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1-Sanık Deniz Cora'nın (Kapatılan) İstanbul 12 Ağır Ceza Mahkemesi'nin

2010/34 Esas sayılı dava dosyası ile birleşen 2011/147 Esas sayılı dava dosyasında
09/12/2011 tarihinde 2. celsede alınan savunmasında özetle;"Sayın mahkeme heyeti, akıl
ve mantığa uymayan hiçbir inceleme ve belgeye dayanmayan, tanımlanması güç bir
iddianame nedeniyle huzurlarınızdayım. 22 Ağustos 2011 tarihinde tutuklandım maalesef
adalet sistemimiz 2 kişilik bir dava için ancak bugüne yani yaklaşık 3,5 ay sonrasına duruşma
günü verebilmiştir. Dava sürecinde ne oldu, 36 yıllık başarılarla dolu şerefli bir mesleki
yaşantısı olan, dürüstlüğü ile çalışkanlığı ile, mertliği ile, saygı duyulan ve sevilen bir adam
suikastçı olarak ilan edilmiştir. Kendisine güvenen, seven, komutanlarına suikast planlamakla
suçlanmıştır. Kendisi, ailesi, sevenleri ve kurumu mağdur edilmiştir. Öncelikle iddianamedeki
ana konuyu cevaplamak istiyorum. Beni bir kısım komutanlarıma suikast planladığım iddia
ediliyor, nasıl iddia ediliyor, suga harekat planı kapsamında terfi edilmesi planlanan
amirallerden ikisinin terfi edilerek belirliyeci bir konuma geldikleri bu durumun planda
tasarlanan yapıya aykırı olacağından bu amirallerin tasfiye edilmesi planlandığı şeklinde. Söz
konusu suikast yapacağım iddia olunan kamutanlarımla görev geçmişimi çok gerilere
gitmeden anlatacağım. 1996 yılında donanma komutanlığı karargahına atandım
kurmaybaşkanı kimdi Tüm amiral Metin Ataç. 1999 yılı deprem oldu, harp filosu komutanlığı
kurmaybaşkanı, çok sevdiğimiz büyüğümüz vefat etti. Harp filosuna kurmay başkanlığına
atamam çıktı. O sırada harp filosu komutanı kimdi Tümamiral Metin Ataç. Harp filosunu
Aksaz'a intikal ettirdik ve o güç şartlarda kendisine bir yıl boyunca kurmay başkanlığı yaptım.
Yani en yakınındaki kişiydim. 2002 yılında Tuğamiralliğe terfi ettim ve Deniz Kuvvetleri
Komutanlığı harekat eğitim daire başkanlığına atandım. Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı
kimdi Koramiral Metin Ataç, 2 sene aynı görevi yaptım 2. Senemde kurmay başkanım kimdi
Koramiral Uğur Yiğit. 2 sene boyunca herhalde söz konusu komutanlarım ailelerinden çok
beni gördüler. Ağustos 2006'da tüm amiralliğe terfi ederek donanma komutanlığı kurmay
başkanlığına atandım. Donanma komutanı kimdi, Oramiral Metin Ataç, kendisine 1 yıl
boyunca kurmay başkanlığı yaptım. Yani en yakınındaki kişiydim. 1 yıl daha aynı görevi
yaptım. Donanma komutanı kimdi Oramiral Uğur Yiğit, yani komutanımın en yakınındaki
kişiydim. Ağustos 2008 ayında Deniz kuvvetlerimizin en önemli filolarından olan harp filosu
komutanlığına atandım. Bu atamaya onay veren kimdi Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral
Metin Ataç. Harp Filosu komutanı olarak 1 yıl görev yaptım. O sırada bağlı olduğum
donanma komutanı kimdi, Oramiral Uğur Yiğit. Ağustos 2010 ayında Koramiralliğe terfii
ettim ve deniz kuvvetleri komutanlığı kurmay başkanlığına atandım. Deniz kuvvetleri
komutanı kimdi Oramiral Uğur Yiğit. Deniz kuvvetleri komutanının istemediği bir kimse
karargahında kurmay başkanı olabilirmi. 1 yıl boyunca kendisine en yakın kişi olarak
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Oramiral Uğur Yiğit'e kurmay başkanlığı görevi yaptım. Bunları anlatmamın sebebi şudur. O
kadar yakın olduğum, bu kadar zaman birlikte çalıştığım kişilere suikast planlayan bir yapının
içinde yer almam mümkün değildir. Kaldı ki bu görevlerin pek çoğuna genelde bahsi geçen
komutanlarımızın olumlu görüşlerinin büyük etkisi olduğu açıktır. Ben beni her zaman
destekleyen kendilerine büyük sevgi ve saygı duyduğum, kendileri ile çalışmaktan her zaman
zevk aldığım bu komutanlaramı suikast planlayacağım. Bunu akıl ve mantıkla bağdaşır tarafı
varmı. Kendilerine sorsanız herhalde en güvendikleri, en başarılı buldukları, en sevdikleri, en
beğendikleri subaylardan biriyimdir. Peki o zaman şu soru ortaya çıkıyor böyle basit
incelemeyi dahi yapmadan nasıl suikast iddiasında bulunabiliniyor. Ben neye dayanarak söz
konusu komutanlarımıza suikast hazırlığı içinde olan bir yapının parçası olmakla itham
ediliyorum. Bu noktada benden olduğu kesin bir mesaj, bir telefon kaydı bir tanık beyanı bu
konuda yardımım, yargılananların ifadesi yada başkaca delil varmıdır. Adalet sisteminiz bunu
nasıl izah etmektedir. Yapacağım açıklamalarda göreceksiniz iddianamenin her satırında aynı
soru ile karşılaşıyorsunuz. Bu konuda son olarak söz konusu komutanların tanık olarak
dinlenilmesini talep ediyorum. Şimdi iddianamede bulunan diğer hususlara değinmek
istiyorum. Öncelikle ayrıntılara girmeden genel hususları belirteceğim. İddianamede sözde
belge olarak sunulan tüm hususlar imzasız, yazılı olmayan dijital verilerdir. Tekrar etmek
istiyorum tüm hususlar imzasız yazılı olmayan dijital verilerdir. Dijital verilerin belge niteliği
taşımayacağı evrensel bir hukuk kuralıdır. İddianamede hiçbir inceleme yapılmadan bu husus
niye dikkate alınmamıştır. Diğer bir husus sözde belge olduğu belirtilen dijital verilerin
hemen hemen hepsinin donanma komutanlığında yapılan aramada bulunan hard diskte yer
almasıdır. Donanma komutanlığı askeri savcılığı tarafından 5 numaralı harddiskin incelenmesi
için bilirkişi heyeti oluşturulmuş ve heyet tarafından bir rapor yazılmıştır. Anılan raporun
savcılarımız ve mahkeme heyeti tarafından okunmasını talep ediyorum. Söz konusu rapor
incelendiğinde çok açık bir şekilde görülecektir ki anılan harddisk manipülatiftir. Yani davaya
konu olan dijital veriler sahtedir. Tekrar söylüyorum sahtedir. 10. Ağır Ceza Mahkemesinin
2010/283 sayılı dosyasından bu raporun temin edilmesini talep ediyorum. Eğer bu rapor
yerinde görülmez ise, yerli ve ya yabancı uluslararası yetkin bir kuruluşa tekrar bir inceleme
yaptırılabilir. Ama şundan emin olunuz ki hep aynı sonuca ulaşacaksınız çünkü gerçek olan
budur. Tabi savcılarımız iddianame yazılırken bu bilirkişi raporunu niye dikkate almadılar
bilmiyorum. İddianamade yer alan bir diğer iddiada amirallerin orgeneral Şener Eruygur ile
toplantı yaptığı hususudur. Temcit pilavı gibi sürekli gazete ve diğer davalarda gündeme
gelen hiçbir inceleme yapılmadan iddianameye konulmuş olan bu yalan hususu son kez
açıklamak istiyorum.Kasım 2008 ayında ... komutanlığında genel kurmay başkanlığı
tarafından planlanan bir tatbikat vardı. Ben o sırada harp filosu komutanı olarak görev
yapmaktaydım. Ben ve bir kısım personelim tatbikat maksadıyla Gölcük'ten İstanbul'a geldik.
Aynı şekilde İzmir, Foça, Aksaz gibi bölgelerden de amiraller ve TSK personeli İstanbul'a
intikal etti. Deniz Kuvvetlerinde bir gelenek vardır farklı bölgeden diğer bir bölgeye görev
için gelindiğinde o bölgedeki kıdemli denizci komutana nezaket ziyaretinde bulunur. İstanbul
bölgesinde Koramiral rütbesinde iki kıdemli general vardır. Bunlardan biri Kuzey Deniz Saha
Komutanı, diğeride Deniz eğitim ve öğretim komutanıdır. Tam olarak hatırlamıyorum, Kuzey
Deniz Saha Komutanımız ya bölge dışındaydı ya da randevu alamamıştık. Biz de Deniz
Eğitim ve Öğretim Komutanı Kadir Sağdıç'a nezaket ziyareti planladık, Koramiral Kadir
Sağdıç'ı ziyaret etmemizin bir nedeni de, Ağustos 2008'de Koramiralliğe terfi etmiş
olmasıydı. 25 Kasım 2008 günü 8 Amiral toplu olarak minibüs ile Harp Akademilerinden
Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığına intikal ettik. Koramiral Kadir Sağdıç'a nezaket
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ziyaretinde bulunduk, ziyaretçi defterini imzaladık, fotoğraf çektirdiki Koramiral Kadir
Sağdıç tarafından anı objesi verildi. Nezaket ziyareti süresi içinde, ziyareti tamamladık ve
tekrar toplu olarak minibüs ile Harp Akademileri komutanına intikal ettik. Konu tamamen bir
nezaket ziyaretidir. Ben emekli orgeneral Şener Eruygur'u sadece Jandarma Genel Komutanı
olduğu için bilirim. Ne tanırım, ne konuşmuşluğumuz ne de tanışıklığım vardır belirttiğim
gibi o gün ne gördüm ne de karşılaştım. Toplantı konusu ise tamamen uydurmadır. Bunu iddia
edenler yalan söylemektedir. Bunlar savcılık makamınca neden ilgilenmemiştir. İddianamede
bir diğer konu ise sözde darbe günlüklerinde Deniz Cora adının geçtiğinin belirtiliyor
olmasıdır. Herhalde 373 sayfalık sözde günlükler hiç okunmadan iddianameye konulmuştur.
Deniz cora adı sözde günlüklerde 3 yerde geçmektedir. Bunlar birincisi ağustos 2001 ikinci
yarısında kurmay başkanının katılmaması nedeniyle harekat başkanı olarak benim donanma
komutanlığı kurmay başkanına vekalet ettiğim gösteriliyor. İkincisi her yıl İtalya'da
yapılmakta olan rutin bir nato toplantısına mayıs 2002 ayında Donanma komutanlığı
heyetinde benimde katıldığım belirtiliyor. Üçüncüsü .... yenilik olarak asteklere verilen temel
direktiflerin hazırlanmasında benim harekat başkanı olarak çok çalıştığım belirtiliyor peki
bunların dava ile ilgisi nedir. 373 sayfalık döküman niye iddianameye konulmuştur. Bunlar
konulurken okunmuyormu yoksa amaç iddianameye koyup soru işaretlerimi ve ya bu dava
başka davalarla ilişkilendirilmekmi isteniyor, iddianamedeki bir diğer konu 5 numaralı
harddiskten çıkan donanma komutanlığı kurmay başkanı görevindeyken deniz eğitim ve
öğretim komutanlığına yazdığım iddia olunan 2 adet sözde yazılardır. Yansıyı açalım, birinci
yazı bu, ikinci yazıda bu söz konusu dijital veriler sahtedir. Sözde yazılardaki ismi geçen
kişilerin hiçbirini tanımıyorum. 22 Ağustos 2011 tarihinde cezaevine girdikten sonra Faruk
Akın'ı tanıdım. Bununda ötesinde ben Deniz Harp okulundan mezun olduğum 1975 yılından
şu ana kadar hiçbir eğitim kurumunda görev almadığım gibi hiçbir deniz harp okulu
öğrencisini tanımadım. Sahte yazının normal kanallardan gittiği belirtilmiştir o zaman yazının,
yazıyı hazırlayan proje subayı, şube müdürü, kayıt için idari büro, kurye, deniz eğitim ve
öğretim komutanlığı tarafında ise kayıt eden idari büro, genel sekrereter, kurmay başkanı,
işlem yapacak şube ve komutan kanallarından geçmiş olması gerekir. Savcılık makamı
tarafından bu dijital verilerin sahte olup olmadığı, donanma komutanlığı deniz eğitim ve
öğretim komutanlığı ve deniz harp okulu komutanlığından sorulmuşmudur. Gerçekler
araştırılmışmıdır. Ayrıca sahte verinin üst veri yollarında olduğu belirtilen personel o
dönemde donanma komutanlığı karargahında görevli değildir. Söz konusu sahte dijital
verilerin birinin üst verisine bakıldığında oluşturma tarihi 20 Eylül 2007, son kaydetme tarihi
23 Eylül 2007'dir. Sahte yaratım tarihi ise Ağustos 2007'dir. Sahte yazıların birinde, ikinci
yansı, öğrencilerin rusça öğrenmesi istenilmektedir. Deniz harp okulunda rusça eğitim
verilmektemidir. Donanma komutanlığı ile deniz eğitim ve öğretim komutanlığı arasında bu
tip bir yazışmayı gerektirecek bir emir komuta zinciri ve bir ilişki yoktur. Karargah'tan
komutan adına mesaj çekerler ve evrak yazarlar. Sahte dijital verilerde ve donanma komutanı
namına ifadesi yer alıyor. O dönemki donanma komutanı kimlerdir Oramiral Metin Ataç ve
müteakiben Oramiral Uğur Yiğit. Bu biraz tuhaf değilmidir. Son olarak her iki sahte verinin
üst kımsında Gölcük İstanbul yazılmıştır. Bu kısımda harf hatası yapmak her zaman
mümkündür ama Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yaptığı karargahın bulunduğu şehrin yanlış
yazıldığıbir evrak bulamazsınız. Bu temel basit incelemeler savcılık makamı tarafından niye
yapılmamıştır. Ayrıca bu noktada şu hususa tekrar değinmek istiyorum. Söz konusu
amirallere suikast iddiası ile ilgili olarak yalnızca bu iki dijital veriden dolayı ben nasıl olurda
suçlanabilirim. Bu iki dijital veriden yola çıkarak benim amirallere suikast hazırlığını
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yaptığım nasıl söylenebilir. Bu belgede bu şekilde bir düşünceye kapılmaya neden olabilecek
herhangi bir ifade varmıdır, kesinlikle yoktur. Bu arada çok olmasada iddianamenin bir kısım
yerlerinde kullanıcı yolları arasında Deniz Cora'nın adı geçtiği ifadesi bulunmaktadır. Ben
hayatımda bilgisayarda mesaj, bilgi notu, toplantı tutanağı, özet formu gibi hiçbir evrak
yazmadım. Benim ile çalışmış personelim bunu çok iyi bilir. İddianamede yer alan diğer bir
konuda 5 nolu harddiskten çıkan Yassıada ve İmralı adasına ilişkin dijital veri ortamındaki
sahte veridir. Söz konusu dijital veri ortamındaki mesaj sahtedir. Bu mesajın sahte olduğu çok
basit bir inceleme ile ortaya çıkartılabilir. Diğer sözde mesajlardan ki iddianamede de böyle
geçmektedir sahte mesajın tarihinin 1 kasım 2002 olduğu tespit edilebilir. Mesajda ve üst
veride ismi geçen iddianamede mesajı hazırladığı iddia edilen Barbaros Büyüksağnak 23
Ekim 2002 - 31 Ağustos 2003 tarihleri arasında uzun süreli yurt dışı görevindedir. Savcılık
makamı bu basit incelemeyi niye yapmamıştır. Diğer davalarda da konu edilen bu hususu niye
dikkate almamıştır. Mesajın sahteliğini gösterecek diğer hususlar şu şekildedir. Kasım 2002
ayında Deniz kuvvetleri komutanlığı harekat eğitim daire başkanı olarak görev
yapmaktaydım. Harekat eğitim daire başkanı yapı olarak komutan, kurmay başkanı, harekat
başkanının altında görev yapar. Gemi harekatlarını gerekçelendiren mesaj ve ya yazı en az
kurmay başkanı seviyesinde imzalanır. Deniz kuvvetleri karargahında çekilen tüm mesajlar
harekat başkanı ve kurmay başkanı tarafından görülür. Sahte mesaj sözde bir çok yere
gönderilmiş, söz konusu makamlara böyle bir mesajın olup olmadığı savcılık makamı
tarafından sorulmuşmudur. Gerçek araştırılmışmıdır. Sahte mesajın çekildiği iddia olunan
adreslerden 2 tanesi Kuzey Deniz Saha Komutanlığı ve Hücümbot filosu komutanlığıdır.
Başka bir sahte dijital veride ise söz konusu birliklerin komutanı olan amiraller
tutuklanacaklar listesindedir. Bu ne çelişkidir. Bu amiraller tutuklanacaklar listesindedir ve
onları uyaracak şekilde kendilerine mesaj çekiliyor bu biraz tuhaf değilmidir. Mevcut
uygulamaya aykırı olarak sözde mesaja ... olarak kıdemli, koordine edilen ise Türkiyede
olmayan daha kıdemsiz subaydır. O dönemde kullanılan mesaj formatlarıda farklıdır. Bununla
birlikte deniz kuvvetleri karargahında cari gemi hareketleri tatbikat şubenin değil harekat
şubenin görev alanındadır. Bu kapsamda bahse konu sözde mesajda görev ve sorumluluklar
dahi yanlış ve hatalı yer almıştır. Sözde ilgili diğer bir sahte mesajda 5-7 kasım 2002 tarihleri
arasında bir kısım hücümbotların bahse konu adalarda keşif yapacağı belirtiliyor. Söz konusu
hücümbotların resmi en geçerli belge olan gemi jurnalleri incelensin. Nerelerde seyir
yapmışlar tespit edilir adalarla ilişkisi varmı görülür. Söz konusu mesajın sahte olduğuna
yönelik daha bir çok madde gösterebilirim. Kısaca bu mesaj hem şekil olarak hem içerik
açısından hemde uygulanabilirliği bakımından her yönüyle yalan yanlış ve sahtelikler
ürünüdür. Ancak yine aynı sorunla karşı karşıyayız savcılık makamı bu temel incelemeleri
yapmadan bu hususları neden iddianameye koymuştur. İddianamede yer alan diğer bir konuda
yine 5 nolu harddiskte yer alan egaydaklara yönelik bilgi notu, toplantı tutanağı gibi dijital
verilerdir. Öncelikle söz konusu dijital veriler tamamen sahtedir. Ben suga harekat planını ilk
defa medyadan duydum. Suga harekat planı isimli bir plana yönelik olarak egaydaklar
konusunda ne bir toplantıya katıldım ne bir çalışma yaptım. Söz konusu toplantının 2 ocak
2003'de yapıldığı belirtiliyordu toplantıya katıldığı iddia edilen deniz kurmay binbaşı
Barbaros Büyüksağnak daha öncede belirttiğim gibi söz konusu tarihte uzun süreli yurt dışı
görevindedir. Kendisi için imza bloğu açılmıştır. Ayrıca deniz kuvvetleri komutanlığında
yapılan toplantılarda kullanılan böyle bir format yoktur. Diğer taraftan yazının meta datası
incelenseydi bir kısım hataların olduğu rahatlıkla görülebilir. Yazıda medyaya servis edilerek
diye bir ifade yer alıyor. Servis edilerek diye bir ifade TSK'da literatüründe kullanılmaz.
