllarında ise yine donanma harekat
başkanlığı, harekat eğitim şube müdürlüğü görevlerini yürüttüm. Görevlerim esnasında
Kurmay Subayların mesleki gelişim patentleri arasında yer alan eğitim programlarından biri
olan müşterek ve birleşik karargah subaylığı eğitimi olarak da adlandırılan 22 hafta eğitim
süreli eğitimimi 2002 yılında Yenilevent İstanbul'da silahlı kuvvetler akademisi
komutanlığı'nda tamamladım. Ayrıca birleşik kuvvetler arasında iletişim kurulmasında temel
olarak kullanımına ihtiyaç duyulan İngilizce dilini yerinde öğrenmek üzere Deniz Kuvvetleri
Komutanlığı tarafından yapılan görevlendirme sonucunda 2004 yılında 12 hafta süre ile
Londra/İngiltere'de yabancı dil eğitimimi NATO ülke subayları ile birlikte takip ettik. Kıdemli
Albay olmayı müteakip yapılan atamalar ile 2007 ağustos'unda Aksas Mağmara Muğla'da
konuşlu 6 hücum botluğundan oluşan birliğin komutanlığı ve Alay komutanlığı eşi sayılır 4.
Hücum bot filosu görevini 2007-2008 yıllarında yürüttüm. Son Deniz görevi olarak
adlandırabileceğim bu görevi tamamladıkta sonra yine aynı bölgede güney deniz Saha
Komutanlığı bağlısı Aksas deniz komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevini, 7 Ağustos 2008 -
13 Ağustos 2010 tarihleri arasında yürüttüm. O tarihten itibaren aynı bölgede yeni bir göreve
atandım. 1977 yılında 14 yaşında üniforma giyerek başladığım silahlı kuvvetler mensubu
olmayı, 33 yıldır devam ettiriyorum. Günlük mesai tüm devlet dairelerinde genelde 8 saat ile
sınırlı iki boyutlu ortamda ve karada bir binada devam ederken bizler yaşantımızın büyük
çoğunluğunu 3 boyutlu ortamda bir gemide teknolojik gelişimlere tamami ile doğal olaylara
açık ve 24 saat kesintisiz devam ettiren bir mesleğin üyesi olarak sürdürmekteyiz. Bizlere
öğretilen önce işiniz ile sonra eşiniz ile evleneceğiniz, evleneceksiniz prensibinden hareketle
mesleğimin 11. Yılında eşim Şeyda Özyurt ile 96 yılında evlendim. Evleninceye kadar
zamanımın büyük çoğunluğu yaklaşık 9-10 yılı denizde ve gemide, ülkeme, silahlı
kuvveetlere ve deniz kuvvetlerine hizmet ederek geçti. 97 yılında oğlum Barkın doğdu. 4
yaşına gelinceye kadar gemi görevim devam ettiği için nasıl büyüdüğünü eşime sormanız
gerekir çünkü ben pek hatırlamıyorum. 2001 yılında diğer oğlum Orkun doğdu ve o ise karada
görevli olmama rağmen karargah görevimi günümün en az 12-16 saatini alması nedeni ile
hafta içlerinde gündüz süresince yüzünü pek göremedim. Sınıf arkadaşlığı kavramını yatılı
okulda okuyanlara anlatmak kolay olmakla birlikte, annesinin, babasının ve kardeşinin
yanında eğitimini tamamlayanların anlaması pek olağan değildir. Bu hususu şunun için sizlere
arzediyorum. İfadelerimiz alınırken sorulan şu şahsı tanıyor musunuz sorusu bizim için
annenizi ya da babanızı tanıyor musunuz ile eşdeğerdir. Sizler annenizi ve kardeşinizi ne
kadar yakınen tanıyoriseniz, bizler de sorduğunuz bazı şahısları en az sizin onları tanıdığınız
kadar yakinen tanıyor olabiliriz. Beraber harbe gideceğiniz şahsı yakından tanımanız, silah
veya sınıf arkadaşlığı kavramının ne anlama geldiğini bilmeniz demektir. Bir de deniz
kuvvetleri mensuplarında kader arkadaşlığı kavramı vardır. Aynı gemide yaşayan subay,
astsubay, erbaş ve erler aynı kaderi paylaşabilecekleri için kader arkadaşlığının ne olduğunu
en iyi 1974 yılında batan TCG Kocatepe veya 92 yılında vurulan Muavenet Muhbirlerinde
yaşananlardan anlaşılır. Kısa özgeçmişim ile silah sınıf ve kader arkadaşlığı kavramlarımıza
ilişkin özet bilgilerden sonra iddianamede yer alan ek klasörlerde detayları ile incelendiği ve
değerlendirildiği belirtilen şahsıma ve makamlarınıza delil olarak sunulan hususlara ilişkin
detaylı cevaplarımı arzedeceğim. 155 meil hattına yollanan 24 Mayıs 2009 tarihli ihbarda
şahsım hakkında Deniz Kuvvetleri içerisinde ergenekonun sıkı savunucularından doğu
Perinçek ve Şule Perinçek ile örgütsel bağlantısı bulunmaktadır. Sık sık Doğu Perinçek'i
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silivri'de ziyaret etmek istediğini söylemektedir. Ayrıca İstanbul'a gittiğinde Şule Perinçek'in
yanına uğramadan dönmediğini söylüyor. Adeta İşçi Partisi ve Ergenekon'un Deniz
Kuvvetleri temsilcisi gibi faaliyetleri yürütüyor şeklinde ifadelerde bulunulmuştur. Benim
Doğu Perinçek ve Şule Perinçek ile hiçbir ilgim yoktur. Doğu Perinçek'i cezaevinde ziyaret
etmek gibi bir niyetim de bulunmamıştır. Bunun yanısıra irtibatta olduğumu gösterir ne bir
telefon görüşmem ne bir fiziki takip sonucu alınmış görüntü, resim kaydım bulunmamakta,
maddi delil oluşturabilecek unsurlar dava dosyasında yer almamaktadır. Hem bu şahıslar ile
neden irtibatlandırıldığımı da bilemiyorum. Doğu Perinçek'i fiziken ziyaret etmem mümkün
değildir. Çünkü atandığım görevime katıldığım, 5 Ağustos 2007 tarihinden itibaren ihbar
meillerinin gönderildiği 24 Mayıs 2009 tarihine veya ifade vermeye çağırıldığım 30 haziran
2009 tarihine kadar Akzaz Marmaris Muğla bölgesinden İstanbul'a sadece bir defa geldim. Bu
gelişimin de sebebi teyzemin vefatıdır. 24 Mart 2009 tarihinde uçak ile geldim. 24 saat
kalarak cenaze merasimine katıldım. Yine uçakla görevimin başına dönerek Akzaz Deniz Üst
Komutanulığı Kurmay Başkanlığı görevime devam ettim. Bu konuda Birlik Komutanlığımda
bağlı izin kayıtları veya THY uçuş kayıtlarından kontrol edilebilir. hAyatın olağan akışında
insanlar tanımadıkları ve görmedikleri şahıslara ve oylara şüphe ile yaklaşırken bunu tam aksi
olması nedeni ile bizler şüpheli olarak delil elde edilmeksizin yargılanmaktayız. Yine 155
meil hattına yollana 24 Mayıs 2009 tarihli ihbarda şahsım için kendi odasında Ergenekon'a ait
gizli belgeleri de saklamaktadır. Bu belgeler odasına girildiğinde soldaki dolabın altındadır
şeklinde ihbarda bulunulmuştur. Benim odamda 4 Haziran 2009 günü yapılan aramalarda
ihbarda iddia edildiği gibi suç teşkil eden hiçbir belge, CD vs maddi delil bulunmamıştır.
İşyerimden ve evimden elde edilen 32 adet CD ve DVD'ler ile 9 adet diskette yapılan
incelemelerde hiçbir suç unsuruna rastlanılmadığı, mahkemenizde mevcut kayıtlarda yer
almıştır. Savunmamın bundan sonraki bölümünde hakkımda iddia edilen belge ve bilgilerin
dijital kayıtlarına ilişkin hususları arzedeceğim. Burada bütün deliller başka şahıslarda elde
edilmiş ve bana ait olduğu, benim en son kaydettiğim yazdığım iddia edilen delillerdir. İlyas
Çınar'ın ikametinden elde edilen 51 nolu CD içerisinde revü isimli bir dosya, bu dosyada
dilekim xls excel bir belgeleye ait hususlar vardır. Bu dosyada Koray Öztürk ekipten şeklinde
şüphelinin oluşturulan ekibin içerisinde yer aldığı belirtilmekte, ayrıca aynı CD'de 1-2-3-4-5
şeklinde nümerik olarak şifrelenmiş bağlantılarım isimli dosyada ise bana ait iletişim bilgileri,
telefon numaraları kaydedildiği ifade edilmiştir. İlyas Çınar 3. eRgenekon iddianamesinden
yargılanmaktadır. Konuya ilişkin hususlar belgeleri ile müteakip yer almaktadır. 3.
Iddianamenin ek delillere ait 91. Klasörü sayfa 55'te İlyas Çınar'ın evinin 7 Ocak 2009
tarihinde aranıldığı, arama işleminin 10:30'da bilgisayar harddisk imaj alma işleminin ise
13:10'da bittiği polis tutanaklarında mevcuttur. 3. Iddianameyi ait delillere ait 96 ile 98'de elde
edilen disket, CD ve harddisklerin incelendiği, yapılan incelemelerin sonuçlarının 8 Ocak
günü kayıt altına alındığı tespit edilmiştir. Yine 3. Iddianamenin ek delillere ait 94. Klasörü
sayfa 103'te İlyas Çınar'ın evinde 7 Ocak 2009 tarihinde elde edilen 51 nolu CD'de mevcut
revü isimli dosyada mevcut ** isimli belgeye ilişkin yapılan incelemenin 8 Ocak 2009 günü
kayıt altına alındığı ve sonuçlarının gönderilidiği tespit edilmiştir. İlyas Çınar'ın evinde 7
Ocak 2009 tarihinde elde edilen 52 adet disket, 74 adet CD içerisinde ne ilginçtir ki sadece 51
nolu CD'de mevcut revü isimli dosyada var olan belgeler burada bulunan huzurda bulunan
şahıslarla irtibatlandırılmıştır. İlyas Çınar'ı deniz kuvvetlerinden tanıyorum ancak kendisi ile
herhangi bir samimiyetim yoktur. Ben su üstü gemilerinde görev yapan bir subayım İlyas
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Çınar ise denizaltı gemilerinde görev yapmış bir subaydır. Kendisi 25 yıllık meslek hayatında
sadece bir kez görüştüğüm bir şahıstır. Bu şahsın bilgisayarında bu notların ve belgelerin yer
aldığı nedenini bilemiyorum. İlyas Çınar kendisi hakkında yürütülen soruşturmada ve
kovuşturmada verdiği ifadede yazılı olduğu şahısları tanımadığını, belgeyi kendisinin
hazırlamadığını, yazmadığını açıkça belirtmiş olmasına rağmen bu 3. Iddianamenin 730-731
ve 732'deki sayfalarında mevcuttur. Anılan kişinin telefon irtibatlarında adımın geçmemesine
rağmen iddianamede ilişkilendirilmemin nedeni tarafımdan anlaşılamamıştır. İlyas Çınar'a 9
Ocak tarihinde polisin hazırladığı soru tutanağında revü isimli dosyada mevcut belgeye ilişkin
olarak soru yazıda mvcuttur. Burada iki tane farklı dosya vardır. Bir tanesi parti, diğeri revü.
Parti dosyasının içerisinde bir tane hatırla doc isimli word belgesi var. Onun altında revü
dosyasının içerisinde de 5 tane başka belge var. Bu belgelerden bir tanesi dilekim. Benim
adım geçiyor. Diğeri kızlar, diğeri masaj, diğeri notlar. Bunların hepsi excel belger. Bu
belgeleri hafızanızda tutun daha sonra iddianamenin ilerleyen kısımlarındaki belgelerde
bunların uyuşmadığını size anlatacağım yani bu inceleme yapılırken nasıl yapıdığına ilişkin
size bilgi vereceğim. Koray Özyurt ekipten ifadesi silahlı kuvvetler mensupları tarafından
kullanılan bir ifade olmadığı gibi deniz kuvvetleri bizler tarafından günlük konuşma dilimizde
yer alan bir kelime de değildir. Ancak ekip, ekipler, ekipten gibi ifadeler bir kamu kurumu
tarafından sıkça kullanılan ifadeler arasında yer almakta ve belgenin nerede hazırlandığına
ilişkin mahkemenizce bir kanıt oluşması bakımından tarafından çok önemli olarak
değerlendirilmektedir. Biraz önce gördüğünüz polis sorgu tutanağına İlyas Çınar polisteki
ifadesinde susma hakkımı kullanmak istiyorum diyerek cevap vermemiştir. Gene İlyas Çınar'ı
10 Ocak tarihinde bu binada özel yetkili savcılık tarafından sorguya alınmış, savcılık sorgu
tutanağında revü isimli dosyada mevcut dilekim isimli excel belgeye ilişkin soru sorulmuştur.
Sorunun sonucunda şahıs yukarıda yazıda var okumayacağım. Yukarıda belirtilen ifadelerden
kesinlikle benim haberim yoktur. Bu ifadeleri ben yazmadım demiştir. İlyas Çınar'ın 51
numaralı CD'sinde var olduğu iddia edilen 1,2,3,4,5 şeklinde nümerik olarak şifrelenmiş
bağlantıların xls belgelerde iletişim belgelerim var. İlyas çınar'a bu soru sorulmamış.
CD'nizde bu belge var denilmemiş. Biraz önce hangi belgeleri sorduğunu gördünüz yasnıda.
Ama bu belge ilginç, bu belge içinde isimleri yazı 40 kişi veya 41 kişi bir kısmı huzurunuzda,
bir kısmı farklı davalarda Balyoz'da, Kafeste veya diğer iddianamelerde yer alıyor. Ama
onların içerisinden emekli olan bir kısım şahıslar yanlarında notlar da olsa hiçbir yerde
çağırılıp sorulmamış vaziyette. Sadece görevde olanlar çağırılmış. Bu bağlantıların xls belgesi
3. Ididanamenin İlyas Çınar'a ait 91, 92, 93, 94 numaralı ek delil klasörlerinde yer almıyor.
Bilişim inceleme kayıtlarında yok. Oysa Poyrazköy iddianamesinde yani bizim
yargılandığımız iddianamenin 11 nolu ek delil klasöründe yer alıyor. Orada hatırla isimli
dosyadaki mevcut word bege orada yok ama burada var. Orada geçmiş olmasına rağmen
orada iletişim kaydı yok burada var. Bu belgeler her yerde farklı farklı. O halde iki tane 51
nolu CD var. Biri bizim yer aldığımız iddianame için, diğeri de 3. Ergenekon iddianamesi için
hazırlanmış CD'ler. Bu da savcılarımızın bizi hangi hukuksuz deliller ile iddianameye dahil
ettiklerini gösteriyor. Bu dosyada var olan iletişim bilgilerinde dosyanın 5 Eylül 2007 günü
22:45'te düzenlendiği, 25 Aralık 2008 günü diske en son kaydedildiği belirtilmiş. En son
kaydedilen şahıs İlyas Çınar oradaki iletişim bilgilerinin değişmiş olmasına rağmen onları
değiştirmemiş. Eğer irtibat halinde olmuş olsaydım bu şahıs ile telefon bilgilerim değişti. O
zaman onları da son kaydettiğinde kaydetmiş olması lazım. Ama tabi bu belgeyi başkaları
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hazırlayıp oluşturmuş olduğu için o şahıs da bundan haberdar olmadığı için ifadesinde de
buna yer veriyor. Son iletişim bilgilerimi de kaydetmemiş. Bu iddianamede yer alan
bağlantılarım xls belgesine ilişkin bana burada 30 Haziran'da verdiğim ifade de soru sorulmuş
muydu? Çünkü bir delil olarak yer alıyor iddianamede şimdi bana sorulan ifade yansıda.
Burada diyorlar İlyas Çınar'dan alınan CD'de ki klasörde revü isimli bir klasör var. Bu
klasörün içerisinde dilekim, kızlar, masaj soner özkan isimli eksel dosyalar ile notlar isimli
vord dosyası buunduğu gröülmüştür. Şimdi biraz önce size arzettim isterseniz geri gelelim
polis tutanağına, şimdi burada parti isimli dosyada hatırla var orada yok o cd içerisinde bana
sorulan soruda yok burada dilekim kızlar masaj notlar hepsi eksel belge bana sorulan da öyle
değil bana diyor ki notlar word dosyası orada excel bu cd içeriğinde bunlar var mı yok mu
şimdi Soner Özbal diye bi dosya çıktı bana sorulanda da. Öteki tarafta incelemede yok. Yani
dosya benden çıkmamış, benden böyle bir belge bulunmamış. İlyas Çınardan bulunmuş o
iddianamenin ek delil klasörleri ile bu iddianamenin ek delil klasörlerinde var ama dosyalar
aynı değil. Ben de başka dosya var, onda başka dosya var. Ondaki dosyada excel yazıyor
bendeki dosyada word yazıyor. Bu belge gerçek mi? Şüpheli. Ben ne cevap vermişim bu
soruyu sormuşlar? Demişim ki İlyas Çınar'ı denizaltı subayıdır, hayatımda bir kez gördüm.
Bilgisayarında bu not neden yer alıyor bilmiyorum. Tamamen asılsızdır. Gördüğünüz gibi
asılsız. Eğer asıl olsaydı birebir aynı olması lazımdı. Eğer bu CD o CD ise. Hakkımdaki 4.
delile geçiyorum. Hasan Ataman Yıldırım'da ele geçtiği iddia edilen 37 Nolu CD'de Şule
ablaya mektup diye bir word belge var. Bu medyadan da sürekli yayımlandığı için okuyup
zaman almayacağım ancak burada kardeşiniz Koray'ın her an emrinize hazır olduğunu
bilmenizi isterim. Selam ve saygı ile Deniz Kurmay Albay Koray Özyurt şeklinde ifadelerin
yer aldığı ve benim tarafımdan yazıldığı iddia edilmiştir: Bu nedenle Ergenekon Terör Örgütü
yöneticisi ve siyasi partinin genel başkanı olan Doğu Perinçek'in emrimde olduğum ve bunun
da örgütsel bir bağ ile açıklanabileceği belirtilmiştir. 37 nolu CD içeriğindeki word belgesi
bana ait değildir. Hasan Ataman Yıldırım'ı Doğu Perinçek'i, şule Perinçek7i şahsen tanımam.
Bu mektubu benim yazmış olmam mantıken ve fiziken mümkün değildir. Benim bu şahıslarla
hiçbir ilgim de yoktur. ancak ergenekon davaları ile ilgii iddianameleri incelediğimde
dikkatimi çeken bir takım hususlar olmuştur bunlardan bir tanesi üçüncü iddianamenin yetmiş
dokunuc klasörü yermi birinci sayfasında yer alan ve yansıda sunduğum elektronik bilişim ve
bilirkişilerin tespit ettiği değerlendirmedir. Burada bilişim kayıtları inceleendiği zaman
şirketin 4 olduğu gözüküyor. Başlık ve konularında ifadelerinde dört yazıyor ve yazan da
kaydeden de Koray öztürk olarak görülüyor bu tarihte ben Aksas Deniz Üst Kurmay
Başkanlığı yapıyordum. Peki bir takım sorular soruyorum diyorum ki yazılan mektup kimde
bulundu yazıldıysa, yazılan mektup yazan şahısta bulunur, gönderilen şahısta bulunur veya
bizim davamızda olduğu gibi iddia olunan şahısta bulunur yani Hasan Ataman Yıldırım'da
hayatın olağan akışına aykırı bir durum ama onda bulunmuş bende bulunmamış. Aranmış
evim arabam işlerim, doğu pernçik'te şule Pernçek'te bulnmamış Hasan ATaman Yıldırım'da
bulunmuş herkes bu belgeyi ilk kez görüyorum diyor bu nasıl açıklanabilir. Bu sorulara
verilen cevaplar değerlendirildikten sonra delil olaarak iddianameye yazılabilir mi yazılsa bile
CMK'ya göre imzalı felan da değil, elektronik bir belge delil olarak kabul edilebilir mi bunları
geçtik herkes mektup yazyor, mektup yazmak suç mudur? Ben bu mektubu sayın başbakana
yazmış osaydım böyle bir suç ile suçlanacak mıydım? o da bir parti başkanı. Bu delil olduğu
iddia edilen mektubu ben yazmadım. Ancak ben yazmış olsaydım bu belge nasıl oluşturdu
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bilişim kayıtlarında nasıl çıkarda diye oturdum inceledim. Yazılan mektup benim şahsıma ait
bilgisayarım olmadığı, hep kurumsal bilgisayarları kullandım halen de öyle yapıyorum İş
yerimdeki kurumsal bilgisayarımda bulunması gerekiyordu başka bilgisayarım yok biişim
uzmanları incelediğinde ise sağ tarafımdaki kutuyu bulmayacaklardı soldakini bulacaklardı
nasıl kolay imal edilebildiğinin görülmesi açsından da soldakini ben imal ettim. Çok basit ek
delil klasörlerinden aldım kopyaladım sağ taraftaki yazıları yazdım. Soldaki kutudave başlıklı
kısımlı konuları boş olacaktı benim bilgisayarımda çıkmıyor özellikle yazmam gerekiyor
şirket satırı da boş olacak, yazan ve kaydeden kısmında da kurmay başkanı yazacak çünkü o
dönemde kurmay başkanıyım artı benim bilgisayarım Türkiye şartlarında oluşturulduğu için
noktalı ifadelerle yazılmış 9/11/2008 12:38, 9/11/2008 13:28 yazacaktı çünkü benim
bilgisayarım 24 üzerinden çalışıyordum. Amerekan saati gibi çalışmıyor. Kesmeli de
çalışmıyor. Benimki gün ay yıl diye çalışıyor. Ama bilişim kaydında olan ay gün yıl olarak
çalışıyo ve sonunda da saniyeler var. Burada ilginç olan iki bilişim kaydının farklı olması
şimdi niye Doğu Perinçek'e ben mektup yazmışım diye verimiş. Merak ettim oturdum birinci
iddianameden itibaren okumaya Başladım. Niye Doğu Perinçek? Bir dünya insan var. Size ilk
başta doğum yerimi arzettim, Refahiye Erzincan. Peki Doğu Perinçek nereli? Doğum yeri
neresi? Birinci iddianamede Erzincan ili Refahiye ilçesi diye doğum yeri belirtilmiş. Yani
kısaca bunu çalışan arkadaşlar Biyografik istihbarat yapmışlar. Almışlar, oturmuşlar,
incelemişler nasılirtibatlandırabiliriz, nereden yakalayabiliriz? Nasıl bunu bunula
ilişkilendirebiliriz demişler, hiçbir şey bulamamışlar, haydi doğum yolu ile ilinden, ilçesinden
irtibatlandıralım demişler ve yazmışlar, fiziki takip sonucunda hiçbir bir şey yok telefon
numarası yok yazan da mektup yok alan da mektup yok. Alan şahıs hasipte, yazan şahıs askeri
üssün içerisinde e bunu yerleştiremiyoruz götürelim Hasan Ataman Yıldırım'ın dosyasının
içerisine işyerindeki CD'lerin arasına karıştıralım demişler. Karıştırmışlar. Hazır Yere de
yakın Gayrettepe'de işyeri, fazla uzağa da gitmelerine gerek yok. Şahıs da deniz
Kuvvetleri'nden ayrılmış bir subay, yüzbaşı. Gazetelere mektup gönderiyor diyor ki 3.
Köprüyü başka yerlerde aramanıza gerek yok. İstanbul'da 3. Köprü benim. Ergenekon
iddianameleri ile Poyrazköy, Kafes, Amirallere Suikast iddialarına 3. Köprü üzerinden benim
üzerimden çalışıyorlar ben de var olan CD'ler DVD'leri irtibatlandırdılar köprü benim.
Efendim ifadesini verdiği 54. Duruşmada ifade ediyo, gazetelere çıktı. Benim üzerimden
pırlanta gibi kurmay subaylara suç unsuru bularak iftirada bulundular diyo. Kamuoyu da
okuyor. Bu belgeye ilişkin olarak görev yerimdeki bilgisayarda yazmış olabileceğimi
düşünsek dahi bunlar 4 Haziran 2009 günü makam odamda sayın savcılar tarafından yapılan
arama ve incelemelerde daha sonra makamlarınızca verilen talimatlar gereğince askeri
savcılık ve bilirkişilerce, özel programlar kullanılarak yapılan arama ve incelemelerde
rastlanılmamıştır. O konuya ilişkin Hasan Ataman Yıldırım'a 3. Iddianamenin ek delillerinde
75. Klasörün 143. Sayfasında soru soruyorlar. Diyor ki ben ilk defa bu belgeleri burada
duyuyorum. Burada 1 komploya kurban gittiğimi düşünüyorum. Hasan Ataman Yıldırım
görüldüğü gibi benim ismimi bu belgeleri ve içinde bulunan ifadeleri ilk defa savcılıkta alınan
ifadesinde alınan ifadesinde duyduğunu belirtiyor ve bununla alakalı her şeyi iddianamenin
diğer ek delil klasörlerinde de ifade ediyor. Bu yazılan belgeyi bir şirket var. 4 numaralı şirket
ben ona burada kod adı 4 dedim. Bu kod adı 4 başka belge hazırlamış mı merak ettim.
Oturdum inceledim. İncelediğim zaman gördüm ki 37 numaralı Hasan Ataman Yıldırım'ın
CD'sinde Dev Genç Tüzük diye bi dosya var. Bunu da en son kaydeden 4. Biz de son
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kaydedilme tarihi 4. Bu gerçek bir bilişim inceleme kaydı olmuş olsaydı kod adı 4 bunu
milattan sonra 4. Yılında güncellemiştir. Çünkü o dönem 2010 olmadığı için heralde gün
bilgilerini felan kimse bilmiyordu kod adı 4 miladdan sonra 4. yılda oluşturmuş. Bi de ilginç,
burada bir kaydırma yapmış. Şirket satırında tarih saat gurubu gözüküyor. Yani şirket 4 değil
bu belgede. Şirket 07/21/08 yani gene Amerikan sistemli bir bilgisayarın kaydı. Bu da bir
delil. Var dosyamızda bizim dosyamızda da var 3. Iddianamede de var. Baktık bu hata tek mi
devam ettik yeni mastır plan diye bi sunum çıktı. Yine kod adı 4 çalışmış. Bunu da miladdan
sonra 8. yılda oluşturmuş bunun da oluşturma tarihi farklı ama burada dikkatinizi çekmek
istediğim bir başka şey var. Solda hani bilişimcilerin kullandığı bir kayıt sistemi var ya o
bilişim kayıt sistemi matbuu format ya o formatta bütün bilgiler otomatik çıkıyor ya e burada
çıkmıyor. Niyeyok. Bakın Oturum altında baydan sonra kanpani satırının çıkması lazım.
Burada var. Şurada görüyorsunuz. Kampani diyo. Bu matbu formu tıkladığınız zaman çıkıyor.
Burada yok. Çünkü belgeyi üretirken oraya elektronik bilgileri de yapıştırmış. O kadar
yapıştırmışlar ki o kadar olabilir. Herkes de var bu belgeler ve herkeste farklı farklı, kod adı 4
var, incemeye devam ediyorsunuz kod adı 1 var onda başkasını çalışmış 2 var o da başkasını
çalışmış. Kod adı 4'ün veya sahte belge hazırlayanların böyle yaptığı birçok hata var. Peki
bunları ben tespit ederken incelemeyi yapan iddianamenin ekinde yer alan yeminli bilirkişiler
nasıl farketmemişler. Altı tane yeminli bilirkişi var. Bunlar da yetmemiş. Üzerine bir altı
gurubu var. Onlar da bakmış imzalamışlar Bir tanesi yok. İmza atmamış. Yani 11 kişi. 11 Kişi
bakmış yemin etmişler, bunların doğruluğunu ispat edeceğiz diye. Ama görüyorsunuz ben bir
şey demiyorum. Onların kayıtları, aldığım yerlerde, iddianamenin ek delil klasörleri, işte
anlayamadığımız husus burada başlıyor. İddia makamı belgeleri nasıl incelemiş ve kararını
nasıl vermiş. Bizlere iddianameye nasıl dahil etmiş. Onu anlayamadık. Yüce mahkemeden
bunların ortaya çıkarılabilmesi için bilirkişiler hakkında suç duyurusunda bulunulmasını,
huzura gelip bunları açıklamalarını ve bizlerin de öğrenmemizi sağlamalarını talep ediyoruz.
Gene Hasan Ataman Yıldırım'dan 37 nolu CD'den 5 numaralı delil benimle alakalı.
Başkanlıktan gelen isimler isimli bir xls belge gelmiş. Burada diyorum ki işte bu şahıslar
telefonlarını değiştirsinler, kişiler ile irtibat kurarken dikkat etsinler. En son kaydeden ben.
Koray Özyurt. Gene burada kampani satırında 4 var. Yalnız bu 3. Iddianamenin 79.
Klasörünün 20. Sayfasında aşağıdaki şekilde yer alıyor. Burada bir hata daha var, arkadaş
zaman dilimini değiştirmeyi unutmuş. Halen pasifik kıyısında. Kod adı 4 belge hazırlamış
Pasifik kıyısında ama tatilde heralde! peki bu belgenin Poyrazköy iddianamesinin 9.
kılasörünün 7 ila 9. Sayfalarında nasıl yer alıyor. Orada Türkiye'ye dönmüş arkadaş, belge
aynı belge, inceleme aynı inceleme, burada tarih saat guruplarına bakarsanız noktalı, orada
slaşlıydı yani kesmeliyliydi. Burada ise noktalı. Orada saniyeler var burada yok. Arada da
Türkiye Cemal diliminde Amerikan'ın pasifik kıyısı Umman zaman diliminde, 11 saat fark
var. 11 saat. Belgeler arasında da 11 saat fark var. Ne kadar ilginç. Yani heralde öyle bir delil
olduğu iddia edilen belgeyi ben yazmadım. Oturdum eğer ben yazmış olsaydım bunu belge
nasıl çıkardı diye merak ettim. En son kaydeden benim ya! Yazılan belge benim şahsi
bilgisayarım yok tekrar söylüyorum. İşyerimdeki kurumsal bilgisayarımda olacak.
Kaydedilme zamanı 15 Şubat 2008 son kaydetme zamanım. Buradaki kaydedilecek kısımlara
baktığınız zaman yine konu, başlık, şirket satırlarının boş olması gerekiyordu ama o
dönemlerde komutan olduğum için TC kimlik numaram çıkması gerekiyordu. Tabi onlar
çıkmamış. Yazan *** kaydeden Koray Özyurt. Bilişim uzmanları incelediğinde ise burada
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sağda bulunan kutuların değil, 3. Iddianamenin veya bizimle alakalı Poyrazköy iddianamesi
şeylerin değil, soldakinin çıkmış olması gerekiyordu. Ve bilirkişiler de bu kutuları kayıta
geçirmiş oldukları için yemin ettikleri halde yalan belge düzenlemiş olacaklardı ve suç
işlememiş olacaklardı. Bunu yazan bir suç işledi. Ama inceleyen de suç işledi. Çünkü olduğu
gibi göremedi. 11 saat zaman farkını iki farklı yerlerde farkedemedi. Bu konuda bir başka
husus daha var. Ben bunu hazırlayan bilirkişiler daha doğrusu kod adı 4 ve inceleyen
bilirkişiler Türkiye ve Pasifik kıyısında bir takım şeyler yaparlarken bu tarihte ben
neredeydim? Ben bunu inceledim. En son kaydedilen tarihte yani 15 Şubat 2008 tarihinde ben
aksas da 4. Hücum bot filosu komodorluğunu yönetmekteyim. Şahsıma ait bilgisayar yok
onun için de anca kurumsal bilgisayarımda bunu kaydedebilirim. Ancak o gün bir yakınım
vefat etti ve komodorluğum süresince sadece bir gün komutanımdan izin aldım. Antalya'daki
cenaze törenine gittim. Ne yazık ki o tarih bu tarih. 15 Şubat 2008. Yani uğraşan şahıslar tabi
bu konuyu bilmedikleri için Tanrı ellerini ayaklarına dolandırmış biz o tarihte kurumsal
bilgisayarın başında bile olamamışız. Yokuz. Cenaze törenindeyiz. Cenaze törenine gitmişiz
ve gene bu belge de 4 Haziran günü yapılan incelemelerde savcı tarafından bilirkişiler
tarafından, askeri savcılık tarafından bulunamadı. Bu hususlar söz konusu belgelerin en son
tarafından, tarafımdan kaydedilemeyeceğinin en büyük kanıtı. Peki buna ilişkin olarak Hasan
Ataman Yıldırım ne diyor? Bi de gittim orayı inceledim. Hasan Ataman Yıldırım ek deliller
klasöründe 75 nolu klasörde diyor ki, bu iddia edilen bir takım dokümanların tamamı ile kendi
bilgisi ve tasarrufu dışında oluşmuş ve oluşturulmuş. Oluşturulmuştur diyor. Ve bunu da diyor
ki bu kayıtlar bilgim dışında oluşmuş ve oluşturulmuş kayıtlardır. Hiç birisi delil olarak kabul
edilmemelidir. Bunu da yine 75. klasörün 146. Sayfasında kayıt altına aldırıyor. Dosyanın
bulunduğu şahıs HaSan Ataman Yıldırım'ın kendisi ve müdafii tarafından delil olarak kabul
edilmemesi gerektiği söylenen benim bilgisayarımda üretildiğini gösteren hiçbir maddi delil
bulunmayan bir doküman şahsım aleyhine nasıl delil olarak kabul edilir onu yüce
mahkemenin taktirine bırakıyorum. Şimdi bu delilleri inceleyen uzmanlar tarafsız olsalardı
veya ettikleri yemine bağlı kalsalardı ne ben ne de burada bulunan diğer şahıslar karşısınızda
bulunmayacaktı. Belgeleri hazırlayan veya ellerine gelen belgeleri düzenleyen benim ile ilgili
delil üretmeye çalışan kampani 4 satırında 4 rakamı ile kampani satırında 4 rakamı ile ifade
edilen organize suç örgütü mensubu şahıs, diğer şahıslar ile üretilen belgeleri hazırlayan
arkadaşları ile askeri tabirle birazcık koordineli çalışsa idi ben bu hataları bulamayacaktım.
Ama bu şahıs işinin bu şahsın işinin zor olduğunu, herkesin kabul etmesi gerekir. Silahlı
kuvvetlerdeki hainlerden, elini gelen beleleri ve bilgileri bizleri tanımadan bir insan ancak bu
kadar güzel düzenleyebilir ve delil olarak adlandırılacak belgeleri üretebilir. Şule ablaya
mektup da bir hatayı tespit ettim. Bu tespit ettiğim hatayı Sayın Savcı Fikret Seçen belgeyi
önüme koyduğu anda söyledim. Bu mektubu siz mi yazdınız diye önüme koydu. Sayın
Savcı'da burada sorabilirsiniz. Belgeyi okumadan ilk bakışta bu belgeyi ben hazırlamadım
dedim, Sayın Seçen'de şaşırdı. Daha okumadınız nasıl dedi bunu söyleyebilirsiniz? Çünkü
dedim ben meslek hayatım boyunca Deniz Kurmay Albayyazısını rütbemi üste adımı alta
yazmam. Okumama gerek yok. Çünkü ben üste ismimi altına rütbemi yazarım. Okuduğum
zaman gördüm ki başka hatalar da var. Ben harf hatasını yakalayan yapıda bir insanım. Biraz
önce sizlere arzettim. Belgeler arasında vardı. Dikkatli bakıldığı zaman yakalanabiliridi ama
şurada bakın dokümanda bir tane z harfi belli, deniz bize çok yakın. Ben o z harfini de
yakaladım fazla olduğunu, çünkü biz 3 harfli dördüncü harfi gördüğüm zaman etkileniyorum,
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burada bi gariplik var diye dönüp bakıyorum ve onu yakalamaya çalışıyorum. Burada da
kayınpederiniz ifadesi olmalıydı ben kayınderiniz yazılı, tüm belgelerde onu da yakaladım ve
bunu da savcılık ifadem esnasında bunu yazmayacağını, silahlı kuvvetlerde, deniz
kuvvetlerinde subay olan şahsın yazışma kuralları gereğince böyle bir şeyi yapmayacağını,
bunun ancak askeri yazışma kurallarını bilmeyen birisi tarafından yapılabileceğini belirttim.
Şirket satırındaki 4 veya 1 rakamı ile ifade edilen organize suç örgütü mensubu şahısların
hazırladıkları sahte begeler ve bu belgeleri inceleyen bilişim uzmanları ve ne yazık ki onların
bunu doğru yaptığına inanan Sayın Savcılarımız benim tespit ettiğim hataları görmek
isteselerdi veya görselerdi heralde huzurda biz değil, bu tür belgeleri hazırlayan, bu tür
hazırlanan belgelere yeminli bilirkişi olarak evet bunlar doğrudur diye ifade eden şahıslar
olurlardı. Biz olmazdık. İncelemeye devam ettim. Benle alakalı değil ama rahatsız ediyor
acaba ben mi yanılıyorum diye kod adı 4 sadece bana mı çalışmış, beni mi çalışmış başkasını
çalışmamış mı? Hayır sadece bana çalışmamış, herkese çalışmış, Hasan Ataman Yıldırım'a
çalışmış, Şafak Yürekli'ye çalışmış, kim bilir daha kimlere... Diğer iddianamelerdeki ek delil
klasörlerini okursanız bulursunuz. Mesela Erki xls diye bir dosya var. En son kaydedilen
Şafak Yürekli gözüküyo yazıyo o da huzurda yargılanıyor. Bu ne yapmış, bi baktım Kod adı 4
bunu da Pasifik kıyısında hazıramış. Nerede? 3. Ergenekon iddianamesi 79. Klasör 30. Sayfa.
Arkadaş yine kesmeli falan devam etmiş ve Bu belge acaba bizde ar mı diye baktı. Geldim
bizim ididanamede de var. 76. Klasör özür diliyorum 3. Iddianamenin bir başka klasörü 76.
Klasörde 83. Sayfada da var. Arkadaş orada bir karışıklık yapmış gelmiş kod adı 4 bunu da
Türkiye'de çalışmış. Arada yine 11 saat zaman farkı var. Efendim, hakkımdaki 6. delile
geldim. Hasan Ataman Yıldırım'ın işyerinde yapılan aramada 117 nolu DVD'de Test Koray 1
güncel 12 Ocak 2003. Doc isimli Koray Özyurt tarafından hazırlanmış 48 sayfalık kılıç sınıfı
hücum botlarının dünya bahriyelerindeki görünmezlik teknolojisine sahip gemilerin
karşılaştırılması. Deniz kuvvetleri kazandırdıkları ve kullanma konulu test belgesinin yer
aldığı tespit edilmiştir. Bu belgenin şahsım tarafımdan Hasan Ataman Yıldırım'a verildiği
iddia edilmiştir. Yukarıda belirtilen dokümanı 2002 yılındaki Silahı Kuvvetler Akademisi'nde
okuduğum süreçte hazırladığım tezdir. Söz konusu tez kurumsal bilgisayara konulmuştur o
dönemde. Herkesin bu ve benzeri bilimsel çalışmalara ulaşması mümkündür. Şimdi bu
belgeye ilişkin bende kayıt yoktu o dönemde beraber okuduğumuz arkadaşları aradım taradım
CD yapmıştık o CD'yi buldum ve o CD'yi inceledim. Hakikaten bu belgeye ilişkin ne çıkabilir
diye ama bir şey ilgimi çekti. Hem 3. Ergenekon iddianamesinde, hem bizim iddianamemizde
bu word belgeye ilişkin iletişim tespit bilgileri ve özellikleri yer almıyor. Burada güncel 12
Ocak 2003 diye bir şey yok Ocak yok k harfi yok burada. Ben yazsam k lı yazarım veya Ocak
03 diye yazarım ama neyse. Poyrazköy iddianamesinde de iletişim bilgisi olmayan bu belgeye
ilişkin nasıl olur? bu belge nasıl oraya gider? Ne tür bir şey yapılır diye aradık inceledik ve o
CD'yi bulunca bu belge bende olsaydı ne gözükecekti diye CD'nin üzerinde tarafsız bir
bilirkişi ya da yeminli şahıs olarak bunları aldım ekran kaydını yansıya koydum. Yansı da.
Buradaki kayıtlarda oluşturulma zamanı yazıyor efendim, değiştirme zamanı yazıyor, erişim
zamanı yazıyor. Çünkü bu belgeyi bir dah aben kullanmadım. Verdim silahlı kuvvetler
akademisini geçtim gittim. En son ne zaman çıktı aldığım yazıyor. Bunu nerede hazırlandığı
yazıyor. Harp Akademileri yazıyor ama bunun iletişim kaydı yok. Sadece çıktıları var.
Çıktıları sadece iddianamenin birine kapağının fotokopisini koymuşlar. Pdf'ye çevirmişler bir
diğerinde de 48 sayfayı kullanmışlar. Peki bu tez gizli mi? Sorulmuş Genel Kurmay'a gizliliği
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kalkmamıştır demiş. Gizliliği kalkmamışsa ek delil klasörlernide niye yer alıyo madem
gizliliği kalkmadı. Gizliliği kalkmamış doküman demiş Genel Kurmay ama konulmuş. Gizli
mi gerçekten değil? Bu bilgilerin tamamını bunun içerisindeki tamamına internet üzerinden
ulaşabilirsiniz. Dünya üzerindeki prototif yapılan uygulanan bütün yani görünmezlik
teknolojisine uygun gemilere aldım bizde de o dönemde bir tek gemi vardı kılıç sınıfı, bunları
biz nasıl kullanmalıyız dedim. O da benim fikrim. Benim fikrim gizli olamaz. Deniz
kuvvetlerinin kullanma kopsektini ben oluşturmuyorum çünkü bu belge gizli denilmiş, gizli
olmasınarağmen ergenekon iddianamesinin ek delil klasörüne konulmuş her yerde bir farklılık
söz konusu. 7 numaralı delile geldik. Tuncay Özkan'ın deposunda ele geçtiği iddia edilen 65
nolu Şeffaf Köy dosya nolu ve Mehmet Adnan Akfırat'tan elde edilen 13 nolu belgede deniz
kuvvetleri komutanlığında meshepçi yapılaşma ve DHKP/C subaylar başlığı altında a Yüzbaşı
Koray Özyurt Deniz Harp Akademileri Komutanulığı Başlığı altında ismimin geçmesi
şahsımın örgütteki yerini ortaya koymak açısından oldukça önemli olduğu ifade edilmiştir.
Ahmet Tuncay Özkan'ı Mehmet Adnan Akfırat'ı şahsen tanımıyorum. Söz konusu listede
ismimin neden yazılı olduğunu da 13 yıldır öğrenemedim. Şöyle ki bu iddia ilk olarak 1997
yılında Aksiyon dergisi 09-15 Ağustos 1997 ve Cuma haftalık siyasi haber ve yorum
dergisinde yayımlandı. Yazının sahibi Hasan Celal Güzel. Ankara 1 numaralı Devlet
Güvenlik Mahkemesi'nde yargılandı. Bu döneme ilişkin gazete haberleri ile ilgili bilgileri
daha sonra huzurunuzda ifade verecek arkadaşımız sizlere verecek. Ben konuyu fazla
uzatmama açısından bu konulara değinmiyorum. Ancak konuya ilişkin verilen hükmün yüce
mahkemeniz tarafından Ankara 1 Nolu DGM arşivinden istenilmesini ve hakkımızda verilmiş
bir karar var ise bizim de öğrenmemizi sağlamanızı talep ediyorum çünkü 13 yıldır beni
hiçkimse böyle bir davadan dolayı çağırmadı. İfademi almadı. Suçlamadı. Hakkımda
soruşturma, ifade alma, bu ve benzeri şeylerde bulunmadılar. Peki 13 yıl önceki belge, Ahmet
Tuncay Özkan'ın deposundan günlerce gazetelerde yayımlanmış olan şey çıkınca ben mi suçlu
oluyorum? Ben yargılanmadım. Yazan çizen yargılandı. Bütün kamuoyu da biliyor. Hasan
Celal Güzel dedi ki bugün olsa ben yine yayımlarım. Eğer böyle bir husus gerçek olmuş
olsaydı yani ben DHKP/C Terör Örgütü'ne üye olsaydım, meshepçi yapılanmanın içerisinde
olsaydım devletim adli birimlerince ifademiz alınırdı. Şu anda görevde ve karşınızda
olamazdık. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en kritik, en önemli görevlerine getirilmezdik ve bizi
silahlı kuvvetlerden örgüt üyesi olmaktan dolayı oradan ilişiğimizi keserlerdi. Bu konuyu da
yüce mahkemenizin taktirine bırakıyorum. Hakkımdaki 8 numaralı delil, Ünal İnanç'ın
ikametinde yapılan aramada elde edilen takip ediip gerekli yerlere iletilecek liste başlığı
altındaki ibrahim Koray Özyurt, kıdemli albay telefon numarası, kızı getirdiği şeklindeki
ifadeydi ve bu ifadeye ilişkin adımın geçmesi benim örgütsel irtibatımın gösterdiği ifade
edilmiştir. Ünal İnanç isimli şahsı tanımıyorum. Telefonun yanında yazılı bulunan Ermenikın
kızı getirdiği notun hangi anlama geldiğini de bilmiyorum. Armenek ve Ali isimli şahısları da
tanımıyorum. Hiç tanımadım. Yer alan ifade benim için bir anlam ifade etmiyor. Ama acaba
Ünal İnanç'ı ilgilendiriyor mu diye merak ettim. Gittim onun iddianamedeki kısımlarına
baktım. Ünal İnanç diyor ki bu ifade sorulurken. Savcılık sorgusunda bahse konu evrak ile
ilgili bilgim yoktur. Evrak'ın kendisine ait olmadığını içeriği hakkında da bilgisi
bulunmadığını söylüyor. Ünal İnanç'a belki 70 sayfa sormuşlar. Her telefon görüşmesini
sormuşlar, her şeyi sormuşlar evet o görüşmeyi ben yaptım Bunu ben söyledim. Bu benim. Bu
yazı benim, bu telefon numarası benim demiş, ifadenin alınmış kısmı orası bakın burada
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yazıyor, sormuşlar diyor ki; içeriği hakkında bilgim yoktur. Bu konuya ilişkin de bir şey
bilmiyorum. Efendim iddianamede 9 numaralı telile gelince yine Hasan Ataman Yıldırım'a
geçtik. Hasan Ataman Yıldırım'ın 37 numaralı CD'sine. Biraz önce inceledik baktık burada
hiç MSG uzantılı dosya yoktur. Şimdi bana gelince 2 tane de MSG uzantılı belge çıktı. Yani
bunlar da şeyde yok. Söyleyiverin 3. Ergenekon iddianamesinde yok bizde var. Ama orada 37
numaralı CD'nin incelemesinde olmamasına rağmen sahte delil üretilmesi açısından önemli
bir çalışmaya sebep. Şimdi Poyrazköy iddianamesinin 9. Klasöründe maili kim göndermiş, 11
Ocak 2005 yılı Levent Tüfekçi oğlu, kime bana, peki Mail ne zaman yaratılmış? 20 Nisan
2007'de 07/43:22'de 'de peki öteki meile geliyoruz daha doğrusu 3. Ergenekon iddianamesind
ebakılan kısıma geliyoruz orada meili kimin gönderdiği felan alta yazılmış. Üstte
incelenmemiş. Burada da yine aynı şey. Mail 20 Nisan 2007 günü 07:43'te yaratılmış mesaj
diye bi mail. İkinci mail gemiler mesajı bu da 9. Kalsörde gene poyrazköy'de 216-255. Pdf'nin
16-18. Sayfalarında ben iki kişiye iletmişim ama bu arada bana da 2 dakika önce pardo 22
dakika önce gelmiş. Buna da bakıyoruz bunu ntarihinde 2004 öteki 11 Ocak 2005'ti bu ne
zaman 17 Aralık 2004 peki bunun yaratılma zamanı ne zaman bu dosya ne zaman yarıtılmış
ona bakıyoruz 20 Nisan 2007 07:45:42 biraz önceki dosyanın yaratıldıktan 2 dakika 20 saniye
sonra. Öteki iddianame de sadece bu var bu meiller kurumsal ağda olan bilgisayarlar, meiller,
yani şeyde değil internette felan değil, deniz kuvvetleri, silahlı kuvvetlerinin kendi yapısı
içüerisinde kullanılan bilgisayarda. Bunu alan hainler şirket satırında 4 rakamında gözüken
organize suç örgütü mensubu şahsa ulaştırmış. Bu şahıs ney ile oynadıysa oynayıp
tanımadığım, onun da beni tanımadığını ifade ettiği Hasan Ataman Yıldırım'ın işyerine
bırakılan 37 nolu CD'nin içerisine kopyalamış. Ama bilişim uzmanları buna bakarlarken
işlemin 20 Nisan 2007 günü 07:43:22 ve 07:45:42'de oluşturulduğunu görmüş ama 2004
yılında gönderdiğim 17 Aralık'ta 11 Ocak 2005'te de aldığım meili görmemişler. 2004 -
2005'te gönderilmiş alınmış meiller, 2007 yılında nasıl oluşturulur. Bu bi tek şey ile izah
edilebilir benim tarafımdan. Bir zaman tüneli var, içerisinde gidip geliyoruz. 2004'e gidiyoruz
2007'ye geliyoruz. Amerika'ya gidiyoruz, Türkiye'ye geliyoruz. Başka türlü izah etmek
mümkün değil. Şimdi önemli bir husus da soruşturma kapsamında yapılan aramalarda el
konulan 31 adet CD ve DVD, 9 adet disket ve 1 adet kırık CD incelendi. Soruşturma ile ilgili
hiçbir delile rastlanmamıştır ifadesi ile klasörün ilgili bölümlerinde bulunan ön inceleme
tutanaklarında şu şekilde ifade edildi. Bu bahse konu CD, DVD ve disketlerde soruşturma
dosyası ile ilişkilendirilebilecek herhangi bir bilgi veya veri tespit edilememiştir. Görüldüğü
üzere yapılan aramalarda soruşturmaya konu hiçbir delil elde edilmemesine, edilememesine
rağmen, tanımadığım bir kısım kişilerde elde edildiği iddia edilen bir kısım dokümanlarla
ismim ilişkilendirilerek terör örgütü üyeliği gibi hazmedilmesi, son derece zor bir suçlama ile
yüzyüze bırakılmış olarak huzurdayım. İddianamenin 240. sayfasında da oldukça dikkat
çekici ifadeler yer alıyor. Nitekim, şüphelinin sevk edildiği mahkemece Ergenekon Terör
Örgütü adına faaliyette bulunma suçu sebebi ile yüklenen suçun niteliği ve mevcut deliller
durumuna göre CMK'nin 109/3-a maddesi uyarınca yurtdışına çıkmamak üzere adli kontrol
altına alınmasına karar verilmiştir. Yukarıda anlattığım şekli ile hakkımda dosyada en ufak bir
delil, emare dahi yokken, soruşturma aşamasında nöbetçi mahkeme tarafından tedbir amaçlı
konulan yurtdışı çıkış yasağının nitekim denilmek sureti ile terör örgütü üyeliği iddiasını
kanıtlar bir durummuş gibi ve bir nevi cezaymış gibi yansıtılması son derece düşündürücü ve
üzücüdür. Beni sabırla dinleyerek sahte deliller hakkındaki tespitlerimi öğrendiniz. Biz de bu
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sürede bizi anlatan konuları ve detayları gazetelerden takip ettik. Hasan Ataman Yıldırım'ın
işyerine bırakılan 37 numaralı ** ile belirtilen bir CD'nin bir benzerinin de benim için
hazırlandığını tahmin ediyorum çünkü farklı farklı belgeler var iddianamelerde. Ancak ev ve
işyerime konulamamış olması nedeni ile bu tür hataların oluştuğunu tespit ettiğimi de
değerlendirdim. Bundan 26 yıl önce harekat subaylığımı yapan, şimdilerde emekli olmuş,
zaman zaman yazı ve şiirleri gazetelerde yayımlanan emekli deniz kurmay albay Reşit Çağ'ın
bizlerle alakalı gazetelerde yazdığı bir haberin altına şu dizeleri yazdı. Bunlar da içinde
bulunduğumuz durumu tam olarak açıklıyor. Bu kadar şaibeliğin bu felakettir. Biri evvelce
söylemiş olsaydı bunu çalışıp ömrümü çılgınca heba etmezdim. Ben bu müstakbele, mazimi
feda etmezdim. Öncelikle hakkımda verilmiş bulunan yurtdışına çıkış yazasağının
kaldırılmasını ve yukarıda ayrıntıları ile aktardığım savunmalarım doğrultusunda hakkımda
beraat kararı verilmesini sayın mahkemenizden saygılarımla talep ediyorum.” şeklinde
beyanda bulunduğu anlaşılmıştır.