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Balyoz iddianamesinde sözde suga planının 20 ocak 2003'de oluşturulduğunu üzerinde 3
şubat 2003 tarihi olmasını rağmen son kez 19 şubat 2003 tarihinde kaydedildiği
belirtilmektedir. 2 ocak 2003'de olmayan bir planın toplantısı nasıl yapılacak. Sahte yazıda
ismi geçen deniz kurmay kıdemli albay A Sinan Ertuğrul, Ahmet önismini amiral olduktan
sonra kullanmaya başlamıştır. Bunda diğer davalarda belgeleriyle açıklamıştır. Buda 2006
yılıdır. Tekrar belirtmek istiyorum Ahmet önismini aldığı yıl 2006 yılıdır. Evet başkanım.
İddianamede yer alan bir konu ise yine 5 nolu harddiskte bulunan personel bilgi ve
değerlendirme cetveli başlıklı bir dijital tabloda ismimin geçmiş olması nedeniyle
suçlanmamdır. Davalar nedeniyle ilk kez gördüğüm tablo hakkında hiçbir fikrim yoktur.
Benim kanunsuz bir yapılanma ile hiçbir ilişkim yoktur. Gölcük bölge başkanı gibi bir
ünvanım da yoktur. Tamamen sahte bir dijital veridir. İddianamede dijital veri için yapılan
değerlendirme şu şekildedir. Şüpheli Deniz Cora'nın Gölcük bölge başkanı olarak gösterildiği,
bölge gruplar amirliğinde Ümit Metin'in ve Tayfun Duman'ın kendisine bağlı olarak çalıştığı,
nasıl bu sonuca ulaşılmıştır. Mahkeme katibi 5 dakikada bu tabloyu oluştursa ve altına
savcımızın mahkeme heyetinin ismini yazsa ve kürsünün yanına koysa nasıl bir
değerlendirme yapacağız. İddianamede yer alan bir hususta değişik bir anlam yüklenmeye
çalışılan özel kanaat raporlarıdır. Özel kanaat raporları kurumsal bir işlemdir. Yani resmi bir
işlemdir. Bir personel hakkında olumsuz bir bilgi gelirse sicil üstlerine ve bölük
komutanından söz konusu personel hakkında özel kanaat raporu istenebilir. İddianamede ismi
geçen şahıslar hakkında özel kanaat raporu istenilmişmidir hatırlamıyorum. İstendiyse imzalı
evrakları deniz kuvvetleri komutanlığında ve ilgili komutanlıklarda mevcuttur. Bu konuda
deniz kuvvetleri komutanlığından gerekli bilgiler temin edilebilir. Ancak iddianamede bu
raporlara özel bir anlam yüklenmeye çalışılmıştır bunu anlamış değilim. İddianamede diğer
bir husus yine 5 numaralı harddiskte bulunan hassas personel listesinde adımın geçmesinin
suç unsuru olarak gösterilmesidir. Benim insiyatifim dışında adımın bir listede yer alması
nasıl bir suç unsurudur. Ayrıca bu liste 5 numaralı harddiskte bulunmuştur bu liste
gerçekmidir, değildir, sahte bir dijital veridir. İddianamede yer alan bir hususta meşhur amiral
listesidir benim burada ismimin kırmızı renkte olduğu diğer bir ifadeyle başarılı personel
olduğum belirtiliyor. Ben bu listeyi ilk defa bir gazetecinin yazdığı karargah kitabında
gördüm. 14 yıllık dönemi kapsadığını görünce kaale bile almadım. 14 yıllık bir dönemi
kapsayacak gerçekçi bir liste yapılması mümkün değildir. Yapılabileceğine inananda terfii
sistemi hakkında en küçük bir bilgisi olmayan insanlardır. Diğer davalarda da listedeki bir çok
hatta sahte olduğu açık olarak ortaya konulmuştur. Peki bunlar ortadayken niçin iddianameye
alınmıştır. Acaba savcılık makamı benim 36 yıllık meslek hayatımı incelemiş ve benim layık
olmadığım rütbelere ve makamda olduğumu mu düşünerek kafalarında soru işareti
oluşmuştur. Eğer böyle ise kendilerine tavsiyem benim 36 yıllık meslek hayatımı tekrar
incelesinler. Tekrar söylüyorum kaale bile alınmayacak üzerinde konuşulmayacak bir listedir.
İddianamede yer alan diğer bir enteresan konuda, Tuncay Demirkol isimli şahsın askerlik
yapmadığına ve benimde sanki bununla ilgim varmış gibi gösterilen ifadedir. Ben Tuncay
Demirkol isimli şahsı tanımam Ağustos 2011 ayında dava açıldıktan sonra akrabam olduğunu
öğrendim. Askerlik yapmışmıdır yapmamıştır bilmem ve ya ne zaman yapmıştır bilmem.
Benim bu konudaki hassasiyetimi, bana bu konuda talep dahi yapılamayacağını beni tanıyan
herkes bilir. Tuncay Demirkol isimli şahsın askerlik yapıp yapmadığı savcılık makamı için
önemliyse bu şahıs niye çağırılıp sorulmamıştır. Bununda ötesinde milli savunma
makamlarına niçin sorulmamıştır araştırılmadan niçin iddianameye konulmuştur bu kadar
basitmi insanları karalamak suçlamak. Ayrıca bu konunun dava ile ilişkisi nedir, söz konusu
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şahsın tanık olarak dinlenilmesini talep ediyorum. İddianamede aynı paragrafta yer alan diğer
bir konuda benim Nuri Alacalı ile 3 kez telefon ile görüştüğüm iddiası ve bunun bir suçmuş
gibi gösterilmesidir. Albay Nuri Alacalı ile görev yerlerimizin farklı olması sebebiyle sadece
ismini bildiğim bir subaydır. Adı geçen subay ile 2010 yılında Deniz kuvvetleri karargahına
atanması sebebiyle görev ilişkisi çerçevesinde çalışma imkanım olmuştur. İddianamede
belirtilen tarihlerde yani 4-5 Ağustos 2006 tarihlerinde kendisi ile telefon görüşmem
olmuşmudur hatırlamıyorum. Ancak söz konusu tarihler Yüksek Askeri Şura'nın kararlarını
açıkladığı tarihlerdir. Ben o tarihte Tümamiralliğe terfi ettim bir konuşma olmuşsa
muhtemelen yeni rütbem sebebiyle bir görüşmedir. Herhalde bu konuşmanın kayıtları vardır
niye böyle bir gizemli hava yaratılmaktadır kayıtlar açıklansın ne görüşüldüğü ortaya
konulsun. Tabi iddianamedeki tuhaflıklar bununlada bitmiyor. Albay Nuri Alacalı adına
kayıtlı olduğu belirtilen telefon Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreterliğine ait resmi
telefondur. Ancak o tarihte Albay Nuri Alacalı Roma'da ateşedir. Yani o telefon ile konuşması
mümkün değildir. Aynı şekilde bana ait olduğu iddia edilen telefon Karadeniz Bölge
Komutanı'nın resmi telefonudur ben ise o tarihte Güney Grup Bölge Komutanıydım ve
Aksaz'daydım. Benimde o telefon ile görüşmem mümkün değil. Peki bunlar savcılık
makamınca niye incelenmemiştir. Herşeyi bir tarafa koyun telefon görüşmesi olsun ve ya
olmasın 2 deniz subayının telefon ile görüşmesinden daha tabii ne vardır. İddianamede bu
konuda niye değişik bir hava yaratılmaya çalışılmıştır. Son olarak iddianamede son kısmında
şüpheli Deniz Cora'nın Ergenekon terör örgütü içinde amirallere suikast planıyla ilgili yapılan
çalışmaya aktif olarak katıldığı ifade edilmektedir. Ben ne bir terör örgütünün içinde ne de
illegal bir oluşumun yada operasonun içinde yer almadım. Böyle ağır bir ithamda bulunan
savcılık makamı bunu belgeleriyle açıklamak durumundadır. Sizlere anlatmaya çalıştığım bu
iddianame tamamen akıl ve mantık dışında yalan tamamen ... hazırlanmış, Deniz Cora ile
ilgili yalan sahte ne varsa koyun mantığı ile oluşturulmuş bir iddianamedir. Burada bir soru
sormak istiyorum, polis tespit tutanağı ile iddianame arasında fark varmıdır. Asıl soru bu
sorunun altında yatmaktadır. Bu iddianame ile esas olarak adalet sistemimiz suikaste
uğramıştır. Davanın ilgili süreçleri kabul edilemeyecek seviyede hukuki körlük mevcuttur. Bu
hukuki körlük tüm gerçekleri örtmektedir. Hukuki körlük bununla da kalmamış ikinci hukuki
facia 3 ekim 2011 tarihinde yaşanmıştır. Biraz önce size bütün ayrıntılarını belirttiğim sahte
dijital verilere istinaden ilave yeni bir husus ortaya konulmadan ikinci bir soruşturma
başlatılmış ve 15 Ağır Ceza Mahkemesince tekrar tutuklama kararı verilmiştir. Müteakiben
iddianame yayınlanmış ve 10. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmiştir. Tekrar vurgulamak
istiyorum. Yeni bir dava iddianamesinde yer alan sahte dijital veriler bu davadakilerle
tamamen aynıdır. Bunu hukuki olarak anlamak ve açıklamak mümkünmüdür. Mahkemenizin
bu hususta açıklık getirmesini talep ediyorum. Netice olarak şunu söylemek istiyorum savcılık
makamınca en küçük bir inceleme yapılsaydı ne bu iddianame olurdu ne de bu dava. Ancak
kanaatim odur ki geçen 3,5 aylık sürede de herhangi bir inceleme yapılmamıştır. Burayı tekrar
belirtmek istiyorum kanaatim odur ki geçen 3,5 aylık sürede de herhangi bir inceleme
yapılmamıştır. Suçlamaların tümünü reddediyorum. Sizlere açıkladığım gerekçeleri dikkate
alarak bi hakkın tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum. Teşekkür ediyorum" şeklinde
beyanda bulunduğu anlaşılmıştır.

 
2-Sanık Ümit Metin'in (Kapatılan) İstanbul 12 Ağır Ceza Mahkemesi'nin

2010/34 Esas sayılı dava dosyası ile birleşen 2011/147 Esas sayılı dava dosyasında
09/12/2011 tarihinde 2.celsede alınan savunmasında özetle;"Sayın 12.Ağır ceza
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mahkemesi heyeti. Öncelikle belirtmek isterim ki, ömrüm boyunca hiçbir yasa dışı faaliyette
bulunmadım. İddianamede yer alan bana yönelik suçlamaların tamamı tarafıma yöneltilmiş
iftiralardır. Suçlamaları kabul etmiyorum. İddianamede yer alan dijital verinin hiçbirini daha
önce görmedim ilk defa bu davada karşılaştım. Ben düzenlendiği iddia edilen dijital
verilerden hiçbirini düzenlemedim. Bilgisayarımda kaydetmedim ve daha önce hiç görmedim.
Yasadışı hiçbir organizasyonda yer almadım. Ben geçen yıl Beşiktaş C.Başsavcılığınca
yapılan 2010/185 soruşturma sayılı balyoz davası soruşturmasında 5 mayıs 2010 tarihinde
ifade verdim. Bu ifadem sonucunda hakkımda kovuşturmaya yer olmadığına dair karar
verilmiştir. Sayın başkanım bana ailem doğruluğu ve dürüstlüğü öğretti. Şerefli orduda görev
yaptığım 31 sene hiçbir zaman doğruluk dürüstlük ve demokratik değerlerden sapmadım. 31
yıl şanlı bayrağımın altında görev yaptım ve hiçbir suç işlemedim. Gemi komutanlığı
yaptığım 8 sene süresince, Karadeniz, Marmara, Ege, Akdeniz'in her köşesinde ve Atlantik
okyanusunda gemimle Türk bayrağını dalgalandırdım. Türk donanmasını ve Türkiye
Cumhuriyetini şerefle ve gururla temsil ettim. Nato görevlerim esnasında teröristlere karşı
yürütülen harekata 3 defa gemimle katıldım ve bu harekata katılmamdan dolayı Nato
madalyam var. Nato tarafından teröristlere karşı yapılan harekata katılan ben, bu gün sözde
silahlı terör örgütü üyesi olarak yargılanmaktan zul duyuyorum. Ben silahlı terör örgütü üyesi
değilim. Türk silahlı kuvvetlerinin üyesiyim tek üye olduğum kuruluş Türk silahlı
kuvvetleridir. 26 Eylül 1980 günü Silahlı kuvvetler andını içtiğim ve her zaman üyesi
olmaktan gurur duyduğum Türk silahlı kuvvetlerine katıldım. O gün and içerken milletime ve
cumhuriyetime doğruluk ve muhabbetle hizmet ve kanunlara ve nizamlara ve amirlerime itaat
edeceğime dair yemin ettim. Bizim için en kutsal şey bu ettiğimiz yemine sadakattir. Bugün
huzurunuzda iddia makamı benimle ilgili hangi iddiayı dile getiriyor olursa olsun bu
yeminime meslek yaşantımın her anında olduğu gibi bugünde ve ömrüm vefa ettikçe
gelecekte de sadık olacağımı ifade etmek ve bu yeminimin gereği Türkiye Cumhuriyeti
devletinin demokratik yapısına ve bunun temeli olan kanun ve nizamlara hayatımın her anında
büyük bir sadakatle bağlı olduğumu belirtmek isterim. Üniformamı gururla taşıdığım 31 yıl
boyunca bırakın suç işlemeyi tam tersine çalışmalarımın karşılığı olan amirlerimin
takdirlerine mazhar oldum. Yansıda başarılarımdan dolayı aldığım takdirnameleri
görmektesiniz. Onlardan bir tanesine dikkatinizi çekmek istiyorum bu kırmızı ile çizgili olan,
burada amirallere suikast davası çerçevesinde suikast planlandığı iddia edilen bir önceki deniz
kuvvetleri komutanı emekli oramiral Uğur Yiğit komutanımın 3 kasım 2009 tarihinde şahsıma
verdiği takdirde, takdir yansıda görülmektedir ayrıca bir nüshasını sunacağım. Bir kaç
cümlesini okumak isterim orjinali şahsi dosyamda bulunan bu takdirin bir tıpkıçekimini
mahkemeye delil olarak sunuyorum. 2005-2009 yılları arasında yapılan inceleme neticesinde
Türk Deniz Kuvvetlerine en iyi hizmeti verecek şekilde yetkinlikle, gayretle ve bağlılıkla
çalışmanız, karar ve hareketlerinizde kanun ve kurallara bağlılığınız, üstlerinize verdiğiniz
güven, demokratik ve laik cumhuriyet prensiplerine gönülden bağlı bir personel olarak deniz
kuvvetlerine olan sevgi ve tutkunuz memnuniyet verici bulunmuştur. Sizi bu üstün
niteliklerinizden dolayı tebrik edere teşekkürlerimle başarılarınızın devamını dilerim imza
Uğur Yiğit, Oramiral, Deniz kuvvetleri komutanı. Başarılı bir meslek hayatının 31. yılında,
hiçbir suçum olmadığı halde ifade vermeye davet edildim. İşlemediğim suçlamalar ile hemde
çok sevdiğim ve saygı duyduğum komutanlarıma yönelik amirallere suikast davasında terör
örgütü üyesi olmak suçlamasıyla 27 mayıs 2011 tarihinde tutuklandım. Bu haksız tutuklama
ile 27 mayıs 2011 günü geleceğimi, görevimi, üniformamı, onurumu, özgürlüğümü ve ailemle
beraber olma hakkımı kaybettim. Ben zor şartlar için yetiştirilmiş, Türk milleti için savaşta
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gözümü kırpmadan ölmeye yemin etmiş şerefli bir Türk subayıyım kesinlikle hiçbir suç
işlemedim. 6 aralık 2010 tarihinde arama 2010/1030 arama el koyma kararına isnadına
donanma komutanlığında yapılan aramada bulunan malzemelerin donanma komutanlığı askeri
savcılığınca bilirkişi heyetine yaptırılan incelemesinde bilirkişi heyeti tarafından 14 ocak 2011
tarihli rapor hazırlanmıştır. Bu raporun sonuçlarının yer aldığı 28. sayfasını ve son sayfasını
aynen okuyorum. Yapılan incelemede, 5 numaralı harddisk içerisinde normal kullanıcı
isimlerinden farklı bir ad ile builtin administrators olarak kaydedilmiş ve kullanıcı
ifadelerinde kendilerine ait olmadığı beyan edilen görev fonksiyonları ile bağlantısı olmayan
toplam 943 dosya ve 114 klasör tespit edilmiştir. Teknik bireyler ile desteklenen bilgilere
istinaden tamamının 5 nolu harddiske 28 temmuz 209 sonrasında muhtemelen sistem tarih
saati değiştirilmiş başka bir bilgisayardan aktarılarak kaydedilmiş olduğu değerlendirilen bu
dosya ve klasörler manipülatif olarak nitelendirilmiş olup listesi bilirkişi raporunun ek-b'sinde
sunulmuştur. Donanma komutanlığında bulunan hardisk ve CD'ler ile ilgili olarak tek bilirkişi
raporu budur ve bu benimle ilgili olduğu iddia edilen dijital verilerin tamamı bu raporun ek-
b'sinde yer almaktadır. Görüyorsunuz orada. Özel öğrenci tefriki hakkında doc, ülkü öztürk
hakkında doc, burada var çalışmalar tevkif tebliğ doc, aksaz gemi doc, egeaydak doc.