 
 
79-Sanık Muharrem Nuri Alacalı'nın (Kapatılan) İstanbul 12 Ağır Ceza

Mahkemesi'nin 2010/34 Esas sayılı dava dosyasında 14/10/2010 tarihinde 7. celsede
alınan savunmasında özetle;" Sayın Başkan, değerli mahkeme üyeleri ben Albay Muharem
Nuri Alacalı 47 yıllık ömrümünün 33 yıllını üniforma içerisinde geçirdim, ve bu geçen süreç
içerisinde yani 33 yıl içerisinde ne bir disiplin suç işledim, nede bu suçtan dolayı ceza aldım;
ancak şuanda sayın mahkemenizde Ergenekon Silahlı Terör Örgütü üyesi olmak iddiasına
dayalı olarak yargılanmaktayım. Öncelikle Ergenekon silahlı terör örgütünün gerçekte var
olup olmadığını bilmediğimi gerçekte var olup olmadığı bilinmeyen bir terör örgütüne üye
olmak iddiasının şahsıma harbi haksızlık ve hukuka aykırı olduğu ifade isterim. Belirtmek
isterim ki herşeyden önce aldığım eğitim, mesleğim ve görevim bu iddiaya karşı en büyük
engeldir. iddiaların tamamını vijdanımdan gelen gür sesle red ediyorum. Sayın Başkan,1985
yılında Deniz Harp okulundan Deniz Teğmen olarak mezun oldum. Kısacı özgeçmişi arz
etmek durumundayım çünküdaha sonra bu konularla ilişkilendirecek, Mezuneyetime
müteakip 1985 -1991 yılları arasında avcı bot sahil güvenlik gemilerde ikinci komutanlık sivil
gemilerde makine mühendisliği karşılığı görevlerde bulundum. 1991, 1994 yılları arasında
sahil güvenlik 29 Avcı bot 25 gemilerinde komutanlık yaptım bu görevim esnasında daha
önceki arkadaşlarımında bahsettiği gibi kurmaylık eğitimi veren Deniz Harp Akademiliği giriş
sınavına girdim ve Akademiyi birincilikle kazandım. Kurmaylık eğitimi almak üzere7
Ağustos 1995 tarihinde Yeni Levent İstanbul'da bulunan Deniz Harp Akademisi
komutanlığına öğrenci subayolarak katıldım. 2 yıllık akademi eğitiminibaşarı ile
tamamlayarak Deniz Harp Akademisinden 25 temmuz 1997 tarihinde Kurmay Yüzbaşı
rütbesi ile mezun oldum. Mezuniyetime mütaekip 1997-2001 yılları arasındasırasıyla TCG
kasırga TCG Martı TCG Karayal hücum botlarında komutanlık görevlerini icra ettim. bu
gemilerin özelliği Güdümlü mermili olmaları ve bu gemilere Deniz Kuvvetleri komutanının
onayıyla gemi komutanı atanmasıdır. Söylemeye çalıştığım her Deniz Subayına nasip
olmayacak görevlerdir, bunlar,2001-2005yıları arasında Genel Kurmay Başkanlığı Genel Plan
PrensiplerDeniz Plan ve Program subaylığı yaptım,bu görevim süresince 2002 yılında Silahlı
Kuvvetler Akademisinden mezun oldum ve 2002-2003 yıllarında bir yıl süre ile Amarika
Birleşik Devletlerinde Deniz Komuta Koleji eğitimineiştirak ettim. 2005 yılında Albay
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rütbesine terfi ettim. 2005/2007 yılları arasında Roma da İtalya silahlı kuvvetler Deniz Ateşesi
olarak görev yaptım. 2007-2009 yılları arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Genel
Sekreteri görevinde bulundum.daha sonra 2009 yılında 1.Hucum Bot Filosukodorluğu 05:49
Görevime atandım. Bu görevime mütaakip 19 Ağustos 2010 tarihinden itibaren Deniz
KuvvetleriKomutanlığında Daire Başkanı olarak görev yaptım.Sayın Başkan ben Askeri Lise
ve Harp Okulunu Heybeli Adada yatılı olarak okudum. İddianamede yer alan Albay Koray
Özyurt liseden itibaren Albay Tayfun Duman ve Tuğamiral ŞafakYürekli harp okulundan
sınıf arkadaşlarımdır. ve yine iddianamede yer alan Tuğamiral Levent Görgeç ve emekli Mert
Yanık okulda bir sınıf büyüğümAlbay Dora Sunguy bir sıngın Ali Tuncey iki sınıf küçük
astlarımdır. Denzi Harp okulunda yaklaşık bir sınıf 160 kişiliktir, tüm öğrenciler yatılıdır. Bu
nedenle bir çok ders ve spor kültür faaliyetinde ve etüd çalışma faaliyetlerinde saatlerinde bu
160 kişilik sınıf bütün arkadaşları ile birlikte olur. ve sınıftaki öğrenciler birbirlerini tanırlar
hatta kardeşinden daha fazla Annesinden babasından daha fazla bir arada bulunurlar. 14
yaşında bu birliktelik başlar ayrıca Denzi Harp okulu 700-750 kişilik olduğundan, okulda
öğrenim gören 4 sınıfın öğrencileri birbirleri de birbirlerinitanırlar bu tanışıklık meslek
yaşantısı boyunca gemilerde bahriyelerin çeşitli birimlerinde devam eder, gider ölünceye
kadar. Sahil güvenlik 71 Gemisinde ki görevim esnasında yaklaşık 6 ay iddianame de ismi yer
alan emekli binbaşı Leven Bektaş aynı yerde görev yaptım kendisi sualtı hak kazandığı için
gemiden ayrıldıyani 1990 yıllından itibari 20 yıl kendisi ile bir daha hiç görüşmedim. Ne
telefon nede yüz yüze görüşme oldu. Yukarda isimleri belirtiğim subaylar dışında
iddianamede yer alan diğer şahıslar ile ilgili meslek yaşantımda meslek yaşantımda ve özel
yaşantımda hiç karşılaşmadım. Bu nedenle kendilerini tanımam iddianamenin 240. Sayfasında
benim Mustafa Levent Göktaşı tanıdığımı belirtmiştir. Savcılık ifadesindende belirttim
ifademde belirtim ben Mustafa Levent Göktaş'ı tanımıyorum. bir yanlış anlaşılmaya neden
olmaması bakımından bu hususu belirtmek ve düzeltmek isterim. sayın başkan şimdi
iddianamede benimle ilgili iddiaya ilişkin olarak ileri sürülen delillerle ilgili açıklamalarımı
arz edeceğim. Benden önceki Albay Koray Özyurt teknik olarak anlattı bir çok konuda hemen
hemen aynı deliller ortaya konulmuş ve iddialarda bulunulmuş onun için çok fazla teknik
detaylarına girmiycem ilk olarak benle ilgili olan iddialarde İlyas Çınar ilgili şahsın iddia
edilen meşhur 51 CD yer alan röv isimli klasör içerisinde bulunan exel belgesinde "Deniz
M.Nuri Alacalı ekipten" şeklinde ismim geçmekte ve yine aynı CD içerisinde bağlantılarım
şifrelenmiş exel belgesinde Şafak Yürekli karşısında "Beşli gruptan" ibare yer almakta bu her
iki husus değerlendirilmek suretiyle şahsım ve adı geçen kişilerin Beşli grup oluşturduğumuz
ve bu şekilde faaliyet bulunduğu iddia edilmektedir. Ben şahsen İlyas Çınar ilgili şahsı hiç
görmedim tanımıyorum. İlyas Çınar ile ilgili elde edilen Yer aldığı ifade edilen dökümandan
isminin neden geçtiğini bilmiyorum. Adresim de, telefonda yok, sadece ismim var, bu nedenle
iddia edilen CD ile ilgili gerçeği yansıtmadığı bu değerlendirmeleri kubül etmediğimi
belirtmek isterim. Ayrıca savcılık makamını 5'li bir gruptan bahisedilerek faaliyette
bulundukları anlaşılmaktadır. Nitelemesinde kabul etmemekteyim, faaliyeten bulunmaktan ne
kast edilmek edilmektedir. Bu faaliyetler nelerdir. Ortada ve biraz sonrada arz edeceğim
iddianamade aleyhime delil olabilecek hiç bir husus yokken, suç teşkil eden hiçbir
fiilbulunmazken soyut bir niteleme ile faaliyete bulunduklarıanlaşılmaktadır. Sonucuna
varılması son derece düşündürücüdür, ve yüce mahkemenin takdirine bırakıyorum. Bildiğim
kadarıyla soruşturma makanın görevi genel soyut bir niteleme yapmak olmayıp, varsa suç
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teşkil eden faaliyetler onu araştırıp bulmak ve delilerini ortaya koymak olmalıdır. ikinci
olarak Hüseyin Vuralvural'ın ikametinde elde edildiği iddia edilen 1 nolu CD Tuncay
Özkan'nın deposunda elde edildiği iddia edilen dökomanlardan 22 numaralı dokümanda,
Mehmet Adnan Akfırat Adresinde elde edildiği iddia edilen 13 numaralı dökümanda, iddiaya
göre daha önce arakadaşımın arz ettiği üzere Deniz Kuvvetleri mezhepçi yapılanma
veDHKPC belgede yüzbaşı burası önemli burası Yüzbaşı M.Nuri Alacalı Deniz Harp
Akademisibenim daha önce deniz harp akadamesinde bulunduğum dönem daha öncede
arzettiğim 1995-1997'dir. bu şekilde ismim yer olmaktadır. sayın başkan, Benim yasadışı
herhangi biroluşum veya herhangibir terör örgütü ile irtibatım söz konusu olamaz. Böylebir
şey yok, kaldı ki Hüseyin Vuralvural, Tuncay Özkan, Mehmet Adnan Akfırat, isimli
şahıslarıda tanımam, hayatım boyunca hiç görmedim. Tespit edebildiğim kadarıyla daha
önceki arkadaşım arz ettiği gibi iddianın dayanağı olan bu belgede iddia edilen hususlar ilk
olarak Haftalık Siyasi Haber Yorum Dergisi olarak Cuma dergisi'nin 08/14 Ağostos 1997
tarihli sayısında yayınlandı bu haber ekinde Deniz kuvvetleri ekinde bu listede ismi geçen
subayların mezhepçi yapılanma DHKPC ile irtibatlı oluduğu iddia edildi. bu listede benim
ismim de yüzbaşı M.Nuri Alacalı olarak deniz Harp Akadamesi komutanlığı yer aldı bu
konuyu öğrenir öğrenmez o tarihlerde gödümlü mermili bir hucum botta Gemi komutanı idim
hemen Deniz Kuvvetleri komutanıyetkilerini aradım. Şifai olarak görüştüm.Durumu rapor
ettim deniz kuvvetlerini bana verilen emirde şahsı olarak herhangi bir işlemde bulunmaması
konunun deniz kuvvetleri komutanlığı nezdinde incelendiğini gerekli işlemlerin komutanlıkça
yapılacağı, ayrıcabu konuyu hiç önemsemeden kendi gemimizin komandasında olmamızı,
işlerimize ve eğitimi faaliyetlerde devam etmemizin önemli olduğu emredildi, bir daha konu
üzerinden hiç durulmadı. 1997 yılından bu güne kadar 13 yıl geçti sayın başkan konu
hakkında her hangi bir gelişme olmadı, basında da bildiğim kadarıyla bu bir daha yer alamadı,
bize de dönüp bu böyledir şu şöyledir dah önceki arkadaşımızın dediği gibi bu konuda ne
diyorsunuz diye kimse bir şey sormadı, şimdi iddianamede çeşitli şahısların evlerinde yapılan
aramalarda bulunduğu iddia edilen bu belgelerde Deniz Komutanlığı; mezhepçi yapılanma,
DHKPC irtibatlandırma subaylar listesinde ismim Yüzbaşı M.Nuri Alacalı buna işaret bu
listenin 1997 de basında yayınlanan liste olduğu ortada ve aşikar, bu listenin yayınlanmasının
mütaakip 13 yıl süre boyunca Deniz Komutanlığınca daha öncede arz ettiğim. önemli kritik
görevlere getirildik. Gemi komutanlığı, gödümlü mermi hucum gemi komutanlığı, Ateşelik,
Amarikada Eğitim,Deniz KuvvetleriGenel Sekreteri; eğer bu kuvvet en küçük böylebu
iddialarda en küçük bir eee şüphe olsaydı, beni bu görevlere getirirmiydi, geçenlerde sayın
deniz kuvetleri komutanlığımızbelirtti: biz Personelimizin nefes alşını bile bilebiliriz.
Gerçekten de öyledir. Deniz kuvvetler her ne kadar büyük görülsede personel sayısı ilede
yaşayış biçimiylede oldukça tutucu bir gününü bilen bir gruptur. Doğrudur nefes alışımızı
bilebilir böyle bir ortamda eğer bunlar gerçek olsaydı, demin önce arz ettiğim görevlerden
herhangi birine gelebilir miydim? Üzerinden 13 yıl geçmiş, sayın başkan bu
nedenleiddianamanin birçok yerinde geçen çeşitli şahısların evlerinde ve bilgisayarında
yapılan aramalarda bulunduğu iddia edilen liste tamamen asılsız ve iftiradır. Öğrendiğim
kadarıyla bu belgenin 1997 senesinde bir dergide yayınlanmasına mütaakip dergi hakkında
toplatmak kararı verildiği, ilgililer hakında yasaladli işlemler yapıldığı öğrenmiş
bulunmaktayım. Ancak bu hususun soruşturma kapsamında bu soruşturma kapsamında dahil
edilmesi bu hali ile kullanılması maksatlı olarak kanaatindeyim. 3. Olarak Hüseyin Vural
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ikametinde elde edildiğiiddia edilen 1 nolu CD de Papa hazretlerinin kabrine ait Tekin hanım
efendiden aldığım resimlerin başlığı altında benim ismim geçmekte, Hüseyin Vuralvural
isimli şahsı ve belgede ismi geçen Müge Tekin,Sevgi Erenol isimli şahısları tanımıyorum;
ayrıca bana Papanın kabrine ait ne bir resim gönderildi. Ne de bu tip aktivetiye katıldım veya
böyle bir geziye katıldım. ismim burada hangi amaçla yer aldığını da bilmiyorum, efendim. 4.
olarak Ünal İnanç isimli şahıstan elde edilen dökümanlarda; Takip edilip, gerekli yerlere liste
başlıklarındaadı soyadı, rütbesi, telefon numarası, açıklanaması ki bunların tamamı boştur
yoktur. Yani ne telefon numaram var ne adresim var, sadece adım soyadım ve rütbem var, ki
deniz kuvvetlerindeki herkes biliyor karşısındaki bu HariciyeciAhmet Mesut Suntay hal ve
hareketiki dikkatsizlik bize zarar verebilecek duruma gelmiştir. irtibat kurulurken dikkat
edilmeli destek şeklinde bir ibare var, sayın başkanım, ben bu şahısların hiçibirini
tanımıyorum Ünal İnanç isimli şahsı da tanımıyorum. bu şahıstan elde edilen listede ismim
neden yer aldığı konusunda da bilgi sahibi değilim. Bu Hariciyeci Ahmet Mesut Suntay kimse
onuda tanımıyorum, bana hiçbir şey ifade etmiyor. Bu listeyi kimlerin kimin hangi amaçla
hazırladıkları hakkında bir bilgim yok bir fikir de yüretemiyorum. 5. olarak Zekeriye Öztürk'e
ait bilgisayardan elde edildiği 11 Doc. Isimli belge şimdi arz edeceğim belge efendim, benim
Silahlı Kuvvetler Akademisyenler de hazırlamış olduğumuz grup olarak hazırlamış olduğu bir
belge onu da arz edecek çünkü hepsi resmi hiç bir gizililiği yoktur. Konuyu arz ediyorum.
Afganistan savaşı sonrasında yaşanacak gelişmeler Hazar petrollerinde gazının denize
ulaştırmasında söz konusu gelişimi ne şekilde etkileyebilir. Türkiye bu konudaki milli
menfaatlerini korumak içinne gibi tedbirler almalıdır. Araştırmayı yapanlardan birisi benim
Deniz Kurmay Binbaşı M.Nuri Alacalı 4 seminer grubu ayrıca 76. Dönem açılış ppt
isimlibelgede 4 seminer başlığı altında 6. Sırada yer aldığı yurt dışı gezi belgede nöbetçi
subay olarak Büyükçekmece Ordu Evinde ismim geçtiği iddia edilmiştir.. Sayın başkanım bu
bahse konu bilgiler doğrudur. 1 ekim 2001 ve 21 Şubat 2002 tarihler arasında yaklaşık beş ay
süre ile Yeni Levent İstanbulda bulunan harp akademeleri komutanlığında bulunan katıldığım
silahlı kuvvetler akademesi eğitimidir. bu eğitime kara Deniz, hava mensup Kurmay
Subayların kurmay olduktan sonra meslek yaşantısında bir kere katılmaları mecburidir. Kanun
gereğidir,Bu eğitimden bulunan değişik kuvvetlere mensip subaylara burda müşterek harekat
bazı sıtratejik konular hakkında ders verir, görüşler alınır. Ödevler verilip burda olduğu gibi
konu hazırlaması istenir. Akademi idaresinin emri ile oluşturulan çalışma gruplarına da
seminer grupları denir. birden fazla oluşturulur. 60 kişi varsa 6 şardan 10 tane seminer grup
oluşturulur, örneğin çeşitli çalışma ve incelemekonuları verilir. Bahse konu 5 aylık eğitimin
sonunda mezun olan Kurmay Subaylara da bir yıl emsallerine oranla kıdem verilir. Şimdi
4.Seminer grubu olarak hazırladığımız iddia edilen konuyu bir kere daha söylemekte fayda
var,sayın başkanım Afganistan savaşı sonrasında yaşanacak gelişmeler, Hazar Petrol ve
gazının denize ulaştırmasında söz konusu olan petrol boru hatları projelerinin gelişimi ne
şekilde etkileyebilir. Ve bu konudakimili menfaatlerini korumak için ne şekilde tedbirler
almalıdır. biz bunu 4. Seminer grupları olarak hazırlayıp idareye teslim etmişsiz. bunu ben
daha sonra aradım. Ne hazırlamışız ne yapmışız diye böyle bir şey bulamadım. bunu
hazırladığımızı da tam olarak hatırlayamıyorum ama, orda bir isim olduğuna
göreHazırlanmışsız bir grup olarak hazırlamışsızbu konu bir emir istinaden biz
bunuhazırlanmışız ancak konunun hiçbir gizliliği yok sayın başkan ve seminer gruba bu tip
silahlı idaresince incelenmek üzere verdiğive görev olarak verildiğini ifade etmek isterim.
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ayrıca bu kurs süresince Bir kez yurt dışı gezisi icra edilmektidir. ve her gün kursiyer
subayNöbetçi subay ki buda polislerde nöbetçi subay olarak geçmiş, meslek hayatımızın
yarısında nöbetçi subaylığı yaptık. Bu nedenle 76. Dönem silahlı kuvvetler ismim yer alması
çok tabi sayın başkanım, bu kursa devam etmek için Ankara'dan geldim ve dolayısı bu kursu
vercek komutanlık ile başlangıçta kalabilmek için Büyükçekmece Ordu Evinde yer ayırdı. Bu
bilgilerde iddianamede yer aldı hemde deliller bölümde konu ile igili olarak Silahlı Kuvvetler
Akademisinin 76. Döneme ait bu bu bilgileri belgeleri ihtiva eden belegeleri sunacağım.
esasen diğer ekte belgeler var sırası gelince ancak bunu müsaade edersenizsize toplu olarak
arz edeyim. Üç tane belge sunacam sırası ile önceden arzediyorum efendim ek 1deSilahlı
Kuvvetler Akademisyen resmi belgedir. kimlerin katıldığı, kimlere görev verildiği kimler
nöbetçi subay olmuş, hepsi orda var burda gayri kununi herhangi bir şey yok, her kurs eğitim
döneminden oluşturulan arşiv tüm subayların mütaakiben kursu subayları başvuru kaynaağı
dağıtılmaktadır. Bu konular iddiaya emir bu kursu görev tüm subaylarda olabilir. Ancak
iddianamede ismi geçen M.ZekeriyeÖztürk şahısla ilgili bu bilgilerin nasıl bulunduğu
hakkında bir bilgim yoktur. Ben bu şahsı tanımıyorum. burdaki bilgilerin hiçbirinde gizlilik
derecesinde sahip bilgiler değildir. konusu diğeree katılımcı listesi olsun,hepsini arz
ediyorum. hepsi kanuni emirle oluşturulmuştur. Efendim bir diğer husus 24 Mayıs 2009
tarihinde saat 12:53'te İstanbul Emniyet Şübe Müdürlüğüne gönderildiği iddia edilen 5309
nolu ihbar imeili sayın başkanım söz konusu meil ile benim Deniz kuvvetleri komtanı
Oramiral Deniz Ataç hakında bilgi topladığı zaafiyet tespit ettiği, ve kurum dışında bu
bilgileri başka yerlere servis ettiği bu bilgileri Albay Tayfun Duman'nın işyerindeki
bilgisayardan yaptığıiddia edilmektedir. iftiracıda bunları duyduğunu söylemektedir.Iftiracı
duyduğunu söylüyor. Iddianameye geçiyor. Devletin bir Albayı olarak hayır yok öyle bir şey
diyorum , sayın Başkan Roma İtalya görevinden sonra Deniz Kuvvetleri Sekreterlği görevine
atandım, 13 ağustos 2007 genel sekreteri görevini icra ettim. Görevi detayına girmiyecem
yoğun bir görev iki yıl boyunca C.Tesi , Bayram , Tatil günleri hergün mesai 6:15 karagahta
olurum Kurmay Başkanından önce karargahtanayrılışım Kurmay Başkanın uğurladıktan sonra
en erken 21-22 saatlerinde bu hiçbir zaman değişmez ancak genel sekreter komutana değil
Kurmay Başakana aittir. Şimdi arz edecem görev deniz kuvetleri komutanlığı 2002/15-C'de
belirtilmiştir. Yetki ve görev sorumluluk dışına hiçbir zaman çıkmadım imkan yok bu
görevlerim ile ilgili olarak belirtilen hususların eki 2 olarak yüce mahkemenin dikkatine arz
ediyom. Efendim genel sekreter olarak deniz kuvveteleri şimdiki donanma komutanlığımız
ben kendisine doğrudan çalıştım, kuvvet komutana çıkmak mümkün değil, Oramiral Metin
Ataç idi, iddianamede komutan Oramiral'ın zaaflarını öğrendiğim hakkındabilgi topladığım
iddia edilmektedir. Bu iddiaların tamamı gerçek dışıdır. Görev alanı iş tempon doğrudan
başka bir Amire bağılı olarak çalıştığım için mümkün değildir. zaten komutan Oramiral
görüşmelerini seyahatlerini denetlemeleri ilgili emir astsubayları özel sekreteri kurmay Albay
tarafından bunun hiçbir alakası yoktur. Girmez giremez hem vakti yoktur hemde yetkisi
yoktur. Genel sekreter karargah koordinasyon toplantıların koordinasyonu komutan akışı
takibinden sorumludur. Ve daha önemlisi tüm görevlerini koordine birinci amiri durumundaki
yani şunu anlatmaya çalışıyorum doğrudan muhattap olduğum makam, kurmay başkanlığı
onayladığı tamam dediğinikomutana gidiyorum. Ve sadece karagahtaki deniz kuvvetlerindeki
ilgilendiren bende koordine etkisi var komutanım özel işleride, ziyaretleride diğer işlerinde
özel sekreterin ofisinde orda çalışanlar var komutanın güvenliği de emir subayında ve kendi
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oluşturulan ekibinde,ayrıca ben bir iddia daha ben bu bilgileri Albay Tayfun Duman
bilgisayarına işlediğim Albay Tayfun Duman o dönemde gölcükte Ankara ana kararda her
şeyden önce bu tip bilgileri fiziken den mümkün değilbir işlem yapmam görev sürem boyunca
2 yıl boyunca bir veya iki kere görevli olarak İstanbula gittim onun haricinde karargahtan da
dışarı çıkmadım, bu derece yoğun çalışma, bu görevde ayrıca o kadar yoğunki sayın başkanım
evde ben kendi ailemle dahi görüşemez hale gelmiştim. Ve böyle bir görevde yurt dışından
geldiğiniz bir peryottan size atılan bir iftira komutanın özel bilgileri veya nasıl alacam ben
zaten yoğunluk içinde kendi işimi bahşetmeye çalışırken ayrıca da zaten özel sekerteri var
ofisi var emir subayları var zaten girmemiz mümkün değil. Sayın başkanım değerli üyeler 13
Ocak 2010 tarihli 297 sayfadan ibaret iddianamede bana Terör Örgütüne üyelik suçlaması
yöneltilmiştir. Sayın savcılık demin arz ettiğim maddeler halinde dilim döndüğünce
anlatmaya çalıştığım ve herkesin de gördüğü üzere 3.kişilerce düzenlendiği 3. Kişilerce iddia
edilen hazırlanmasında hiçbir etkin dahilim olmayan bir kısım evraklardan ve göndereni belli
olmayan ismin geçtiği iddiasında dayanmaktadır. Bundan dolayı huzurunuzdayım terör
örgütüne üye olmak gibiağır bir suçla itham edildim. Ve yargılanıyorum bütün deliller bunlar
2 tane de email sayın başkan önemle ifiade etmek isterim ki bir takım kişiler ki bu kişilerin
hiçbirini tanımıyorum. şu yada bu amaçla bir belge hazırlayıp o belgenin içinde de benim
adım yazmışlarsa bu benim durumda olan herkes gibi benim de önceden önlem alıp
engelleyebilecim bir durum değil. kimse kimin hakkında kimin hangi belgeyi bilecek
durumda da değilim bu şahısları tanımadığını gerçeğini düşünürsek bu belgeyi düzenleyenlere
bu belgeleribulunduranlara bu hususların sorulması en doğru yol olacak kaldıki diğer
arkadşlar arz etti. Bu kişiler de bu belgeleri hazırlamadığı kabul etmediklerini, bizi
tanımadıklarını söylemişler.Her şey git gide daha kuşkulu hale geldi,yukarda arz ettiğim gibi
bir kısım insanlardan elde edildiği iddia edilen, ki nasıl elde edildiği hiçbir bilgim yok, bir
kısım dokümanlarda ki bu belgelerin suç olup olmadığı belli değil veya tartışmalı sayın
savcılık makamının iddianamenin 246. Sayfasında hiçbir yerinde adımın geçmediği ve hiçbir
ilgim bilgim olmayan Ergenekon Analiz Yeni Yıpılanma yönetim ve geliştirme projesiilişkin
olarak bir belgeye dayalı olarak şöyle bir tespite bulunmuş ve beni hayrete hatta daha da ötesi
dehşete döşürtmüştür. "Yukarda ismi geçen şüphelinin örgütsel döküman içeriğine uygun
olarak, dokümanda uygun olarak Ergenekon Silahlı  Terör Örgütünün deniz
kuvvetleriyapılanması içerisinde yer aldığı anlaşılmıştır." Bu noktada şu hususu belirtmek
isterim ki sayın başkanım4 Haziran 2009 tarihinde ikametimde yapılan aramalarda el konulan
13 adet CD ve DVD bir adet fotoğraf makinası hafıza kartında, bir adet efon marka diz üstü
bilgisayar, bir adet Arçelik marka bilgisayarda ve bir adet diskette ikinci cdrastlanmamıştır.
Bu husus 6. klasörün ilgili bölümlerinde ve ek delil klasör 18 dizi 1-24 pidier71-124 sayfa
arasında bulunan ön inceleme tutanaklarında şu şekilde ifade edilmiş bahse konuCD, DVD,
Disket , fotoğraf makinası, hafıza kartı veiki adat bilgisayara ait beleklerde soruşturma
dosyası ile ilişkilendirebilecek herhangi bir bilgi, belge ve bulgu tespit edilememiştir. Sayın
başkanım, burda bir parantez açmak istiyorum; bu bahsettiğim bir diskette tamamen askeri
görevi ile ilgili 3 adet sunum bulunmuştur. bu askerin evlerinde Ikametinde uygun
olupolmadığı soruldu, disket içerisinde yer aldığı bildirilen ancak soruşutrma ilgisi olmayan
konuda şu; Yunanistan ile ilgili tarihi bilgiler ve Kıbrıs Rum kesimde dağıtılan propoganda
metinleri başlıklı 6 sayfadan oluşan ingilizce bir metin disketinde oluşturma tarihi 31 ocak
1997 yani benim akademi eğitimime deng gelen bir tarih, Albay Kutluk tarafından verilmiş ve



T.C. İSTANBUL ANADOLU  5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ - 2014/155 ESAS, -  2015/359 KARAR SAYILI
DOSYA- GEREKÇELİ KARARIN 11. BÖLÜMÜDÜR

Sayfa
Bu Evrak 5070 Sayılı Kanun Hükümlerine Uygun Olarak Elektronik İmza İle İmzalanmıştır

o tarihte Genel Kurmay Kıbrıs görevli bir albay tarafından verilmiş, zaten herhangi bir
gizliliği yok çünkü Kıbrısta bulunan propaganda metni olarak dağıtılıyordu. bu sorunun Bizde
ders olarak görüyoruz. Bu sorunun yürütülen soruşturma ne tip bir ilgisi olup olmadığınıda
tartışmıyorum. Her şey sorulabilir. Onu da bir yana bıraktım her meslekteinsan evine çalışma
yapabilmek için görevi yürtütüğü meslekle ilgili bir kısım evrakları yerine getirmek çalışmak
için evine götürebilir. ve buda bundan başka bir şey değildir. Yine aynı şekilde soruşturma ile
ilgisi olmayan. 10 numaralı CD içerisinde yer alandokümanlar ise o tarihte yeni atanmış
olduğum gemilerde yapılacak eğitimler onların öncesinde çekilecek durumları bu bilgiler
mevcut bu CD de bana gönderiliş maksadı, yeni atandığım görevime yani komodorluk
görevime 8 yıl deniz görevinden ayrı kaldığım için hazırlanmam üzere bir önceki komodor
arkadaşım tarafından gönderildi. Bilgilerimi tazelemem için şimdi sayın başkanım, değerli
mahkeme üyeleri görüldüğü gibi benimle ilgili olarak aramalarda hiçbir matarya ve suç
unusuruna rastlanılmamışken nasıl oluyorda ben silahlı terör örgütünün Deniz
Kuvvetlerindeki bünyesindeki yapılanması içerisinde yer alıyorum. ve bu iddia edilebiliyor.
Ondan önceki sene zaten yurt dışında idim bir sene Amarikadaydım 3 sene zaten yurt dışında
idim, geliyorum. doğrudan genel sekretliğe atanıyorum ve ben terör örgütü üyesi oluyorum. o
kadar yoğunluğum içerisinde Sayın savcılık makamı ancak şuda var; sayın başkanım,
iddianamede tüm şüpheliler için elde edilen deliller başlığını kullanırken sağolsunlar benimle
ilgili olarak yapılan aramalarda el konulanlar için iddianamenin 240. Sayfasında elde edilen
malzemeler başlığını kullanmış ve el konulan hiçbir belge ve meteryalde suç unsuru teşkil
eden bir unsurun olmadığını kabul etmiştir. Yine iddianamenin 248. sayfasında oldukça
düşündürücü şu ifadeler kullanılmıştır: bunu benden önceki arkadaşlardazikir etimştir şüpheli
Nuri Alacalı Deniz kuvvetleri ergenekon terör örgütü ile doğrudan bağlantılı ergenekon
faaliyet gösteren illegal yapılanma içerisinde yer aldı ve bir çok örgüt dokömünda ismin
geçtiği tespit edilmiştir. Nitekim şüphelinin sevk edildiği mahkemece Ergenekon terör örgütü
adına faaliyete bulunma suçu sebebiyle yüklenen suçun niteliği ve mevcut delil durumuna
göre CMK 109/3a Yurd Dışına çıkmamak suretiyle adli kontrol altına alınmasına kararı
vermiştir. Yukarda da aktardım sayın başkanım hakkımda en ufak bir delil dahi yokken
yürütülen soruşturma kapsamında sadece tedbir amaçlı o da Nöbetçi mahkeme tarafından
konulan Yurd Dışı çıkış yasağının nitekim; denilmek üzere terör örgütü yansıtılması son
derece döşündürücüdür. vijdanlara da aykıdır. Ayrıca hakkımda yazılan ihbar mektubu 24
mayıs 2009 tarihinde yazılmasına rağmen diğer arkadaşların da belirtiği gibi Eren Günay
binbaşı yaklaşık bir ay önce bizim ismimizin sorulamasına dahiç anlam veremedim. Sayın
Başkan değerli mahkeme üyeleri iddianamede yer almamakla birlikte ek klasörden 6.klasörün
içindeklasör 6 dizi 147,204 pidier konuşma içeriği incelendiğinde anlaşılacağı gibi tamamen
mesleki yaptığım üzere Genel Sekreter telefon görüşmesi adete aleyle suç gibi sunulduğu
görmekteyim. ve üzüntü bir kat daha artmaktadır. Söz konusu konuşmamın görevim gereği
yapıldığına dair resmi yazıda dikkatinize sunmak isterim ek 3 olarak arz ettim. Sayın başkan
buda deniz kuvveteleirni yazısında açıkça bu görüşmelerin askeri bir hizmetin yerine
getirilmesi amacıyla yapıldığı ifade edilmektedir. Sayın başkanım değerli üyeler hakkımdaki
iddialar ciddiyetten uzak tamaman iftira niteliğindedir. Kurmaylık eğitimimi tamamladığım
1997 yılından itirabern atandığım gemi komutanlığım Amarika Deniz komuta eğitimi, Roma
ve İtalya Deniz Ataşeli görevi Deniz kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreterliği görevi ve 1.
Hucum Botu pilotu sokodorluğu görevi olarak dikkate alındığında izlediğim görev paterinin
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amirallık makamına terfi söz konusu olduğu büyük bir avantaj sağladığı büyük bir gerçek
gönderilen iki adet asılsız iki adet iftira meili ile bu süreç engellenerek her türlü gayri ahlaki
gerçek olmayan. senaryolar üretilerek iftiralarda bulunmaktadır. Sayın mahkemedeki
yargılama sürecinde bu iftiraların yöneltilenlerin açığa çıkarılacağına ve dahası
suçsuzluğumun da ortaya çıkaracağına, tüm kalbim ile inanmaktayım. Niçin bu tür iftiraların
hedef olduğumu konusunda herhangi bir bilgim olmadığımı defaten beraber adete
suçsuzluğumu ispat etmek durumundan bırakıldığım bir sistemde devletimizin varlığını hedef
aldığını iddia edilen bir yapılanmanın olmadığı anlatmaya çalışmamın ömrünün 33 yıllını
devlet hzimetine adanmış bir kurmay subay için ne kadar katlanılamaz ve zor olduğunu
takdirlerinize bırakıyorum. sayın Başkan, sözlü ifadem yerine geçmek üzere ve yazılı
ifademin kabülünü, hükmedilen Yurdışına çıkış yasağının özellikle görevim nedeniyle
kaldırılmasını, davadan bağışık tutulmamı ve nihayet hakkımda beraat kararı verilmesini
saygılarımla sayın mahkemenizden talep ederim. Efendim en son bir adres değişikliği ile
müsadenizle bildirmek istiyorum: Yeni atamalardan dolayı Ankaraya tayin oldum. Yeni tayin
yerimBahçelievler Akdeniz caddesi. Akdeniz Apartmanı. Daire no 19 Bahçelievler
Ankara'dır. Söyleyeceklerim bunlardan ibarettir” şeklinde beyanda bulunduğu anlaşılmıştır.

 
80-Sanık Şafak Yürekli'nin (Kapatılan) İstanbul 12 Ağır Ceza Mahkemesi'nin

2010/34 Esas sayılı dava dosyasında 14/10/2010 tarihinde 7. celsede alınan savunmasında
özetle;" Sayın başkan, değerli üyeler, sayın cumhuryit savcım,ben Şafak Yürekli olarak
bugün sayın mahkemenin huzurunda; Ergenekon Silahlı Terör Örgütü üyesi olmakla
suçlanıyorum almış olduğum terbiye hayat görüşüm ilkelerim ve meslek ahlakımla hiç
bağdaşmayan hiçbir suçlamayı kesinlikle ve kesinlikle kabul etmiyorum. başarılı iftiharlar,
şeref ve onur dolu meslek hayatım boyunca hiçbir gereksiz kanunsuz girişim yada oluşum
içinde bulunmadım. 1981 yılında Deniz harp okuluna girdim, 1985 teğmen olarak
mezuniyetime mütaakiben Gölcükte konuşlu bulunan Harp Branj Subaylığı ve Bölüm
Amirliği görevlerini 1996 yılında Deniz Harp akademisini kazanarak İstanbulda Kurmaylık
Eğitimine başlandım.1998 yılında Deniz Harp akademisinden Kurmay subay olarak
karargahında 2001 yılına kadar üç yıl süre ile görev yaptım. 2001 yılında Aksak Marmariste
koğuşlu bulunan fırkateyninde Ikinci komutan olarak atandım. 2002-2004 yıllarında Yine
aynı bölgede konuşlu olarak bulunan TCK görevliğimi bu görevim sırasınca katıldığım
görevimde Nato Akdeniz NATO'nun Natonun en en üst olanüstün hizmet madalyası ile
ödüllendirildim. yeni görevime mütaakiben 2004-2008 yılları sırasındaDeniz kuvvetleri
karargagıhında teşkilat karargah ithamındada 2008 Ağustos ayında bölgesinde Alay
Komutanlığı atandığımdır. Bu konudurluk Türkiye Cumhuriyeti donanması için hayatı öneme
sahip gemilerin komodorluk bir tanesidir. Bu görevim süresincede Kıbrıs'a istinaden doğu
Akdenizde münhasır ekonomik bölgemizde milli menfaatlerimizin korunması gibi birlik
komutanı olarak çok kritik ve başarılı görevleri icra ettim. bir yıllık deniz görevleri ithamına
ağustos 2009 yılında donanma komutanlığı hareket başkanlığına atandım bir yıl sonra da
Ağustos 2010 ayında yüksek Askeri Şura gereğince Tuğamiralliğe terfi ettirildim; ancak
bugün karşınızda var olup olmadığı hususunda dahi en ufak bir bilgiye sahip olmadığım bir
terör örgütüne üye olduğum iddiasıyla yargılanıyorum. bu suçlamayı kabul etmem Asla ama
asla mümkün değildir. Iddianame metninde ismini dahi ilk kez duyduğum kişilerden elde
edildiği iddia edilen bilgisayar dosyalarının özellikler kısmında ismimin geçtiği iddia ediliyor.
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Tanımadığım bu şahıslardan elde edildiği belirtilen belgelerde ismim nasıl ne şekilde hangi
amaçla geçer, bu hususların açığa çıkartılması ve tüm bu kişilerin tümünün ifadelerine baş
vurularak bu belgelerine kendilerine benim bu belgelerinin kendilerine benim verip
vermediğinin sorulması bir zorunluluktur. Bu hususları da sayın mahkemenizden talep
ediyorum. Çünkü sayın başkan malumları olduğu üzere bir hukuk sürecinde sanıklar
kendisine tevdi edilen iddianeme ve buna bağlı olan ek klasörler çerçevesi içerisinde
savunmalarını yapmak zorundadır. ama maalesef şuanda içinde bulunduğum durum bu
çerçevede olması gerektiği gibi çerçevede olması gerektiği çerçevede savunma hazırlığı
yaptığımız takdirde bu davadan hüküm giyme riskimizi artırmaktadır. Çünkü bu davanın
dışında olan diğer Ergenekon davalarının sanıklarında işte sözde bilgisayar dosyamız çıkmış
1. Ergenekon farklı bir kişide çıkmış ikide şöyle bir şey çıkmış biz sedece onlarca ek klasör ve
iddianame çerçevesi içerisinde kalmaksızın binlerce sayfa diğer iddianamelerin ek
klasörlerine yüzlerce ek klasörü ve iddianamelerininde içlerinde kendilerimizi aklamak için
adete çırpınıyoruz. Sayın Başkan ve değerli üyeler, Iddianame metnini okudum. Şimdi
hakımda yer alan bütün iddiaları bu iddialara karşı beyanlarımı sırayla sayın mahkemeye
sunmak isterim; ilk olarak İlyas Çınar şahsının ikametinde elde edildiği belirtilen 51 nolu CD
içerisindeki Revir isimli dosya içerisinde exel belgesinde diğer arkadaşlarımında bulunduğu
ve ifade ettikleri aynı belgede yine benimde ismim "Deniz Şafak Yürekli Ekipten" şeklindeadı
geçen 5 kişilerin isimleri hizlarında, "Ekipten" şeklindegeçen ibareler ile yine aynı CD
içerisinde bağlantılarım isimli exel belgesinde benim Şafak Yürekli olarak ismim karşılığımda
"Beşli gruptan" şeklindeki ibare ile birlikte değerlendirildiğinden adı geçen bu beş kişinin
aynı beşli kişinin oluşturdukları ve faaliyete bulundukları iddia edilmiştir. Partiler isimli
klasör içerisinde "konferans için komutanlarla görüş, "üniversiteden hocanın getirmesi işini
Mehmet halledecek", Albay Şafak Yürekliden beyanların ilet" şeklinde yer aldığı ifade
edilmiştir. Londra Dekorasyon Doc. Isimli word dosyasınınbelirlenen prensipler başlıklı
olduğu ve bu belgenin şahsımtarfından hazırlandığı iddia edilmiştir. Sayın başkan değerli
üyeler sayınC.savcım şu ana kadar bazı dosya bilgileri bilgisayar dosya sizlere aktarmaya
çalıştım daha çok var, biraz sonra tek tek aktaracağım; ancak şunun altındaçizerek şunu ifade
etmek istiyorum. Gizlilik hususu bulunmamaktadır. Bunlar internetten açık kaynaklardan son
derece rahatlıkça bulunabilecek örneğin Barış için ortaklık NATO'nun bir projesidir natonun
sitesinde bütün detaylar bulunmaktadır. Avrupa çok uluslu aktarmaya çalışacam bu yine bu
şekildedir.Diğer bir dosya ekte Biyo yani Barış için Ortak Çerçeve arz ettiğim
çerçevelerdir.Isimli word dosyasının başlıklı olduğu belgenin şahsım tarafından hazırlandığı
iddia edilmiştir. KAÇ belge sunu yani Güney Doğu Avrupa sunu power point sunun yine
benim hazırladığım iddia edilmiştir. varsayalım ki ben hazırladım, ki benhazırlasaydım gönül
rahatlığı ile söylerdim çünkü son derece doğal dosyalar, bunların benle hiçbir alakası yoktur.
Yine Nato, NATO'nun genel yapısı isimli NATO'nun tanıtımı Nato teşkilatındakiyeri ve rolu
ilgili olarak şunu açıklamak istiyorum. Bu komutanlık bir karacı komutanlıktır. biz Deniz
Subaylarıyız ne Akademide ne başka bir yerde Karacıların yapması gereken diğer hususların
Deniz Subayları uğraşmaz ilgili biz kendi birimleri ile uğraşırız. Burada da bu tertipi yapan
kişilerin atladığı bunlar çok askeri detaylar bunu yanap kişinin bunlara vakıf olmadığını
düşünüyorum, böyleteknik hatalar yaparak alçakça bizi suçlamak istediğini
değerlendiriyorum. Nato'nun genişlemesi Türkiye'ye fayda isimli dosyasının nato girmeye
fayda ve mahsurları konu belgenin şahsın tarafından hazırlandığı iddia edilmiştir. sayın
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mahkeme heyeti Savcılıkta soruşturma sırasındada ifade ettiğim üzere yukurda ismi geçen
İlyas Çınar şahsı tanımıyorum. benim hazırladığım iddia edilen Söz konusu belgeler. Bu
belgelerin bu şahısta niçin bulunduğu hakkında hiçbir bilgim ve fikrim de bulunmamıştır.
"Beş kişinin isimlerinin ekipten" şeklinden isimlerinin geçmesininne anlama geldiğini kim
tarafından hangi maksatla tarafından yazıldığın bilmiyorum bu CD'nin bahsi geçen dosyanın
benimle kesinlikle bir alakası yoktur. Şimdi Levent Bektaş'tan elde edildiği idda edilen 3 nolu
DVD'nin içereğinde göndemlerin isimli belgeye yönelik savunmamı arz etmek istiyorum.bu
belgede: " Fabrikatürle görüşüldü, Aydınlık gelecek hareketin daha aktif hale gelmeli, Şafak
Yürekli kontrolü elde tutulmalı, Bahriyede tanıtım ve dağıtım daha fazla olmalı, yine aynı
belgede Şafak ve Fahrican Y. Bizim çocuklardan, kuvvet bunların terfisi üzerine bina edecek
alt kadememzin yapılanma için bu iki isim için çok önemli Fahrican Güneydoğu kökenli
temsil edecek" şeklinde ismimim geçtiği ve bu dosyanın özelliklerine bakıldığında en son
kayıt eden kısmında Şafak Yürekli şeklinde ismim geçtiği iddia edilmiştir. gündemlerin 2
isimli belgede "2009-2010 yılındaki TAP adayımız Şafak Yürekli,diğer bir isim F.Y, Levent
Görgeçilgililere iletilsin" şeklinde ismimim geçtiği ve bu dosyanın özelliklerine bakıldığında
en son kayıt eden kısmında Şafak Yürekli olarak yine ismimim geçtiği iddia edilmiştir. TN
isimli belgede "Marmarisin Kafes Eylem Planı kapsam plana alınıp alınamıyacağı Kurmay
Kıdemli Albay Şafak Yürekli çekinceleri varmış" (bu sene terfi yılı) son kararı Kadir Paşa
verecek" şeklinde emir bekliyoruz ismimin geçtiği iddia edilmiştir. Cihandanadlı bir klasör
yine altından notlar isimli belgede "Cihan G. ile görüşme notları başlığı altında şahsımıın
adımın "Magaso Maraşta Albay Şafak Yürekli ile görüşüldü, dosyalar ve malzemeler alındı
verildi" şeklinde ismimim geçtiği iddia edilmiştir. Sayın mahkeme heyeti; Levent Bektaş
Deniz Harp Okulunda alt sınıflarımdan biridir. 3-4 yıl önce kendisinin emekliye ayrıldığını
duymuştum. Kendisi ile herhangi birsamimiyetim veya bir irtibatım yoktur. Ancak şunu
büyük bir mutluluk ile ifade etmek istiyorum. Kendisini burada daha da detaylı tanımaktanda
mutluluk duyuyorum. Iddia edilen söz konusu planları Kafes Eylem Planı ile hiçbir şekilde
alakam yoktur. ilgili sayın savcı tarafında ilk defa duydum ki bu konuya yönelik benden önce
açıklamalar bulundular Kafes Eylem Planı ile o tarihte nasıl oluyorsa bu bana da o tarihte
soruşturma yapan sayın savcımız tarafından sorulmuştu, bunu ordada kendisine ifade ettim.
Ayrıca bu konuda açılan davanın iddianamesinde sanık olarakta bulunmuyorum. Levent
Bektaş'tan elde edildiği iddia edilne 3 nolu DVD içerisinde adı geçen Cihan Gül isimli
şahsıdatanımıyorum böyle bir kimse ile asla görüşmedim. Bu nedenle dosyalar malzemeler
alındı, verildi. gibi asılsız ve mesnetsiz iddiaları kesinlikle red ediyorum. Levent Bektaş'tan
Çıktığı iddia edilen ve son kayıt eden olarak ismim geçtiği iki bilgisayar dosyasının içeriği
son derece düşündürücüdür sayın başkanım, bu bilgisayar dosyalarından birincisi olarak
Gündemlerim dosyasının içeriğinde biraz önce okudum tekrar ifade ediyorum. "Şafak ve
Fahrican Y. Bizim çocuklardan,kuvvet bunların terfi üzerinden bina edilecek" bir ibare
mevcuttur bu biligisayar dosyalarından 2. olan Içeriğinde 2009-2010 TAP adayımız. Şafak
Yürekli işte Levent Görgüç şekli bir ibare mevcuttur,sayın başkan değerli üyeler sayın
C.Savcım sormak isterim ki kim böyle bir içeriği yazarak yazarak kendinden üçünçü bir
kişiymiş gibi bahsetsin, ifade ettiğim bu dosyaların gibi dosyaların yazan son kayıt edilen
olarak benim ismim geçiyor. Kendimden üçüncü bir kişi olarak bahis ediyorum. bizim
adayımız diyorum, bizim TAP adayımız, bizim için önemli diyorum. Evet akıl ve mantıkla
bağdaşmayan bir şekil ile yazılmış içerik olarak yazılmışiddiası bu sebeple mümkün değildir.
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Bu tertibi hazırlayan kişi yada kişiler dosyayı hazırlarken kanaatimce bu hususa dikkat
etmemiş gözden kaçırmıştır. bu hususu da yüce mahkemenizin takdirlerine sunuyorum. Diğer
bir delil olarak "Mehmet Zekeriya Öztürk şahıstan elde edildiği belirtilen bir USB harici hard
disk içerisinde yer alan belgeleri biraz evel arzetmiştim; Güneydoğu Avrupa çok Uluslu Barış
Gücü PP belgesi pawer point sunumunda Güneydoğu sunumun barış gücü hazırlanan sunumu
yazar kısmında şafak yürekli yer aldığı iddia edilmiştir. Savcılıkça yürütülen hazırlık
soruşturmasında da ifade ettiğim üzere Mehmet Zekeriye Öztürk isimli şahsı tanımıyorum.
söz konusu Dosyada ismim niçin geçtiği hakkındada hiçbir bilgim yoktur. Güneydoğu Avrupa
çok Uluslu Barış Gücü ile ilgili olarak sunumu ben hazırladım. Sayın mahkeme heyeti
Mustafa Levent Göktaş isimli şahıstan belirtilen 51 nolu DVD içerisinde yer alan Nato'nun
genişlemesi, Türkiye'ye fayda ve muhsurları isimli word belgesine özeliklerine bakıldığında
yazan ve en son kayteden kısımlarında Şafak Yürekli şeklinde ibarenin yazılı olduğu iddia
edilmiştir. Savcılıkta yürütülen soruşturma da ifade ettiğim üzere Mustafa levent Göktaş ismli
şahsıda tanımıyorum. bu nedenle tanımadığım bu şahsa ait DVD de benim yazdığım veya
kayıt ettiğim belge olması mümkün değildir. Ben hiçbir kimseye bir dosya vermedim. Ayrıca
bahse konu dosyanın herhangi bir gizliliği olmadığı Genel Kurmay Başkanlığınca Cumhuriyet
savcılığına resmen yazı ile bildirilmiştir.Ek klasörde yer amaktadır. diğer bir delile ilişkin
savunmam da şu şekildedir. Tayfun Dumandan elde edildiği belirtilen memores marka 210
megabeyt kapasiteli bir CD içerisinde yer alan Türk Silahlı Kuvvetlerin Dünya Barışına
katkıları isimli pawer point sunumunun özeliklerine bakıldığında isimli belgenin özelliklerine
bakıldığında ismim bulunduğu yine aynı CD içerisinde bulunan vinkli isimli belgenin 9.
Paragrafında Başçavuş Hüseyin B. Kimdir bilemiyorum ALbay Şafak Yürekli adını
kullanarak iş yapıyormuş, bu konuyla Albay Hüseyin bey baksın diye iddia edilmiştir. 1981-
1985 yılları arasında Deniz Harp Okulu süresince 1996 ve 1998 yılları arasındaki iki yıllık
Deniz Harp Akademisi eğitimde de Tayfun Duman ile birlikte okudum kendisi sınıf
arkadaşımdır. Kendisini yakinen tanırım, kendisi ileuzun yıllara dayanan bir dostluğumuz var;
ancak söz konusu belgeler şahsım tarafından yazılmadığı gibi kayıt edilmemiştir. Sayın
mahkeme heyeti Mehmet Şener Eruygur'un Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkan
odasında elde edilğiği belirtilen; 7 nolu CD içerisindeki üst birlikleri amiraller kuruluisimli
word isimli belgesi iç erisinde karargah için mütlaa başlıklı kağıdın ilgili üst birlikleri
amiraller kurulunu kararın 12/05/2005 kurul dışında toplantıya katılan personel deniz kurmay
Albay iddia edilmiştir. Öncelikle ve önemle şu hususu belirtmem gerekir ki sayın soruşturma
savcılarının ayrıntılı ifeade aldıkları 30 Haziran 2009 tarihinde ifade metnin 3. sayfasında
Mehmet Şener Eruyğur'un şahsen tanımadığımı; ki bunu klasör 11 dizisayfa 85 te bulunabilir.
ve bu beglegenin bana ait olmadığını yine aynı klasörün aynı dizinindesayfa 95'te yer alıyor.
Açık olarak belirtmeme rağmen iddianamenin benimle ilgili olan kısmında Sarih ifademin
hilafına bu şahsı tanıdığım ve bu belgenin bana ait olduğu söylediği belirtilmiştir. Kişilerin
geleceğini etkileyen böylesine hayati bir hatanın nasıl yapılabileceğini anlamakta zorluk
çekmeme rağmen iyi niyetli bir yorumla bunun sehven yapılan bir yanlışlık olduğunu
düşünerek tekrar belirtmek isterim ki Mehmet Şener Eruygur isimli şahsı tanımıyorum. ve bu
belge de bana ait değildir. Elde edildiği idda edilen belgeye bakıldığında bu belge Deniz
Uçaksavar birliklerin yeniden teşkilanlandırması konusunda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
Karargahında yapılmış tamamen rutin bir karagah amiraller kurulu toplantısının neticesinde
tutanak olarak tanzim edilen Amiraller Kurulu kararı dökümanda da ismim toplantıya



T.C. İSTANBUL ANADOLU  5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ - 2014/155 ESAS, -  2015/359 KARAR SAYILI
DOSYA- GEREKÇELİ KARARIN 11. BÖLÜMÜDÜR

Sayfa
Bu Evrak 5070 Sayılı Kanun Hükümlerine Uygun Olarak Elektronik İmza İle İmzalanmıştır

karargahta bulunan amirallere görevlere katılan 15 personellede biri olduğum için yer
almaktadır. ancak bu belgenin niçin Mehmet Şener Eruygur'dan ele geçirildiğini bilmiyorum.
İbrahim Şahin ilgili şahıstan belirtilen 195 seri numaralı ile numaralanmış CD içerisindeki yer
alan Pedehaş ppt isimli belgenin özelliklerine bakıldığında yazar kısmında yine Şafak Yürekli
ismimim yazılı olduğu hepimiz hakkında potansiyel suçlu olarak geldik. Geliriz. Makamımız,
devletimiz bizi çağırır her yere gideriz. Soruluyo, ifade ediliyo, bunlar bakılıyo, saygımız
sonsuz ama bunların içerisinde benimle ilgili hiçbir şey yok. Bu iki somut rapor ne evimde ne
işyerimde ne arabamda ele geçirilen her şeyi, yapılan incelemesinde hiçbir şey çıkmadı.
Belirtilmiş olmasına rağmen ve bu çok önemli lehimize olan deliller, değerlendirilerek
hakkımda kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmesi gerekirken her nedense iddianamenin
ruhunu etkileyebilecek lehime olan bu çok önemli husus sayın savcılıkça iddianameye
yazılmamıştır bile. Fotoğraflarda, ek klasörlerde sayfa olarak yer almaktadır. ŞImdi son
derece çarpıcı bir hususu dikkatlerinize sunmak istiyorum. Haklarında dava açılan bazı
kişilerden hukuksuz olarak ele geçirilen, kapsam olarak suçlama ile hiçbir alakası olmayan.
Bunu tekrar etmek istiyoru müsadenizle kapsam olarak suçlama ile hiçbir alakası olmayan ve
özellikler kısmında kaydırılan ve ismimin geçtiği bildirilen bilgisayar dosyalarının hiçbirisi,
geçmişe yönelik dosyaları da kapsayacak şekilde yapılan bilirkişi incelemeleri neticesinde
bende yani, evim ile işyerimdeki bilgisayarlarımda ve dijital medyalarımda çıkmamıştır. Yani
aleyhime kullanılabilecek tek bir delil, maddi delil bulunmamıştır. Buna karşı delil olduğu
iddia edilen bahse konu bilgisayar dosyalarının hiç tanımadığım kişilerde de ele geçirilmiş
olması da son derece düşündürücüdür. Bu dosyaları ben hazırladıysam öncelikle bu dosyaların
bende çıkması veya bir izinin bir emaresinin olması veya bu kişilere yönelik bir e-mail kaydı
veya bir telefon konuşmam da olması gerekmekmez miydi? Sayın başkan. Değerli üyeler,
sayın C. Savcım öyle ise soruyorum: Bu dosyaları ben üretmediysem, hangi kişi veya
kişilerce ve hangi maksat ile dosya özellikleri değiştirilerek benim ürettiğim ve bu kişilerle bir
irtibatın veya ilişkim olduğu hissi uyandırılmaya çalışılmaktadır. Bu güne kadar sadece bu
kutsal vatan, bu aziz bayrak ve bu yüce Türk milletine layık olmak için bir asker olarak canını
her an vermek pahasına çalıştım. Hayatım boyunca sadece şeref ve onur için yaşadım ve
çalıştım. 2 oğluma daima aynen şöyle diyorum. "Ben öldükten sonra memuriyetimden dolayı
size maddi olarak bir şey bırakamayacağım, ancak bütün maddi değerlerden çok daha değerli
olan ve hayatınız boyunca size yetecek olan şeref ve onur bırakacağım" diye söylüyorum.
Ancak kim tarafından gönderildiği bile belli olmayan asılsız ve imzasız bir e-mail göndermek
sureti ile şeref ve onuruma yapılan bu alçak saldırı sadece benim değil, başta ailem olmak
üzere bütkün akraba ve sevenlerim ide derinden yaralamıştır. Sayın mahkeme heyeti, sonuç
olarak bu meslek aşkında kendi ailesini bile geri planda bırakan, tüm hayatını şeref ve onur
için yaşamış 25 yıllık subaylık hayatım boyunca başarıdan başarıya koşan ve yıllarca
mesleğinin en zirvesinde kalmış bir subay olarak, üstün başarılar, onlarca taktirname, ödül ve
madalyalarla dolu bir meslek profili ve bunu destekleyen son derece kilit görev yerlerim
dikkate alındığında özde benim ve burada huzurlarınızda yargılanan değerli arkadaşlarımın
terfisini engellemek maksadı ile, genelde ise başka kirli ve büyük amaçlarla yapıldığını
değerlendirdiğim bu mesnetsiz iddiaların tamamını şiddetle reddetmekte ve öncelikle
tamamen siber taarruzlar, dijital yalan ve iftiralarla bu alçak tertibi yapanların bulunup yüze
Türk yargısı önüne çıkarılarak cezalandırılmalarını, kaçma şüphemin olmaması ve hali
hazırda bir muvazzaf subay olarak işa ettiğim vazifemin ifasına da mani olması dikkate
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alındığında hakkımda hükmedilen yurtdışı çıkış yasağının kaldırılmasını, hali hazırda
muvazzaf subay olmam ve Marmaris'te ikamet etmem nedeni ile müteakip duruşmalardan
bağşık tutulmamı, dava sonunda da hakkımda beraat kararı verilmesini yüce mahkemenizden
saygılarımla talep etmekteyim. Arz ediyorum.” şeklinde beyanda bulunduğu anlaşılmıştır.

 
 