Bunların hepsi bu raporun ek-b'sinde manipülatif olarak hazırlandığı belirtilmiştir. Bu bilirkişi
raporu iddianamede neden yer almamıştır. İddianamede yoktur, savcı neden sadece aleyhime
olan delilleri iddianameye koymuştur. İddianamede tarafıma yöneltilen suçlamalar 3 başlık
altında toplanabilir birincisi bu dava ile ilgili olduğu iddia edilen ve donanma komutanlığında
yapılan aramada bulunduğu iddia edilen 2 adet sahte dijital veri, ikinci grup yine donanma
komutanlığında yapılan aramada bulunan söz balyoz davası ile ilgili olduğu iddia edilen sahte
dijital veriler, üçüncü grup, üçüncü şahıslardan yapılan aramalarda ele geçtiği iddia edilen
ismimin yer aldığı ve kimin tarafından hazırlandığı belli olmayan sahte dijital veriler. Aslında
son iki grupta yer alan dijital verilerin bu dava ile de ilgisi yoktur. Amirallere suikast davası
ile ilgili olduğu iddia edilen dijital verileri açıklamak istiyorum buradaki çelişkileri göstermek
istiyorum. Ekranda gördüğümüz bu sahte dijital veriye baktığımız zaman bu dijital verinin
tamamen düzmece olarak hazırlandığı ve benim tarafımdan kaydedilmediğine dair bir sürü
delil ve benim yapmayacağım maddi hatalar mevcuttur. Islak imzalı bir evrak mevcut
değildir, ben böyle bir dijital veriyi kaydettiğim iddiasını kesinlikle kabul etmiyorum. Değil
böyle bir dijital veriyi oluşturmak bu şekilde bir dijital veriyi görmedim bile. Bu dijital verinin
sol üst köşesinde istihbarat 3590 07 yazısını görmekteyiz. Bu ifade dijital verinin donanma
komutanlığı istihbarat şubesinde hazırlandığını gösterir. Ne ben ne de bu dijital verinin üst
verilerinde hazırladığı söylenen Tayfun Duman meslek hayatımızın hiçbir döneminde
donanma komutanlığı istihbarat şubede görev yapmadık. Ben istihbaratçı değilim, meslek
yaşamımım boyunca hiçbir istihbarat görevinde bulunmadım. Ben o sırada Gölcük Denizaltı
ana üst komutanlığında kurmay başkanı olarak görevliydim. Tayfun Duman İstanbul'da
bulunan Kuzey Deniz Saha Komutanlığı'nda görev yapmaktaydı farklı bölgelerde, farklı
komutanlıklarda çalışan kişilerin donanma komutanlığı İstihbarat şube müdürlüğüne ait
olduğu iddia edilen bir dijital veri üzerinde çalışmaları sizce mantıklımıdır. Dijital verinin
yazımı tarih itibariyle Koramiral Deniz Cora'nın ne benimle ne de Tayfun Duman ile amirlik
ilişkisi yoktur. Yani böyle bir konuda bize emir vermeye yetkisi yoktur. Listede yer alan
öğrencilerden hiçbirisini tanımıyorum. Bu öğrencilerden sadece ikisi ile 27 mayıs 2011
tarihinde tutuklandıktan sonra hasdal cezaevinde tanıştım. Diğer 6'sını halen tanımıyorum hiç
karşılaşmadım. Dijital veride bir sürü maddi hata mevcuttur. Dijital verideki tarih ağustos
2007'dir. Görüyorsunuz sağ üst köşede ağustos 2007 yazıyor, kayıt edildiği tarihe bakıyoruz
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20/09/2009, son kaydedilme tarihi 23/09/2007 mantıklımıdır bu sizce hakim bey, sayın
başkanım, mantıklımıdır yani birisi yazdığı zaman ağustos 2007 yazarmı. Bu hataları 31 yıl
asker üniforması giymiş ve çok kritik vatan hizmetinde bulunan albaylar yaparmı. Bu dijital
veri ağustostamı hazırlanmıştır, eylüldemi. Eylülde hazırlanmışsa bu dijital veriye neden
ağustos 2007 tarihi verilmiştir. Dijital verinin ağustos ayındamı yoksa eylül ayındamı
hazırlandığına dair bir çelişki daha mevcuttur. Eğer ağustos ayında hazırlanmışsa öğrencilerin
sınıflarına dair bilgi doğrudur 3. Sınıf. Ama eylül ayında hazırlandıysa öğrendiğime göre
öğrenciler 30 Ağustos tarihinde bir üst sınıfa yükselmişlerdir 4. sınıf olmuşlardır. Yani eylül
ayında yazılan veride kimse oraya 3S yazmaz 4S yazar. Dijital verinin hazırlandığı birlik
olarak başlıkta Donanma Komutanlığı Gölcük İstanbul yazıyor, görüyorsunuz üstte. Böyle
ben başka hiçbir evrak görmedim. İlk defa burada karşılaştım altta doğrusu yazıyor, Gölcük -
Kocaeli. İnsan yaşadığı şehri yanlız yaşarmı, yanlış yazarmı. Yanlış olarak yazarmı sayın
başkanım. Hiç hayatım boyunca böyle yanlış adres yazılmış bir başlık görmedim. Üst veri
bilgilerine baktığımız zaman 11 defa revize edilmiş olduğunu görüyoruz. Bakın orada revision
number var, 11 yazıyor. Sol köşede kırmızı çerçeveli. Word programının özelliği gereği
kullanıcı veri yollarında son 10 tanesini görebilmemiz gerekirken, kullanıcı dosyada sağ üst
köşede kırmızı çerçeve içerisinde sadece 3 tanesini görebiliyoruz bu bile tek başına bu
verilerle oynandığını gösterir. Dijital veriyi oluşturduğu iddia edilen kişilerin donanma
komutanlığı İstihbarat şubede evrak yazmaya yetkisi yoktur. Bu şubeye giremezler. O
dönemde istihbarat şubeye girmeye yetkim olup olmadığını donanma komutanlığından
sorulmasını talep ediyorum. Bu öğrencilere istihbarat görevi verildiğine dair hiçbir maddi
kanıt yoktur. Deniz harp okulundan o dönemde bu öğrencilere istihbarat görevi verilip
verilmediğinin kayıtlardan araştırılmasını sorulmasını talep ediyorum. Dijital verinin sol üst
köşesinde İstihbarat 3590 07 yazısını görmekteyiz bu nedenle hazırlandığı iddia edilen bu
dijital verinin donanma komutanlığı istihbarat şubeden çıkması ve istihbarat yazan satırdaki
ara numarasının istihbarat şube tarafından verilmesi gerekir. Bu dijital veri evrak olarak
gönderildiyse donanma komutanlığı istihbarat şubenin giden evrak defterinde konusuyla
birlikte kayıtlı olmalıdır. Hazırlandığı iddia edilen dijital verinin donanma komutanlığından
imzalanıp gönderildiğine ve anılan komutanlıklar tarafından alındığına dair hiçbir kanıt
yoktur. Donanma komutanlığında hazırlandığı iddia edien böyle bir evrakın donanma
komutanlığından çıkmadığını, deniz eğitim komutanlığına ve deniz harp okuluna iddia edilen
evrakın ulaşmadığına dair anılan komutanlıkların yazılarının tıpkıçekimlerini kanıt olarak
sunuyorum. Bunların hepsini size arzedeceğim. Yazıldığı ve gönderildiği makamlarda hiçbir
maddi izine rastlanmayan bu sahte dijital veri yok hükmündedir. Deniz kuvvetlerinde evraklar
basılı olarak saklanır, dijital veriler saklanmaz hele birde yasa dışı olduğu düşünülürse neden
bilgisayarda saklanmış. Bir insan yasa dışı bir eylem yapıyorsa değil onu saklamak hemen
yok eder. Niye saklasın, bu hayatın doğal akışına aykırı. Birde çeşitli kişilerin
bilgisayarlarında yazılmış yazılar nasıl bir kişinin bilgisayarında toplanır, bunun başka bir
örneği yoktur. Birileri hazırlamış olsa son kaydedenin bilgisayarında olması gerekir. Bu
verilerin iftira atmak için hazırlanıp o harddiske yüklendiği bu olaydan da açıkça
görülmektedir. Bu ikinci dijital veri Ülkü Öztürk hakkındaki bu dijital verininde tamamen
düzmece olarak hazırlandığı ve benim tarafımdan hazırlanmadığını ve kaydedilmediğine dair
bir sürü delil mevcuttur. Ayrıca anılan sözde dijital veride bir sürü maddi hata mevcuttur. Ben
kesinlikle böyle bir dijital veri hazırladım, kaydetmedim ve bu davaya kadar da görmedim.
Sözde dijital verinin ıslak imzalı bir nüshası mevcut değildir. Bu dijital verinin imzalanıp
donanma komutanlığından gönderildiğine, deniz harp okulu ve deniz eğitim komutanlığınca
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alındığına dair bir kanıt yoktur. Benim donanma komutanlığı istihbarat şubede çalışma yetkim
yoktur, bir önceki dijital veride olduğu gibi bu verinin başlık kısmı yanlıştır, dijital veride adı
geçen Ülkü Öztürk'ü hiç tanımam, hayatımın hiçbir döneminde karşılaşmadım. Öğrendiğim
kadarıyla deniz harp okulunda bu seneye kadar rusça dersi verilmedi böyle bir imkan yoktur.
Ülkü Öztürk'ün deniz harp okulunda rusça dersi aldığına dair hiçbir kanıt yoktur. Deniz harp
okulundan Ülkü Öztürk'e rusça dersi verilip verilmediğinin sorulmasını talep ediyorum. Bu
dijital verininde üst veri yolları incelendiğinde revizyon sayısının 3, şu kırmızı kutuda
görüyorsunuz, sağdaki kırmızı kutuda kullanıcı dosyalarının ise iki tane olduğunu görüyoruz
yani bu dijital verininde üst yolları değiştirilmiş sonuç olarak bu dijital veride sahte bir
veridir. Bu iddianamenin ek delil klasörlerine baktığımızda bu dava ile ilgili sadece bu iki
sahte delil ile suçlanmakta olduğumu göreceksiniz. Görüldüğü gibi benimle hiçbir iliyet bağı
olmayan ve kim tarafından hazırlandığı belli olmayan bu iki dijital veri yüzünden yaklaşık 7
aydır tutuklu bulunuyorum. İddianamede bu dava ile ilgili sadece şüpheli Ümit Metin'in
ergenekon terör örgütü içinde amirallere suikast planı ile ilgili yapılan çalışmalarda aktif
görev aldığı iddia edilmektedir. Diğer iddiaların tamamı başka davaların konusudur ve o
davalarda da devam etmektedir. Amirallere suikast planı ile ilgili aktif görev almak ne
demektir. Ne yapmışım, silahmı temin etmişim, suikast planımı yapmışım ne yapmışım sayın
başkanım. Şimdi size soruyorum, benim tarafımdan hazırlanmadığını ya da kaydedilmediğini
az önce zaten ispat ettiğim bu iki dijital verinin terörle ne ilgisi vardır. Amirallere suikast
davası ile ne ilgisi vardır. Hangi fiil işlenmiştir, hangi amirale suikast yapılmıştır. Bahsi geçen
kişiler ile irtibatım varmıdır kocaman bir hayır. Buradaki soruların tek yanıtı kocaman bir
hayırdır. Bu nedenle bu dava ile en ufak bir ilgim yoktur bu davadan tahliyemi ve beraatimi
talep ediyorum. Bundan sonraki konular direkt olarak bu dava ile ilgili değildir. Bu konuların
hiçbirisi ile ilgim yoktur ama aynı sorular balyoz davası ile ilgili soruşturmada da soruldu ve
oradada hiçbir ilgim olmadığını söyledim. Halen balyoz davasında da aynı fiillerden
yargılanıyorum. Burada hangi fiillerden yargılanıyorsam balyoz davasında da bire bir aynıdır.
Aynı fiillerle ikinci bir davada da yargılanıyorum şu anda. Ve işlemediğim fiillerden,
işlemediğimi şu anda size sunduğum aynı şeylerden ikinci bir davada daha yargılanıyorum.
Ancak bana bu dava ile ilgili soruşturmada bunlarla ilgili soru sorulduğunda şimdi bunlarıda
açıklamak istiyorum buradaki çelişkileride size göstermek istiyorum. Sözde balyoz davası ile
ilgili olduğu iddia edilen sahte dijital veriler. Şimdi burada Ahmet Aksu'yu takip ettiğim,
aksas deniz üs komutanı Tuğamiral Ahmet Aksu'u ekim 2002 ayında takip ettiğim, diğer
dijital veride de yine Tuğamiral Ahmet Aksu'yu kasım 2002 ayında takip ettiğim, gündüz
mesai saatleri içerisinde takip ettiğim iddia edilmektedir bu iki dijital veride. Yansıda
görüyorsunuz 23 eylül 3 ekim tatbikattayım, 6 ekim - 11 ekim kurstayım, kurs Yalova'da. 22
ekim - 31 ekim tarihlerinde gemide denetlemeler var, işte güney görev komutanı komodor
denetleme yaptı. Yani ayın yarısında zaten fiziken başka birini takip etmem mümkün değil.
Kasım ayında 13-17 tarihleri arasında kıbrısa gittik. Kıbrıs'ta tatbikata katıldık, aksaz'daki
birisini bu tarihler arasında takip etmem mümkün değil. Ben savcılığa verdiğim ifademde ek
delil klasörlerine konulmak üzere bunları sundum savcıya sundum. Bunların hiçbirisi ek delil
klasörlerine neden konulmamıştır. Benim Yalovada kurs gördüğümün belgesi, imzalı, bunlar
dijital veri değildir imzalı gerçek belgelerdir. Bana atılan suçtaki gibi dijital veri değildir
bunlar. Aşağıda da geminin faaliyetleri, bunların hiçbirisi neden ek delil klasörlerine
konulmamıştır sayın başkanım. Üs komutanının günlük faaliyetleri, şimdi görüyorsunuz
gemiler var ben o gemilerden birinde görev yapıyorum gemi komutanı olarak. Üs ise yukarıda
okların en sonunun gittiği bir bina. Yaklaşık mesafe 1 kilometre. Bu 1 kilometre mesafeden
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ben mesai saatleri içerisinde, o binanın girişide arka taraftan, bu taraftan da değil. Yani
görmek mümkün değil kim giriyor kim çıkıyor. O binanın içinde görev yapan birini takip
etmem zaten fiziken mümkün değil. Şimdi bu binanın içinde görev yapan birisi, 1 kilometre
uzaklıktabaşka bir binada görev yapan birisini takip edebilirmi mesai saatleri içerisinde
burada bulunarak burada mesaisini icra ederek başka birisini takip edebilirmi. Ona gelen
ziyaretçileri, kim gelmiş, kim gitmiş takip edebilirmi. Mümkün değil. Şimdi bununla ilgili
yine bir tarihsel olarak ta bir sıkıntı var bir çelişki var şimdi bunu açıklamak istiyorum. Genel
seçim 3 kasım 2002 tarihinde yapılmış. Hükümetin kurulması 18 kasım 2003 tarihinde,
Balyoz iddianamesine göre sözde balyoz planı 2 aralık 2002 tarihinde oluşturulmuş. Sözde
suga planı 3 şubat 2003 tarihinde oluşturulmuş. Amirallerle ilgili değerlendirme, yani hassas
personel listesi, az önce sorduğunuz liste 21 şubat 2003 tarihinde oluşturulmuş bu liste. Şimdi
bu kronolojiye baktığımız zaman Tuğamiral Ahmet Aksuyu, ekim 2002 yani daha seçim
yapılmamış, yani sözde hiçbir faaliyet yok. Kasım 2002 aylarında takip edilmesi
mantıklımıdır. Bu da bana yönelik bir komplo olduğunun bir göstergesidir. Bu iddianameye
göre sakıncalı personel olduğu iddia edilen Tuğamiral Ahmet Aksu, deniz kuvvetleri
komutanı Özden Örnek tarafından değil tasfiye edilmek, Deniz kuvvetleri İstihbarat
başkanlığı görevine getirilmiştir. Bununla ilgili başka bir sahtecilik örneğide bu gördüğünüz
veri yollarındadır. Veri yollarına baktığınız zaman sadece isimler değişik hepsi aynı. Herkes
kendi bilgisayarında kendi adına açılmış dosyaları masaüstüne kaydetmiş. Siz hiç gizli bilgiyi
masaüstüne kaydedermisiniz. Hiçbiri mi farklı dosya altına koymamış. Bakıyorsunuz 3 kişi,
üçüde aynı şekilde kaydetmiş bu haliyle bütün bilgisayarların yolları tek bir elden çıkmış gibi
görünmüyormu. Yine bu şeylerle ilgili diğer bir şeyde kasım ayı boyunca görüyorsunuz ikinci
dijital veride mesai saatleri sonrası izleme faaliyetleri deniz yüzbaşı Berke Emre Tok
tarafından icra edilmiştir. Mesai sonrası faaliyet programında sıradışı bir faaliyet tespit
edilememiştir. Deniz kıdemli yüzbaşı Berke Emre Tok Gölcük'ten bu faaliyeti nasıl icra
edebilir bu mümkünmüdür. Berke Emre Tok anılan tarihlerde TCG Trakya harekat subayıdır.
Daha önce Aksaz'da bulunan TCG Trakya fırkateyni 31 temmuz 2001 tarihinde gölcük'e
bağlanmış ve o tarihten hurdaya ayrıldığı tarihe kadar gölcükte görev yapmıştır. Dolayısıyla
anılan tarihte Berke Emre Tok marmariste değil Gölcük'teydi. Bu iftirayı hazırlayanlar bu
detayı gözlerinden kaçırmışlardır. Berke Emre Tok'un 730 kilometre mesafeden Aksaz'da
bulunan Tuğamiral Ahmet Aksu'yu mesai saatleri haricinde izlemesi mümkünmüdür. Sırf bu
olay bile bu dijital verinin sahteliğini göstermeye yeterli değilmidir. Ayrıca dijital veride
madde 2'de yer alan Aksaz FM radyosunda Kuranı Kerim'den ayetler okunması ile ilgili
olayın olmadığını, o dönem aksz FM radyo amiri üsteğmen Berna Dönmezer'den öğrendim.
Tanık olarak dinlenilmesini talep ediyorum. Ben Kuranı Kerim'e müslümanların kutsal kitabı
diye adlandırmam bunu hiçbir müslüman yapmaz. Bunu ancak müslüman olmayan birisi
böyle yazar. Tuğamiral Ahmet Aksu'yu tanıyorum, kendisini izlemem için hiçbir sebep yoktur
kendisini çok severim ve sayarım. Kendisininde tanık olarak dinlenilmesini talep ediyorum.
Sonuç olarak ıslak imzası bulunmayan ve hayatın doğal akışına aykırı onlarda hatayla dolu bu
dijital veri beni suçlamak için hazırlanmış bir komplodan ibaret değilmidir. Sayın mahkeme
heyeti, benim hakkımdaki bir diğer iddiada perde de görülen bir çalışma grubu kurulması emri
verilen dijital veridir. Bu da onun, o dijital verinin ekidir. Dijital veri şeklinde ekidir. Bu
dijital verilerin diğerleri gibi daha önce hiç görmedim ilk defa ek delil klasörlerinde gördüm.
Kimse beni böyle bir çalışma grubunda görevlendirmedi bana böyle birşey tebliğ edilmedi
bende böyle bir şeyi kesinlikle kabul etmiş değilim bilgim olmayan bir şeyi kabul etmem
mümkün değildir. Hüseyin Hoşgit amiral ile bu dijital veride yazdığı gibi Ege Deniz Bölge
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Komutanı ve Güney Deniz Saha Komutanlığına bağlı. Benim gemim ise Güney görev grup
komutanı ve harp filosu komutanı kanalıyla donanma komutanlığına bağlı. Her ikisi farklı
komutanlıklar yani Hüseyin Hoşgit benim sıralı amirlerimden birisi değil. Tuğamiral Hüseyin
Hoşgit marmariste bulunan personele emir verecek konumda değil. Gemilerin başında
hiyerarşik yapı içinde komodor var, güney grup komutanı var, harp filosu komutanı var. Gemi
komutanları emirleri bu komutanlardan alırlar başkasından emir almazlar ve kesinlikle
uygulayamazlar çünkü başındaki komodor sen ne yapıyorsun diye sorar. İzmirde bulunan Ege
Deniz Bölge Komutanının bu gemiler ve personeli konusunda hiçbir tasarrufu olamaz hangi
geminin nerede görevde olduğunu bilemez. İddia edilen böyle bir organizasyon Deniz
kuvvetlerinin yapısına aykırıdır. Bu listede kıdem sırasıda yanlış rütbeler kıdem sırasına göre
dizilmiş ama aynı rütbede olup kıdemleri farklı olanlar yanlış sıralanmış bir personel şube
müdürü kesinlikle böyle bir hata yapmaz. Bakın burada bir personel şube müdürünün
hazırladığı söyleniyor böyle bir personel şube müdürü kesinlikle kıdem sırasını yanlış
yazmaz. 3. Madde de bahsi konu çalışma grubunda bulunan personel yayınlayan çalışma
planına istinaden düzenlenen toplantılara iştirak etmekteler yazmaktadır. Ekteki listede ki
personelden iki kişi izmirde, bir kişi mersinde, yedi kişi aksazda görevlerinde, bir kişi izmirde
lisan kursunda ve bir kişide izmirde ameliyatta ve ameliyat sonrası istirahattedir. Bu kadar
değişik bölgede görevli personel nasıl bir araya gelip bir çalışma yapabilir bu akla ve mantığa
ters gelmiyormu. Bu çalışma grubunda olduğu iddia edilen Yusuf Afat ile hayatım boyunca
hiç karşılaşmadım, nasıl birisidir sarışınmıdır, esmermidir uzunmudur kısamıdır bilmem.
Taner Biryol ve Mücahit Erakyol ile cezaevine girdikten sonra tanıştım. Anılan tarihlerde bu
kişilerle kesinlikle hiçbir toplantıya iştirak etmedim. Listede mevcut kişilerden mahkeme
tutanaklarında tespit ettiğim kadarıyla Mücahit Erakyol 9 eylül 2002 - 10 nisan 2003 tarihleri
arasında İzmir Güzelyalı'da yabancı dil kursunda. Nihat Altınbulak 9-20 ocak 2003 ve 3
şubat, 1 nisan 2003 tarihleri arasında Irak harekatı nedeniyle Mersin'de görevli. Faruk Doğan
30 Aralık 2002 tarihinde Ege üniversitesinde ameliyat olduğu için anılan tarihte yatakta
yatıyordu. Fiziken böyle bir grubun bir araya gelmesi mümkünmüdür. Bu yansıda 3 ocak
2003 tarihinde Aksaz üs komutanlığında alttaki dijital veride isimleri imzaya açılmış 8 kişinin
katılımıyla egeaydaklarla ilgili toplantı yapıldığı iddia edilmektedir. İddia edilen bu tutanakta
ismi bulunan 8 katılımcıdan 4'ü Erhan Şensoy, Derya Ön, Şafak Yürekli, Fahrican Yıldırım ki
bu kişiler 2 fırkateynin gemi komutanları ve yardımcılarıdır. Aynı tarihte İsrail Haifa limanına
istinaden Doğu akdenizde icra edilen bir deniz tatbikatının deniz safhasında gemileriyle
denizde seyir halinde bulunmaktadırlar. TCG Gelibolu'nun faaliyetlerini gösteren ıslak imzalı
belgenin tıpkıçekimini sunuyorum mahkemeye. Her iki geminin faaliyetlerini gösteren orjinal
imzalı belgeler, dijital değil ıslak imzalı belgeler Balyoz davasına bakan ve benimde bu
saydığım hususlardan yargılandığım 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 2010/283 sayılı dosyasına
sunulmuştur. Oradan istenilmesini talep ediyorum. Yine toplantıya kadıldığı iddia olunan
Faruk Doğan 31 Aralık tarihinde Ege Üniversitesinde bel fıtığı ameliyatı olduğu için anılan
tarihte İzmirde yatağından kalkamayacak şekilde yatıyordu. Dijital veriyi hazırladığı iddia
olunan Erhan Şensoy 2 aralık 2003'de tatbikatta bu listeden 5 kişi toplantı tarihinde Aksaz'da
değil. Anılan tarihte Aksaz'da bu 8 kişinin böyle bir toplantı yapması mümkünmüdür bu
kişilerin tanık olarak dinlenmesini talep ediyorum. İmza bloğuna bakılırsa 2 tane TCG
Gelibolu yardımcı komutanı görülür. Erhan Aksoy Gelibolu'nun gerçek 2. Komutanı ve bu
dijital veriyide onun hazırladığı iddia ediliyor. Kendisi gelibolu 2. Komutanı olduğu halde
başka birisine gelibolu 2. Komutanı yazarmı, mantıklımıdır. Bu toplantı tutanağı doc isimli
dijital veri balyoz davası ek delil klasörlerinde K:9 ve dizi 34 K:13 D:250'de yer almıştır
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ancak aynı içerikli dijital verinin üst veri yolları farklıdır. İkiside, aynıdır bire bir aynı dijital
veridir. Bakın üs veri bilgileri birisinde düzenleme, yazar, düzenleme tarihi, son düzenleyen,
şirket hepsi farklıdır. İkiside aynı dijital veridir ama. Sırf bu bile bunların sahtekar olarak
hazırlandığı ve bizi karalamak için yapıldığına güzel bir örnek değilmidir sayın başkanım.
Yine bu dijital verinin ekinde, yine bir dijital veri olarak eğitim sahası var 3 tane. Ben bu
eğitim sahalarını bir pilotladım dedimki nedir bunlar bir bakayım. Kolyoz diye bir tane çizgi
görüyorsunuz bakın. Kolyoz böyle ok işaretiyle görülüyor. İşte o sözde kolyoz eğitim sahası.
Boyutları, eni 400 metre boyu 7000 metre ben hayatım boyunca böyle bir eğitim sahası
görmedim. Bu kadar küçük bu kadar dar bir eğitim sahası fırkateyn değil eğitim yapmak
kendi etrafında dönecek alan bulamaz. Bakın deniz kuvvetlerinin eğitim sahaları yukarıda
görülüyor 072, 073 numaralı sahalar. Bunlar deniz kuvvetlerinin resmi eğitim sahalarıdır.
Bunların eni 20 bin metre boyu 70 bin metre. Biz planlama yaparken bunlarla bir eğitim
sahası planlarız. Böyle bu kadar komik bir eğitim sahası kimse planlamaz bir bahriye subayı
bunu yapmaz. Bunu kim yapmıştır, bize bu iftirayı kim hazırlamışsa, deniz kuvvetlerinin
harekatıyla hiçbir alakası hiçbir bilgisinin olmadığı açıkça ortadadır. Yine aynı iftiracılar
tarafından hazırlanmış olan bu dijital veride aynı hata yapılmıştır. Şafak Yürekli bizim sınıfta
birincidir en üstte onun olması gerelir. Yine Fahrican 3.dür benim altımda olması lazım. Yine
aynı kişiler hazırlamış ki bunu bir yerden kopyasını almışlar bu dijital verinin sahte
olduğunun en güzel örneği aynı hataları yine yapmışlar. Bu bilgi doc isimli böyle bir dijital
veriyi daha önce görmedim. Ben olsam böyle bir planlama yapmazdım benim adıma imzaya
açılmış ama böyle bir planlama yapmazdım. Sisam ve ... yan yana iki adadır ve egeaydak
değildir. Normal bir savaşta Sisam ve ... arası kuvvet nakillerinin transferi açısından stratejik
öneme sahiptir ama egeaydaklara yönelik faaliyetler açısından hiçbir önemi yoktur. Bunu kim
hazırladıysa iftira atanın harekat bilgisi olmadığı görülmektedir. Yine bu dijital veriyi
hazırladığı iddia olunan Baybars Küçükatay Gölcük'te TCG Gökçeada'da görevki. Maalesef
bunu hazırlayan yani bunu hazırlayan kişi bu şeyi gözden kaçırmıştır. Kim hazırladıysa bu
iftirayı bu dijital veriyi kim hazırladıysa gözden kaçırmıştır onu aksazda sanarak bu dijital
veriyi hazırladığını iddia etmektedir. Ayrıca 10 ocak 2003'de kaleme alındığı iddia edilen bu
sözde veride Süga harekat planı geçiyor. Daha yapıldığı iddia edilen plan ortada yok ama
olmayan planın ismi var bu mümkünmüdür. Yansıda görülen dijital veride ismimin sözde
öncelikli, özellikli personel görevlendirme listesinde olduğu iddia edilmektedir. Bu dijital veri
ile ilgili benim bilgim ve illiyetim yoktur. Bu dijital veride ismimin yer alması benim bilgim
ve rızam dışında olmuştur ve bu imzalı bir belgede değildir. Kimin tarafından hazırlandıığı
belli olmayan, bir dijital veridir. Kimse bana böyle bir görev vermedi, bende böyle bir görevi
ne duydum ne de kabul ettim. Yansıda görülen dijital veride gölcük bölgesinde bir illegal
yapılanma olduğu ve gölcük 5. Bölgeler gruplar amiri olduğum iddia edilmektedir. Bu söz
konusu dijital veriyi kimin hazırladığını ve benim ismimin ne amaçla yazdığını bilmiyorum
fakat ben hiçbir suretle resmi görevim dışında hiçbir görev yada sıfat almış değilim. Hiçbir
yasa dışı yapılanmada yada örgütte görev almadım. Gölcük 5. Bölge gruplar amiri şeklinde
bir görevim yada sıfatım hiçbir zaman söz konusu olmamıştır. Zaten söz konusu dijital veriyi
kimin hazırladığı dahi belli değildir. Her durumda bu belgeyi benim hazırlamadığım zaten
ortadadır. Öyleyse bir başka kişinin hazırladığı bir dijital veri içeriğinden dolayı bu dijital veri
ile hiçbir bağlantısı olmayan benim suçlandırılmam mümkün değildir. Bu dijital verinin ve
dijital veri içerisindeki hiçbirşeyin benimle uzaktan yakından bir bağlantısı bulunmadığı gibi
benim hakkımda delil olarak kabul edilebilmesi mümkün değildir. Bu da diğerleri gibi iftira
atmak için oluşturulmuş sahte veridir. Şimdi 3. şahıslardan elde edilen sahte dijital veriler
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hakkındaki çelişkileri açıklayacağım. Bu yansıda İstanbul Emniyet müdürlüğü muhabere
elektronik şube müdürlüğü il mail ihbar hattına 24 mayıs 2009 tarihinde gönderilen 5309 nolu
ihbar ile İlyas Çınar isimli şahıstan elde edildiği iddia edilen 51 nolu CD'nin yapılan
incelemesinde bağlantılarım dosyasında ismimin olduğu, ve Levent Bektaş isimli şahıstan
dijital veri olarak ele geçirildiği iddia olunan listede ismimin olduğu iddia edilmektedir. Bu
iddiaları kesinlikle kabul etmiyorum. Benimle ilgili bilgiler o dönemde kartvizitimde yazılı
benimle ilgili bilgileri içermektedir. Bu kartı yüzlerce kişiye verdim onlardan temin etmiş
herhangi bir kimse tarafından yazılmış olabilir. Bununla ilgili deniz kuvvetleri
komutanlığında görevli olduğumu iddia eden yazar artık nasıl bir nasıl ve nerede görevli bir
subaysa tamamen farklı birliklerde görev yapan herkesle ilgili son derece ayrıntılı bilgiler
vermekte ve sanki herkesle aynı anda aynı yerde görev yapıyormuş gibi bir ifade kullanmakta
ve hedef aldığı kişinin en sağdan en sola onlarca örgütle yakın ilişkiler içinde olduğunu iddia
etmektir. Ne yazık ki amacı insanları karalamak olan bu mailin ekindeki sözde liste bizim
hakkımızda delil olarak kabul edilebilmiştir. Ben bunu anlamakta son derece zorlanıyorum
şimdi ben sadece karalamak istediğim kişi hakkında polise bir mail atsam ve ekinde de kendi
ürettiğim bir listeyi sanki örgüt listesiymiş gibi sunsam bu listede ismi geçenler
suçlanacakmıdır. Bu nasıl bir mantıktır. Bunun aslında soru olarak dahi sorulmaması gerekir
çünkü hiçbir ciddiyeti hiçbir anlamı yoktur. Burada yazılan öznel değerlendirmenin benimle
hiçbir ilgisi yoktur. İlyas Çınar'ı ve Levent Bektaş'ı tanımam hayatım boyunca hiç
karşılaşmadım, hayatım boyunca hiç karşılaşmadığım ve konuşmadığım kişilerle nasıl
irtibatım olacak. Sayın başkanım bu salonda bulunan herhangi bir kişinin bu kişilerle ne kadar
bağlantısı varsa benimde o kadar bağlantım vardır. Bu kişiler ile bağlantım olduğunu
kanıtlayacak en ufak bir maddi delil varmıdır. Sonuç olarak savunmamda da savunmamdanda
gördüğü üzere bana yöneltilen suçlamaların hiçbirisinde maddi bir kanıt yoktur. Suçlamaların
hepsi çeşitli bilgisayarlardan toplanmış illiyeti bana ait olmayan ve tarafıma yöneltilmiş iftira
ürünü dijital verilerden oluşmaktadır. Ben amirallere suikast gibi bir organizasyonda asla
görev almadım bu konuda teklifte almadım. Emekli oramiraller Metin Ataç ve Uğur Yiğit
benim çok fazla sevgi ve saygı hisleri beslediğim emekli komutanlarımdır. kesinlikle onların
aleyhine hiçbir faaliyette bulunmadım onlara karşı bir suikast olsa kendimi siper etmekten
çekinmem. Sayın komutanımız emekli oramiral Uğur Yiğit'in kuvvet komutanlığı döneminde
bana verdiği takdir yazısındaki cümleler okudum. Orada bana ait görüşlerinide belirtmiştir.
Sayın mahkeme heyeti çelişkili diğer bir hususta aynı fiiller ile iki ayrı mahkemede
yargılanmamdır. 2 ayrı mahkemede aynı fiiller ile yargılama olurmu. Ben 27 mayıs 2011'de
ifadeye çağırıldım ve bu iddianamede yer alan konular soruldu, cevaplarımı verdim. Hiçbir
alakam olmadığını belirttim. 27 mayıs 2011 tarihinde tutuklandım. Aynı fiillerle ilgili 2. defa
balyoz davası kapsamında soruşturma başlatıldı ikinci defa ifade verdim bire bir aynısı oldu
ve 19 eylül 2011 tarihinde 2. defa yine aynı fiillerden dolayı tutuklandım. Tamamen hayal
ürünü iftiralardan işlemediğim fiillerden 2 defa tutuklandım bunun açıklamasını bana kim
yapabilir sayın başkan. Bir insan aynı fiille ilgili 2 ayrı mahkemede yargılanabilirmi. Sayın
mahkeme heyeti, hakkımdaki bu iddiaların hiçbirini kabul etmiyorum bu iddialar kendi içinde
çelişkili olup, gerçekdışı olduğu her halukarda belli olan gelişi güzel oluşturulmuş ve tarafıma
yöneltilmiş asılsız iddialardır. İddiaların tamamı dijital ortamda üretilmiş hiçbir kesinliği
olmayan verilere dayanmaktadır. Bu iddiaların somut hatta ortaya çıkmış hiçbir delili yoktur.
Bu kadar ciddi iddiaların somut hiçbir delili olmamasından daha anormal ne olabilir. Benimle
ilgili iddialar CD'lerin üst veri bilgileri ve dijital ortamda yaratılmış bilgilerdir. Üst veri
bilgilerinin hiçbir kesinliğinin olmadığı ve değiştirilebileceği bilinmektedir. Benim ürettiğime
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dair güvenli elektronik imza gibi hiçbir kesinlikli dijital iz bulunmamaktayken, sonradan
değiştirilebilir nitelikteki üst veri bilgilerine bakılarak bu dijital verilen benim aleyhime delil
olarak kullanılabilmesi mümkün değildir. Dijital verilerde, dijital olarak bu iftiralar nasıl
oluşturulmuş olabilir. 1. Ordu komutanlığı hazırlık soruşturmasında 11 mart 2010 tarihinde
bilirkişi olarak dinlenilen muhabere Yarbay Birol Çelik'in raporuna göre dijital verilerde üst
veri yollarında kötü niyetli olarak değişiklik yapmak mümkündür. Bunun için 2 yol izlenebilir
birinci yol olarak herhangi bir bilgisayara Windows 2000 işletim sistemi kurulabilir bu
bilgisayarın tarihi istenilen tarihe ayarlanabilir, üzerine bu tarihlerde yazılan office
programları internetten bulunup rahatça yüklenebilir. 2. yol olarak daha önceden oluşturulmuş
dökümanlar katalog pro programı ile son 10 yazar, yazar, kurum ve başlık bilgileri
değiştirilebilir. File date programı ile dökümanın oluşturulduğu tarih ve son yazıcıya
gönderildiği ve son kaydedildiği tarih bilgileri değiştirilebilir. Az önce bahsedilen tarihi
değiştirilmiş CD ve DVD yazma programı kullanılarak CD oluşturulabilir. Bana yöneltilen bu
davadaki suçlamalardaki tüm dijital veriler bu iki yoldan biri ile hazırlanıp donanmadaki bir
bilgisayardan sökülmüş bir harddiske ve ya çeşitli yerlerde bulunmuş olan CD'lere
bilgisayarlara kaydedilmiş olabilir. Bu yöntemin yapılıp yapılmayacağını teknik olarak
uzmanlaşmış bir üniversiteden sorulmasını talep ediyorum. Ben ülkemin anayasal düzenine
her açıdan saygılı oldum. 31. Senelik meslek hayatımda en büyük hedefim vatanıma hizmet
etmektir. Yurdumu dış düşmanlara karşı denizden savunmak ve deniz kuvvetlerini
güçlendirme ve emrimdeki birlikleri çıkabilecek bir savaşa hazırlamaktan başka hiçbirşey
yapmadım. Gece gündüz çalıştım uykusuz kaldım. Günlerce, haftalarca ve bazen aylarca
ailemden uzak kaldım. Bugün burada mahkeme huzurunda haksız yere bulunmam
hayatımdaki en acı olaylardan birisidir. Ben harpte vatan uğruna canımı feda etmek için
yemin etmiş bir kişiyim bugün savaş çıksa vatanını korumak için gözümü kırpmadan hayatımı
feda etmeye hazırım. Disiplinli bir askerim hayatım boyunca tüm demokratik değerlere bağlı
oldum bunu ortadan kaldırmak için hiçbir faaliyette bulunmadım. Bulunmamda mümkün
değildir. Yasal olmayan hiçbir emri yerine getirmedim. Kişiliğim itibariyle böyle birşey
yapamam zaten bu nedenle milletine ve devletine bu kadar bağlı olan bana bu şekilde bir terör
örgütü üyeliği isnadında bulunulması burada yargılanmaktan ve tutuklu bulunmaktan çok
daha ağır gelmektedir. Sayın mahkeme heyeti, beni yargılarken elinizi vicdanınıza koyup
bilgisayarlarda bulunan, imzası olmayan kimin tarafından hazırlandığı belli olmayan beni
karalamak için hazırlanmış iftira ürünü dijital olduğu için delil bile olamayacak mantık
hatalarıyla dolu dijitallere göre değil benim sunduğum tamamen gerçek, imzalı delilleri
değerlendirerek karar vermenizi istiyorum. Sayın başkan mahkemenin önünde bir kez daha
suçsuz olduğumu söylüyorum, hepsi imzalı sunduğum gerçek bilgiler dikkate alınarak
hakkımda tahliye ve beraat kararı verilmesini yüce Türk adaletinden bana bu iftiraları
atanların bulunmasını ve bulunduğum sanık sandalyesine oturtulmasını talep ediyorum.
Teşekkür ederim" şeklinde beyanda bulunduğu anlaşılmıştır.

 
3-Sanık Erdinç Yıldız'ın (Kapatılan) İstanbul 12 Ağır Ceza Mahkemesi'nin

2010/34 Esas sayılı dava dosyası ile birleşen 2011/111 Esas sayılı dava dosyasında
09/01/2012 tarihinde 4. celsede alınan savunmasında özetle;"Sayın başkan, sayın üyeler ve
sayın savcım. 30 Temmuz 1975 tarihinde Bursa’da doğdum. Deniz Astsubay sınıf okulundan
1994 yılında mezun olarak Astsubay çavuş rütbesiyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığına
katıldım. Askeri okula girişte başlayan ve meslek hayatım boyuncada devam eden onlarca
güvenlik tahkikatından geçirildim ve hakkımda disiplin soruşturması dahi düzenlenmeden,
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onur ve gurur dolu başarılı bir meslek sürecim oldu. Evli, 5 ve 9 yaşlarında iki çocuk
babasıyım. Meslek hayatım boyunca yasa dışı hiç bir faaliyet içerisinde bulunmadım. Sayın
mahkeme tarafından kabul edilen iddianame ile hakkımda ergenekon silahlı terör örgütüne
yardım suçunu işlediğim iddia edilmiştir. Hakkımda düzenlenen iddianame; nitelikleri belli
olmayan, asılsız, tamamen sanal, dijital bilgisayar kayıtlarına dayanılarak hazırlanmıştır.
İddianame ve eklerinde hakkımdaki iddialara yönelik delil niteliği taşıyan hiç bir somut olgu
veya benim örgüt ile bir bağlantıma veya üyeliğime ilişkin bir tespit mevcut değildir.