 
81-Sanık Dora Sungunay'ın (Kapatılan) İstanbul 12 Ağır Ceza Mahkemesi'nin

2010/34 Esas sayılı dava dosyasında 14/10/2010 tarihinde 7. celsede alınan savunmasında
özetle;" İddianamede Ergenekon silahlı terör örgütü üyesi olmak suçu ile suçlanmaktayım.
Bu iddiayı ve tüm suçlamaları tümüyle reddediyorum. Ben 24 yıllık meslek hayatımda hiçbir
şekilde suç teşkil edecek bir faaliyette bulunmadım. Devletime karşı böyle bir oluşumun
içinde bulunmam veya böyle bir oluşumu desteklememin imkansız olduğunu ve bana bunu
hiçbir gücün yaptıramayacağını belirtmek istiyorum. Aldığımız eğitim ve yaptığımız görevler
bunun en önemli kanıtıdır. İddianamede iddia edildiği gibi hiçbir yasadışı oluşumun içinde
yer almadım. Zaten böyle bir oluşumun içinde bulunsaydım mesleğimde böyle önemli
görevler alamaz bu rütbeye gelemez ve dış görevlerde ülkemi uluslararası ortamlarda temsil
edemezdim. Maalesef iddianamede 24 senelik özveri ve sadakat ile hizmet ettiğim devlete
karşı bir terör örgütü üyesi olduğum bir elektronik posta vasıtasıyla suçlanmaktayım.
Devletim bunca senelik memurunun iddia edilen terörist faaliyetlerini bugüne kadar görmüyor
ve en önemli görev ve makamlara tayin ediyor. Sonrasında bir isimsiz ve imzasız elektronik
postaya paye vererek bu memurunu terörist ilan ediyor. Diğer taraftan sağlıklı hukukun
öngördüğü lehte delil kapsamında çalıştığım kuruma beni sormuyor ve 24 senelik sicil
dosyama bile bakmıyor işte beni üzen bu noktadır. Devletin sağlamaktan zorunlu olduğu
bireysel güvenlik eksikliğini hissediy yaşıyorum. Hayatımı adadığım bir hizmet biriminde ne
kadar yanlız olduğumu hissediyorum. 1978 yılında deniz lisesine girerek mesleğime 14
yaşında başladım. 1986 yılında Deniz Harp Okulundan teğmen rütbesi ile mezun oldum
bugüne kadar meslek hayatımın 15 yılı gemi görevlerinde geçti. Bizim değimimizle kara
görevlerinde yani karargah görevlerinde daha az çalıştım. Birer senelik dönemlerle karargah
görevlerimi donanma komutanlığı ve genel kurmay başkanlığında ifa ettim. 2005-2008
senelerinde 3 seneliğine nato görevi alarak İngiltere'deki nato karargahında ülkemi temsil
ettim. Halen 7 hücümbotun komutasına amilen hücümbot filosu komodorluğu görevini
yürütmekteyim. Bu olayların medyaya yansıması sonrasında meydana gelen bir olay beni
dahada yaralamıştır. Biraz önce bahsettiğim nato görevi sırasında müdürlük yaptığım 3 sene
benim emrim altında çalışan bir ispanya ispanyol subaydan bir mektup aldım. Bu elektronik
postada diyordu ki kendisi, fikir ve düşüncelerimi bildiği için tüm bu olanlara inanmadığını
yazıyor. Ne yazıkki 24 sene hizmet ettiğim devlet bana inanmıyor yapılan aramada delil
olabilecek hiçbirşey bulamıyor. 3 sene birlikte çalıştığım bir ispanyol subay bana güvenini
gösteriyordu. Mesleki yaşantım boyunca görevlerimi başarıyla tam manasıyla ifa etmem
sonucu üstlerimden takdir ve başarı gördüm beratlar aldım hem çalışma arkadaşlarımın hemde
astlarımın övgülerine ve takdirlerine nail olmaya çalıştım. Meslek yaşantım boyunca herhangi
bir soruşturma geçirmediğim gibi en ufak bir cezada almadım. Mesleğimde akademik kariyer
yapmaya özen gösterdim. Harp akademileri sınavını kazanıp 2 senelik öğrenimden sonra
kurmay subay olarak mezun oldum. Sonrasında bir üst basamak olan silahlı kuvvetler
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akademisini bitirdim. İngilterede İngiliz Kraliyet Akademisi komuta ve kurmay kolejinde bir
sene öğrenim gördüm. Ayrıca kendi imkanlarımla Londra Üniversitesinde savunma
çalışmaları konusunda yüksek lisans yaptım. Lisans tezim avrupa birliğinin güvenlik mimarisi
üzerineydi. Belli bir eğitim düzeyine ve dünya görüşüne sahip olduktan sonra bir insan terörist
olmaz olamaz varsa gerçekleştireceği hedefler bunlara çağdaş bir insanın mücadele yöntem ve
olanakları ile ulaşmaya çalışır. 4 Haziran 2009 tarihinde ankaradaki evimi arayan Cumhuriyet
savcısı ve beraberindeki polislere arama sonucunda edindikleri izlenimin sorulmasını
isterdim. Bu iddia bu iddia edildiği gibi terörist olmadığımın en büyük delili olacaktır. Şimdi
iddianamede delil olduğu iddia edilen hususların değerlendirilmesine geçeceğim. 24/05/2009
tarihi saat 12:53'de bir ihbar maili geliyor 5309 numaralı burada diyorki Dora Sungunay'ın
DHKP/C ve Ergenekon ile bağlantısını deniz kuvvetleri içerisinde neredeyse bilmeyen
kalmadı zaten kendiside bu durumu pek fazla sakladığı söylenemez hemen hemen her samimi
ortamda gururlanarak bu durumu ifade eder. 30 hazirandaki ifadem alınmadan bir gün önce
hemen yetiştirilen bir elektronik posta ihbarında onunda sayısı ve tarihi 29 haziran 2009
tarihli ihbar numarası 6683 bundada diyorki DHKP/C mensubu olan ve türk solu irtibatlı
olarak Dursun albay ile faaliyet gösteren deniz kurmay kıdemli albay Dora Sungunay'da aynı
ekiptendir. Deniz kuvvetleri içerisinde ergenekon adına faaliyet gösteren meshepçi ve
DHKP/C merkezli yapılanma içerisinde kurmay kıdemli albay Dora Sungunay nokta nokta
nokta ile birlikte yer almaktadırlar. Bu yapılanma deniz kuvvetleri komutanlığı personeline
yönelik istihbarat faaliyetleri yürütmekte ve örgütsel toplantılarda aldıkları kararları
uygulamaktadırlar. DHKP/C mensubu olduğu herkes tarafından bilinen Dora Sungunay
ergenekona hizmet ederken üniformasını kendisine kalkan olarak kullanmaktadır. Bugüne
kadar yukarıda bahsedilen örgütte dahil hiçbir yasadışı örgüt ile herhangi bir bağlantım
olmamıştır olamazda. Bu her iki emailde de kayda alınan elektronik postalar iddia edilen tüm
asılsız iftiralardır elektronik iftiralardır bunlar. Bakın söz konusu elektronik postalarda iddia
edildiği gibi gerçekten böyle bir örgüt bağlantım olsa deniz kuvvetleri içinde bu bağlantımı
herkes bilse ve ben bu bağlantımı saklamasam ve gururlanarak ifade etsem bu durum bugüne
kadar sayısız ihbara konu olur ve bu meslekte ne rütbe alır nede bugünkü konumuma kadar
getirilirdim. Başka bir ifade ile çoktan askeri mahkemenin yargılaması sonucu Türk silahlı
kuvvetlerinden ihraç edilmiş ve mahkum olmuş olurdum. Diğer taraftan 24 senedir hizmet
ettiğim devletim tarafından hakkımda isimsiz ve imzasız bir elektronik postada yer alan
DHKP/C örgütü ve ergenekon örgütü ile bağlantıları iddialarına yönelik bir araştırma
yapılmış olmasını beklerdim. Suçlamaya delil olarak gösterilen elektronik postanın nereden
kim tarafından gönderildiği ve kimlerin ne olduğu dahi araştırılmamıştır. Bu ihbar ve içinde
geçen kuşkuların gerçek olup olmadığını, ve bu ihbarın özel bir amacının olup olmadığının
bağlı bulunduğum genel kurmay başkanlığından sorulmasını beklerdim sorulması gerekirdi.
Soruşturma açısından bu durumun bir eksiklik olduğunu düşünüyorum. Bu ihbarda yer alan
iddiaların tamamı tırnak içerisinde zaten kendisininde bu durumu pek fazla sakladığı
söylenemez hemen hemen her samimi ortamda gururlanarak bu durumu ifade eder şeklinde
ifade edilen iddia gibi fiilen yaşanması mümkün olmayan hayal ürünü ve gerçek dışı
iddialardır. İddianamede diyorki Dora Sungunay etö sanıkları H.Vural Vural, Sevgi Erenerol
ve Muzaffer Tekin ile sıkı irtibat içerisindedir. Ergenekon tarafından sürekli desteklenmekte
ve yükselebilmesi için ergenekon örgütü her türlü desteği vermektedir. Şimdi ben bu üç kişiyi
tanımıyorum ve hiçbir şekilde irtibatım olmamıştır. ETÖ isimli bir yapılanma hakkında hiçbir
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bilgim yoktur böyle bir örgütlenmenin varlığını medyadan duydum. Bilmediğim ve hiçbir
bağlantımın olmadığı bir örgütten nasıl destek almış olabilirim. Dahada önemlisi hakkımda
delil olarak gösterilen isimsiz ve imzasız bir elektronik postada yer alan ergenekon örgütü
tarafından sürekli desteklenmekte ve yükselebilmesi için ergenekon örgütü her türlü desteği
vermektedir iddialarına yönelik herhangi bir araştırmanın yapılmamış olmasıda son derede
düşündürücüdür. Yine iddianamede Levent Bektaş isimli şahıstan elde edildiği iddia edilen 3
nolu CD içerisine gizlenmiş bir şekilde bulunduğu belirtilen gündemlerim2 isimli belgede
ismimin geçtiği iddiası, Levent Bektaşta bulunduğu iddia edilen ve 3 nolu olarak tanımlanan
CD içerisindeki bu belgede gündemlerim2 isimli belge hakkında hiçbir bilgim yoktur. Bu
belgenin ve içeriğinin ne anlama geldiğini dahi bilmiyorum. Söz konusu belgeden yapılan
alıntıda benimle ismimle birlikte şu anda amiral rütbelerinde olan deniz subaylarının isimleri
yer almaktadır. Belgenin tamamında bir sürü isim var iken içlerinde neden özellikle benim
ismimin çekilip alınarak iddianameye sokulduğunu merak ediyorum. Levent Bektaş'a ait CD
içerisinde ismimin yer almasının kendisi ile irtibatlı olacağıma dair delil olarak gösterilmesine
rağmen varlığı iddia edilen bu irtibatın örgütsel bir ilişki olup olmadığına dair bir araştırma
yapılmadığı ortadadır. İddianamenin diğer bir husus yer alan diğer bir husus ise ergenekon
soruşturması kapsamında hakkında işlem yapılan İlyas Çınar'dan elde edildiği ifade edilen 51
nolu CD içerisinde revü isimli dosya içerisinde dilekim isimli bir excell sayfasında dz.dora
sungunay ekipten şeklinde ismim yer alıyor. İlyas Çınar isimli şahsı tanımıyorum ancak adını
medyadan duydum bu şahısla hiçbir şekilde bir irtibatım ve görüşmem olmamıştır. Bu
şahıstan bulunduğu iddia edilen 51 nolu CD içerisindeki revü isimli dosya ve dilekim isimli
excell dosya sayfası hakkında hiçbir bilgim yoktur. Bu sayfada benim ismimin karşısına
ekipten ifadesinin yazılmış olduğu görülmektedir. Bu belgenin ve şahsım için kullanılan bu
ifadenin ne anlama geldiğini bilmiyorum bu sıfatlandırma hakkında hiçbir bilgim yoktur.
Kulakçıklada işaret ettiğim yerde göreceksiniz kamu oyu tarafından ergenekon soruşturması
diye bilinen 3. Iddianamenin ek 91 klasörünün 20 22 sayfasında yer alan ve avukat Hanife
Çakmağın müvekkili İlyas Çınar adına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği 27 Şubat
2009 tarih ve dosya numarası soruşturma : 2008/1756 sayılı 1756 sayılı bir dilekçe mevcuttur
bu dilekçede iade edilmeyen 51 nolu CD müvekkilim tarafından kendisine ait olmadığı için
imzalamadığı CD'lerdendir. Bu CD'yi bize ait olmadığı için aleyhimize delil olarak kabul
etmemekteyiz şeklinde bir açıklama yapılmaktadır. Yine iddianamede İlyas Çınar'dan elde
edilen 51 nolu CD içerisinde ulusal güvenlik str isimli world belgesi içinde tasnif dışı ibareli
hazırlayan bölümünde Dora Sungunay dnz kr kd bnb konu bölümünde Türkiyenin ulusal
çıkarlarının yeni güç dengeleri ve bölgesel örgütlenmeleri ile nato açısından
değerlendirmesini yapınız bu kapsamda 21 yüzyıl Türkiyenin ulusal güvenlik seviyesi ne
olmalıdır 6 ocak 2003 tarihli tezimin bulunduğu iddiası bu benim tezim tabi burada eksik
sadece başına 3. Iddianameyi koymuşlar onuda aldım 3. Iddianameden mahkemeye
sunuyorum. Bu kişi kendisi bile kabul etmese bu şahısta bulunduğu iddia edilen 51 nolu CD
içerisindeki ulusal güvenlik isimli word belgesi benim İstanbul Levent'te konuşlu silahlı
kuvvetler akademisini bitirme tezimdir. Bu ve bunun gibi silahlı kuvvetler akademisinde
öğrenim gören subaylara ait tezler söz konusu akademi kütüphanesinden, akademik
çalışmalarda kullanmak üzere istifade edebilirsiniz alabilirsiniz kolayca ulaşabilirsiniz. Ayrıca
tezi değerlendirmek üzere üretim üyeleri ve talep ettikleri takdirde de diğer müdavimlere bu
tezleri kolayca verirsiniz. Bu tez gizli bir askeri belge değildir uluslararası ilişkilerle ilgili bir
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bilimsel tezdir. Bilimsel teknik bilgininde herkese açık olduğu malumunuzdur. Yine
iddianamede ergenekon soruşturması kapsamında hakkında işlem yapılan Tuncay Özkan'ın
deposunda elde edilen döküman ve dijital malzemelere ait inceleme tutanağında deniz
kuvvetleri komutanlığında meshepçi yapılanma ve DHKP/C ile irtibatlı subaylar başlığı
altında yüzbaşı Dora Sungunay şeklinde ismimin yer aldığı Tuncay Özkan isimli şahsın ismini
medyadan duydum kendisini hiç tanımam herhangi bir irtibatımda yoktur bu ismimin yer
aldığı ve bu şahısta bulunduğu iddia edilen döküman deniz kuvvetleri komutanlığında
meshepçi yapılanma ve DHKP/C ile irtibatlı subaylar başlıklı şemanın fotokopisidir. Bu belge
ilk olarak 13 sene önce 8-14 ağustos 1997 tarihli ve 360 sayılı cuma haftalık siyasi haber ve
yorum dergisinde yer almıştır. Bu fotokopi sayfası arzettiğim tarihte yayınlanan cuma
dergisindeki Hasan Celal Güzel isimli bir şahıs tarafından kaleme alınan ve Türk Silahlı
Kuvvetleri içerisinde meshepçi yapılanma olduğunu iddia eden bir yazının bir sayfasıdır.
Ankara 1. Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından bu yazıdan dolayı Hasan Celal Güzel isimli
şahıs yargılanmış ve derginin yazının yayınlandığı nüshası verilen toplatma kararı üzerine
toplatılmıştır. İlgili mahkeme kararlarının ve belgelerin ilgili yerlerden getirilmesini talep
ediyorum. Poyrazköy iddianamesinde deniz kuvvetleri komutanlığında meshepçi yapılanma
ve DHKP/C ile irtibatlı subaylar başlıklı şemanın fotokopisinin Hüseyin Vural Vural ve
Mehmet Adnan Akfırat isimli şahıslarda bulunduğu belirtilmektedir. Farklı kişilerde aynı
fotokopinin olmasının sebebide daha önce değindiğim gibi belgenin çok önceden kamuya
arzedilmiş olmasıdır. Burada üzerinde durulması ve eleştirilmesi gereken nokta 13 yıl önce
yayınlanan ve yayınlayan ilgililer hakkında adli süreç yaşanan belgenin fotokopisinin hiç
tanımadığım görüşmediğim kişilerde bulunmasının benim örgüt üyesi olmamama yeterli
sayılması ve örgüt bağlantısını gösteren bir delil olarak iddianamede yer almasıdır. Sırf bu
durum bile soruşturmanın gerekli dikkat, özen ve araştırma yapılmadan sonuçlandırıldığının
göstergesidir. Ergenekon soruşturması kapsamında 3. Iddianamede hakkında işlem yapılan
Hüseyin Vural Vural'ın CD'lerine ait inceleme tutanağında 1 CD içerisinde papagezresim
isimli belgede ismimin geçtiğine dair bir iddia var. Şimdi 1 nolu CD'nin sahibi olduğu iddia
edilen Hüseyin Vural Vural isimli şahıs ile bu CD içerisinde adı geçen Müge Tekin, Sevgi
Erenerol, soyadı belirtilmeyen muzaffer isimli şahısları tanımıyorum. Bu kişilerle hiçbir
şekilde irtibatım ve görüşmem olmamıştır. Hüseyin Vural Vural'a ait olduğu iddia edilen 1
nolu CD içerisindeki papagezresim isimli dosya hakkında hiçbir bilgim yoktur. Bu dosyada
yer alan diğer isimler bazı deniz subaylarının isimleridir. Bu dosyada söz edilen resimler papa
hazretlerinin kabri ve gezi sözcükleri ile ne ifade edilmek istendiğini ve papa hazretlerinin
kabri isimli yerin ne anlama geldiğini bilmiyorum. Yine iddianamede yer almasına göre
ergenekon soruşturması kapsamında yine 3. Iddianamede atıf var hakkında işlem yapılan
Hasan Ataman Yıldırım'a ait kingston marka 512 Mb flash diskin incelemesinde 2006 yılı
uygulama planı başlığı altında Dora Sungunay tarafından hazırlanan 5 sayfalık bir yazının
içeriğinde genel durum, Türkiye'deki faaliyetler, Yunanistan'daki faaliyetler sonuç ve
değerlendirme yazılarının olduğu iddiası, Hasan Ataman Yıldırım isimli şahsı tanımıyorum
kendisi ile hiçbir şekilde bir irtibatım ve görüşmem olmamıştır. Bu şahsa ait olduğu iddia
olunan flash diskin incelemesinde bulunan word belgesi konusunda bir bilgim yoktur. Söz
konusu belge poyrazköy iddianamesinin ek klasörlerinde yer almamaktadır. Ancak bu şahsın
3. Ergenekon soruşturmasına ait iddianamede yer almasından dolayı yine bu iddianamede
yaptığım bir çalışma sonucunda bu dosyayı bulma ve inceleme fırsatım oldu. Şahsım
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tarafından hazırlandığı öne sürülen dosyanın TEM şube müdülüğü tarafından yapılan
incelemesinde bu dosyanın Türk silahlı kuvvetlerine ait bir bilgisayarda hazırlandığı ve 6
nisan 2006 tarihinde oluşturulduğu TEM şube müdürlüğü raporunda yer almaktadır buda 3.
iddianamede 80 numaralı klasörde 5 numaralı sayfada, ancak bu tarihte yurt dışında
ingilterede nato deniz unsur komutanlığında görev yapmaktayım polis kayıtları ve pasaportum
incelendiğinde özellikle dosyanın oluşturulduğu tarihte Türkiye'de olmadığım ve bu dosyanın
Türkiyede bulunan bir TSK bilgisayarında ve belirtilen tarihte yazmamın imkansız olacağı
açıkca görülecektir. Ancak malumunuz internetten kolayca bulabileceğiniz bazı programlar
vasıtası ile bilgisayarda kullanılan yazılan dökümanların özellikleri çok basit olarak
değiştirilebilmektedir. Diğer taraftan hazırlayan tarafında Dora Sungunay ibaresi mevcuttur
ancak o dönemde yani bu evrağın hazırlandığı belirtilen tarihte TSK bilgisayar sistemlerini
hazırlayan kısımda özellikle genel kurmayda isim yazmaz sadece kullanıcı adı yerine genel
kurmay başkanlığındaki muhabere ve bilgi sistemleri başkanlığı tarafından verilen bir sayı
bloğu yer alır. Bu kullanıcı adınında kime ait olduğunu sadece bu başkanlık bilir. Şimdilerde
bu değişti Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık numarası yer almaktadır. Bu belgede hazırlayan
kısmında ismim olması özellikle ismin olması bunun kasıtlı olarak eklendiği düşüncesini
ortaya çıkarmaktadır. Diğer taraftan bu belge konusu bakımından Genel Kurmay Başkanlığı
Yunanistan ve Kıbrıs Daire Başkanlığı sorumluluk ve görev alanında olan bir çalışmadır. Bu
belgenin oluşturulduğu ve yazıldığı tarihte söz konusu başkanlıkta görevli olmamam
sebebiyle bu powerpoint taktim dosyasını zaten hazırlamaya yetkili değildim. Artı bu bilginin
içeriği itibariyle kovuşturmaya konu suç ile ilgisi olmayan bir konudur bu belgenin bu şahısta
bulunması niye bunun iddianameye alınması konusunda kendi kendime sorular sormaktayım
ve cevabını alamamaktayım. Ayrıca 3. İddianamenin ek klasörlerine ait 75 nolu klasörde 143.
sayfada Hasan Ataman Yıldırım diyorki ben ilk defa bu belgeleri burada duyuyorum burada
bir komploya kurban gittiğimi düşünüyorum. İddianameye göre yunan 10 ocak 07 isimli bir
powerpoint dosyası daha var aynı flash bellek içerisinde yine bu şahsın 3. Ergenekon
soruşturması iddianamesinde yer almasından dolayı yine burada buldum bu çalışmayı şahsın
tarafından hazırlandığı öne sürülen dosyanın TEM şube müdürlüğü tarafından yapılan
incelemesinde bu dosyanın Türk Silahlı Kuvvetlerine ait bir bilgisayarda hazırlandığı ve 12
mart 1997 tarihinde oluşturulduğu görülmektedir bu dosya tarafımdan hazırlanmamıştır. Yine
aynı şekilde internetten indireceğiniz bir program vasıtasıyla buraya çok rahatlıkla ismim
diğer tarihleri boyutları değiştirilebilir. Ancak ilginç olan birşey var burada 2007 yılına ait
yani yunan 10 ocak 07.ppt isimli powerpoint dosyası 1997 yılında oluşturulmuştur yine işte
bu tarihte belirttiğim gibi bundan Genel Kurmay Başkanlığı Yunanistan ve Kıbrıs Daire
Başkanlığı sorumlu olan bir konudur. Ayrıca benim Türkiye'ye gelipte gelmediğimi pasaport
kayıtlarında olduğunu size arzettim gelipte bu takvimi vermeye imkanım yoktur ama bu
hususta genelkurmay başkanlığından sorulup öğrenilebilir. Yine bahsettiğim gibi ismim
kullanıcı adı yerinde yer almaktadır ama genel kurmay başkanlığı o dönemde yine söylediğim
gibi muhabere ve bilgi sistemleri başkanlığınca verilen bir sayı bloğu normalde kullanıcı adı
yerine yer alması gerekirken benim yine adım açık açık yer almaktadır. Ayrıca daha önce
arzettiğim gibi 3. İddianamenin ek delillerine ait 75 numaralı klasörün 143.sayfasında Hasan
Ataman Yıldırım'ın ifadesinde tekrar altını çizerek söylüyorum ben ilk defa bu belgeleri
burada duyuyorum burada bir komploya kurban gittiğimi düşünüyorum sözü yer almaktadır.
Bununla birlikte birleştirilen ve kamu oyunda ergenekon adıyla anılan davanın 54.
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duruşmasında sanık Hasan Ataman Yıldırım bürosunda ele geçirildiği iddia edilen CD'nin
kendisine ait olmadığını ve kendisi üzerinden deniz kuvvetlerindeki subaylara operasyonlar
düzenlendiğini ifade etmiştir. Ayrıca yine biraz önceki belgelerde söylediğim gibi bu belgenin
konusunun iddianamenin konusuyla hiçbir veya suçla ilgili hiçbir ilgisi olmayan konudur.
Yine iddianamede yer alan bir diğer husus ergenekon soruşturması kapsamında hakkında
işlem yapılan Mustafa Hüseyin Buzoğlu'ndan çıkan 48 nolu CD üzerinde yapılan incelemede
şok haber genel kurmayda bir TİKKO'cu bu sefer TİKKO'cu başlığı altında Sungunay
isminde ismim geçmektedir. Mustafa Hüseyin Buzoğlu isimli şahsı tanımıyorum kendisi ile
ilgili hiçbir irtibatım yoktur. Bu şahısta bulunduğu iddia edilen 48 nolu CD içerisindeki
önünüzde gördüğünüz selamettin tellioğlu doc isimli dosya bu dosyaya verilen isim hakkında
hiçbir bilgim yoktur. Söz konusu belgede adı geçen Cahit Üren 1977-79 yılları arasında deniz
lisesinde hazırlık sınıfı ve lise 1'de öğrenim görürken sınıf amirimizdi. Sınıf amiri öğrencilerin
idari ve sosyal işlerinde sorumlu olan subaydır. Yine adı geçen Cemal Üren'i ise yine orada
geçiyor tanımıyorum kendisini herhangi bir karşılaşmam görüşmem olmamıştır. Yine orada
belirtilen sözü edilen klüplerlede hiçbir bağlantım yoktur çünkü orada bahsettiği kulüpler
Beyoğlu Lions klubü ve Boğaziçi Lions klubüdür. Hem TİKKO'cuyum, hem DHKP/C'ciyim
hemde bu Lions klüpleriylede irtibatlıyım güzel bir tezat. Bu belgenin ve şahsım için
kullanılan ifadenin ne anlama geldiğini bilmiyorum. Adı geçen dediğim gibi Cemal Üren ne
yapiyor kimdir ve benim görüşmem neden önem arzediyor bu belirrsiz ifadeler iddianamede
niye delil olarak kullanılıyor merak ediyorum. Diğer taraftan 24 senedir hizmet ettiğim
devletim tarafından hakkımda delil olarak gösterilen bir yazıda yer alan TİKKO'cu iddiasına
yönelik bir araştırma yapılmış olmasınıda beklerdim. Söz konusu internette bulunan bir ağ
alanına aittir o ağ alanı kimdir niçin böyle bir yazı hazırlanmıştır bu bağlantılar nedir hiç bu
konuda bir değerlendirme veya bu konuda bir çalışmada yoktur. Ergenekon soruşturması
kapsamında yine hakkında işlem yapılan İlyas Çınar'ın 51 nolu CD'sinde bir powerpoint
dosyası daha var dediğim gibi İlyas Çınar isimli şahsı ben tanımıyoru adını medyadan
duydum ancak şurada da göreceğiniz gibi yine bu 51 nolu CD'de çıkmış orada kapak var 2.
sayfasında bu bir powerpoint dosyası bu bir test çalışmasının tanıtımı ile ilgili birşey tezin
konusu şu büyük devletlerin Türkiye'nin içinde bulunduğu bölgeye ilişkin milli menfaatlerini
inceleyiniz Türkiye ile çatışan ve çakışan menfaatlerini belirleyerek savunma politikalarımıza
olabilecek etkilerini değerlendiriniz. Biraz öncede bahsettiğim gibi bu tez yine gizli bir belge
askeri bir belge değildir. Uluslararası ilişkiler ile ilgili bir tezdir. Bu powerpoint dosyasıda söz
konusu tezin jüri tez kuruluna sunulan taktimi bir kısmıdır. Bu taktimin bir örneği tezi
değerlendirmek isteyen öğretim üyelerine önceden verilir, bununla ilgilenen öğrencilere veya
müdavimlere bunlar verilir çok açık bir kaynaktır. Efendim yine aynı CD içerisinde 12345
şeklinde numerik şifrelenmiş bağlantılarım isimli dosyanın içeriğinde yine isim ve iletişim
bilgilerim yer almaktadır şimdi bu şahsı tanımadığımı ifade etmiştim bu şahısta bulunan 51
nolu CD içerisindeki bağlantılarım.xls adlı dosya hakkında da hiçbir fikrim yoktur. Bu
dosyada sadece benim değil birçok deniz subayının ismi, elektronik posta adresi ve telefon
numaraları mevcuttur. Dosyada 2004-2005 yılında genel kurmay başkanlığında görevli
olduğum zaman zarfında kirada oturduğum eve ait adres telefon numarası ve bu yıllara ait
elektronik posta adreslerim yer almaktadır. Bu tür belgelere ulaşmak kolaydır ve Türk Silahlı
Kuvvetlerinde görevli olan ve personel işlerine bakan personelden kolaylıkla temin edilebilir.
Bu belgenin ve hazırlanmış olan bu listenin ne anlama geldiğini bilmiyorum. Ayrıca belgenin
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tamamında bir sürü isim varken benim ismimin burada neden dikkate alındığınıda merak
ediyorum. Biraz önce arzettiğim sunduğum internet sayfasında şöyle bir ibare daha var bu
konuda da konuşmak istiyorum Genel Kurmaydaki TİKKO'cu başlığı altında deniz kurmay
yarbay Dora Sungunay ile Doğu Perinçek arasında su sızmıyor. Sungunay gerek Perinçek ve
gerekse diğer bağlantıları ile TİKKO ve DHKP/C terör örgütlerine bilgi sızdırıyor ve bu
şekilde devam ediyor kendisi şöylede bir ibareyle tamamlıyor bu Genel Kurmay içerisinde
bile sol söylemlerde bulunabilecek kadar gözü kara, çevresine desteklerin çok yukarıdan
olduğu söylentisini yayıyor. Efendim Doğu Perinçek isimli şahsı tanımıyorum ancak adını
medyadan duydum bu şahısla ilgili hiçbir irtibatım görüşmem olmamıştır ancak daha önce
sizede arzettiğim mahkemeye sunduğum o yazıda internette bulunan bir ağ alanına aittir ve
eski tarihlerde internette dolaşmış bir asılsız yazıdır bu iddianame vasıtasıyla haberim oldu.
Bu ağ alanı kimdir niçin böyle bir yazı hazırlanmıştır yazının neden Hüseyin Vural Vural
isimli şahıstan çıktığına dair bir bilgim yoktur. Fakat yine daha önce arzettiğim gibi bu bunun
bu kişi tarafından kaydettiği olabilir kaydetmiş olabilir ancak niye böyle bir örgüt bağlantısına
bunu yol açtığını ve böyle bir değerlendirmeye alındığını merak ediyorum. Efendim burada
ilginç birşeye geldim daha önce Şafak Yürekli amiralimiz anlattı bende bahsetmek istiyorum
yine iddianamede Şafak Yürekli ile yaptığım bir telefon görüşmesini bir örgüt bağlantısı
olarak sunuluyor. Diyorki 29 haziran 2009 tarihinde saat 18:49'da akşam saatleri Dora
Sungunay ile Şafak Yürekli'nin telefon görüşmesi Efendim bu evet o tarihte yapılmıştır ama
onun öncesinde ne olmuştur 4 mayıs 2009 tarihinde Ankara Cumhuriyet Savcılığının
görevlendirdiği savcı ve polislerle evim aranmıştır. Bu aramadan 22 gün sonra 26 haziran
2009 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Savcılığından 30 haziran 2009 tarihinde ifade vermek
üzere bir davet aldım söz konusu telefon görüşmeside Beşiktaş adliyesinde ifade verdiğim
günün bir gün öncesinde yani 29 haziran 2009 tarihinde gerçekleşmiştir telefon görüşmesinin
amacı ifade vermek için çağırılan subayların 30 haziran 2009 günü Beşiktaş Merkez
Komutanlığı'nda toplanması ve oradan birlikte Beşiktaş adliyesine gidilmesini sağlamaktı.
Hakkımda yürütülen teknik takip sonucu günlük dilde hiçbir suç unsuru içermeyen telefon
konuşmasının örgüt bağlantısı olarak gösterilmesinin bu ülkede yaşayan herkes için son
derece tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Ayrıca teknik takip neticesinde iddianameye veya ek
klasörlere giren başkaca hiçbir telefon konuşmam olmamasıda dikkat çekicidir. Yine Hasan
Ataman Yıldırım'da bulunduğu iddia edilen yunan 10 ocak 07 doc isimli word dosyasıda yine
Dora Sungunay ismi gözüküyor powerpoint dosyası ve word dosyasında bu şahısta bulunduğu
iddia edilen word ve powerpoint dosyaları hakkında hiçbir bilgim yoktur. Söz konusu
dosyalar poyrazköy iddianamesinin ek klasörlerinde yer almamaktadır. Ancak bu şahsın 3.
Ergenekon soruşturmasına ait iddianamede yer almasından dolayı yine burada yaptığım
çalışmada bu dosyayı görme ve inceleme fırsatım oldu. Şahsım tarafından hazırlandığı
öngörülen dosyanın TEM şube müdürlüğü tarafından yapılan incelemesinde 1 ve 2. dosyaları
ayrı ayrı dosyalarda gösteriyorum açıklarlar şimdi iki tane ayrı dosya var buna baktığınızda
ikiside herşeyiyle aynı yunan 10 ocak 07 doc öbürüde aynısı yine yunan 10 ocak 07 doc fakat
tarihler farklı takip ederseniz şimdi daha önceki duruşmalarda da ifade edildiği gibi en küçük
bir eklenti yaptığınızda bir dosyada bunun hash değeri değişmektedir ama baktığınız zaman
ikiside aynıdır yani iki aynı isimde farklı değerlere sahip farklı tarihlere sahip iki dosya aynı
hash değerine sahiptir ilginç. Efendim TEM şube raporlarında görüleceği gibi söz konusu
dosyalar 10 ocak 2007 tarihinde silahlı kuvvetler akademisinde verilecek olan Türkiye'nin
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Yunanistan ile ilişkileri konulu konferansa ait metin ve sunum dosyalarıdır. Emniyet kayıtları
daha önce arzettim pasaportum incelendiğinde Mart 2006 ile Ağustos 2008 tarihleri arasında
Türkiye'ye hiç gelmediğim görülecektir. Bu süre zarfında İngilteredeki Nato Unsur Deniz
Komutanlığında görev yapmaktaydım. Yunan 10 ocak 07 doc word dosyalarının Türkiyede
bulunan bir TSK bilgisayarında ve belirtilen tarihte yazmam ve bunu Silahlı Kuvvetler
Akademisi Yeni Levent İstanbul adresinde sunumunu yapmam fiili olarak imkansızdır. Yine
Hüseyin Vural Vural'ın CD'sinde yunanistan gazetesinin haberi ile ilgili üst makama
bilgilendirme amacıyla yazılan Dora Sungunay bilgi notu, 9 Ağustos 2004, 11 Temmuz 2005
tarihleri arasında Genel Kurmay Başkanlığı Yunanistan ve Kıbrıs Daire Başkanlığı görevim
sırasında bir yunanistan gazetesinin haberi ile ilgili üst makamı bilgilendirmek için yazılmış
bilgi notu Hüseyin Vural Vural isimli şahısta bulunmuştur bunun ne anlama geldiğini
bilmiyorum. İddianamenin ek klasörlerinde yer alan ve çeşitli kişilerce üretilmiş olan
dosyanın ortak noktası bu dosyaların Türk Silahlı Kuvvetlerine ait bir bilgisayarda
oluşturulmuş ve benim adımın yer almasıdır. Bu dosyaların birçoğu o tarihlerde dosyanın
konusuna uygun bir biçimde çalışmıyor olmam veya yurtdışında görevli olmam sebebiyle
kurgulanmış izlenimini veriyor. Ancak kurgulanmayı bence en iyi kanıtlayan husus burada
ismimin hazırlayan olarak yer almasıdır. Ayrıca yine bu konunun ektede göreceksiniz ki
iddianamede belirtilen banada tahsis edilen bu suçla hiçbir ilgisi yok. Efendim 24 Mayıs 2009
tarihli bir ihbar neticesinde soruşturmaya dahil edildim. Bu ihbar sebebiyle konutumda arama
yapıldı ve şüpheli sıfatı ile savunma yapmak üzere savcılığa çağırıldım bu ihbarda benim
ergenekon silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğüm ifade edilmiştir. Yapılan teknik
takip sırasında bu soruşturma nedeniyle şüpheli sanık sıfatını taşıyan herhangi bir kimse ile
bir irtibatım tespit edilmemiştir edilememiştir. Arama kararı ile halen devam eden teknik takip
çalışmalarından şüphelilerin diğer şüpheliler ile yoğun irtibatlarının tespit edildiğinden
bahsedilmektedir. Ancak hakkımda diğer şüphelilerle yoğun irtibatlı olduğuma dair tek bir
tespit görüntü kayıt ve veri elde edilememiştir. 30 Haziran 2009 tarihli ifademin alınması
esnasında bu yönde tarafıma bir soru dahi tevdi edilmemiştir. Yürütlen teknik takibin eksik
kaldığı yarım bırakıldığı düşünülemez bu bakımdan ifademin alınması sırasında yöneltilen
sorulardan anlaşılan suçlandığım örgüt üyeliği ile ilgili olarak beni suçlayacak tek bir delilin
dahi elde edilmediğidir. Hakkımda asılsız iddialarda bulunularak soruşturma geçirmemin
sağlanması üzerinde düşünülmesi ve araştırılması gereken bir husustur. Türk Silahlı
Kuvvetleri ana karargahı olan Genel Kurmay Başkanlığı karargahında görevli bir kurmay
subayın örgüt üyesi olabileceği ve bunuda Türk silahlı kuvvetlerince tespit edilemeyeceği
düşünülemez. Benim bir örgüt üyeliğim söz konusu olsaydı bu Türk Silahlı Kuvvetlerinin iç
denetimi ile tespit edilir ve ordudan ihraç edilirdim. Benim Türk silahlı kuvvetleri
bünyesindeki görevim konumum herhangi bir örgüt üyesi olmadığımın en büyük delilidir.
Hakkımda delil olarak gösterilen isimsiz imzasız elektronik posta tanımadığım ve hiç
görüşmediğim insanlara ait CD'ler ve dökümanlar veya 1997 yılında bir dergide yayınlanan
bir yazı sebebiyle terör örgütüne üye olmakla suçlanmaktayım iddia edilen örgütlere ait
herhangi bir faaliyetim tespit edilmemiştir. İsnad edilen örgüt üyeliği suçlaması hiç somut
olguya veya delile dayandırılmamıştır. Bu noktada önemli bir hususu daha belirtmek isterim
ki soruşturma kapsamında ikametimde yapılan aralamalarda el konulan 43 adet CD ve DVD,
320 GB'lık hard disk, 228 MB'lık hafıza kartı ve 2 adet VHS video kasette soruşturma ile ilgili
hiçbir delile rastlanmamıştır. Bu husus 2. Ek klasörün ilgili bölümlerinde bulunan 6 haziran
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2009 tarihli ön inceleme tutanaklarında şu şekilde ifade edilmiştir. Bahse konu incelemede
soruşturma dosyası ile ilişkilendirilebilecek herhangi bir bilgi belge ve veri tespit
edilememiştir. Yine 14 Ekim 2009 tarihli inceleme ve değerlendirme raporunda ise tahkikata
esas olduğu değerlendirilen herhangi bir bilgiye rastlanılmamıştır ibaresi yer almaktadır.
Soruşturma sırasında verilen yurt dışı çıkış yasağı cezası ile adeta mahkum durumuna
sokuldum. 4 haziran 2009 tarihinde Ankara Cumhuriyet Savcılığının görevlendirdiği savcımız
ve beraberindeki polisler ile evim aranmıştır. Ancak genel kurmay başkanlığındaki görevim
nedeniyle bakın 4 haziran sonrasında 7-10 haziran 2009 tarihinde yurtdışında belgrad
sırbistanda bulunduğum polis kayıtları ve pasaportum incelendiğinde görülecektir. Bu tarihler
arasında balkan ülkeleri genel kurmay başkanları arasında toplantı faaliyetleri düzenlemede
Türk Silahlı Kuvvetleri temsilcisi olarak görev yaptığım ayrıca Nato ve avrupa birliği kuvvet
komutanlarınında mevcut olduğu bir ortamda Türk Silahlı Kuvvetleri adına konuşma yaptığım
kolaylıkla tespit edilebilecektir. Aramanın yapıldığı tarihden 22 gün sonra yani 26 haziran
2009 soruşturmayı yürüten savcılarca çağırıldım. 26 gün sonra savunma yapmak üzere bu
çağrının yapıldığı gün ve saatte 30 haziran 2009da savcılıkta hazır bulundum. Eğer suçlu
olduğumu düşünsem ve bu yargılamada yurt dışına kaçarak kurtulmak gibi bir niyetim olsa bu
niyeti 26 günlük süre zarfında kolaylıkla gerçekleştirebilirdim. Sonuç olarak bu sebeplerle
öncelikle hakkımda verilen yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını ve nihayetinde hakkımda
beraat kararı verilmesini sayın mahkemeden saygılarımla talep ederim.” şeklinde beyanda
bulunduğu anlaşılmıştır.