İddianamede belirtilen ve tarafıma yöneltilen mesnetsiz iddiaları ve suçlamaları kesinlikle
kabul etmiyorum. Benim herhangi bir örgüt ile bir bağlantım olmadığı gibi hiç bir suç
örgütünede yardımda bulunmadım. Söz konusu iddialar, Donanma Komutanlığında
06/12/2010 tarihinde yapılan aramada ele geçirilen bir kısım imzasız, tarihsiz, ilgisiz ve belge
niteliğine haiz olmayan dijital kayıtları benim de içinde bulunduğum bir kısım sanıkların
sakladığı ve bu yolla örgüte yardım ettiğimiz iddiasına dayanmaktadır. Ancak ben size iddia
edilen dijital kayıtları saklamadığımı, varlığından ve içeriğinden haberdar olmadığımı, maddi
deliller ile ispat edeceğim. Benim çalışma mahallim veya hâkimiyet alanım olmayan bir
yerden elde edilen, şahsım ile hiçbir ilişkisi bulunmayan, başka bir maddi delil ile de
desteklenemeyen dijital kayıtlar, hakkımda kuvvetli suç şüphesi veya delil olarak kabul
edilemez. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2011/164 sayılı soruşturması kapsamında
alınan ifademde, savcılık tarafından yöneltilen sorulara doğru ve samimi cevaplar verdim,
bildiklerimi ve gördüklerimi tüm ayrıntıları ile anlattım. Adli mercileri yanıltma çabası
içerisine girmedim. İfade sürecinde genel olarak geçmiş dönemlerden kalan ve atıl durumdaki
kim tarafından, ne maksatla kullanıldığını ve içeriğini bilmediğim birtakım malzemelerden
görev yapan tüm şube personeli gibi benimde bilgimin olduğu, ancak suç unsuru taşıdığı iddia
edilen söz konusu dijital kayıtları daha önce hiç görmediğimi beyan ettim. Donanma
Komutanlığı İstihbarat İKK ve Güvenlik Şube Müdürlüğü, Şube Müdürüne bağlı, İstihbarat
kısmı, İKK kısmı ve Güvenlik kısmından, her kısım ise kısım amiri ve ona bağlı kısım
astsubaylarından oluşmaktadır. Ben İKK kısmında astsubay olarak görev yapmaktaydım.
Görevim kısım amirliğinin idari işlemlerini yürütmek ile sınırlıdır, herhangi bir istihbarat
toplama görevim yoktur, bu yönde bir faaliyetim de mevcut değildir. Hakkımdaki iddia
birtakım soruşturmalara ilişkin belge ve kayıtları, yasadışı faaliyetlerde kullanılan cihazları
gizli bölmelerde muhafaza etmek suretiyle silahlı terör örgütüne yardım ettiğim ile sınırlıdır.
Ancak, kısım amirim Kemalettin Yakar aramada bulunan malzemeleri ve medya araçlarını
söz konusu mahalle kendisinin koyduğunu ve dijital kayıtlara da sonradan eklemeler
yapıldığını açık olarak beyan etmiştir. Benim malzemelerin içeriğinden haberim veya
aramada el konulan mahalle konulması ile ilişkim yoktur. Ben 2007 yılı ağustos ayında İKK
kısım astsubayı olarak Donanma komutanlığına katıldım. Donanma komutanlığı zemin
kaplamaları altında bir kısım malzemelerin bulunduğunu ilk olarak 2008 yılında öğrendim.
2008 yılında İstihbarat kısım amirliğindeki zemin kaplamalarının kaldırılması neticesinde
zemin altında bazı malzemelerin olduğu görülmüş ve bu nedenle ilgili kısımların personeli
çağırılarak kendi kısımlarına ait malzemeleri kendi odalarına götürmeleri söylenmişti. Bu
nedenle istihbarat kısım amiri Cem ÇAĞLAR binbaşı Beni de çağırdı ve İKK kısmına ait
olduğunu söylediği bir takım malzemeleri buradan alıp kendi odamıza götürmemi söyledi,
malzemeleri ilk kez orada gördüm. Torbaların içerisine yüzeysel olarak baktığımda içerisinde
çeşitli kasetler ve atıl durumda ne olduklarını tam olarak anlayamadığım bir kısım malzemeler
bulunmaktaydı. Ben de kendisine bu malzemelerin kime ait olduğunu bilmediğimi ve kısım
amirim olan Kemalettin binbaşı ile görüşmesini istedim. Sonra durumu Kemaletin binbaşıya
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bildirdim. Kendisi malzemeleri kastederek getirin o zaman burada dursun dedi. Malzemeleri
istihbarat kısımda görevli astsubay Birol Berber ile odamıza getirdik. Bu sırada dönemin şube
müdürü albay İlhan Kayış poşetler içerisinde odamızın ortasında bulunan malzemeleri sordu
ve bende durumu kendisine arz ettim. Görev yapan tüm personel ve hatta evrak ve diğer
işlemler için odamıza gelenşube personeli dahi bu poşetleri gördü. Poşetler ortada bir süre
kaldıktan sonra ben Kemalettin binbaşıma bu poşetleri buraya getirttiniz ne olacak bunlar diye
sordum. Kendisi bana poşetleri dolap altlarındaki boş yerlere ve koltuk altlarındaki boşluklara
koymamı emretti. Ben bu malzemelerin içeriğini hiç görmedim. Söz konusu poşetler ile
ilişkim ve bilgim şubede görev yapan en kıdemsiz kişi olarak verilen emir gereği malzemenin
taşınması, dolap altlarındaki ve koltuk altlarındaki boşluklara yerleştirilmesi ile sınırlı
kalmıştır. Temmuz 2009 döneminde, mevcut bilgisayarların geliştirilmesi kapsamında İKK
kısım amirliğinin bilgisayarlarında bulunan harddiskleri değiştirip yerlerine yeni harddisk
takılması emri verildi. Bu kapsamda MEBS başkanlığı personeli tarafından 28 Temmuz 2009
tarihinde harddisk değiştirme işlemi gerçekleştirilmiştir. Değiştirme işlemi öncesinde kısım
amirliğinde bulunan bilgisayarın harddiski yine aynı bilgisayar üzerinde seyyar kızaklı
harddiske ilgili teknik personel tarafından yedeklenmesini müteakip bu iki harddisk
bilgisayardan çıkarıldı. Delil klasörlerinde 5 ve 3 numara olarak adlandırılan 2 adet harddisk
amirim olan Kemaettin Yakar binbaşıya teslim ettim. Bir sabah mesaiye geldiğimde tüm bu
malzemelerin yerlerinde olmadıklarını gördüm. Kemalettin binbaşıya durumu bildirdiğimde
kendisi bana malzemeleri eski yerine kaldırdım dedi. Yani tüm bu malzemelerin istihbarat
kısım amirliği zemininde bulunan kablo kanallarına konulduğunu kendisinden öğrendim. Bir
süre sonra, istihbarat kısım amiri Cem Çağlar binbaşo beni çağırarak Kemalettin’e söyle
malzemelerini yeniden buraya koymuş gelsin alsın dedi. Bende kendisine malzemeler
konusunda hiç bir bilgiye sahip olmadığımı, onların oraya benim tarafımdan konulmadığını
Kemalettin Binbaşı ile görüşmesi gerektiğini söyledim. Malzemeler bir kaç gün istihbarat
kısım amirliği oda ortasında açıkta durduktan sonra orada görevli astsubay Birol Berber
tarafından yeniden odamıza getirilerek bırakıldı. Kemalettin Binbaşı’da bana bir süre ortada
kalan bu poşetler içerisindeki malzemeleri yine aynı şekilde boş yerlere koymamı emretti.
Kasım 2010 ayı başına kadar malzemeler odamızda kaldı. Ben bu malzemelerin içeriğini hiç
görmedim. Harddiskleride tekrar bilgisayara takabilecek teknik bilgim de yoktur. Kemalettin
binbaşı yurtdışı görevine gitmeden hemen önce kasım 2010 ayı başında tekrar bu malzemeleri
bulundukları yerden çıkarttı. Arama sırasında bulundukları yer olan istihbarat kısmındaki
kablo kanallarının bulunduğu mahalle koyacağını şube müdürünün bilgisinin olduğunu
söyledi ve akabinde de koyduğunu gördüm. Bu kapsamda, Kemalettin binbaşı İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan ifadesinde 23.10.2011 tarihinde, Bu malzemeler kablo
çalışması yapılması esnasında bulunduğu yerden çıkartılıp bana teslim edildi. Malzemelerin
bulunduğu istihbarat kısım amirliğinin alt tarafının bir depo olarak kullanıldığını oradaki
herkes bilir. Ben bu malzemeleri en son koyduğumda istihbarat kısım amirinin haberi
olmamış olabilir şeklindeki açık bayanları ile söz konusu malzemeleri ve medya araçlarını
aramada bulunduğu mahalle kendisinin koyduğunu beyan etmiştir. Yani benim bu
malzemeleri sözkonusu mahalle koymam veya saklamam gibi bir durum söz konusu değildir.
Ayrıca amirim Kemalettin Yakar tarafından yurtdışı görevine gitmeden önce birtakım
malzemelerin istihbarat kısım amirliği zeminine koyulduğunu şube müdürüm Behçet
Yarbay’a da bildirdim. Kendiside bana o malzemelerinKemalettin Binbaşı gelene kadar orada
duracağını söylemişti. Bu konu şube müdürümüz ve aynı zamanda 2. sicil amirim olan
Yarbay Behçet Altıntaş’ın Donanma Komutanlığı idari soruşturması kapsamında alınan
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ifadesinde sanırım ekim ayı kasım 2010 başlarında tarihini hatırlamadığım bir zamanda Cem
Binbaşı yanıma gelerek bu poşet içerisinde Kemal binbaşı tarafından konulmuş bazı
malzemelerin olduğunu söyleyerek bunların buradan alınması gerektiğini rapor etti. Bende
Kemal binbaşıyı yanıma çağırdım ve bu malzemelerin ne olduğunu sordum kendisi bana
bunların komutanlık tarafından gönderilen kitap ve dergiler, geçmiş dönemden kalan
kullanılmayan harddiskler olduğunu söyledi. Ben kendisine bu malzemeleri al imha et dedim.
Daha sonra kendisi bana malzemeleri aldığını ve gerekli işlemi yaptığını rapor etti. Sanırım 1-
2 gün sonra yaklaşık... görevine katılmak için komutanlıktan ayrıldı. Kemal binbaşı
ayrıldıktan sonra sanırım kurban bayramından sonraki hafta içerisinde Cem binbaşı yine
yanıma gelerek signt odasında poşetler içerisinde malzemeler olduğunu rapor etti. Ben Kemal
Binbaşıyla görev yapması nedeniyle Erdinç Astsubayı çağırdım. Kendisinin malzemeleri
sorduğumda, kendisi malzemelerin içeriğini tam olarak bilmediğini bazı kitap ve dergiler
olabileceğini, çıkan malzemelerin kendisine ait olmadığını söyledi. Malzemeler Kemal
Binbaşıya ait olduğu ve kendiside görevde olduğu için malzemeler zemin altında poşetler
içerisinde bırakıldı şeklinde beyan edilmiş, ifadesinde ayrıca benim malzemelerin içeriği
konusunda bilgi sahibi olmadığım da teyit edilmektedir. Malzemeler İstihbarat Kısım amirliği
zeminine konulduktan sonra birçok kez evrak teslim ve benzeri işler için istihbarat kısım
amirliğine gittiğimde bir çalışma kapsamında zemin kaplamalarının açılmış olduğunu
malzemelerin açıkta durduğunu, çalışma yapan personel tarafından da malzemelerin
görüldüğüne ve kablo ve saire çekimi için sağa sola çekildiğine ben de şahit oldum. Konu ile
ilgili şubemizde ve karargahın başka birimlerinde görevli personelin yine Donanma
komutanlığı idari soruşturması kapsamında alınan ifadelerinden bir kısmı aşağıda
belirtilmiştir bu ifadeler ayrıca 31 Ocak 2011 tarihli, 2011/101 sayılı yazısı ile İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığınagönderilmiştir. Karargahın teknik işleriyle ile uğraşan sivil memur
İsmail Güngör’ün ifadesi, ben elektrik teknisyeni olarak görev yapmaktayım. Yaklaşık 2 hafta
önce 23 kasım 2010 tarihinde ... amirliğinin görevlendirmesiyle harekat istihbarat katında
elektrik ve TV hattı çekmek için donanma komutanlığı bakım onarım amirliği tarafından
görevlendirildim. İstihbarat katında en son odada zemin kaplamalarını vakumlu araç yardımı
ile kaldırdığımda 06/12/2010 tarihli İstanbul C.Başsavcılığınca yapılan aramada ele geçirilen
poşetleri gördüm. Gördüğüm zaman odada Cem binbaşı, Salih astsubay ve Emin astsubay
bulunmaktaydı. Onlarda ben zemin kaplamasını kaldırdığım zaman bu poşetleri gördüler
ancak herhangi birşey söylemediler ben daha sonra kaplamayı yerine koyarak işime devam
ettim. Ben daha önce bu poşetleri gördüğümü kimseye anlatmadım. Ancak yaklaşık 7 yıldır
donanmada görevliyim ve sanırım 3-5 yıl önce de yine elektrik ile ilgili olarak İstihbarat
katına geldiğim zaman karoları kaldırdığımda bazı malzemelerin orada bulunduğunu
görmüştüm demiştir. Bu ifadesi benim donanma komutanlığında göreve başladığım tarihten
de önce malzemelerin orada olduğunu göstermektedir. Arama işleminden yaklaşık 3 ay önce
istihbarat kısım amirliğine atanan ve arama sırasında malzemelerin bulunduğu odada bi fiil
görevli oda sorumlusu astsubay Mehmet Emin Baylak ifadesinde, çalıştığımız yer, ... savcılık
tarafından kaldırılması sırasında oradaydım. Zemin açıldığında savcı tarafından el konulan
poşetleri daha önce sanırım ekim sonu kasım ayı başında elektrik tesisatına ilişkin yapılan bir
çalışma sırasında zemin kaplamasının kaldırılması nedeniyle daha önce görmüştüm. Bu sırada
Salih astsubayda oradaydı ben poşetlerin içerisinde ne olduğunu bilmiyorum. Bu nedenle
Salih astsubay ile konuyu kısım amirimiz Cem binbaşıya ilettik. Kendisi bize poşetlerin
Kemal binbaşıya ait olduğunu durumu şube müdürüne ileteceğini söyledi. Hatta daha sonra da
şube müdürüne ilettiğini söylediğini belirtti demiştir. Arama işleminden yaklaşık 4 ay önce
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İstihbarat Kısım Amirliğine atanan arama sırasında malzemelerin bulunduğu odada görevli,
bilfiil görevli yani odanın sorumlusu olan Astsubay Salih Koşmaz ifadesinde, 6/12/2010
tarihinde İstanbul C.Başsavcılığı tarafından yapılan aramada el konulan poşetleri daha önce
ekim ayı sonu, kasım ayı başında kablo çekilirken çalışma sırasında zemin kaplamalarının
kaldırılması nedeniyle daha önce görmüştüm bu sırada Mehmet Emin astsubayda odadaydı
ben bu poşetlerin içerisinde ne olduğunu bilmiyorum. Biz durumu kısım amirimiz Cem
binbaşıya ilettik kendiside şube müdürüne arzettiğini söyledi demiştir. Yukarıda geçen
personel ifadelerinden de anlaşılacağı gibi şube personeli hatta karargahta görevli diğer
birimlerde görevli personel dahi döşemelerin altında bulunan poşetler hakkında bilgi
sahibidir. Bir saklama durumu söz konusu değildir. Yine istihbarat kısım amirliğinde oda
sorumlusu olarak görev yapan, poşetlerin Kemalettin binbaşı tarafından son olarak
konmasından önce başka birliğe tayin olan astsubay Ogün Güren ifadesinde, bir kablo
çalışması yapılması gerekiyordu. Bu maksatla donanma komutanlığında görevli ismen
tanımadığım bir görevli ve yanında bir asker signt odasının döşeme kaplamasını
kaldırmışlardı. Zira kablolar bunun altından geçiyordu bu esnada odada Birol astsubay ve ben
burada poşetler içerisinde malzemeler olduğunu gördük. Sanırım 3 poşet ve bir iki tane kutu
vardı. Poşetlerin içini açıp baktığımızda dergi ve kitaplar ile bir takım teknik malzemelerin
olduğunu gördük. Daha sonra malzemeleri fazla incelemeden durumu amirimiz Cem
binbaşıya rapor ettik. Ertesi gün tekrar kontrol ettiğimizde malzemelerin orada olmadığını
gördük ancak malzemeleri kimin aldığını bilmiyorum. O dönemde, uygulamaya göre
istihbarat şube müdürlüğünde görevli tüm personelde signt odasının anahtarı bulunmaktaydı.
Zira ... odası şeklinde ifade vermiş, ifadesinde ayrıca poşetlerin içini açıp baktıklarını da
belirtmiştir. Yukarıda aynı şubede görevli astsubayların ifadeleri okudum. İfadelerden de
anlaşıldığı gibi poşetler içerisinde bulunan atıl durumdaki birtakım malzemelerin istihbarat
kısım amirliği zeminindeki kablo kanallarında bulunduğunu tüm personel bilmektedir. Söz
konusu oda aynı zamanda nöbet mahallidir. Oraya giren çıkan personelden veya yapılan
teknik çalışmalardan benim bilgim olmaz. İstihbarat kısım amirliği benim görev yaptığım
veya kontrolümde olan bir yer değildir. Benim vermiş olduğum ifadelerim ile diğer astsubay
personelin verdiği ifadeler arasında bir fark olmadığı ortadadır. Suç unsuruna rastlanan dijital
dosyaların çıktığı odada bilfiil görevli oda sorumlusu astsubaylar savcılık ifadelerini müteakip
serbest bırakılırken başka bir odada görevli ben, üstelik görev yaptığım odanın savcılıkça
aranması ve kullandığım bilgisayarın hem askeri hem de emniyet müdürlüğü bilirkişilerince
detaylı incelenmesi neticesinde yasadışı hiç bir duruma rastlanmazken ve bu hususlar
tutanaklar ve raporlar ile de sabitken tutuklanmamı ve aylarca tutuklu kalmamı
anlayamıyorum. Ayrıca bu konular ile ilgili incelemelerden sonra komutanlık idari inceleme
heyeti tarafından oluşturulan kanaat aşağıda belirtilmiştir. Dinlenen tanık beyanlarında
İstanbul C.Başsavcılığınca yapılan aramada poşetler içerisinde elde edilen malzemelerin daha
önce signt odası döşemelerinin altında bulunan elektrik kablosu ve teknik çalışmalar sırasında
odada bulunan astsubay tarafından tespit edilip istihbarat kısım amirliği istihbarat şube
müdürlüğüne rapor edildiği, malzemelerin İKK kısım amiri binbaşı Kemal Yakar tarafından
konulduğunun rapor edildiği, malzemelerde bulunan ses ve görüntülerle ilgili kayıtlar
hakkında personelin herhangi bir malumatının bulunmadığı bildirilmiştir. Yapılan idari
tahkikatta malzemelerin Binbaşo Kemalettin Yakar tarafından zemin kaplamalarının altında
konulduğu, malzemelerin orada olduğundan görevli personelin ve şube müdürünün bilgisi
olduğu, malzemelerin içeriği konusunda personelin bir malumatı olmadığı tespiti yapılmıştır.
Birinci amirim ve İKK kısım amiri binbaşı Kemalettin Yakar’da ifadesinde söz konusu
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malzemelerin kendisi tarafından konulduğunu zaten beyan etmiştir. Söz konusu poşetlerden
görev yapan tüm personel gibi sıralı amirlerimin bilgisi olduğu ortadadır. Tüm bu gerçekler
kapsamında astsubay olarak görev yapan yani karar verme ve inisiyatif kullanma
mekanizması içerisinde yer almayan şahsımın neden bu eylemden ötürü sorumlu tutularak
aylarca tutuklu bulunduğumu anlayamıyorum. Arama sonrası elde edilen malzemelerin hiç
biri tarafıma ait değildir. Bulunan ve suç unsuru olduğu belirtilen dijital kayıtları kayıt
etmediğim gibi, hiçbir şekilde saklamadım. Bu kayıtların varlığından haberim yoktur. Diğer
malzemelerin ise kimler tarafından ne maksatla kullanıldığını bilmiyorum. Bu malzemeleri
İstanbul emniyet müdürlüğünde torba açma işlemi esnasında gördüm. Ses ve video
kasetlerinin kim ve kimler tarafından ne maksatla kaydedildiğini ve içeriğini bilmiyorum.