 
82-Sanık Tayfun Duman'ın (Kapatılan) İstanbul 12 Ağır Ceza Mahkemesi'nin

2010/34 Esas sayılı dava dosyasında 14/10/2010 tarihinde 7. celsede alınan savunmasında
özetle;" Sayın başkanım değerli üyeler sayın Cumhuriyet savcım huzurunuzda Ergenekon
silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan yargılanmaktayım. Öncelikle silahlı terör örgütüne
üye olmak iddiasının şahsıma karşı ağır bir haksızlık ve hukuka aykırılık olduğunu ifade
etmek isterim. Şimdi müsadelerinizle kısa özgeçmişimi arzedeceğim. 1981 yılında başladığım
heybeliadadaki deniz harp okulundan 30 ağustos 1985 tarihinde mezun oldum. Mezuniyeti
müteakip 1996 yılına kadar çeşitli gemilerde branş subaylığı bölüm amirliği ve komutanlık
görevlerinde bulundum. 1996 yılında deniz harp akademisini kazandım ve 98 yılında bu
akademiden mezun oldum. Akademi eğitimimden sonra 2000 yılına kadar İstanbul Boğaz
komutanlığında görev yaptım bu esnada şubat ağustos 2000 ayları arasında silahlı kuvvetler
akademisi eğitimimi tamamladım 2000-2003 yılları arasında aksaz marmariste bulunan trakya
muavenet firkateynlerinde 2. komutanlık görevini yaptım. 2003-2004 yılları arasında
Gölcükte taktik okulunda görev yaptım. 2004-2006 yılları arasında gölcükte bulunan gediz
firkateyninde komutanlık görevimi yaptım. Bu görev esnasında 2005-2006 yıllarının en iyi
fırketeyni ödülünü hem genel kurmay başkanımızdan hem deniz kuvvetleri komutanımızdan
aldım. 2006-2008 yılları arasında İstanbul'da kuzey deniz saha komutanlığında görev yaptım
bu görevdeyken 19 şubat ve 19 ağustos 2007 ayları arasında Azerbaycan Deniz Kuvvetli
Komutanının danışmanlığı görevi münasebetiyle azerbaycanda bulundum. 7 temmuz 2008
tarihinde harp filosu komutanlığı kurmay başkanlığı görevine başladım isminden de
anlaşılacağı üzere harp filosu komutanlığı donanmanın göz bebeği bir birliktir görev yaptığım
dönemde bu filo bünyesinde 6sı aksazda, 11i gölcükte olmak üzere 3000 4100 ton ağırlığında
su üstü, su altı ve hava tehdidine karşı taarruz ve kendisini savunma imkanı herbirinde 200-
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250 personel bulunan 17 firkateyn bulunmakta, karargah personeli ile birlikte yaklaşık 4000
personel çalışmaktaydı. Bu filo bünyesindeki gemiler aden körfezinde somali açıklarında
deniz haydutlarına karşı icraa edilen harekatta, birleşmiş milletlerin lübnan önlerinde icra
ettiği denizde denetim harekatında, Nato tarafından akdenizde icra edilen denizde denetim
harekatında, karadenizde hak ve menfaatlerimizin korunması ve bu denizdeki varlığımızın
gösterilmesi maksadıyla icra edilen karadeniz uyum harekatında, Nato tarafından icra edilen
daimi deniz görev grubu ile uluslararası ve milli tatbikatlarda görev yapmaktaydılar. Kurmay
başkanı olduğum sürece bu çalışma temposunda cumartesi pazar bayram ve diğer tatil günleri
mesaiye geldim ayrıca hafta içi hergün engeç 06:30'da karargahda bulunuyor karargahdan
ayrılışım ise akşam saat 10'u buluyordu. Harp filosu kurmay başkanlığı görevinden her deniz
subayının yapmak isteyeceği ve deniz kuvvetlerinde sadece 5 kişinin layık görüldüğü muhrip
komodorluğuna diğer arkadaşlarımında açıkladığı gibi bu alay komutanlığı muadili bir
görevdir 12 mayıs 2009 tarihinde atandım. Bu görevi 10 ağustos 2009 tarihinde devraldım ve
9 ağustos 2010 tarihinde kadar 3ç muhrip filosu komodorluğu görevini yürüttüm. Sayın
başkanım özellikle atandığım harp filosu kurmay başkanlığı, 3 muhrip filosu komodorluğu
görevleri deniz kuvvetlerinde tüm kurmay subayların atanmak istediği görevlerdir. Bu
görevleri yapmış olan subayların büyük bir kısmı amiral olur kuvvet komutanlarımızın
birçoğuda bu görevden geçmiştir. Eşimle 1993 yılında evlendim 2001 yılında kızım doğdu
eşim istanbulda çalıştığı için tüm görevlerim boyunca evim hep istanbulda kaldı. Şu anda
sayın mahkemeniz huzurunda terör örgütüne üye olmak suçundan yargılanmaktayım. Bu
suçlamayı şiddetle reddediyorum. Ben az önce ayrıntısı ile aktardığım gibi mesleğine
gönülden bağlı ülkesine başarı ile hizmet eden bir kurmay subayım üstlenmiş olduğum
görevler başarı ile icra ettiğim mesleki faaliyetler ortadadır. Hal böyleyken bugün böyle bir
suçlama ile yargılanmayı içime sindiremiyorum. Tanımadığım kişilerle ilişkilendirilerek
asılsız ihbarlarla çeşitli kurgulamalar sonucu tarafımdan elde edilmiş gibi gösterilen bir kısım
dökümanlara dayanılarak suçlanıyor olmam kabul edilemez bir durumdur. Hakkımdaki bütün
iddialara cevaplarımı sayın mahkeme huzurunda teker teker açıklamak istiyorum. Harp filosu
ve kuzey görev grup komutanlığı gölcük kocaeli sayılı adreste yapılan aramada elde edildiği
iddia edilen bir adet 210 Mb kapasiteli CD, sayın başkanım arama yapılan bir şeyi
açarmısınız. Arama yapılan ve resimleri yazılı ifademin içinde de bulunan odam 21
metrekareliktir. 21 metrekaredir boyu 6 metre eni 3,5 metredir. Odamda kağıt gizli belgelerin
imha edilmesi için kağıt ve Cd imha makinesi bulunmaktadır hemen koltuğun arkasında, yine
odamın camları film kaplıdır dışarıdan gözükmez sayın başkanım aynı şekilde odamda gizli
evrakların saklanması için çift kilitli dolap bulunmaktadır ve odamın iki tane giriş kapısı
vardır. Sayın başkanım aramanın yapıldığı tarihten önce 20 mayıs 1 haziran 2009 tarihleri
arasında komutanlığımız ve gemilerimiz ile donanmanın en büyük tatbikatı olan deniz kurdu
tatbikatına iştirak etmiştim yani bu süre içerisinde gölcükte değildim. İstanbul 11 Ağır Ceza
Mahkemesinin 3 Haziran 2009 tarihli kararına istinaden 4 haziran 2009 tarihinde ataşehirdeki
evim 10:25 12:48 saatleri arasında iş yerim ise 11:45 17:58 saatleri arasında aranmıştır. Ve bu
aramalar arasında 80 dakikalık bir fark vardır. Bu 80 dakika içinde eşim 10:49'da beni
telefonla arayarak evimizin ergenekon terör örgütüne üye olduğum gerekçesi ile arandığını
belirtmiştir. Bununla ilgili T.İ.B kaydı makamlarınıza sunuyorum efendim. 2.sayfada sarı ile
fosforlu kalem ile işaretledim sayın başkanım. Sayın başkanım odamda yapılan aramalarda
dikkat çekecek şüphe uyandıracak unsurları belirtmekte büyük fayda görmekteyim. Odamı
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aramaya gelen görevli memurlar aramalarında odamdaki buzdolabına odaklanmışlar buz
dolabının içini boşaltmışlar bir memur dolabı kucağına alarak sağa sola çevirmiş ve diğer
tarafta dolabın diğer tarafında memur ise düştü diye bir laf sarfetmiştir bu esnada bana ait
olmayan küçük CD yere düşmüştür. Her beyaz eşyada olacağı üzere odamdaki buzdolabının
arkasında da yoğun toz olmasına rağmen buzdolabının arkasından düştüğü iddia edilen CD'de
hiç toz olmadığı dikkatimden kaçmamıştır. Yani CD 20 mayıs 1 haziran tarihleri arasında
tatbikatta olduğum zamanda konulabilmiş olabileceğini değerlendiriyorum. Daha sonra
odamda bulunan çift kilitli çelik dolap, bond çanta, seyirden yeni geldiğimiz için içinde
eşyalarımın bulunduğu valiz şeklindeki çantam içinde kırtasiye malzemeleri bulunan karton
kutu benim önerim ve ikazımla ancak aranmıştır. Ben gelen memurlara burada çift kilitli
dolap var burada bu çanta var bunlarıda arayın diye ikaz ettim sayın başkanım. Başlangıçta
aramanın buzdolabında yoğunlaştırılmasına tarafımdan anlam verilememiş ancak 30 haziran
2009 günü beşiktaşta yapılan sorguda içeriğini sonradan öğrendiğim bir ihbarda biraz öncede
arzettiğim gibi 21 metrekareden oluşan camları film kaplı arka arkaya iki kapısı olan içinde
askeri görevim gereği bulundurduğum CD imha makinesi olan odamda köşedeki buzdolabının
altında bir cd olduğunun tarif edildiğini öğrenince olay tarafımdan açıklığa kavuşmuştur.
Sayın başkanım ev ve iş yerimin aramalarının arasında 80 dakikalık farkın olması, bu hususun
eşim ile yaptığım telefon görüşmesinden dolayı 56 dakika önce bilmem ve bu sürede bu CD'yi
pekala yoketme olanağımın olması durumu bile tek başına bu olayın tarafıma yapılmış bir
kurgu olduğunun gösterilmesi bakımından yeterlidir. 25 yıldır bileğinin hakkı ile çalışarak
kritik görevlerde başarılı hizmetlerde bulunmuş terfi senesi gelen ve terfi etmesi muhtemel bir
kurmay subayın bu şekilde karalanmak istemesi benim açımdan oldukça üzüntü ve öfke
uyandırıcı bu ülkede yaşayan herkes açısından ise oldukça düşündürücü ve tehlikelidir çünkü
herkes birgün benim başıma gelen bu komplo ile karşı karşıya kalabilir. CD benim olmadığı
için içeriği ile bilgimde haliyle yoktur. Ancak konu ile ilgili olarak 4 haziran 2009 tarihinde
yapılan aramadan sonra bir kopyasını aldığım CD'de yaptığım inceleme ve araştırmalara
geçmeden önce bu konuda askeri savcılıkta soruşturma açıldığını vearaştırma yapıldığını
belirtir yazılı ifademin ekinde ilgili belgeleri zaatı alinize taktim ettim sayın başkanım
dosyanın ekinde var. Bahse konu CD içerisinde arşiv, yeni klasör 2, dizinlerinin altında
viklidog ve revize1 xls dosyalarının bulunduğu tespit edilmiştir. Viklidog isimli dosyanın ilk
olarak 16 mart 2009 tarihinde oluşturulduğu ancak aynı dosyanın oluşturulduğu tarihten
takriben 4 ay önce 20 kasım 2008 tarihinde dosya üzerinde son yapılan değişikliklerin
kaydedildiği tespit edilmiştir. Bu hususun normal bir durum olmadığı, yaradıldığından 4 ay
önce son kaydının yapılmasının mümkün olmadığı malumunuzdur. Bu sebeple söz konusu
dosyanın özel gizli ve kötü niyetli bir amaç için yapıldığını düşünmekteyim. Kısacası dosya
16 mart 2009 tarihinde oluşturulmuş ve daha sonra üzerinde oynanmıştır. Revize1 xls isimli
dosyada yapılan incelemede dosyanın 17 ocak 2005 tarihinde yaratıldığı üzerindeki son
değişikliğin 1 mart 2005te kayıt edildiği aynı dosyanın 18 ocak 2005 tarihinde Epsons color
860 tipi bir yazıcıda basıldığı ve bu dosyanın şirket ismi DID olan bir bilgisayarda üretildiğine
dair bilgiler elde edilmiştir. Yaptığım araştırma sonucu DID isimli bir şirketin almanyada
hamburg frankfurt berlinde bulunan ve uluslararası almanca dil eğitimi veren bir kuruluş
olduğu bilgisine ulaşmış bulunmaktayım. Anılan isimde başka şirketlerin bulunup
bulunmadığı hususunda kapsamlı bir araştırma yapılması gerekmektedir. Aynı klasörde
tayyipi kim vuracak isimli dizinin altında 2 alt dizin daha olduğu tespit edilmiştir. Yapılan
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incelemede ilk alt dizinin ismi tayyipi kim vuracak alt dizinidir bu dizinde Türk Solu gazetesi
internet sitesinden 19 mart 2009 tarihinde 17:27 ve 17:30 saatleri arasında kopyalanmış 10
adet internet sayfası olduğu görülmektedir. Bu sayfalar 26 eylül 2005 ve 23 nisan 2007
tarihinde internette yayınlanmış olan sayfalardır. Tayyipi kim vuracak dizisinin dizininin
altındaki türk solu mart 09 isimli ikinci alt dizinde muhtelif tarihlerde Türk solu gazetesi
internet sayfasında yayınlanmış 26 adet dosya bulunmaktadır. Bahse konu dosyalar 19 mart
2009 tarihinde 17:01 ile 17:10 saatleri arasında anılan siteden indirilerek kaydedilmiştir. Her
iki alt dizinde de bulunan bu dosyalar muhtelif kişiler tarafından yazılmış ve yayınlanmış
makale ve yazılardır. Sayın Başkanım değerli Üyeler sayınCumhuriyet savcım dün
savunmama başladım ve savunmamda cd nin bulunduğıu odamı kısaca arz etmiştim sizlere,bu
odayı yine bir hafızamdacanlandırmak için tekrar arz etmek istiyorum odam 21 m2 küçük bir
oda bu odanın içinde bir adat cd vekağıt kıyma makinesi varhemen koltuğun arkasında onun
yanında cd nin bulunduğu buzdolabı var ve yine odamda camlar film kalplı durışardan
gözükmüyorçift kilitli çelik dolap var ve odanın ikitanetahta giriş kapısı var efendim.Dün yine
aynışeklide eşimin ev ve işyeri aramaları arasında 80 dakikalık bir fark olduğunu evimin
işyerinden80dk önce aradığınıve bunu 56 dakikada önceeşimin telefonla bana bildirdiğini arz
etmiştim. Ve hususla ilğili o kayıtlarımda Askeri savcılığa bir dilekçe vererek bu konuda dava
açılmasını istemiştim.çünkü bin bu konu ilgili bir dilekçe vererke bu konu hakkında bir dava
aç ılması istemişitim gösktrem ve askeri savcılığın aldığı tip kayıtlarında eşimi adadığıma dair
gösteren belgeyi de dünmakamınıza sunmuştum dün yine cd bulunan cd de ki dosyaları tek
tek arz etmeye başlamıştım sayın başkanmın bu kapsamada bulanan belgelerde türk solu org
sitesisonuncusunda 19 mart 2009 tarihinode çünkü internet sayfyaları var bu internet
sayfalarının hepsi17-19 Mart 2009 tarihinde 17-17:30 saatleri arasında indirilmiş. Ve cd de
bulunan 36 dosyayı indirenbilggisayar bulunan ap numarasının tespiti son derecönemlidir
başkanım. Bu kapsamda askeri savcılık tarafından soruşturma açılmış, Hala soruşturma
sürmektedir. Yine aynı cd içerisinde listede bulunan 4 adetpawor point sunucusu vardır.
Bunlardan Harddisc , PTT ve sıkı bölgeler PTT adlı sunumlar orjinal sahibi olarak 1997
yılında akedemi öğrencisi iken tarafımdan böyle iki adet sunu hazırlanmıştır. Bu sunumlar
akademi eğitimi süresinde yapılan tüm sunumlar akedemide daha sonra okuyacak öğrencilere
meaz teşkil etmek suretiyle A sınıflara iletilmektedir.bu hususu ben 30 haziran
2009tarihindeki formumdada belirtmiştim.Bahse konu sunumların,1998 yılından sonra deniz
harp akademisinden mezun olan tüm subaylarda olabilmesi muhtemeldir, yine aynı cd
içerisinde bulunan diğer iki sunumdan Karadeniz Askeri Coğrafya Etütü PTT ve TSK Dünya
barışına katkıları PTT sunumlarının akedemide hazırlandığını değerlendiriyorum. Bu bahse
konu 4 sunumun, yoğun isteknat edilmesinin nedeni ise sahibi belli olan sunmularından
hareketle, tarihleri ve kaynağı belli olmayanbirer dosya dizinleri bağdaştırarak amaçlı olarak
dikkatleri bu kişilere çekmek ve suçlamak olduğunu değerlenidiriyorum. Yine aynı cd
içerisinden vikvi isimli cd içerisinde notlar başlığı altında ev, ofis, yazlık, anne evi, baba evi ,
her yer temizlenecek,hiçbir şey kalmayacak kalması gereken toplantıya girecek, karar
verilecek bireysel hareket yok aksi durumada herkkes kendi kalsın cep telefonu, cep telefonu,
çep telefonu başkasının üzernine almak da çözüm değil grup görüşmeleri iptal düsezsin
perigyortlarda sadece ilğileler görüşecek. Rütbe farkı aynı yerde çalışmış olmamak ve sadece
taışıklığını mantıklı izah edemeyenler kesinlikle görüşmeyecek bu seneki terfii listesini tekrar
gözden geçirelim son duruma göre Albay Tayfun Duman hazırlayacak. MŞB ile hafta sonu
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yelken kulübünde görüşülecek Kemalettin onu takip ettirsin, yapıdaki ayrı kodda süreç
içerisinde tasfiye edelim Bülent'ten başlayalımTayfun Duman ve Emre Sezenler deki bütün
resimler imha edilsininternet ve feysbook ve emeilde kesinlikle resim paylaşmasın Başçavuş
Hüseyin Büyükkarakaya albay Şafak Yüreklinin adını kullanan iş yapıyormuş konu ile
üsteğmen Emrah Dündar ilgilensin ibareleri bulananbir not bulunmuştur. Benim hazırladığım
iddia edilen yapılacak işler listesinde hazır olan bu belgede kendimden Albay Tayfun Duman
diye bahsetmem bir kişinin kendiyle ilgili olarak bu kişi ile bu şekildebir not tutması olağan
ve normal bir durum değildir. Ayrıca hem evimde hem de makam odamda yapılan aramalarda
ve birzati kendi evimde incelenmesi için teslim ettiğim dizüstü bilgisayarımsayın başkanım
benim evim ve işyeirm aranmmıştır benim evim İstanbul'da olduğu icin 2001 de
evlendiğimizden beri evem İstanbulda'dır. Ben gölcükte kaldığım müddeçte ve görevlerimin
de yoğun olması nedeniyleordu evinde kalmaktaydım ve ordu evinde de kendime ati bir
dizüstü bilgisayarım vardır ve bu dizüstü bilgisayarımı, benim evim arandı odam arandı
,benbenim ordu evnide bir bilgisayarmı var diyerek komtanıma arz ettim ve giderek kendi
isteğimle askeri savcılığa bunu teslim ettim soruşturmada eksik birn husus kalmasında diye
sözü edilen bu bilgilierin bu bilgisayarlarda yazıldığına dair yada kullanıldığına yada
busitelerde bu bilgisarayrlarda girildiğine dair en ufak bir tesbit bulunmamaktadır tüm
tespitler sonucundacd nin başka şahıs veya şahıslarca odamakoyulduğu kesindir. Bulunan cd
nin standart boyutlarından küçük olduğunuayrıca buz dolabının arkasının tozlu olmasına
karşın cd herhangi bir toz ibaresi görülmemesi bahse konu cd nin yakın bir
zamandabuzdolabının arkasına konması ihtimalini güçlendirmektedir. Sayın başkanım dün de
arz ettiğim üzere ben 20 Mayıs 1 Haziran 2009 tarihleri arasında donanmamın enbüyük
tatbikat olan Deniz Grup Tatbikatına Gemide komutanımla beraberistirak etmiştim o dönemde
gölcük te değildim gemideydim. Bu cd nin dolabın arkasına konmasının üç yolu vardır. Sayın
başkanımbunlardan birinci yol ,Ben koymuşumdur eşim beni 56 dak önce beni telefonla
arıyor, Tayfun evimiz ergenekon terör örgütü suçlamasıyla aranıyor diye iletiliyor ve ben onu
orda kendi kendime ihbar ediyorum ve ben onu alıp o cd yi arkamdaki kıyma makinesinde
kıymıyorum. İkinci yol ben birisi ile bir arkadışım la berbar koymuşumdur o cd oraya
arkadışım beni ihbar ediyordur ve ben yine eşim beni 5-6 dakika önce arıyordurve ben onu
alıp ordan dörn bin kişiye kurmay başkanı olarak onu alıporda cd kıyma makinasında
kıymıyordum sayın başkanım. Üçüncü yol da bu cd den benim haberim yoktur. Başka üçüncü
bir sahıs oraya koymuştur. Ve ben 56 dakika öcne eşim beni aramasına ramen oturup işime
devap etmişimidir başkanım bunun başka bir yolu olmadığını değerlendiriyorum.yine
aramalar esnasında mini cd üzerinde parmak izi araştırması görevli memura hatırlatılmasına
ranmen hiçbir işlem yapılmamıştır.bahse konu mini cad aynı gün ve satte makam odamda
bulanan personelin gözleri önünda tarafımdan da tutularak makamıma tasis dizüstü
bilgisayara takılarakiçeriğine bakılmış. Parmakizi hususunda yoğun risk sahibini bulmak ve
eski yada yeni parmakizinitespit edilmesi önemlidir. Bu hususta ben Beşiktaştaki 30 Haziran
sunumumda hepsinitek tek soruşturma savcımıza arz ettim. Karşılaştığım haksız saldırı ve
olayların mesleki geleceğim baltalayan ahlaksızca bir organizasyonun parçası olduğuna
inanıyorum.Bahse konu cd içinde tüm bilgilerin hangi zamanda hangi bilgisayarda
kaydedildiğinin bilinmesi son derece önemlidir. Bu bağlamda bahse konu husus tesbit edildiği
takdirde olayın sorumlusunun bulunacağını düşünüyorum. Orjinali sayın mahkemede bulunan
cd ützerinde profosyenel olarak inceleme yapılarak dosya ve üzerinde bulunabilecek üretildiği
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makine, kullanıcı bilgisi veya eletronik parmak izi bilgilerineerişilmesinin 19 mart 2009
tarihinde 17-17:30 saatleri arasında Türk Solu Org sitesine erişerek yoğun diskteki dosyaları
indiren bilgisayar kimliklerin tespitine isminin DAD olduğu değerlendirilen pirimaya ait
makinelerde oluşturlan verize bir xeles dosyasının kimin tarafından üretildiğini belirlemek
üzere araştırılma yapılmasına, şahsıma ait olmayan cd. Odamdaki buzdolabına nasıl ve kimler
tarafından yerleştirildiğinin araştırılmasına , Cd üzerindeki parmak izlerinin eski ve yeni
ayrımı yapılarak ayrımı yapılmasını talep ediyorum. Tüm bu taleplerimiifadem esnasında
biraz önce de arz ettiğim gibi duruşma savcısına iletmeme ramen bu güne kadar herhangi bir
işlen yapılıp yahut yapılmadığını bilmiyorum. Yapılmamış ise neden yapılmadığını merak
etmekteyim. Iki nolu delil olarak Ataşehir ilçesi simpaş kori konutlarıDefne blokları Daire 36
sayılı adresteyapılan aramada Ergün Poyrazın yazmış olduğu Musa'nın gülü ile Musa'nın
çodcukları Faik ve Emineadlı iki kitap evimde bulunmuştur. Aleyhime örgüt üyeliğini ortaya
koyduğu düşünülen ve delil olarak sunulan Ergün Poyrazın yazmış olduğu iki kitap tüm
kitapçılarda yasal olarak satılmaktadır. Ve ben her kitapçıya gidişimde bakıyorum acaba
yasaklandı mı diye başkanım her kitapçılarda görüyorum. Üç nolu delil olarak Ataşehir
düzeltiyormum İlyas Çınar isimlişahısın ikametinden elde edildiği iddia edilen 51 nolu cd
içinde bu cd de yer alan Nev isimli klasör içerisinde bulunan bilişim isimle Excel belgesinde
DZ Tayfun duman ekipten şeklinde ismimim geçmesi ve yine aynı cd içerisindeki
bağlantılarım isimli şifrelenmiş Excel belgesinde Şafak Yürekli isminin karşılığında 5'li
gruptan şeklindeki ibare birlikte degerlendirildiğinde şahsım ile adı geçen kişilerin beşli grupu
oluşturduğuz ve faaliyette bulunduğumuz iddia edilmiştir. 30 haziran 2009 tarihinde savcılıkta
verdiğim. İfademde İlyas ÇINAR isimli şahsı Harp Okublun'da alay komutanımız olarak
hatırladığımı belirtmiştim. bunu beşirtmemin sebebi de şuydu. Hatırlamadığımı söylemiştim
sayın savcımıza. O da Karadenizde ve Denizaltı deyincebizim o dönemde harp okulundaki
alay komutanımız'da karadenizliydi.Bu yüzden alay komutanımız olarak değerlendirdim,
ancak hapokulundaki alay komutanımızın adı İlyas olmakla birlikte adını soyadını yanlış
hatırlamışım isim benzerliğinden dolayı karıştırmışım.İlyas Çınar'ıtanımıyorum. İlyas
Çınar'da elde edildiği iddia edilen cd içerisinde yer alandökümanda isminin neden geçtiğini
bilmiyorumm. Şahsım ile ilgili değerlmendirmeleri kabul etmiyorum. Bu ifadelerin benimle
herhangi bir ilgisi yoktur. Ayrıca sayın savcılık mamkamının beşli bir gruptan bahsederek
faaliyette bulunmaktadırları anlaşılmaktadır nitelendirmesinikabul etmemekteyim . Sayın
Bakan faaliyette bulunmaktanne kastetmektedir.Bu faaliyetler nelerdir ortada ve iddianamede
aleyhime delil olabilcek hiçbir fiilyokken hiçbir fiil bulunmazken adeta soyut bir niteleme ile
faaliyette bulunmaları anlaşılmakatır denilmesinison derece hatalı buluyorum. Beşli grup
denen arkadaşlarımdan Koray Özyurt, Nuri Alacalı harp okulundan Şafak Yürekli harp okulu
ve akademiden Dora Sungunay ise akedemiden sınıf arkadaşlarımdır. Yine diğer bir delil
olarkakiddianamedin 277 sayfasında bahsi geçen ve gönderilen ihbarda yer alan 84 Kerem
Eren, 20702011340 YB Gölcük Kocaeli, Kocaeli üniversitesindeki iddianameyi takip eden
liselere gören Tayfun Duman ekibi söz konusu bu ifadeleri kabul edmiyorum. Zira 30 Haziran
2010 tarihindeki ifademde sorgumdada Kerem Eren, o dönem belirttiğim gibi Gölcükte
Turgut Reis Fırkateyninin komutanıydı. Fırkateynin komutanı sıralı amirlerinden izinsiz
gölcük Garnizonluğunu terk edemez. ben hiç bir zaman kendisinin amiri olmadım. Kerem
Eren'i emeilinde belirtilen kocaeli üniveristesindeki örgütlenmeyi takip ettiği, üniversitelere
girildiğinden bilgi sahibi değilim Tayfun Duman ekibinin ifadesiyle neyden kastedildiğini
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bilmiyorum. İddianamein 277 Sayfısında bahsi geçen ve gönderilen ihbarda yer alan29 Mayıs
2009 tarihinde saat 19:17 ihbar No:6683 Dursun Çiçek konulu emeil ihbarında kur kd. alb
Tayfun Duman deniz kuvvetleri komutanlığı içerisinde kadrolaşmayı yürütmektedir şeklinde
ismim geçmektedir. 30 hazıran 2009 tarihinde savcılık beyanındada belirttiğim gibi Dursun
Çiçek albayımızı ilk defa Beşiktaş Adliyesinde gördüm burda yazı yazan hasuslarla ilgili ne
dendiğini anlamadım bu itibarla asılsız ve nedensiz bu iddiayı reddediyorum. İddianamenin
277. sayfısında belirtilen 24 mayıs 2009 tarihinde saat 12:53ihbar No:5309sayılı emeil
ihbarında Kurbay Kıdemli Albay Tayfun Duman bu şahsın bilgisayarında deniz kuvvetleri
içerisinde bulunan Ergenekonmensuplarının bütün yazışmalarını bulabilirsiniz. Ancak yapılan
oparasyonlar sonucu bunların silindiğini duymuştum bu bilgisayarı kendilerine üst olarak
seçmişler Ergenekon adına yapılan bütün fişlemeler vs. gibi örgüte yazılan raporlar, bu şahsın
işyerinde kullandığı bilgisayarındadır. Tayfun Dumanın Ergenekon içerisindeki diğer önemli
bir görevede türk sol grubunu yönlendirmek, türk sol grubunu Ergenekon ile bağlantılarını
sağlamaktır. ayrıca ofisinde çalışma masasının sağındaki duvara sabitlenmiş buzdolabının
altındada örgüte ait belgelerin bulunduğu cd ler bulabilirsiniz şeklinde iftirada bulunulmuştur.
Sayın başkanım 4 hazıran 2009 tarihinde yapılan arama esnasında daha öncede arz ettiğim
için gibi ev İstanbulda olduğu için şahsıma ait bilgisayarım ordu evindeki evimdeydi ve ordu
evi aranmadı ve ben askerliğin temeli dürüstlük olduğundan şahsıma ait olan dizüstü
bilgisayarını incelenmek üzere ev ve ofisimdeki aramadan sonrakendi isteğimle tutanakile
donanma komutanlığı askeri savcılığına teslim ettim.Askeri savcılıkta bahse konu
bilgisayardaki bilgileri incelemek üzeremakam odamdaki bilgisayarın alınan imajı ile birlikte
6 temmuz 2009 tarihinde 2 nolu ek gelir klasörü dizi 138 ile 151 de belirtilmektedir. İstanbul
C. Başsavcılığına gönderilmiştir. Makam odamdaki kullandığım bilgisayarımdaki verileri
şahsi bilgisayarımdaki incelemede soruşturma ile ilgili ilişkilendirilecek herhangi bir bilgi ve
belgeye rastlanmadığı İstanbul C. Başsavcılığının 28 Ağustos 2009 tarihili yazısı ile donanma
komutanlığı Askeri Savcılığına bildirilmiştir. Bu da 2 nolu ek delilKlasörün 153. Ve 156.
dizinlerinde bulunmaktadır. Ayrıca makam odamda bulunduğu iddia edilen cd ile bir ilgi ve
alakam olmadığını daha önceayrıntısıya arz ettim demiştim. Bir ara bahse konu cd nin bana
birisi tarafından verildiğini düşündüğünüzde benim kullandığım bilgisayarda lardabu cd
içeriğine ait bilgilerin yada en azından elektironik izlerin bulunması muhakkak olurdu.
Fakatdosyada müvez bilirkişi raporları göstermektedir ki bilgisayarlarımız üzerinde yapılan
incelemelerde, bu hususa ilişkin bir kayıt bulunmadığı gibi ve suç teşkil eden en ufak bir kayıt
ta bulunamamıştır. Başka bir soruşturma sebebi ile haklarında işlem yapılan Faruk Akın ve
Sinan Efe Noyan isimli şahısların beraber kullanmış oldukları Kocaeli ili Değirmen dere ilçesi
Merkez mahallesi Hürriyet caddesi 75. Yıl sitesi B blok daire 10 sayılı ikamet adresinde
bulunan kısa 9 mm lik MK yapımı fişeklerin bulunduğu poşet içerisinde katlanmış vaziyette
beyaz kağıt üzerindesiyah kalemle yazılmış Albay Tayfun Duman'dan gelecek fizibiliteye
göre Urla Metin Paşaya yapılacak oparasyonun detay ve tarihleriLevent Bektaş , Orhan Yücel
albay üzerinden iletilecek bize teslim edilen malzemelerikorunaklı bir yerde tutunuz
şeklindeki ibareler bu dökümana ilişkin olarak iddianamenin değerlendirme kısmanda
şahsıma yönelik asla kabul etmediğim şiddetle reddettiğim şu nitelenmelerde bulunulmuştur.
Ele geçen notta yazılı bilgiler ve patlayıcı madde ile Ergenekon terör örgütü (a)
dökümanlarında anlatılan hususlar ve bu güne kadar gerçekleştirmeyi planladığı ancak
gerçekleştiremeden ortaya çıkan suikastlar gerçekleştirdiği suikastlar birlikte
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değerlendirildiğinde şüphelinin içinde yer aldığı oluşumu kendi komutanlarına karşıbir suikast
hazırlığı içinde olduğunu ortaya koymaktadır. Sayın başkanım daha öncede arz ettiğim gibi
ben son iki yılda beni son iki yılda beni en kötü görevlere getiren iki değerli komutanıma karşı
herhangi bir faaliyet içinde olduğumu iddia etmek benim açımdan hem çok onur kırıcıbir
davranış hemde vefasızlık oluşturacaktır. Kaldı ki hiçbir şerefli türk askeri böyle birşeyi
bırakın yapmayı taayü dahi edemez . Sayın kuvvet komutanımızın da10 Şubat 2010 tarihinde
rahmetli Berk Erdem albayımızın cenazesindepersonelimizi tanımadan önce onun nefes alışını
dahi hissederizbanasuikast düzenleyeceği iddia edilen iki albay bana bir hücum olursa bana
bir mermi sıkılırsa bana göğsünü siper edecek arkadaşlardır şeklinde görüşlerini belirtmiştir
komutanlarımıza her hangi bir saldırı olursa göğsünü siper edecek en öndeki askerlerden
birisinin ben olacağımısayın komutanım dahil beni tanıyan herkes bilir. Zira sayın komutanım
o sözü de benim için söylemin bu iftiralardan sonrayürütmekte olduğum önemli, şerefli
komodorluk görevimden de beni azletmemiştir. Komutanlarım bana güvendikleri için benim
ruhi komodoru olarak atamışlar. Ve görevime devam etmem gerektiği iradesini açıkça
göstermişledir. Ister asker ister sivil olsun hiçbir komutan hiçbir asker hiçbir amir kendisine
suikast düzenleyeceği bir askeri etkin kritik bir görevde tutmaz ayrıca bu iddaa ile ilgili olarak
yürütülen soruşturma kapsamında bahse konu notun benim elimin ürünü olmadığı kesin
olarak tespit edildiğinden hakkımda istanbul cumhuriyet başsavcılığınca koğuşturmaya yer
olmadığına dair karar verilmiştir. bahse konu kararın bir örneği yazılı ifademin ekinde
sunulmaktadır başkanım örgütsel irtibatlar başlığı altında gösterilen telefon görüşmesi
hakkımdaki ihbar 24 Mayıs 2009 tarihinde yazılmıştır ihbarın yazıldığı sırada ben denizkurdu
tatbikatına iştirak etmekteydim bu tatbikat genelde donanmanın ana gücü olan atrios
komutanlığının koordinatörlüğünde icra edilir ve atrios için çok yoğun geçer icra edilir
tatbikat kapsamında yapılan aksaz liman ziyareti esnasında aksaz üs kurmay başkanıve aynı
zamanda sınıf arkadaşım olan koray özyurt ile aramızda geçen 25 Mayıs 2009 tarihinde saat
18:48 zamanındaki telefon konuşması örgüt irtibatı olarak yazılmıştır bahse konu konuşma
mütaakip gün icar edilecek görevle ilgili arızalanan fırkateynimizin faaliyetlerini koordine
etmek maksadıyla aksaz üs kurmay başkanıyla yapılmış ve gemi arızalarının gizli bilgi olduğu
için kendisine askeri dahili numarası sorulmuştur. Sayın başkanım malumunuz olduğu üzere
bizleri sadece bu soruşturma kapsamında dinlenmiyoruz. Benim gibi kritik görevlerde
bulunan subayları muhtemel düşmanlarımız da dinliyor gemi arızası gizli bir bilgidir ve bunu
cep telefonundan biz konuşmayız başkanım. Sayın savcılımk makamı iddianamenin281.
Sayfasında hiçbir yerinde adımın geçmediği ve hiçbir ilgim ve bilgim olmayan ergenekon
analiz yeni yapılanma yönetim ve değiştirme projesi isimli bir belgeden bahsettikten sonra
oldukça şaşırtıcı şu sözleri tespitte bulunmuştur yukarda ismi geçen şüphelinin örgütsel
döküman içeriğine uygun olarak dökumanda belirttiği şekilde ergenekon silahlı terör
örgütünün deniz kuvvetleri içerisinde yapılanması içerisinde yer aldığı anlaşılmıştır bu
noktada şu hususus belirtmek isterim kisoruşturma kapsamında yapılan aramalarda el konulan
44 adet cd ve dvd de 82 adet diskette samsung marka 200 gbythard diskte fiüs marka bir gbyt
ıpod da 512 mb hafıza kartında bir adet sony marka kamera kasetinde üç adet vas kassettte 1
adet mikro kassette 1 adet dvd kasetinde soruşturma dosyası ile ilişkilendirilebilecek hiçbir
delile rastlanmamıştır bu husus ikinci klasörün ilgili bölümlerdinde bulunan inceleme
tutanaklarındaaçıkça ifade edilmiştir sayın başkanım ayrıca hakkımızda yapılan ihbar
mektubu 24 Mayıs 2009tarihinde yazılmasına rağmen bundan yaklaşık bir ay önce 27 Nisan
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2009 tarihinde diğer arkadaşlarımında belirttiği gibi soruşturma savcılarınca Eren Günay
Binbaşıya beni tanıyıp tanımadının sorunun sorulmasına da bir anlam veremedim. yani
hakkımızdaki olaylar bizim haberimiz zaten yoktu ve ihbar mektubundan bir ay önce başlamış
bir kısım insanlardan elde edildiği söylenen bir kısmı askeri belge olan diğerlerinin içeriği
hakkına dair bilgi sahibi olmadığım ismimin ne amaçla yazıldığını bilmediğim belgelerde
biraz önce arz ettiğim şekli ile ismimin geçiyor olmasının ve tamamen kurgu sonucu
odamdayerleştirildiğini düşündüğüm ve ordaya koyduğum bir diskteki ifadelerin beni terör
örgütü üyeliği üyeliği ile suçlaması ile karşı kaşıya bırakmasını şiddete reddediyorum.
Başarılarla dolu onurlu meslek hayatımı bu hukuksuz iddialarını karalanamayacağını
belirterek delillerle desteklenmeyen iftira dolu ihbarlar ve kurguları reddeden yurt dışı çıkış
yasağının kaldırılması mütakip duruşmalardan görevim gereği bağışık tutulmamı ve beraatımı
talep ediyorum. Arz ederim.” şeklinde beyanda bulunduğu anlaşılmıştır.