Tüm bu malzemeler benim göreve başladığım 2007 yılı ağustos ayının öncelerine ait
olduğunu yine bu işlem sırasında üzerlerindeki tarihlerden gördüm. Arama sonrası içerisinde
suç unsuruna rastlandığı belirtilen 5 numaralı harddisk İKK kısmının tüm idari yazışmalarının
yapıldığı bilgisayardan 28 temmuz 2009 tarihinde yani arama tarihinden yaklaşık bir buçuk
yıl önce çıkarılmış ve sonrasında hizmet dışına ayrılmıştır. 5 numaralı harddisk kısım amirliği
bilgisayarından çıkarılmadan hemen önce de ilgili teknik personel tarafından değişim
esnasında veri kaybı olabileceği düşüncesi ile 3 numaralı harddiske yedeklenmiş ve ayrıca
dosyalar halen kullanımda bulunan İKK kısım amirliği bilgisayarına kopyalanmıştır.
Dolayısıyla 5 numaralı harddiskte kullanım sırasında bu yasadışı veriler olmuş olsa idi aynı
verilerin birebir yedeği alınan 3 numaralı harddiskte ve aktarımı yapılan ve halen kullanımda
olan İKK kısım bilgisayarında da olması gerekirdi. Ancak aramada el konulan 3 nolu harddisk
ve kısım amirliğimizde bulunan bilgisayarda bu yasadışı verilerin izine dahi rastlanmamıştır.
Dolayısıyla suç unsuru kayıtların yer aldığı dijital kayıtlar 5 nolu harddiske hizmet dışına
çıkarıldığı 28/07/2009 tarihiden sonraki bir tarihte eklenmiş olduğu kuvvetle muhtemeldir.
Donanma komutanlığı askeri savcılığı tarafından hazırlatılan 14/01/2011 tarihli bilirkişi
raporunun ilgili bölümünü okuyorum. Manipülatif olduğu değerlendirilen tüm dosyaların 5
nolu hard disk içerisinde bulunduğu, 5 numaralı hard diskin 3 numaralı hard disk ile birlikte
aynı bilgisayardan, 2 mayıs 2008 - 28 temmuz 2009 tarihleri arasında kullanıldığı ve 28
temmuz 2009 tarihinde 5 numaralı harddisk üzerinde bilgilerin öncelikle 3 numaralı harddiske
müteakiben halen kullanılmakta olan bilgisayardaki harddiske kopyalanmaya müteakip 3 ve 5
nolu harddisklerin ...  kaldırıldığı belirlenmiş, 5 numaralı harddiskte mevcut manipülatif
dosyaların tamamının 28 temmuz 2009'dan sonraki bir tarihte ve sistem tarih saati
değiştirilmiş başka bir bilgisayardan aktarıldığı, kanaatine varılmıştır. Ancak mevcut
verilerden hangi bilgisayarda oluşturulduğuna dair bir sonuca ulaşılamamıştır. Donanma
komutanlığı istihbarat, güvenlik ve ikk şube müdürlüğü, ikk kısım amirliği bilgisayarlarda
yapılan incelemede, 5 numaralı harddiskin 28 temmuz 2009 tarihinden sonra anılan
bilgisayarlara bağlandığına dair herhangi bir ize rastlanılmamıştır. Bununla birlikte, donanma
komutanlığı istihbarat, güvenlik ve ikk şube müdürlüğünde bilgi güvenliği açısından mevcut
emir ve talimatlara aykırı hareket edilmesi nedeniyle istismara açık bir ortam oluştuğu tespit
edilmiş, askeri gizlilik dereceli belgeler içermesine rağmen harddisklerin yönerge ve usullere
uygun olarak muhafaza edilmemesi istihbarat, güvenlik ve ikk şubelerine ait odalara giriş
çıkış ve belgelerin muhafazası konusunda güvenlik açığı oluşturmuştur diye devam
etmektedir. Sonuç olarak 06/12/2010 tarihinde yapılan aramada malzemelerin ele geçtiği yer
benim çalışma, kontrol ve sorumluluğumda bulunan bir mahal değildir. Aramada el konulan
ve suç unsuru taşıdığı belirtilen harddisk ve CD’ler ile diğer malzemeler bana ait değildir,
malzemelerin bulunduğu mahalle konulması ile ilgili bir eylemim mevcut değildir, söz konusu
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dijital belgelerin hiç biri benim evim, görev yerim, bilgisayarım, notlarım veya bizzat
kontrolümde olan bir yerde ele geçirilmemiş, kullandığım bilgisayarda izine dahi
rastlanılmamıştır. Söz konusu yasadışı dijital kayıtların hiç birinde oluşturan, okuyan,
kaydeden veya son kaydeden şeklinde ismim veya şahsıma yönelik hiçbir bilgi
bulunmamaktadır. Bulunan dijital kayıt ve listelerde örgüt üyesi olduğuma veya örgüt ile bir
bağlantım olduğuna ilişkin bir kayıt veya bir tespitte söz konusu değildir. Şahsıma yönelik
yasadışı bir örgüt ile irtibat, haberleşme kaydı, hiç bir delil veya tespit bulunmamaktadır. Hal
böyle iken görevi ilgili kısmın yazışmalarını, evrak kayıt ve işlemlerini yapmak ile sınırlı
astsubay olarak görev yapan, görevim itibarıyla karar verme veya emir verme yetkisi de
bulunmayan şahsımın benimle hiç bir şekilde ilgisi olmayan bu tür verileri saklamam mantıklı
mıdır. İstihbarat şubesinde görevli ve arama günü orada bulunan tüm personel ile birlikte
aramadan üç buçuk saat önce haberdar oldum. Delilleri karartmamış olmam bunlardan
bilgimin olmadığının ve masumiyetimin göstergesidir. Aramanın yapıldığı 06/12/2010
tarihinde 15.00 sularında şube müdürüm Behçet yarbay tarafından şubede bulunan tüm
personele, Donanma komutanlığına savcı Fikret Seçen’in aramaya geleceği, İstihbarat
şubeyede gelinebileceği, bu nedenle mesaiyi terk etmememizi, savcı ile birlikte üst rütbeli
komutanlarında gelebileceği gerekçesiyle odalarımızı tertipli ve düzenli bulundurmamız
emredildi. Bende şubede bulunan diğer personel gibi 15.00’dan aramanın yapıldığı 18:30’a
kadar odamda normal günlük faaliyetlerimi yürüttüm. Gerçekten oraya birşey saklamış olsam
ya da böyle bir faaliyetin içinde bulunsam bu dijital verileri oradan almam ve bulunamayacak
bir yere götürmem 5 dakikamı alırdı. Böyle yapmayıp tam üç buçuk saat hiç bir şey yapmadan
normal günlük faaliyetlerimi yürütüp aramanın yapılmasını beklemek suçsuzluğumun en
büyük kanıtıdır. Şüphe yaratmak için suç unsuru taşımayan olgulara iddianamede yer
verilmiştir. İddianamede şahsım ile ilgili şuç unsuru taşımayan ve suç unsuru taşıdığı da
belirtilmeyen ancak sanki bir şüphe belirtisiymiş gibi yazılıp bırakılan iki hususu da hakkımda
hiçbir şüphe kalmaması açısından belirtmek istiyorum. İddianamenin 35. sayfasında yer alan
emniyet müdürlüğünce yapılan incelemeler kısmında, arama tarihi itibarıyla kısım amirliği
resmi bilgisayarda aynen iddianamede yazıldığı şekliyle okuyorum, şüphelilerden Erdinç
Yıldız'a ait olduğu belirtilen seri nolu disklerin imajları üzerinde bulunan ve yapılan bilirkişi
incelemesinde bir kısım asker kişiler hakkında ihbar içeriklerinin kayıtlı olduğu
dökümanların,  takip ve kontrol alt ında bulunan personellere ait  raporların,
C.Başsavcılığımızın 2009/969, 2167, 1570, 2010/185 ve 1003 sayılı soruşturma dosyalarının
bir kısmı şüpheleriler hakkında soruşturma işlemlerinin bilgilerinin kayıtlı olduğu, tabloların
bulunduğu belirtilmiştir. Suç unsuru olarak belirtilmemiş ise de şüphe yaratan bir ifadenin yer
aldığı görülmüştür. Kayıtlar şahsıma ait özel kayıtlar olmadığı gibi donanma komutanlığının
takip ve kontrol altında tutulan bir kısım askeri personel ile ilgili resmi, matbu evrak
kayıtlarıdır. Konu ile ilgili olarak Deniz kuvvetleri komutanlığından söz konusu kayıtların ne
maksatla tutulduğunun bildirilmesi resmi olarak talep edilmiştir. Deniz kuvvetleri
komutanlığının 18 temmuz 2011 tarihli, AD.MÜŞ : 2011/397 sayılı yazısı ile gelen ve
savunma ek-c’sinde de arz ettiğim cevabi yazının ilgili bölümünü okuyorum. Donanma
Komutanlığı İKK kısım amirliği personeli tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri İKK koruyucu
güvenlik ve işbirliği yönergesi gereğince personel işlemleri ve kayıtlarının tutulması ile,
soruşturma ve kovuşturma geçiren personel kayıtlarının tutulması ve takibi işlemleri
yürütülmektedir denilmektedir. İncelemede takip kontrol altındaki personele ilişkin raporların
bulunduğu belirtilmiş olup, bilirkişi raporunun ilgili bölümü aşağıda sunulmuştur. Takip,
kontrola altında tutulan personel ilerleme raporu başlıklı gizli İK ibareli 28 Eylül 2000 tarihli
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imzaya açılmış belge diyor. Sözkonusu bilirkişi raporunda 228 kişilik bir listenin olduğu
belirtilmiş ve raporun tanzim tarihinin 28 Eylül 2000 tarihi olduğu açıkça görülmektedir. Yani
göreve başlangıcımdan 7 yıl öncesine aittir. Malumlarınız üzere göreve katılışında mevcut
olan bilgisayar ve dosyalar üzerinden kullanılmaya devam edilmektedir. Kayıtların göreve
yönelik olduğu ve benim göreve başladığım 2007 yılı ağustos ayından çok öncelere ait olduğu
anlaşılmaktadır. İkinci bir husus olarak, iddianamenin 61. sayfasında yer alan iletişim tespit
tutanağında şahsım ile aynı şubede görevli astsubay Adil Yörük ile aramızda geçen telefon
görüşmesindeki ifadeyi iddianamede yer aldığı biçimde arz ediyorum. Takipsizlik kararı
verilen Adil Yörük'ün göreve gitmeden az önce adam oraya koymuş dediği, bunların hepsini
sonrasında öğrendim ben dediği, gördüm içeriğinide bilmiyorum dediği, şüpheli Erdinç
Yıldız'ın neyse ya boşver onları öyle şeyler konuşmayalım yani bizim olayımız belli biz kime
ne suç atacağız dediği anlaşılmıştır şeklinde bir ifade yer almıştır. Bizim olayımız belli biz
kime ne suç atacağız sözleri bir şüphe ifadesi olarak büyük harfler ile yazıldığı
anlaşılmaktadır. İddianamenin ek klasörlerinde yer alan bu görüşmenin tamamına
bakıldığında, Adil Yörük ile aramızda geçen konuşmanın özü Beşiktaş Adliyesine ifadeye
çağrıldığımız için avukat tutma ile ilgili yapılan bir görüşmedir. İlgili kısmın tamamını
okuyorum. Adil Yörük : Ya bizim savcı arkadaş yani yeğeni söyledi şey yani sadece yani
burada dedi birbirinize suç atmayacaksınız dedi aynı avukatsa dedi. Erdinç Yıldız : Abi suç
atacak bir durum yokki kimin kime ne suç atacaksın yani. Adil Yörük : İşte öyle birşey yani
suç, birşey yok dedim zaten yani. Adil Yörük : Tamam abicim biz öyle birşey yok yani dedim
durum böyle bundan bundan ibaret. Erdinç Yıldız : Yani bizim olayımız belli abi zaten biz
kime ne suç atacağız. Adil Yörük : Atacak bir şey yok yani herşey oldu, olduğu gibi olan
belge yani ortada. Erdinç Yıldız : Olan ortada işte bildiğini söyleyeceksin abi işte tamam.
Tamam abicim yarın görüşürüz o zaman. Burada bizim olayımız belli biz kime ne suç
atacağız ifadesi diğer arkadaşın savcı yakını tarafından söylenen birbirinize suç isnat
etmeyecekseniz birlikte aynı avukatı tutabilirsiniz, sözlerine karşılık söylenmiş olan sözlerdir.
Ayrıca dikkatinizi çekmek isterim yine bu konuşmada arkadaşıma olan ortada tüm bildiklerini
söyleyeceksin şeklindeki beyanım ile zaten ortada bir suç olmadığını bildiğimiz her şeyi tüm
açıklığı ile anlatmamız gerektiğini arkadaşıma söylüyorum. Delil klasorlerinde bulunan
iletişim kayıtları da iddialardan habersiz ve masum olduğumun kanıtıdır. Benimle aynı
birlikte aynı dönemde Donanma komutanlığı istihbarat şubeye atanan ve aramadan 1 yıl önce
başka bir birliğe atanan astsubay Kemal Ağaoğlu ile yapılan ve iddinamede yer alan telefon
görüşmesinde, Erdinç Yıldız'ın, ya bende onu anlayamadım işte diyorum birşeylermi var
bunun içinde bilmediğimiz abi yani başka bir şeylermi var yani dediği, hakkında takipsizlik
kararı verilen Yusuf Kemal Ağaoğlu'nun vallahi bak aklıma geldi dediği, gidecez orada pat
küt birşeyler soracaklar dediğimiz görülmüştür. Ben burada İstihbarat kısım amirliğinde
bulunan malzemelerin içeriğini bilmediğimden dolayı gelişen olayları anlayamadığımı ve
şaşkınlığımı belirtmekteyim. Ben donanma komutanlığı İKK kısım amirliğinde İKK kısım
astsubayı olarak görev yapmaktaydım. Arama kararına istinaden savcılık tarafından benim
görev yaptığım, hakimiyet alanım içinde olan odada yapılan aramada her hangi bir suç
unsuruna rastlanılmamıştır. Söz konusu tutanağıda arz ediyorum. Suç unsuru taşıdığı iddia
edilen malzemeleri istihbarat kısım amirliği zeminine ben koymadım. Bu kapsamda verdiğim
ifadelerde gördüklerimi ve bildiklerimi tüm samimiyetimle hiç birşey gizlemeden anlattım.
Suç unsuru kayıtları içeren dijital veriler benim görev yaptığım, hakimiyet alanım olan bir
mahalde bulunmamıştır. Görev yaptığım İKK kısmında bulunan bilgisayarda hem askeri hem
de polis bilirkişilerince yapılan incelemelerde söz konusu verilerin izine dahi rastlanmamıştır.
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Yasadışı olduğu belirtilen dijital verilerin tespit edildiği odada bilfiil görev yapan astsubaylar
savcılık sorguları ardından serbest bırakıldılar. İhbar e-mailinde ismi geçen ve malzemeleri
sakladığı iddia edilen 1 kurmay binbaşı ve 2 kurmay albay ifadeye dahi çağırılmadılar. Başka
bir odada görev yapan ben ise nedenini anlayamadığım şekilde tutuklandım. Bir takım
malzemeler amirim olan Kemalettin Binbaşı tarafından yurtdışı görevine gitmeden önce şube
müdürünün bilgisi dahilinde olduğunu söyleyerek söz konusu mahale konmuştur. Yukarıda
arz ettiğim personel ifadelerinden ve idari tahkikat sonucundanda anlaşılacağı üzere birtakım
malzemelerin istihbarat kısım amirliği zemininde bulunduğu görev yapan tüm personel ile
sıralı amirlerimce bilinmektedir.TSK İç hizmet kanununun 14. maddesi açık olarak, ast
muayyen olan vazifeleri, aldığı emirleri vaktinde yapar ve değiştiremez, haddini aşamaz.
İcradan doğacak mesuliyetler emri veren amire aittir. Açık hükmüne rağmen astsubay olarak
görev yapan benim bulunan malzemeleri koyduğumu, sakladığımı iddia etmek en azından bu
kanun hükmüne aykırı olduğu gibi bu husus askeri hiyerarşi içerisinde de mümkün değildir.
Kaldı ki benim bir eylemim de söz konusu değil,olay sadece bildiklerim ve gördüklerim ile
sınırlıdır. Oramiral rütbesinde bir komutanın bulunduğu bir karargahta astsubayın konum
itibariyle böyle birşey yapamayacağını sizde takdir edersiniz. Sayın Başkan, Sayın Heyet,
işlemediğim bir suç nedeniyle 12 Ocak 2010 tarihinde tutuklandım ve 1 yıldır tutukluyum. Bu
süreçte haksız yere hem ben hem de ailem maddi ve manevi olarak çok yara aldık. Tutukluluk
halimin devamının vahim hukuki sonuçlarının yanı sıra ailemin bakım ve ihtiyaçları nedeniyle
telafisi imkânsız zararları olmaktadır. Hakkımda yapılan, silahlı terör örgütüne yardım ettiğim
suçlamasını kesinlikle kabul etmiyorum. Ben yasadışı hiç bir faaliyette bulunmadım.
Malzemelerin içinden çıktığı belirtilen dijital verileri daha önce hiç görmedim. Saklamam
veya böyle bir oluşum içinde yer almam söz konusu değildir. Yazılı savunmamın ekinde de
arzettiğim 06 Nisan 2011 tarihinde de foto teknisyeni sınıfında yeni bir branşta ve başka bir
görev yerine tayin edildim, artık Donanma komutanlığı istihbarat şubesi ile hiçbir ilişkim
kalmamıştır. Bu kapsamda delil karartmam ve saire gerekçesi de söz konusu değildir. Son
olarak masum olduğumu tekrarlar, savunmamın kabul edilerek, bugüne kadarki tutukluluk
halim de dikkate alınarak tahliye edilmeme ve nihayetinde beraatıma karar verilmesini
saygıyla yüce mahkememizden talep ederim" şeklinde beyanda bulunduğu anlaşılmıştır.

 
4-Sanık Behçet Altıntaş'ın (Kapatılan) İstanbul 12 Ağır Ceza Mahkemesi'nin

2010/34 Esas sayılı dava dosyası ile birleşen 2011/111 Esas sayılı dava dosyasında
09/01/2012 tarihinde 4. celsede alınan savunmasında özetle;"Sayın başkan, sayın heyet 27
Mayıs 2011 tarihinde kabul edilen iddianameye göre hakkımda, Türk Ceza Kanununun 220/7
maddesi gereği örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve
isteyerek yardım ettiğim düşüncesiyle örgüt üyesi sayılmaktayım ve bu nedenle de TCK’nun
314/2 maddesi gereğince cezalandırılmam istenmektedir. Silahlı terör örgütüne bilerek ve
isteyerek yardım etme iddiasının temeli istihbarat kısım amirliği odası zemin döşemesinin
altında bulunan malzemeler içerisinde ergenekon silahlı terör örgütü, irtica ile mücadele
eylem planı soruşturması, kafes eylem planı soruşturması, amirallere suikast soruşturması,
poyrazköy soruşturması, balyoz darbe planı soruşturması ile casusluk soruşturmasına ilişkin
bilgi, belge, dijital veri ve dokümanların yer aldığı iddiası teşkil etmektedir. Bana yöneltilen
bu iddialarla ilgili olayların gelişimini daha önce savcılıkta ve sorgu hakimliğinde vermiş
olduğum ifadelerle açıklamaya çalıştım. Bu ifadelerim doğrultusunda olayla ilgili bilgimi
huzurunuzda kısaca anlatmaya çalışacağım. 2010 yılının ekim ayı sonları ya da kasım ayının
ilk günlerinde istihbarat kısım amiri binbaşı Cem Çağlar kendi kullandıkları odanın zemininde
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poşetler içerisinde malzemeler bulunduğunu, İKK kısım amiri binbaşı Kemalettin Yakar’ın bu
malzemeleri buraya koyduğunu, önceki tarihlerde de aynı şekilde İKK kısmına ait
malzemelerin kendi odalarının zeminde bulundurduklarını bana rapor etti. Ben de Kemalettin
Yakar’ı çağırıp, malzemenin ne olduğunu ve niçin orada tuttuğunu sordum. Kendisi, bu
malzemelerin eski tarihli kitap, dergi ve eski bilgisayarlara ait hard diskler olduğunu, bu
malzemelerin kullanım dışı kalmış, zamanı geçmiş ve imha edilmesi gereken malzemeler
olduğunu söyledi. Kendisine bu malzemeleri oradan kaldırmasını, usulüne uygun tutanak
tutularak bunların imha edilmesini söyledim. Daha sonra kendisi, bu malzemeyle ilgili olarak
gereğini yaptığını bana rapor etti.Benim bu malzemenin içeriği hakkında başka herhangi bir
bilgim olmadı. Bir kaç gün sonrada Kemalettin Yakar, gemi ile yurt dışı görevine gitti. Daha
sonra Kasım 2010 ayı sonlarında istihbarat kısım amiri Cem Çağlar yanıma gelerek İstihbarat
kısım odası zeminindeki poşetler içerisindeki malzemenin halen yerinde durduğunu rapor etti.
Kemalettin Yakar ile birlikte görev yapan Erdinç Yıldız’ı çağırdım. Kendisine malzemenin
içeriğini, niçin orada muhafaza edildiğini ve imha edilmediğini sordum. Kendisi malzemenin
içeriği hakkında bilgisi olmadığını, bunların bazı kitap ve dergiler olabileceğini, kendisi
tarafından oraya konulmadığını, Kemallettin Yakar binbaşı tarafından konulmuş olabileceğini
söyledi. Kısa bir süre sonra bir seminer maksadıyla Ankara’ya Deniz kuvvetleri
komutanlığına gittim. Daha önce çalışmış olduğum istihbarat başkanlığına ziyarette bulundum
ve eski amirim olan istihbarat başkanına çıktım. Genel konuşmalardan sonra şubede kullanım
dışı kalmış hard diskler olduğunu, bunları imha etmek istediğimi, hard disk imha makinasının
ne zaman temin edileceği konusunda bilgisine başvurdum. Hard disk imha makinesinin
Gölcük’e gelmesinin ardından işlem yapacağımı bildirdim. Ankara’dan döndüğümde,
Donanma Komutanlığı Muhabere elektronik ve bilgi sistemleri başkanı ile görüşerek, şubede
kullanım dışı kalmış hard disklerin imhası gerektiğini ve bunlarla ilgili gerekeni yapmak için
teknik imkan sağlanması talebinde bulundum. Daha sonra kurmay başkanına çıktım. İstihbarat
şube müdürlüğünde kullanım dışı kalmış malzeme ve hard diskler bulunduğunu, bunların
imha edilmesi gerektiği hakkında bilgi verdim. Kurmay başkanımız bu malzemelerin
içeriklerini bilip bilmediğimi sorarak, benden olumsuz yanıt aldıktan sonra, mahiyetini
bilmediğim bu hard diskleri ve dijital verileri imha ettirmemin doğru olmayacağını söyleyerek
herhangi bir işlem yapmamamı tarafıma bildirdi. Bu konuşmanın 29 Kasım 2010 tarihinde
gerçekleştiğini sanıyorum. Kurmay Başkanı ile aramızda geçen bu konuşmayı binbaşı Cem
Çağlar ve astsubay Erdinç Yıldız’a aktardım. Söz konusu malzemenin ilgilisi olan binbaşı
Kemalettin Yakar görevden dönene kadar bulundukları yerde kalmasını uygun gördüm. Daha
sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı özel yetkili Cumhuriyet savcılıklarınca
yapılan aramada bu malzemeye el konuldu. Arama sırasında ben olay mahallindeydim.
Çıkarılan malzemenin içerisinde bulunan hard diskler, video kasetleri, ses kasetleri, CD’lerin
içerikleri konusunda herhangi bir bilgim bulunmamaktaydı. Bu malzemeleri arama esnasında
ilk defa gördüm. İddia edildiği gibi, silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım eden,
ele geçen belge, doküman ve malzemenin suça konu eşya olduğunu bilen ve bunları isteyerek
saklayan biri olsaydım, istihbarat başkanına, donanma komutanlığı MEBS başkanına ve
kurmay başkanına çıkarak hard disklerin imhası için rahatlıkla bilgi sunar mıydım. Yine, bu
eşyaya el konulup bunların suça konu eşya olarak tanımlanan malzeme sayıldığı halde daha
sonra Donanma Komutanlığı adli müşavirliğinde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı
özel yetkili Cumhuriyet savcılığında ve, İstanbul nöbetçi 13.Ağır ceza mahkemesindeki
ifadelerimde hard disklerin imhası için istihbarat başkanına, MEBS başkanına ve kurmay
başkanına bilgi sunduğumu, bu hususta çaba sarf ettiğimi açıklar mıydım. Üstelik bu
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görüşmelerin tamamının şifahi olması, hiç birinin belgeye bağlı olmamasına rağmen. Yine,
eğer suça konu eşya hakkında bilgi sahibi olan birisi olsaydım, Özel yetkili Cumhuriyet
savcıları tarafından 06 Aralık 2010 günü saat 18.30’da başlatılan arama öncesi, özel yetkili
Cumhuriyet savcısının geleceğinden yaklaşık 3-4 saat önce kurmay başkanı tarafından
haberdar edilen ve bu bilgiyi şubedeki diğer personel ile de paylaşan biri olarak, söz konusu
malzemeyi bulunduğu yerden çıkartıp başka yere taşımam çok mu zordu. Ben olayla ilgili
bildiklerimi bütün samimiyetimle Donanma komutanlığı adli müşavirliğinde, İstanbul
Cumhuriyet başsavcılığına bağlı özel yetkili Cumhuriyet savcılığında ve İstanbul nöbetçi
13.Ağır ceza mahkemesinde izaha çalıştım. Önceki bu samimi beyanlarımı huzurunuzda da
aynen tekrarlıyor, değerlendirmeyi dikkatinize ve takdirlerinize sunuyorum. Tarafıma
yöneltilen bu suçlamanın doğrulanabilmesi için, İstihbarat kısım amirliği odası döşemesinin
alt kısmında poşetler içerisinde bulunan dijital veri ve diğer tüm dokümanların içeriklerinden
haberdar olmam ve bu malzemelerin oda döşemesi altında gizlenmesi fiiline kendi özgür
iradem ile iştirak etmem gerekmektedir. Ayrıca, 2002-2009 yılları arasında hazırlandığı ve
icra edilme noktasına getirildiği iddia edilen yukarıdaki soruşturmalarla ilgili suç ve suçların
oluşması için bu göreve atandığım 2010 yılı ağustos ayından sonra yardımcı olduğum
suçlaması gerçeklerden uzaktır. Göreve başlamadan çok önceleri bu malzemelerin bu yere
defalarca konulup çıkarıldığı ve bunun şube personelince ve benden önce şube müdürlüğü
görevini yürütenlerce de bilindiği dosyada yer alan diğer şüphelilerin ve tanıkların beyanları
ile sabittir. Bana yöneltilen suçun unsurları oluşmamıştır. Dava dosyasında bu iddiayı haklı
çıkaracak tek bir kanıta rastlanmamaktadır. Bu suçlama soyut bir suçlamadır ve gerçekleşmesi
maddeten de olanaklı değildir. Şöyle ki, 02 Ağustos - 06 Aralık 2010 tarihleri arasında dört ay
gibi geçen kısa bir süre için Gölcük Donanma komutanlığı istihbarat şube müdürlüğü
görevinde bulunmam nedeniyle, ele geçen bu belge, doküman ve malzemenin suça konu eşya
olup olmadıklarını bildiğimi ve bunların saklanması için katkıda bulunduğumu iddia etmek,
eşyanın tabiatına aykırıdır. 06 Aralık 2010 tarihinde arama ve el koyma aşamasında sadece
benim şube müdürlüğü görevinde bulunuyor olmam müsnet suçu işlediğim anlamını taşımaz.
Dosyadaki hangi beyanım, hangi eylemim ile bana yöneltilen suç ya da suçlar arasında
nedensellik bağının bulunduğunu anlamak mümkün olmamaktadır. Yine şüphelilerden hiç
birinin herhangi bir beyanında, ele geçen herhangi bir belgede, dijital verilerde,
dokümanlarda, görevlendirme listelerinde, ihbar mektubunda, tanık beyanlarında, bilirkişi
beyanlarında, aleyhimde olabilecek bir tek beyana, bulguya yada rapora rastlanmamaktadır.
Kısacası, bana yöneltilen suçla ilgili hiç bir maddi bağlantı kurulabilmiş değildir. Şube
müdürü olarak 02 Ağustos 2010 ile 06 Aralık 2010 tarihleri arasındaki yaklaşık 4 aylık bu
süreden eylül ve kasım aylarındaki uzun süreli ramazan ve kurban bayramı gibi dini tatil
günleri ve kullanmış olduğum yıllık izin günleri çıkarıldığında bu yeni görevimde toplam
çalışma süremin 2,5 ya da 3 ay kadar olduğu anlaşılacaktır. Bu göreve 02 Ağustos 2010
tarihinde başlamış olmakla birlikte, daha önce vermiş olduğum ifadelerimde ve diğer şüpheli
ile sanıkların ifadelerinden de anlaşılacağı üzere şubenin geçmişine ait arşiv niteliği taşıyan ve
taşımayan malzemeleri2010 yılı kasım ayı başında öğrendiğim apaçık ortadadır. Bu kadar kısa
süre içinde şubenin geçmişe yönelik arşiv niteliği taşıyan veya taşımayan malzemesi hakkında
derin bir bilgiye sahip olmam olanaksızdır. Şüpheli ve tanık beyanlarına göre, sözkonusu
malzemelerin 2008 yılı öncesine kadar söz konusu yerde bulunduğu doğrulanmaktadır.
Yukarıda da ifade ettiğim gibi, tamamı geçmişe ait ve arşiv olduğu bilirkişi raporu ile de teyid
edilen bu malzemeler ile ilgili hukuk dışı sayılabilecek hiçbir faaliyetim olmamıştır.
Mahiyetini bilmediğim malzemelerin yalnızca varlığından, aramadan çok kısa bir süre
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öncesinde haberdar olmama rağmen, şube müdürü olmam nedeniyle terör örgütüne yardım ve
yataklık yaptığım iddiası gerçeklerden uzak bir iddiadır. İddianamenin 67. sayfasında bulunan
şüpheliler hakkındaki deliller bölümünde yer alan ve iddia edilen eylemlerin tümünün 2010
yılından önceki tarihlerde gerçekleştiği belirtilmektedir. Nasıl oluyor da 02 ağustos 2010
yılında bu şubede göreve başladıktan sonra sanıklarla birlikte poyrazköy ve kafes eylem planı
ve diğer eylemlerde eylem birliği içinde gösterilmekteyim. Bunun anlaşılabilir bir tarafı
yoktur. İddianamenin 56. sayfasında şüpheliler hakkındaki deliller başlığı ve içeriği
incelendiğinde, özel yetkili Cumhuriyet savcılığında sadece, 13 Ocak 2011 tarihinde vermiş
olduğum savcılık ifadem özetlenmiş, arama el koyma işlemi gerçekleştirilen yerde 02 Ağustos
2010 tarihinden beri şube müdürü olarak görev yaptığım, şube sorumlusu olduğum
belirtilmiştir. Aleyhimde tek delil olarak sadece 02 ağustos 2010 tarihinden 06 aralık 2010
tarihine kadar şube müdürlüğü görevinde bulunmam gösterilmiştir. Yine 13 numaralı delil
klasöründe yer alan benimle ilgili deliller kısmında, adımın geçtiği bir başlık sayfası açılmış
olup, bu başlık sayfası altında da benim aleyhimde hiç bir delil bulunmadığı halde,
iddianamenin 95. sayfasında tarafıma yöneltilen tırnak içerisinde söylüyorum terör örgütü
soruşturmalarına ilişkin belge ve kayıtları, yasadışı faaliyetlerde kullanılan cihazları, herhangi
bir kimsenin askeri personelin bilmeyeceği yasal belge ve kayıtların muhafaza edilemeyeceği
gizli bölümde muhafaza etmek suretiyle terör örgütüne yardım suçu işlediğim şeklindeki
suçlama maddi temeli olmayan soyut bir suçlamadır. Gölcük donanma komutanlığındaki
görevime atanmadan önce 2007-2010 yılları arasında Ankara’da Deniz kuvvetleri
komutanlığında görev yaptım. Mesleğe başladığım 1989 yılından bugüne kadar Donanma
komutanlığı karargahında daha önce hiç görev yapmadım. İstemim dışında atandığım
Donanma komutanlığındaki görevime, 02 Ağustos 2010 tarihinde başladım. Donanma
komutanlığı istihbarat şube müdürlüğünde 02 ağustos 2010 tarihinden tutuklandığım 13 ocak
2011 tarihine kadar beraber çalıştığım personel ile daha önce hiç birlikte çalışmadım. Aynı
şekilde Donanma komutanlığı MEBS başkanı ve amirim olan kurmay başkanını ilk defa
çalışmanın ötesinde Ağustos 2010 tarihinde ilk defa tanıdım. Aslında, 2009 yılı kasım
ayındaki tayin talep formu ile, İstanbul Kuzey Deniz Saha Komutanlığı, İstanbul Deniz
Eğitim Komutanlığı, İstanbul Tersane Komutanlığı nezdinde görevler için tayin istemiştim.
Bu tayini özellikle İstanbul’da bulunan görevlere isteme nedenlerim ise oğlumun İstanbul’da
bulunan özel bir ilköğretim okuluna 2009 yılında tam burslu olarak kabul edilmesi, bu
nedenle Ankara’da bulunan evimizi 2009 yılında İstanbul’a taşımış olmamız, ayrıca eşimin ve
benim ailelerimizin İstanbul’da oturuyor olmaları idi. Bu hususları kanıtlayan belgeleri
savunma dilekçemin ekinde sunuyorum. Eğer zamanda geriye gitme imkanı olsaydı, 2009 ve
2010 yıllarında İstanbul’a gelmek için hiçbir çaba sarf etmeyip, Ankara’daki görevimde
devam ediyor olsaydım, yada tayin atama isteğinde de belirttiğim gibi Gölcük yerine
İstanbul’daki bir göreve atanmış olsaydım, şu anda olduğu gibi yine terör örgütü üyesi olmak
suçlamasıyla tutuklu bulunur muydum. 06 aralık 2010 tarihli arama ve el koyma esnasında
benim şube müdürlüğü görevini yürütüyor olmam müsnet suçu işlediğim anlamına gelmez.
Şayet şube müdürlüğü görevi suçluluğumu ve tutuklanmamı gerektirdiyse, iddia edilen suç
veya suçların, hazırlıkları ve icra safhalarında benden önce, yani 02 ağustos 2010 tarihine
kadar Şube müdürlüğü görevini yürüten ve iddianamede yer almayan diğer şüphelilerin
durumları nasıl açıklanabilir. İddianamede, tarafıma yöneltilen suçu oluşturan olaylar mevcut
delillerle ilişkilendirilmediği gibi, lehime olan hiçbir delile de yer verilmemiştir. Benim bu
belge, doküman ve malzemelerin içeriği hakkında hiç bilgim olmamasına rağmen, sadece
şube müdürlüğü görevinde bulunmam nedeniyle suçlanmam ve tutuklu kalmam hak ve adalet
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duygularını incitmektedir. Benim silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım suçunu
işlediğime ilişkin kuvvetli şüphe değil hafif bir şüphenin varlığından dahi söz edilemez. Sayın
başkanım, sayın heyet, suçsuz olmam nedeniyle, yargılama sonucunda beraat edeceğime dair
kanaatim tamdır. Yukarıda açıklamaya çalıştığım gibi, tarafıma isnat edilen suçla ilgili hiçbir
maddi bağlantım yoktur. İhbar üzerine verilen 06 aralık 2010 tarihli arama ve el koyma
kararında ve ihbar edilen şüpheliler içinde de adım geçmemekte ve iddia edilen suçlarla da
suçlanmamaktayım. Bir yargılama hatası sonucu, kendimi savunma fırsatını ancak 361 gün
sonra bulabildim. Bugün 09 ocak 2012 ve 13 ocak 2011 tarihinden buyana bir yıldır tutuklu
bulunmaktayım. Bu nedenle de mağdur edilmiş durumdayım. Mahkemenin bu mağduriyetimi
sonlandırmasını talep ediyorum. Deliller toplanmış olup, yargılama kovuşturma
aşamasındadır. Tutuklu kalmamı gerektirecek aleyhimde herhangi bir delil de
bulunmamaktadır. Delilleri yok etmek, gizlemek veya karartmak niyeti ve düşüncesi içinde
hiçbir zaman olmadım. Ayrıca böyle bir şeyin gerçekleşmesi maddeten de mümkün değildir.
Şöyle ki Deniz kuvvetleri komutanlığının 09 haziran 2011 tarihli yazısından da anlaşılacağı
üzere 06 nisan 2011 tarihinde Gölcük donanma komutanlığı istihbarat İKK ve güvenlik şube
müdürlüğü görevime son verilmiştir. Bu belgeyi savunma dilekçemin ekinde sunuyorum.
Ağustos 2011 tarihindeki atamalar ile İstanbul Kuzey Deniz Saha komutanlığına atandığımı
da ayrıca belirtmek istiyorum. Bugüne kadar sabıka kaydım hiç olmamıştır. Belirli bir ikamet
sahibiyim. Cumhuriyet Savcılığına bizzat gelerek ifade vermiş olmam, kaçma gibi bir
düşünce içerisinde olmadığımın göstergesidir. Bakmakla yükümlü olduğum eşim ve iki
çocuğum bulunmaktadır. Tutuklu kalmam benim olduğu kadar eşimin ve çocuklarımın
yaşamını da olumsuz etkilemektedir. Bu nedenlerle mağduriyetimin devamına mahal
verilmemesini, tutuksuz yargılanmak üzere tahliyeme karar verilmesini saygı ile talep ederim.
Savunmam sona ermiştir." şeklinde beyanda bulunduğu anlaşılmıştır.

 
5-SanıkKemalettin Yakar'ın (Kapatılan) İstanbul 12 Ağır Ceza Mahkemesi'nin

2010/34 Esas sayılı dava dosyası ile birleşen 2011/111 Esas sayılı dava dosyasında
11/01/2012 tarihinde 5. celsede alınan savunmasında özetle;"Yazılı savunmamı
sunuyorum. Kısaca özgeçmişimi sunup savunmama geçeceğim. Kemalettin YAKAR kimdir.