 
83-Sanık Mert Yanık'ın (Kapatılan) İstanbul 12 Ağır Ceza Mahkemesi'nin

2010/34 Esas sayılı dava dosyasında 15/10/2010 tarihinde 8. celsede alınan savunmasında
özetle;"Sayın başkan sayın üyeler sayın cumhuriyet savcım bana tebliğ edilen iddianameyi
okudum. Öncelikle belirtmek isterim ki atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Ben 1984 yılında
deniz harp okulundan mezun oldum. Deniz Kuvvetleri bağlısı yüzer unsurlarda görevde
bulunduktan sonra1987 yılında Deniz Helikopter pilotu oldum. 1998 yılında kurmay subay
olarak DenizHarp Akademisinden mezun oldum. 2000-2003 yıllarında Napoli de Nato
daimigörevinde bulundum.2000/2005 yıllarında deniz helikopter pilot komutanlığı 2005/2006
yıllarında deniz hava üst komutanlığıkurmay başkanlığı 2006/2008 yıllarında harekat
komutanlığı görevlerini vermekteydim. Bu süre içinde yaklaşık 250 pilot uçuş operatörüne
komuta ettim.2008-2009 yılları arasında Deniz Harp Akademisinde öğretim üyeliği takiben
2009 yılıEkim ayında emekliye ayrıldım. Sayın komutanım ve arkadaşlarım gibi devletimi ve
silahlı kuvvetlerimi bu görevlere uygun gördüğümden şuan ben maalesefterör örgütü sanığı
olarak karşınızdayım. Hakkımdaki suçlamalar esas olarak 24 mayıs 2009 günkü bir ihbar e-
mailine dayanmaktadır.Bu ihbarda özetle benim sözde ergenekon isimli terör örgütüne
üyeolduğum, Atatürkçü Düşünce DerneğiÇorlu şubesi üyesi olduğu iddia edilen baldızım
vasıtasıyla bubağlantıyı sağladığım, Aynı zamanda Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile
Deniz Kuvvetleri arasındaki bağlantıyı da sağladığım iddia edilmiş ve devamında çalışma
odamdaki camlı ve kapaklı bölümlerdekikarton kutulu dosyalar cumhuriyet strateji klasörleri
ve gemiresimleri arasında ergenekon örgütüne ait belge döküman ve evrakları gizlediğim ve
bu belgeleri ihbarcıya gösterdiğim, bu belgelerin bulunmasıyla ergenekon için ne tür
faaliyetlerde bulunduğumun anlaşılabileceği belirtilmiştir. Bu asılsız ihbarda odamda
bulunduğu belirtilen belgelerin yerleri konusundaki hassasiyet dikkat çekicidir. Ayrıca açıkça
belirtildiği üzere benim belgeleri kendisine gösterdiğimi iddia eden bu iftiracıyı tanıyor
olmam gerekmektedir. Çünkü mailde yazılı ancak konutum ve işyerinde yapılan arama
tutanaklarında ihbarcının bahsettiği gibi bir belge bulunamamasına rağmen iftiracı şahıs veya
şahısların bu ifadesiyle iddia konusu olaya daha fazla inandırıcılık kazındırılmaya
çalışılmıştır. Sayın başkan ülkesine fedakarlıkla, onurla hizmet etmiş hiçbir disiplin cezası
almamış emekli bir subay olarak tarafıma yapılan bu asılsız iftirayı şiddetle kınıyorum. Beni
asıl üzen bu ihbar mektubunun nereden geldiği. Kim tarafından gönderildiğivegönderenin
kimliğinin ne olduğunun araştırılmamış ve bugüne kadar bulunamamışolmasıdır, biz kamu
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görevlileri hakkında yapılan isimsiz ve asılsızihbarlara gösterilen ihtimam ihbarı yapan bu
sözde duyarlı vatansever insanların tespitine yönelik maalesef yapılmamıştır. Sayın başkan
üzerime atılı suçlamalara sırasıyla cevap vermek istiyorum. Şahsımla ilgili maildeki ifttiranın
bir satırında Atatürkçü Düşünce Derneği üyesi olduğu iddia edilen baldızımvasıtasıyla sözde
ergenekon örgütüyle bağlantısağladığım yine aynı zamanda Çağdaş Yaşamı Destekleme
Derneği ile deniz kuvvetleri arasında bu şekilde irtibatta olduğum iddia edilmektedir. Bu iki
dernekte iddia edilen hiçbir ilişkim olmamıştır.Ben 8 yıl öğrenci, 25 yıl mavazzaf subay
toplam 33 yıl görevde bulunduğum sürece Türk deniz kuvvetleri haricinde iddia edilen veya
edilmeyen hiçbir derneğe örgüte üye olmadığım bu nedenle iddia edilenlerin tamamı gerçek
dışıdır. Baldızımında ikamet ettiği Çorlu dakibahse konu dernekleri ne bugün ne de geçmişte
iddia edildiğinin aksine hiçbir zaman üyeliği olmamıştır. Makamınıza sunacağım ve
Atatürkçü Düşünce Derneği ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneklerince tarafımızca talep
edilerek alınmış belgelerden de baldızımınbu kanuni illegal derneklere üye olmadığı resmen
açıkça görülmektedir. Ancak sözde benim bahse konu derneklerle bağlantımı sağlayan
baldızımın bu derneklerle ilgisi olup olmadığına ne benim ilk ifademi verdiğim 30 haziran
2009 tarihine kadarkisüreçte ne de bugüne kadar geçen zaman zarfı içerisinde teyitihtiyacı
maalesef duyulmamıştır. 04/06/2009 tarihinde gerek evimde gerekse işyerimde mahkeme
kararı gereğince arama yapılmış, ve bu arama tutanağa bağlanmıştır. Arama da el konulan tüm
malzemelerin ayrıntılı listesi arama tutanağında bulunmaktadır. Elde edilen dijital
mataryallerle ilgili olarak da imaj alma işlemi merkez komutanlığında gerçekleştirilmiştir.
Hemen burada belirtmek istedim ki el koyulan materyallerin hiçbiri avukatımca ilgili
makamlara yapılan taleplere karşın şuana kadar bulunamadığından geri alınamamıştır.
Tarafıma teslimini talep ediyorum. Iş yerim ve evimdeki aramaya soruşturma savcısı, merkez
komutanlığı görevlileri, askeri savcı da dahil olmak üzere dokuz kişi iştirak etmiş aynı
zamanda görevli bulunduğumDeniz Harp Akamedemisi Komutanıve bazı personeli
aramayanezaret etmiştir toplam on onikimetrekarelik ofisim içerisindeki sayın savcı
tarafından tamamlanan arama işlemi yaklaşık dört saat sürmüştür. Tüm ilgililerin tutanak
tutulması için ofisin dışında koridorda bulundukları esnada ismini bilmediğim ancak terörle
mücadele şubesinde olduğunu belirten ve orada bulunmaması gerektiği daha sonra tartışılan
polis memuru aramayı yapan 30 Haziranda benim ifademi de alan sayın savcıya odamda
ihbarda belirtilen dolapdaki dergilere tam bakılmadığını belirtmiş sayın savcınınbakıldığını
belirtmesine karşıntalebi ısrarla tekrar etmiş ve müsadeedilince içeri girerek yaklaşık iki üç
dakika sonra arama tutanağında 5 numara ile numaralandırılan ve bir derginin arasında yer
alan yarısı dışarıda kapağı kesik bir zarfı getirmiştir. Bu zarfın içindeki bir bilgisayar
çıktısının fotokopisi olan notu okuyan sayın savcı ilk tepki olarak bunun örgütle alakası yok
gibi bir değerlendirmeyapmış ve istemem üzerine bana vermiştir. Gerek o anda ve arama
tutanağında gerekse tüm soruşturma aşamalarında belirttiğim üzere zarf tarafıma ait değildir.
Şahsımı mesleki açıdan seviyesizce karalamaya yönelik olduğu ve örgütle hiçbir alakası
olmayan bu notun daha önce de belirttiğim gibi dört saate yakın sayın savcı tarafından aranan
ve tutanak tutma aşamasına gelinen bir mekanda bir polis memurunun ısrarı üzerine
bulunması şahsım tarafından son derece şüpheli bulunmuştur. Ihbar mektubunda yeri açıkça
belirtilen böyle bir notun içeriği itibarıyle bir örgütün varlığının delili olarak dosyada delil
olarak bulunması ,hukuk adına şahsımcaüzüntü vericidir. Odamdaki aramada bana ait
olmayan bu not dışında hiçbir başka malzeme bulunmamıştır. Şahsım ikametinde de
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bulunmamıştır. Bu husus tutanaklarda da açıkça belirtilmektedir. Tutanaklar burada hem
işyeri arama tutanağı, hem ikamet arama tutanağı ancak bu iki tutunakta bulunmayan sayın
savcının tek tek detaylarıyla tutanağa 1-45 e kadar sayfa numaralarıyla belirttiği İtalyanca ve
terhis numaralarıyla belirttiği herşeyin hassasca girdiği tutanaklarda bulunmayan iki adet
madde bir tanesi bir sayfa not bana gösterildiği için iddianamede bulunduğu için gösteriyorum
beş adet bayanın bir adet baya ait telefon 8 numalaraları ve kendilerine ait bazı istenmeyen
hoş olmayan sözlerin bulunduğu ibarelerle nitelenderilen şahıslara ait telefon numarası ve
hala göremediğim 30 Haziran da sayın savcımın da bana sadece soruyla tevdii ettiği bir mini
cd kendisinin 4 Haziranda telefon firhistinitek tek inceleyip bulamadığı mini cd ve bunu bu
not aynen cd ön inceleme tutanağından ve döküman incelenme tutanağından okumak
istiyorum çünkü benim iş yerim ve odam 4 Haziran tarihinde arandı toplam sekiz saate yakın
beş tutanaklarda yok bu iki husus 5 Hazirandaki mühür açma tutanaklarında da aynı şeyler var
diye burda kayıt var. Onda da bu husus yok ancak ne hikmetse 16 haziranda emniyette
düzenlenen iş yerinde ele geçen malzemeler arasında bu yine az önce belirttiğim telefon
numaralarıyla bir adet mini cd nin aynen şu ibareyle arz etmek istiyorumsayın başkan telefon
firhistininkapağındaki cep kısmının içerisinde ilk bakışta fark edilmeyecek şekilde savcımın
dört saat benim gözümün önünde tek tek bakması esnasında ilk bakışta fark edilemeyecek
olacağını bu şekilde ifade etmişler sayın polis memurlarımız ilk bakışta fark edilmeyecek
şekilde bulunan ve arama ve mühürlü torba açma işlemi sırasında fark edilmediği için paraf
atılmamış bir adet bilgisayar çıktısı not ve bir adet mini cd maalesef bulunmuş biri ayın
16'sında biri18'inde benim odam ve işyerimin arandığı tarihten on iki gün ve on dört gün
sonrabunların ikiside bana ait değildir. Çünkü tarafımca görülmemiştir÷ arama esnasında da
tespit edilse bana ait olmadığını söylerdim ancak bunlar tutanaklarda kesinlikle yoktur . Bu iki
not neden önemlidir bu notta bulunan birtakım şahıslara ait telefon numaraları vasıtasıyla
benim sözde ergenekon isimli örgüte üye olduğum ispata çalışılmaktadır.Burada geçen
krembo isimli telefon sebebiyle ben Ergenekon sanığı Can Erol ile örgütsel bir bağlantı
içindeymişçesine dizi 166'daki şemada da bu delil sanki telefon defterime sanki
kayıtlıymışçasına gösterilmiştir burada ismi geçen kişilerlebenim hiçbir tanışıklığım yoktur.
Bu hususa ilişikin tüm telefon kayıtlarım taranabilir incelenebilir sayın başkan yine yukarıda
izah ettiğim üzere şu ana kadar görmediğim cd'de de burada olduğu iddia edilen Türkan
Saylan 1 Türkan Saylan 2 Türkan Saylan 3 isimli belgeler vasıtayla yıllardan beri görmediğim
1997 yılında akademi de öğretim üyeliğimi yapmış sayınAydın Ortabaşı tarafından
düzenlenenbirbilgisayar dökümanında ismimin geçmesi ile Çağdaş Yaşamı Destekleme
Derneği ile örgütsel bağlantım sağlanmıştır. Sayın başkan burada tekrar önemle vurgulamak
istiyorum işyeri arama ve el koyma tutanağında mühür açma tutanaklarında bulunmayan
varlığı bir tutanağa veya video kaydına dayanmayan ve emniyette daha sonra bulunduğu iddia
edilen bu dellileri kesinlikle kabul etmiyorum bana ait değillerdir. İddianamede 8 numaralı
delil olarakgeçen odamda sayın savcı tarafından el koyulan hakkımda düzenlenmiş eski bir
iddianame gölcük askeri mahkemesindeyapılan eski bir yargılamaya dayanmakta olup yine
orda asılsız bir maille ilgili yapılmıştı maalesef. Bu yargılamatüm sanıkları için beraetle
sonuçlanmıştır. Bu husus gerek arama esnasında gerekse ilk ifademin alındığı 30/06/2009
tarihinde tarafımca sayın savcıya belirtilmiş olmamsına rağmen yine el konularak
iddianemeye dahil edilmiştir. Mevcut konu ile hiçbir ilgisi olmayan ve bazı gazetelerde
hakkımda çok ağır bir şekilde kullanılan bu iddianamenin hangi sebeble delil olarak dosyaya
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dahil edilmiş olduğunuanlamamaktayım bu yargılamaya ilişkin gölcük askeri mahkemesinin
2005 yılna aitilamı avukatım tarafından şahsınıza takdim edildi. Mevcut iddianame ile
hakkımda telefon dinleme kararırnın olduğunuvebu karar sebebiyle dinlendiğimi öğrendim.
Bu konuda ki dinlemelerle ilgili benim ifade verme tarihim olan 30 haziran tarihinden önce
yapıldığı halde hazırlık soruşturmasının hiçbir aşamasında tarafıma bir sorubunlarla ilgili
tevdi edilmemiştir. Bu nedenle şuç unsuru oluşturmayan dinlemeler oldğu açıktır durum böyle
olduğu halde bu konuşmaların iddianamede ne sebeble yer aldığı tarafımca da
anlaşılamamaktadır sayın başkan ihbar mailinde belirtilen ve huzurdaki sanıklardan hemen
her biri farklı birliklerde görev yapmaktadır. Sanıkların çoğunun ev adresleri askeri
mahallerde ve birbirlerinden kilometrelerce uzak mesafelerdedir. Bu yönü ile ihbarın bir ekip
çalıması ile yapıldığı aşikardır. Şöyle ki ihbarın yapıldığı tarihte huzurdaki şüpheliler İstanbul,
Gölcük, Marmaris, Ankara gibi birbirlerinden 100 ila 800 kilometre mesafelerde
bulunmaktadırlar. Sadece bu yönü ile dahi iddalardaki doğruluk şüphe uyandıracak şekilde
dikkat çekicidir. Farklı mekanda görev yapan üst rütbedeki şahısların çalışma mahallerine tek
bir şahsın rahatlıkla girerek inceleme yapması dikkat çekmeden belirtilen tesbitlerde
bulunması hemen her arkadaşımın belirttiği şekilde hayatın olağan akışına aykırıdır. Sayın
başkan bu süreç içerisinde öğrendiğim kadarıylaher şey delil olabilir ancak hukuka uygun yol
ve yöntemlerle eldeedilmiş olmalıdır. Şahsıma yönelik olarak bazı şahıslarca kimlik
belirtmeden haince yapılan asılsız iddialar dışındahukuka uygun bir yöntemle ele geçmiş
hukuka aykırı bir birlikteliği ortaya koyan görüşme veya bir delil bulunmamaktadır. Evet
aleyhime bir delil yoktur yaşadığımz bu olay bizlere ve ailemize yaşattıkları acılardan dolayı
insan olarak nitelendiremeyeceğim bir grup tarafından yapılmış bir komplodur. Bu
mizansenin başka bir açıklaması olamaz. Şahsıma yönelik bu asılsız iddiları yaparak beni
ailemi mensubu olmaktan gurur duyduğum Türk Deniz Kuvvetlerini ve çok kıymetli
personelini yıpratmaya çalışan şahısların bu amaçlarına ulaşamayacaklarını ve sadece dünyevi
bazı tatminlerle kendilerinikısa süre avutacaklarına eminim. Bu olaylara bir şekilde dahil olan
herkesi olmayan vicdanlarıyla başbaşa bırakıyorum. Sayın başkan yukarıda arz ettiğim
üzereeldeki delillerin delil değerinde bulunmaması, kuvvetli şuç şüphesi oluşturmayacağı
nedeni ile hakkımda verilen yurtdışı çıkış yasağının kaldırılmasına ve duruşmalardan bağışık
tutulmama öncelikle karar verilmemi yapılan yargılama neticisinde üzerime atılan iddiların
hiçbir somut delile dayanmadığı göz önünde bulundurularak beratime karar verilmesini arz ve
talep ederim.” şeklinde beyanda bulunduğu anlaşılmıştır.

84-Sanık Gülseve Yaşer'in mahkememizin 2014/155 Esas sayılı dava dosyasında
11/09/2015 tarihinde 37. celsede alınan savunmasında özetle;"Bütün bu suçlamaların sahte
ve düzmece olduğunu belirtmek isterim. Bu suçlamalarla ilgili tüm belgelerim avukatım
sunmuştur. Arka arkaya yitirdiğimiz aziz şehitlerimiz ve Ergenekon Balyoz vb. benzeri
davalarda hayatlarını kaybeden sivil asker aydınlarımız ve Türkan Saylan'ın önünde saygıyla
eğiliyorum. Işık içerisinde olsunlar diyorum. Bu davada burada kendimi ifade edebilme
olanağı bulduğum için mutluyum. Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmak uğruna sahte
beglelere dayanarak bizlere yaşatılan acılara karşı beyanda bulunma olanağı buldum. Terör
olarak adlandırılabilecek hiçbir hareket yapmadım. Tüm suçlamaları reddediyorum. Benim
amacım sahip olduğum maddi ve manevi değerleri bilgi birikimimi toplumda olanak
bulamayan genç kuşaklara ilgili yasaların öngördüğü şekilde ulaştırmak olmuştur. Kaymakam
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olmak üzere zamanındaki başvurum gerçekleşmemişti. Trt Tv dairesinde 31/01/1968 yılında
başlayan Türkiye Televizyon yayınlarında yöneticiydim. Toplumun sosyal kültürel gelişimi
için elimdeki imkanları kullanmaya çalıştım. Babam Hamdi Güven Osmanlıda ve Türkiye
Cumhuriyetinde yaşamış çok iyi bir insandı. Atatürk'ün devrimlerini Kurtuluş Savaşlarını ve
Cumhuriyeti kuranların fedakarlıklarını anlatırdı. Cumhuriyete sahip çıkmamız ve bu
toplumun gelişmesi için gerekli çalışmaları yapmamızı vasiyet etmiştir. Vehbi Koç un
kurduğu Türkiye Aile Sağlığı Planlamasında çalıştım. Bu hususta hazırlanan tv programları
ile pek çok ödül aldım. İstanbul Üniversitesinde ders verirken kız öğrencilerimizin kapanmaya
türban takmaya başladıklarını görünce nedenini araştırdım. Bu öğrencilerin yurtlarda kalan
abi ve ablalar vasıtası ile birtakım tarikatlara bağlandıklarını, onlardan gördükleri destekle
Cumhuriyetle hesaplaşmak için eğitim aldıklarını öğrendik. Aramıza bir duvar örüyorlardı. Bu
durum bizleri endişe ile harekete geçirdi. Okuyan başarılı gençlere Atatürkçü
düşüncedoğrultusunda eğitim vermek amacıyla 1994 yılında ÇEV'i kurduk. 15000 i aşkın
öğrenciye burs verdik. Özellikle ulusal eğitim ve anayasanın uygulanması doğrultusunda
çalışmalar yaptık. 98-99 yıllarında 28 Şubatta gerçekleştirilen 8 yıllık kesintisiz eğitim
yasasında katkımız oldu. Bu yasa Türkiye için kilometre taşı olmuştur. Yıllardır bazı siyasiler
tarafından önü kesilen bu yasa ile çocuklarımız 8 yılı bütün olarak ilk ve orta öğretimlerini
tamamlayarak belli bir yaşa gelmiş olacaklardı. Küçük yaşta beyinleri yıkanan dinci ve bölücü
olmalarını önlemek amaçtı. Geleceğin güvencesi olan genç kuşakların bilinçli çalışkan birey
olmaları için her türlü maddi ve manevi destek verilerek onların meslek sahibi yetişkinler
olarak topluma katılmaları sağlandı. Günümüzde bu yasadan ziyade tüm okulların İmam
Hatip'e dönüştürülmesi üzücüzüdür. Ya bilinçsel özgür eğitimle yetişmiş bireyler yetişecekti
ya da aklını belli fikir ideoloji ile sınırlandırmış sadece birilerine itaat eden insanlara razı
olacaktık. Bizler Cumhuriyet'in yolunu seçtik. Bununla hesaplaşmak isteyenlerle her zaman
mücadele ettik. Amacımız Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmaktı. Bölünmez bütünlüğe
çağdaş laik hukuk devletine sahip çıkmak istedik. Yasalar çerçevesinde hareket ettik. Bunun
aksini iddia etmek yanlışla yalanla gerçek olmayan iddialar ortaya koymaktır. Vakıf kurmak
itina ile çalışmaktır. En küçük bir kusur vakfın kapanmasını teşkil eder. Her zaman tüm
personel yasalara ve disipline dikkat etmiştir. Benimle ilgili açılan kasıtlı davaların hepsi
aklanma ya da takipsizlikle sonuçlanmıştır. Son olarak İstanbul Valiliği İl Dernekler
Müdürlüğü tarafından inceleme raporunda Beyoğlu C.Başsavcılığınca takipsizlik kararı
verilmiştir. Durum bu kadar açık ve net olmasına karşın beni ve ÇEV'i Ergenekon davasına
dahil etmek, toplumda Fetullahçı olarak bilinen cemaatin sahte delillerle yaptığı öç alma
operasyonudur. Neden karşınızdayım. Neden hayatımdan 6 yıl 8 ayı ülkemden ailemden ayrı
yaşamak zorunda kaldım. Fetullahçıların bana ve cumhuriyete sahiplenen aydınlara karşı
yaptıkları kan davası buna neden olmuştur. Fetullahçıların eğitim kurumlarından kaçarak
vakfımıza gelen iki öğrencinin anlattıklarından sonra vakıfımız inanılmaz saldırılara maruz
kaldı. Vakfımızı bitirmek istediler.Hocanın Okulları konulu 3000 adet kitap bastırdık. İki
öğrencinin yaşadıkları bu kitapta anlatılmaktadır. Mahkemenize de sunacağım. Saldırılar öyle
bir boyut kazandı ki evimiz kurşunlandı. Failler bulunamadı. Şahsım ve ÇEV adına İstanbul
Valiliğine koruma verilmesi için müracaat edildi ve koruma kararı verildi. Bana şöyle bir suç
atfedilebilir. Kendi maddi olanaklarımla istediğim yaşamı sürmek varken neden zamanımı
çocukların eğitimleri için harcadım. Toplumda yaşanan sorunlarla ilgili olmayan kendi
hayatlarını sürdüren pek çok meslek sahibi kadın ve erkek kendilerini ve ailelerinden başka
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kimseyi düşünmeden umursamadan yaşıyorlar. Biz toplumu düşünerek yaptığımız faaliyetler
için huzurunuzda bulunarak cezalandırılıyoruz. Benim ABD ye tedavi için gittiğim tarih
07/01/2009 yakalama kararı çıktığı tarih ise 13/04/2009 dur. Firar ettiğim iddiası doğru
değildir. İddianamedeki iddialar da doğru değildir. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir olay
yoktur. Böylesine kin nefret ve iftira üzerine hazırlanan toplumu esir olan bir hukuki yıkım
olabilir mi. Çağdaş ve laik bir ülkenin anayasal güçlerini ele geçirilerek şeriatı uygulamak için
komplo hazırlanmış ve tüm imkanlar seferber edilmiştir. Türkiye ye uyarlanan bir oyun olarak
simsarların elinde oyunca olan cemaatle herşey olabilir. Uluslararası güç odakları
kullanılabilecek köleleştirilebilecek herşeyi köleleştirmek isterler. Bunlara alet olanların
gerçek yüzleri ortaya çıkacaktı. Nitekim Fetullahçıların nekadar tehlikeli oldukları ortaya
çıkarılmaya başlandı. Bu şebekenin yıllar önce bize yönelttiği saldırılar zamanında
önlenebilseydi TC nin en saygın anayasal kurumları bu saldırılara uğramayacaktı. Cemaatin
bizlere karşı başlattığı saldırılar için eski İçişleri Bakanı Saadettin Tantan döneminde ne
yapılmasını sorduğumuzda bizi İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne yönlendirdi. Orada yapılan
toplantıda yapılan karalamaları anlatarak saldırganların bulunmasını istedik. Toplantıdan 20
gün sonra adının Hayri Canöz olduğunu söyleyen bir polis vakfa geldi. Fetullah Gülen'in
idareyi ele geçirdiğini, emniyetteki mensupların cemaatçi olduklarını söyledi. Günümüzde
yaşananlara ışık tutan değerli esere ışık tutan bu eser saldırılardan sonra yayınlanabilmiştir.
İstanbul Emniyeti içinde organize bir kadro olduğunu ve Fetullah'ın emniyeti ele geçirdiğini
öğrendik. Bayram Özbey'in koyduğu suç unsuru olabilecek belgeler ortaya çıkmaya başladı.
Terör Şubesinde çalışan polisler cumhuriyet ve cumhuriyet değerlerini korumaları gerekirken
bu değerleri korumak adına çalışan bizlere komplo hazırladılar. Her türlü hile ile insanların
hayatlarını yok etmeye çalıştılar. Bu dosya da dahil olmak üzere ülkemizde yaşananlar ile
seneler önce şahsıma ve ÇEV'e yönelik saldırılarda başarılı olduklarını üzülerek söylemek
istiyorum. Bunlar güya bir din adamının çalışanları. Bu yöntemleri şeytani planlarını bizlerin
üzerinde uyguladılar. Neyazık ki bu uygulamada polisler değil isimlerinin üzerinde C.Savcısı
yazan müridler, yargıçlar da aynı komployu cemaat adına yıllarca sürdürdüler. Bu güzel
ülkeyi ilkokul mezunu bile olmayan din simsarı bir adam uğruna mahvettiler. İddianamadeki
iddiaların hepsi iftiradır. Avukatım tarafından dosyaya sunulan beyanlar ve eklerindeki
belgelerdeki her bir isnada karşı gerekli açıklamalar yapılmış ve kanıtları aktarılmıştır, bu
beyanları aynen tekrarlıyorum. ÇEV tüzel kişiliği hakkında dava açılmadığı bu bağlamda
vakıfta bulunduğu söylenen her türlü belge ve bilgi isnadından şahsımın sorumlu
tutulamayacağımı, her türlü mesnetsiz iddianın da gerçek dışı olduğunu tekrar etmek
isterim.İddianamenin 44 sayfasında yer verilen ve ÇEV tarafından jandarma komutanlığı ile
yürütülen Deniz Yıldızı projesinde öğrencilere burs verilerek anadoluda okuyamayan
çocuklara katkı sağlanmıştır. 900 ilçeden jandarma genel komutanlığı ve okul yönetimi
tarafından seçilen başarılı öğrenciler eğitim olanağı bulmuştur. Bu projeyi PKK ve hain
kuruluşlarla ortak düşünenleri kınıyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ayrılmaz parçası olan
Jandarma Genel Komutanlığını PKK ile birlikte düşünmek vatana ihanettir. Bunu
düşünenlerin kaba yapılanlarından ve vatanseverliklerinden şüphe duymak gerekir. PKK ve
terörizm herzaman taraffımızca vakıfca lanetlenmiştir. Komiser Bayram Özbek'in vakıf ile
temas kurduğunda haince açılan davada İstanbul 3 Nolu DGM'nin 2002/246 esas sayılı dava
dosyasında yapılan yargılama neticesinde ÇEV ve yönetim kurulu üyeleri ve şahsım hakkında
beraat kararı verilerek Yargıtay tarafından da onanmıştır. Bu suç tekrar karşınıza çıkmaktadır.
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O tarihte İstanbul Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüklerinde savcılıkça açılan davalardaki
iddialarla dosyadaki iddialar aynıdır. Tuncay Özkanda bulunduğu iddia edilen ileti kesinlikle
yalandır. Bu ileti sahte olarak hazırlanmıştır. Bu durum ispat edilmiştir. Bu konuda şunu
belirtmek gerekir ki bu sahte mail yazısı Bayram Özbek adlı komserin gerektiğinde nasıl sahte
belge düzenleyebileceklerini gösteren ibretlik bir olaydır. O yazıda saygın komutanlardan söz
etmesi de onların Türk Silahlı Kuvvetlerine olan düşmanlıktandır. Bu şahıs Fetullah Gülen'e
sayın Nuh Mete Yüksel'in açtığı davadan kurtaran polis mürididir. Vakfa gelip gittiği için
istediği her yasak belgeyi vakfa koyup aramada bulunmasını sağlamıştır. PKK'ya bildirildiği
söylenen kitap ve belgelerin vakıfta bulunması imkansızdır. Evimizdeki yapılan aramalarda
yasanın belirttiği gibi C.Savcısı veya tanıklar bulunmamıştır. Evin kapıcısını kelepçelemiş
kızını içeri almakla tehdit etmişlerdir. Polislerin gece evde yemek pişirip yedikleri, istedikleri
gibi evde dolaştıkları, evde bulunan bazı kişileri odalara sokmadıkları belirtilmektedir.
Arabamıza evimize istedikleri herşeyi koyabilirler. Beni suçlu göstermek için her türlü şeyi
yapabilirler. İddianamede anlatılanlar tamamen yalandır. Evde kömürlük diye anılan depoda
belirtilen Fetullah Gülen'e ait kasetlerden bahsedilmemiştir. Bu materyaller nerdedir?
18/06/1999 tarihinde ATV de yayınlanan kasetlerde Fetullah Gülen anayasal kurumları
adliyleyi ele geçirmekten söz ediyor. Bu yayından sonra ÇEV'e kasetler gönderildi. Gülen'in
suç teşkil eden kasetlerinin ortadan kaldırılması amaçlanmıştır. Çatı katı diye belirtilen yer ise
başka bir kişiye aittir. Sanki içeriklerinde suç unsuru varmış gibi kafa karıştırıcı bir şekilde
arka arkaya sahte delil üretmişlerdir. Benim yazdığım tüm resmi yazılarımda suç unsuru
olamaz. Hepsi resmi olarak kamuoyuna açık olarak yazılmış yazılardır. Vakıfta bulunan vakfa
veya şahsıma ait olmayan yazılar ile internet çıktıları, raporlar dökümanlar şahsıma ait gibi
aktarılmıştır ki bunların iddianameye konu edilmesi de yasallıktan uzaktır. Vakıf tarafından
hayata geçirilen projelerin hepsi yasaldır. Emek ve özveri ile oluşturulmuştur. ÇEV PA
çalışması çok olumlu bir çalışma idi. Gerici ve şeriatçi örgütler halk arasında örgütlenmekte
ve buralarda militan yetiştirmektedir ifadesi neden suç olsun. Bu gerçektir. Sinsice faaliyet
gösteren bu kişiler hakkında dava açılmıyor ancak bu faaliyetlere karşı çıkan bizlere dava
açılıyor. Fetullahçıların okul yurt dersane gibi faaliyetleri vardır. Nezaman bunların
çalışmaları gerçek bir denetime tabi olmuştur. Ülkemizdeki tarikatlar kuran kursları
gelişigüzel faaliyetlerde bulunurlarken onlar hakkında herhangi bir dava açıldığını
faaliyetlerinin izlendiğini emniyetin veya resmi kurumların bunlar hakkında yaptığı denetimi
biz hiç görmedik. Atatürkçü düşünceye bağlı çağdaş laik sosyal devlet ilkesini koruyan bizleri
tamamen yok etmek istediler. Bizler hayatlarımız pahasına gençleri bu tarz örgütlerden
korumak için faaliyetler yapıyoruz. Biz 100 TL bursu vermekte zorlanırken cemaat 1500 TL
burs veriyordu. Cemaate bu kaynaklar nereden geliyor. Bu araştırılmıyor. Bunlar karanlık ve
kirli tarikat siyaset oluşumlarıdır. Bunlarla ilgili hiçbir uygulama yapılmazken cemaat bizler
için karalama kampanyası düzenlemiştir. Sahte belgeler düzenleyerek hepimizin hayatını
karartmışlardır. Polis bir dini cemaatin kontrolünde olabilir mi? C.Savcıları, Hakimler
cemaatin müridleri olabilir mi. Bunlar ülkemizde gerçek oldu. Türbanla mahkemeye çıkan
bayan yargıçların olduğu bir ülkede yaşamaya başladık. Bu durumun yurt dışında Türkiye'nin
imajını nasıl zedelediğini tahmin etmelisiniz. Benimle ilgili olarak interpolün kırmızı bülten
yayınlanmasını red kararı Ergenekon davasının yurt dışındaki değerlendirmesinin somut
örneğidir. Kırmızı bülten çıkarılarak 179 ülkede terörist olarak aranmamın istenmesinin beni
nasıl rencide ettiğini belirtmek isterim. Amerikalı avukatım ve doktorum ne cesaretle
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Türkiye'ye dönmek istediğimi sordular. Buraya gelişimi onaylamadılar. Masumiyetimin
onaylanması için karşınıza çıkmamın daha isabetli olacağını, Türk Hukukunun yeniden
gereken saygınlığa kavuştuğunu düşündüm. Bu nedenle huzurunuzdayım. Tedavim devam
etmektedir. Bu hastalığın nedeni 17 yıldır bana saldırılarını sürdüren Fetullah ve kadrolarının
yaptığı strestir. Fetullah Gülen'in hukuk serüveni adlı satışa sunulan kitapta Fetullah Gülen en
büyük düşmanı olarak beni göstermiş ve hocanın okulları adlı kitabın gerçekleri
yansıtmadığını belirtmiştir. Fetullah Gülen ABD de yazdırdığı kitapta bana olan düşmanlığını,
kin ve nefretini halen sürdürmektedir. Ayrıca ÇEV'de 03/06/2002 yılında yapılan ve Nuh
Mete Yüksel'e ait olduğu belirtilen CD ile ilgili iddialar vardır. Bu CD'nin oraya nasıl
konduğunu yıllar sonra ABD'de yayınlanan Deşifre programından öğrendim ve kanım dondu.
Akit Gazetesi yazarı Hasan Karakaya 2002 yılında gazeteciler ve yazarlar derneği başkanı
Harun Tokat bizi aradı. Elinde Nuh Mete Yüksel'in seks kaseti olduğunu söyleyerek gazete
yayınlamamızı istedi. Biz de Merve Kavakçı'nın evinde arama yaptığı için kızıyorduk. Harun
Tokat tekrar arayarak size lüzum kalmadı dedi. O tarihde ÇEV'e polislerin baskını yapıldı ve
belirtilen CD sanki ÇEV'de çıkmış gibi aksettirildi. Böylesine bir ahlaksızlığı kim yapabilir.
Bunlar ne biçim insanlardır. Hepsi bir imamın müridleridir. Bunlar ne dinden ne de Allah'tan
korkmamaktadırlar. Öylesine bir terör örgütü yaratıldı ki toplumun dikkati darmadağın edildi.
Kiralanmış ya da satın alınmış polisi komiseri müdürü savcısı hakimi ve medyası ile
Türkiye'nin tüm çağdaş yapısına el koymak istediler ancak başarılı olamadılar. İddianamede
Güler Sabancı'ya açık mektup olarak adlandırılan yazımdan ve bazı belgelerde suç unsuru
varmış gibi bahsedilmektedir. Güler Sabancı'ya açık mektup basında yer alan önemli bir yazı
idi. Güler Sabancı'ya tehlikenin farkında olmadığınız muhakkak yoksa tehlikenin farkında
mısın içerikli iş kadını olarak Türkiye'de yaşanan gizli ilişkiler neden araştırılmıyor şeklinde
mektup yazmıştım. Bunda suç unsuru olması mümkün değildir. Deniz Yıldızı Projesi
jandarma ile yaptığımız projedir.Benim yazdığım ufkun ötesinde ne var adlı kitaptan alıntılar
yaptım. 2009 yılında bastırdığımız ajandamız vardır. Tüm bunlar Vakfın hangi amaçla
faaliyet yaptığını göstermektedir. Ancak onlar görmek istemediler. Cumhuriyetçi Demokrasi
Partisine üye olmam da suç unsuru olarak gösterilmektedir. Bu benim demokratik hakkımdır.
Vakıf Cumhuriyet ilkelerine bağlı laik öğrencilere burs vermektedir. Her kurum ve kuruluş
kendi amaçları doğrultusunda çalışır. Bundan tabii ne olabilir. Fetullahçıların veya başka
tarikatlara bağlı öğrencilere burs vermek asıl suçtur. Mülakatla seçilen öğrenci listesi ÇEV
yönetim kuruluna sunulur. Bu şekilde burs verilecek öğrenciler belirlenir. İddianamede ÇEV
Atatürkçü Düşünce Derneği ÇYDD nin hepsi karmaşık bir şekilde ifade edilmektedir. Ben
ÇEV ile ilgili faaliyetleri bildiğim gibi diğer sivil toplum kuruluşları da kendi faaliyetlerini
bilmektedirler. Burada her şeyin iç içe olması kafa karıştırmak için olduğu açıktır. Hakimler
ve savcılar bunları düzeltme gereği dahi duymamışlardır. Ceza hukukunda bir suçun oluşması
için kendi yasaları içerisinde olaylar değerlendirilmelidir. ÇEV'e gönderilen veya ÇEV'de
bulunan bulunduğu iddia edilen her şeyin tarafıma mal edilmesi doğru değildir. İddianamede
belirtilen iletilerin sahte olduğu da ortaya çıkmıştır. İddianamenin 84 sayfasına kadar olan
iddialar karışık resmi yazılardan vakfa gelen yabancı maillerden oluşmaktadır. Şahsımla
doğrudan ilgili değildir. Ayrıca bunlarda da suç unsuru bulunmamaktadır. Cumhuriyet
Mitingleri çağdaş yaşama bağlılığı gösteren gurur verici etkinliklerdir. Binlerce kişi büyük
şehirlere gelerek meydanları doldurmuşlardır. Kendi istekleri ile cumhuriyete bağlılıkları ile
bir araya gelenleri eleştirmek suç unsuru aramak doğru değildir. Binlerce kişi Atatürk
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sevgisini ifade etmişlerdir. Tüm idari düzenlemeler yasaldır. Eski Genelkurmay Başkanı
Hilmi Özkök'e yazdığım bir yazı suç unsuru olarak atfedilmiştir. Bu husus doğru değildir. 23
Nisan Törenlerinde çocukluk yaşını çoktan geçmiş birisi mecliste oturarak toplumu tehdit
etmiştir. Ben bu yazımda Hilmi Özkök'e bunu belirtmiştim. Misyonerlik hususundaki
suçlamaların hepsi gerçek dışıdır. Avrupa Birliğinden en büyük projelerden birini aldık ve
öğrencilerimizle son derece başarılı bir proje gerçekleştirdik. Ergenekon davasında sanık
olarak görünen isimlerle fotoğraflarımız vardır. Bu kişiler 10-15. Yıllarımızda vakfımıza
gelen aydın kişilerdir. Bu fotoğraflar suç unsuru olamaz. ÇEV'den öğrenim bursu alan
öğrencilerden ilkelerimiz doğrultusunda yetişmeleri için toplantılar düzenledik. Öğrencilerin
bu toplantılara katılmasından tabii ne olabilir. Biz öğrencilerimizi ilkelerimiz doğrultusunda,
toplumun sorunları konusunda bilgilendiriyoruz. Toplantıya çağırdığımız önemli kişilerin
konuşmalarını öğrencilere dinletiyoruz. Bunlar yararlı ve faydalı bilgilerdir. İddianamenin
105. Sayfasında belirtilen iddialar da doğru değildir. Biz çağdaş özgür düşünceye göre öğrenci
yetiştiriyoruz. İmam veya imame yetiştirmiyoruz. Gülseven Yaşer olarak yasa tanımaz
işlemlerle komplolarda 1998-2015 i yaşıyoruz. 17 yıldır ben uğraşıyorum. Hayatım bu tarz
insanlarla uğraşmakla geçti. Halbuki ben de Fetullah Gülen ve onun gibi kişileri
anlatabilirdim. Ünal Erkan ile yaptığım söylem önemlidir. Bana doğrusun ancak mücadelende
yalnız kalabilirsin diye söylemişti. Şuan halen çok yalnızız. Çevremde çok kişi üniversiteler,
okumuş meslek sahibi kişiler halen susuyorlar. Ülkenin durumunun farkında olmayan veya
olmak istemeyen kişileri hepimiz biliyoruz. Karanlık ve şiddet uygulamaları bu yüzden devam
edip gitti. Bu suskunluk kayıtsızlık toplumun yapısına bir zaman sonra öyle bir sarar ki
insanlar yaşadıklarını sanıyorlar ancak içten içe çürüyorlar. Bizler çağdaşlığa laik düzene
bağlıyız ve sonuna kadar da Cumhuriyete bağlı kalacağız. Bizlere bunları yaşatanların er geç
cezalandırılacaklarını biliyorum. Hakkımda ileri sürülen ve yargılanmama gerekçe gösterilen
bu iddialar hukukilikten uzaktır. Asla suç teşkil edecek bir fiilde bulunmadım. Günümüzde
TC Devletinde yaşananlar karşısında cumhuriyet değerlerini ortadan kaldırmak üzere müthiş
bir oyun sergileniyor. Olan bitenlerin farkında olmamak bunları anlamamak için ya çok cahil
olmak gerekiyor ya da bir mürid. Her türk insanının çağdaş ve bilimsel düşünceyi destekleyen
ÇEV ÇYDD gibi vakıfları bilmesi gerekir. Bu dosyada vereceğiniz kararla Türkiye'nin
aydınlık geleceğinin temel taşlarını sağlamlaştırmış ve hukuk devleti ilkesinin gerçeğini de
yerine getirmiş olacaksınız" şeklinde beyanda bulunduğu anlaşılmıştır.
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