Vicdanı çirkinliklerle dolu olanlara, çirkin ihtirasları olanlara, ahlaksızca ve vicdansızca iftira
atmayı görev edinenlere, yalan yanlış ihbar maillerinin arkasına saklanan acizlere göre, kime
ve hangi amaca hizmet ettiklerini kendilerinin bile bilmekten yoksun sözde onurlu kişilere
göre ve son olarak Allah korkusu nedir bilmeyenlere göre Kemalettin Yakar yansı 1 ve 2'de
görüldüğü gibi ve altları çizili yerlere dikkat ettiğiniz üzere 2 ihbar mailine göre; sözde fuhuş
çetesi ile ortak hareket eden, askeri gizli belgeleri yabancı istihbarat servislerine pazarlayan,
illegal bir yapının merkezinde yer alan ve illegal dokümanlar hazırlayan, yasadışı sol
örgütlere bilgi aktaran, bombalama faaliyetlerine azmettiren, PKK’lılar tarafından faaliyetleri
desteklenen bir subaymışım. Bakın bunlarlada bitmiyor esasında iş yerinde çıkan dijitallerle
de bu alçaklığın içinde yer aldığım kuşkuları yaratılmış bulunmaktadır. Öyle ya maillerde bu
kadar suç içerisinde yer aldığı söylenen bir kişi bu dijitallerin sözde orada saklanmasına da iş
birlikli olarak yardım etmiştir. Bu yüzden yüzlerce komutanımın ve silah arkadaşımın haksız
yere ailelerinden ve sevdiklerinden uzak kalmadımı. Böyle bir durumda bu kadar ağıt
ithamlarla bir yıldır eli kolu bağlı cezaevinde kalmayı anlayabilirmisiniz. Beni bu şekilde
gösteren kişi veya kişileri bu vicdansızları lanetliyorum ve daha önce bir bakan hakkında
yapılan bir ihbar mailinin failinin kısa sürede bulunmasını hatırlatarak sizden bu maillerin
arkasındakileri bulmanızı talep ediyorum. 1988 yılında Deniz Harp Okuluna girerken bu
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toprak, bu bayrak ve bu millet uğruna yemin eden ve bu yemine sadık kalan, 23 yıl boyunca
çalıştığım çeşitli komutanlarım tarafından takdirle ve şerit rozetle ödüllendirilmiş, harp okulu
ve meslek hayatı boyunca disiplin cezası almamış bir deniz subayıyım. Tarafıma atılmış bu
alçakça iftiraların hiçbirini kabul etmiyor ve bu iftiraları yaratanları, eğer ufacık bir Allah
inançları varsa Allah’a havale ediyor ve lanetliyorum. Bütün bu davalara konu olan ve delil
olarak çeşitli belgelerin yer aldığı ifade edilen Donanma Komutanlığında yapılan aramayla
savunmama başlamak istiyorum. 06 Aralık 2010 günü yapılan aramada bulunan malzemeleri,
yer sıkıntısı nedeniyle zaman zaman, fazla ve imha edilecek malzemelerin konulduğu yer olan
ve kısmen depo gibi kullanılan o mahalibiliyorum. Adli Müşavirlik, Askeri savcılık ve son
olarakta sivil savcılıkta ki ifademde de bu konuyu tüm açıklık ve samimiyetimle belirttim.
Ancak bu davalara konu olan dijital belgeleri bu soruşturmalar kapsamında ve savcılık
sorgularımda ilk kez gördüğümü tekrar ifade etmek istiyorum. Bu ifadelerime ve arama
görüntülerine bakıldığında iddianamede de yer alan özel olarak yapılmış bölmelere gömülü
olarak bulunduğu şeklindeki ifadelerin ne kadar maksatlı olduğu görülmektedir. Evet bilirkişi
raporunda da belirtildiği üzere, mevcut askeri emir ve talimatlara aykırı hareket ederek ve
istismara açık bir ortam oluşturarak fazla malzemeleri zaman zaman koyduğum yer olan ve
özel olarak yapmadığım ve binanın yapımında yer alan ve binanın hemen hemen tüm
katlarında mevcut bahse konu mahale koyarak bu davalarla ilgili süreçte sözde yeni delillerin
bulunmasına sebebiyet verdim. Bunun vicdanı rahatsızlığını 12 aydır yaşamaktayım. 12 aylık
hapis sürem nedeniyle yaşadığım maddi ve manevi kayıplar bile bu ızdırabımdan daha hafif
kalmaktadır. Şimdi 06 Aralık 2010 günü yapılan arama ile ilgili ihbar maili ve arama
tutanaklarından, hemde aramaya katılan personelin ifadelerinden yararlanarak bazı hususlara
dikkat çekmek istiyorum. Zira ben 06 Kasım 2010 tarihinden itibaren UNIFIL harekatı
kapsamındaLübnan açıklarında bulunan bir fırkateynimizde bulunmaktaydım, yani arama
esnasında ve aramadan 1 ay öncesine kadar Donanma komutanlığında değildim. İhbar mailine
baktığımızda kısaca bir illegal yapılanmadan bahsedilmekte ve bu illegal yapılanmanın
merkezinde benim olduğum belirtilmektedir ve bazı belgeleri özel olarak yapılan yerlere
sakladığım iddia edilmektedir. Ayrıca ihbarmailinde de görüldüğü üzere aynen şöyle
denmektedir. Kemalettin Yakar ve birlikte hareket ettiği ekip bu materyalleri Donanma
komutanlığında bulunan İstihbarat şube müdürlüğünün zemin kaplamaları altına ve
duvarlarına yapılan özel bölmelerde illegal bir şekilde saklamaktadır. Şimdi soruyorum
buraya kadarki kısmı okuyan, duyan herhangi biri öncelikli olarak ne yapar. Kemalettin Yakar
denen şahsın varsa çalışma odasına gider ve aramaya başlarsınız. Neden, çünkü ihbar
mektubunda yazan budur ve hedefteki isim Kemalettin Yakar’dır. Şimdi arama tutanağına
bakıyorum. Aramanın 18.30 başladığı görülüyor ve aynen şöyle deniyor. Öncelikle İstihbarat
şube müdürlüğü istihbarat kısım amirliği kapısının girişinde ihbar tutanağında belirtildiği
üzere kapının içerisine doğru yer karolarıdiye devam ediyor. İhbar mailine tekrar dönelim,
ihbar mailinde İstihbarat kısım amirliği diye bir yer geçmemektedir ve mailde böyle bir tarif
yapılmamıştır. Maildeki can alıcı nokta tekrar söylüyorum Kemalettin Yakar’dır. Kemalettin
Yakar İstihbarat kısım amiri değil, İKK kısım amiridir ve odası farklıdır. Peki benim odam ne
zaman aranmıştır. Yansı 6 arama tutanağında görüldüğü üzere 23.30 aranmıştır. Yani
aramanın başlamasından 5 saat sonra sadece 20 dakika aranmıştır. Peki bu doğalmıdır, ihbar
mektubunda bir sürü suç işlediği belirtilen Kemalettin Yakar’ın odası neden bu kadar saat
sonra aranmıştır. Bir odada sadece 20 dakika arama yapılması yeterlimidir. Yoksa bulunmak
istenen deliller çoktan bulunmuştur ve göstermelik bir aramamı yapılmıştır. Peki 20 dakikalık
arama sonucundane bulunmuştur. Tutanakta da görüldüğü üzere suç unsuru tespit edilecek
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belge bulunamadı denmektedir. İhbar maili ve aramayla ilgili hususları belirttikten sonra eğer
bu konuya ilişkin daha detaylı bir mail veya ihbar var ise onu da bilmek istiyorum. Çünkü
bana göre bu mail ile aramalar uyuşmuyor ama sözde sonuca direk olarak zahmetsizce
ulaşılıyor. İhbar mektubunda geçen burasıda önemli, duvarlaragizlendi konusu ile ilgili arama
esnasında neden hiç bir şey yapılmamıştır, ya orada da birşey varsa. İhbar mektubunda
oralarada gizli bölmeler yapıldığı ve bazı şeylerin oralarda da saklandığı yazmıyor mu. İhbar
mailindeki esasında bu durumun haricinde çok önemli bir husus var yansı 7'de bakın ihbar
mailinde ne diyor, elde ettikleri askeri gizli içerikli belgeleri vs.leri yabancı istihbarat
elemanlarına pazarlamaktadırlar. Çok önemli, en önemli konu bu mailde. Askeri gizli içerikli
belgelerin yabancı istihbarat elemanlarına pazarlandığı söyleniyor. Peki soruyorum devlet
bekasını ilgilendiren bu kadar önemli bir ihbar için ne yapılmıştır. Bu konuyla ilgili mailin
geldiği Emniyet müdürlüğü tarafından Genelkurmay Başkanlığı ve MİT haberdar edilmiş
midir. Bildirildiyse bildirilme yazılarını talep ediyorum. Bu konunun Milli İstihbarat
Teşkilatı’nın ilgi alanı ve görev sorumluluğuna girdiğini biliyorum ve eminim.
Bildirilmediyse neden bildirilmediğini öğrenmek istiyorum, devlet bekası ile ilgili bir konuda
işlem yapmayan bir kurum diğer konularla ilgili neden acele işlem yapmak ihtiyacı
hissettmektedir merak ediyorum. Devlet bekası ile ilgili çok önemli bir konuya işlem
yapmayan ve gerekli yerlere bildirmeyenler hakkında suç duyurusunda bulunmak istiyorum.
Eğer bu konu MİT’e bildirildiyse MİT’in cevabını öğrenmek istiyorum. Maillerde neredeyse
en azılı terörist gibi ve bir suç makinesi gibi gösterilen Kemalettin Yakar’ın evi neden
aranmamıştır. Bu kadar suça karıştığı iddia edilen hatta casusluk yaptığından şüphelenilen ve
bombalama faaliyetlerini azmettiren bir şahsınevinin aranmaması doğal mıdır. Yoksa
unutulmuş mudur, yoksa nasılsa sözde bulunmak istenenler bulunmuştur da ev aramasına
gerek kalmamış mıdır. Yoksa mesai saatleri dışında sürekli evimde olduğumdan evime bir şey
konamamış mıdır. Bakın ifademin alındığı çeşitli yerlerde aynen burada ki gibi evimin neden
aranmadığını dile getirdikten sonra, 13 Ocakta tutuklanmamı müteakip ne oldu
biliyormusunuz. Tutuklanmamdan 5 gün sonra 18 Ocak’ta savunmasız kalan evime hırsız
girdi ve tarafıma evden herhangi bir şey çalınmadığı bildirildi. Bu devir de artık bir eşyanızın
çalınması önemli değil yeter ki fazladan eşya koymasınlar. Tüm bu süreçte yaşadıklarımın
tesadüf olmadığına inanıyorum. İş yerinde olmadığım bir dönemde işyerimde daha önce
görmediğim çeşitli digital belgeler çıkıyor, tutuklandıktan sonra boş kalan evime hırsız giriyor
ve bir şey çalınmıyor manidar değil mi. Umarım bu alçakça komployu hazırlayanlar ve ne
şekilde olursa olsun yardım eden sözde onurlu şahıslar bir gün bizim yerimizde bu sıralarda
yargılanacaklardır buna inanıyorum. Bir başka konu; kaçma şüphesi ve delillerin karartılması
ile ilgili. Biraz önce belirttiğim gibi aramadan 1 ay öncesi itibarıyla görev yerimden ayrılarak
Lübnan açıklarında görev yapan bir fırkateynimizde bulmaktaydım. Aramanın yapıldığını
öğrenmemi müteakip anılan bölgeden çok kısa bir sürede birliğime döndüm. İllegal bir
yapının içinde olan ve sözde illegal faaliyetleri bilen, sözde casusluk ve terör örgütü ile
bağlantısı olan ben neden birliğime döndüm. Kaçacak zamanımmı yoktu, tabiki hayır sadece
suç teşkil eden digital belgelerin varlığından, sözde onurlu kişilerin bu kalleşliği yaptığından,
vicdansızların nasıl bir oyun kurduklarından haberim yoktu, küçücük emelleri için onurlarını
satanlardan, gerçek vatan hainlerinden haberim yoktu. Ayrıca arama günü olan 06 Aralık
2010 tarihinden itibaren tutuklanmama kadar geçen süre olan ve 1 ayı aşan dönemde de çeşitli
soruşturmalar geçirdim ve buna rağmen kaçma teşebbüsünde bulunmadım bununda sebebi
suçsuzluğumdur. Bana soracağınız ve herkesin kafasında mevcut olan o mahale ne maksatla
ve nasıl o digital belgeler yerleştirildi sorusunun cevabını aradığınızı biliyorum. Ne maksatla
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yerleştirildiğini benim gibi herkes biliyor sözde yeni deliller. Ancak kim tarafından
yerleştirildiğini bende bilmiyorum. Bunun cevabını net olarak veremiyorumancak
beşparmağın beşininde bir olmadığının kanıtının çok acı olarak yaşandığını görüyorum. Bu
olayı gerçekleştiren ve yardım edenlerin mutlaka ama mutlaka bir gün ortaya çıkarılacağına
eminim. Bu kalleşlik karşısında, bunları yapanlara eğer ki varsa, vicdanlarının peşlerini hiçbir
zaman ama hiçbir zaman bırakmayacağını hatırlatıyorum. Vicdanları bıraksa ben
bırakmayacağım. İddianamede işyerinde tahsisli bir bilgisayarımda sivil bir şahsın özel
bilgilerinin olduğu ve bununda kişisel verileri kaydetmek suçu kapsamına girdiği iddiası ile
ilgili olarak iddianamede ve teknik inceleme raporlarında da görüldüğü üzere, bu belgenin
dosya yolu ikk/komutan ziyaret/ diye gidiyor klasörünün içerisinde yer almaktadır. Şimdi
görev fonksiyonum kapsamında komutana gelen ziyaretçi, mektup, tebrik kartı yollayan
şahısların kim olduğuna ait komuta katına bilgi vermek maksadıyla açık kaynakta yani
internette anılan şahısların kim olduğuna dair hazırlanan bilgi notudur. Yansı 8'de ek
klasörlerden belgenin içeriğine bakıldığında anılan bilgilerin internetten kolaylıkla
ulaşılabilecek bilgiler olduğu görülmektedir. Komuta katına gelen mektup, koli, dergi ve
ziyaretçilerin hepsinin komutan tarafından tanınması mümkün değildir. Resen koruma yani
koruma istemese dahi devlet tarafından korunması gereken personel statüsünde olan bir
komutan için bunun yapılması görev fonksiyonum içerisinde yer almaktadır. Görev
fonksiyonum gereği yaptığım ve özel bir uğraş harcamayarak internetten elde edilen bilgilerin
suç olarak algılanmasını kabul etmiyorum. Yine aynı şekilde iddianamede örgütün amaçları
doğrultusunda haber elemanı kullanımı ile ilgili olarak ben hangi örgütün elemanıyım
bilmiyorum, birilerinin bana bu örgütün ismini, amacını, faaliyetlerini açıklamasını istiyorum.
Ben herhangi bir örgütün sempatizanı veya üyesi değilim ben Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir
subayıyım. Görevim gereği silahlı kuvvetler personelinin yıkıcı, bölücü ve irticai unsurlara
yönelik takibi kapsamında yapılan çalışmaların tarafıma suç olarak yüklenmesini kabul
etmiyorum. Yıkıcı, bölücü ve irticai faaliyetlere yönelik çalışmaları ben kendi arşivim için
yapmıyorum ve kendime özel bir arşiv de tutmuyorum. Anılan dönemdeki yasal mevzuat ve
emirler çerçevesinde yapılan çalışmalar resmi yazışmalar eşliğinde ilgili kurumlara
bildirilmiştir. İddianamede yer alan haber elemanı kullanımı ve çeşitli fotoğraf, video
çekimleri 2937 sayılı kanunun 5'nci maddesi, 1050 sayılı kanunun 77 nci maddesi, 1324 nolu
Genelkurmay Başkanlığının görev ve yetkilerine ilişkin kanun ve Deniz Kuvvetleri Yönergesi
14-5,  Deniz Kuvvetleri  Komutanlığı  Haber Alma Ödeneği Sarf  Yönergesi
kapsamındayapılmıştır. Dolayısıyla bu hususlara ilişkin tarafıma yüklenen suçlamayı kabul
etmiyorum. Yukarıda bahsettiğim kanun maddeleri ve emirler çerçevesinde yıkıcı, bölücü ve
irticai faaliyetlere ilişkin yapılan faaliyetlerin suçmuş gibi tarafıma yöneltilmesinede anlam
verememekteyim. Diğer bir konu ve en önemli konu Gölcük, Değirmendere’de usulsüz olarak
cami hoparlöründen dini yayın yaptırarak ve bunu gerekçe göstererek asılsız ihbarlarda
bulunduğum veya bulundurduğum, toplumda gerilim çıkarmayı amaçladığım, sivil toplum
faaliyeti içerisinde yer alan suça karışmamış insanları bizzat kışkırtarak, marjinal sloganlar
atmalarını sağlayarak suç faaliyeti içerisinde göstermeye çalıştığım iddiaları ile ilgili hiç bir
suçlamayı kesinlikle kabul etmiyorum. Yansı 9 konuya ilişkin ek klasörlerde yer alan ve 5
nolu hardiskte bulunan 20 Mart 2008 ve22 Kasım 2008 tarihli toplantı gündemi başlıklı 2
adetword belgesini daha önce hiç görmedim. Sözde istihbarat şube müdürü odasında yapıldığı
iddia edilen toplantıya katılmadım ve böyle bir toplantının yapıldığınıda duymadım. Lütfen
yansıya bakın ve yansıda Kemalettin Yakar isminin nerede yer aldığını bulun.
Göremeyeceksiniz çünkü yok. Sözde bu toplantı tutanağını hazırlayanların oynanmış
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olduğuna emin olduğum üst verilere göre sözde kimler tarafından oluşturulduğuyansıda
görülmektedir. Buna rağmen sözde bu suç iddianamede bana suç olarak yazılmıştır. Hiç sorun
değil, kimler tarafından yapılmış gibi gösterildiğini anlatınca sizlerde gerçekleri göreceksiniz.
Şimdi sözde 2006 ve 2008 yıllarında yapılan toplantıya yansıda görüyorsunuz Kartal, Şahin,
Kaptan, Gözcü, Barış ve Fener kodlu elemanların katıldığı ve sözde bu elemanlara bu
toplantıda görevler verildiği belirtilmektedir. Uzun bir süre Donanma komutanlığında görev
yapmaktayım ve yukarıdaki sözde elemanlardan bu saydığım elemanlardan sadece bir tanesini
tanırım. Anılan şahıs biraz önce bahsettiğim kanun ve yönergeler kapsamında özel haber
elemanı olarak kullanılmış ve 2007 yılında ilişiği kesilmiştir. Bu konu ek klasörlerde de açık
olarak gözükmektedir. Şahin, Gözcü, Barış, Kaptan ve Fener kodları çalıştığım süre zarfı
içerisinde ve bildiğim kadarıyla öncesinde de haber elemanı kodu olarak kullanılmamıştır.
Yansı 10 peki 2007 yılında kullanımına son verilen kartal kodlu özel haber elemanı nasıl
oluyorda 2008 yılında ki sözde toplantıda bulunuyor. Cevabını ben vereyim, yalanla dolanla
bir belge üretirseniz mutlaka bir hatayaparsınız ve 2007’den itibaren olmayan birisine
2008’de toplantıya katıldı dersiniz. Peki sadece bir hatamı yapılmış bu konuyla ilgili, hayır
ben hata sayılarını saymayacağım sadece tek tek göstereceğim sizler sayınız. Şimdi polis
tespit tutanağı ve iddianamede 5 nolu disk ile Kemalettin Yakar’ın kullandığı bilgisayardaki
haber elemanlarının kullanımına ilişkin belgelerde benzerlik olduğundan bahsediliyor. Neye
göre benzerlik anlamadım. Benzerlik var ama farklılık yok bumu denmektedir. Ya da peşinen
hükmemi gidilmiştir. 5 nolu diskte yer alan haber elemanı yazışmalarına baktığımızda;2001,
2004 ve 2006 yıllarına ait word belgeleri bulunmaktadır. Bu belgeleri incelediğimde
hafızamın beni yanıltmadığını ve manüpülatif belgelerin izlerinin kolaylıkla görüldüğünü
belirtmek isterim. Şöyleki 2001 yılında yazılmış word belgesine baktığımızda evrak
numarasının yer aldığı kısmın sonunda yer alan BAAOO kısaltmasına, evrak tarihine, yine alt
kısımda yer alan ve evrakın kim tarafından yazıldığı ve bilgisayarda hangi klasör içine
kopyalandığına dair izlere dikkatinizi çekmek istiyorum. Üst makama gönderilen gizlilik
derecesine haiz evraklara 2001 yılında bu kod eklenmiştir, eklenmektedir. Bu usul daha sonra
kaldırılmış ve bunun yerine yansıda sağ tarafta gördüğünüz gibi gizli evrak kontrol numarası
yazılması işlemine başlanmıştır. Ne zamandan itibaren, 2004 o da orada gösteriliyor. 2001
yılındaki örnekte bu görülmektedir. Yine aynı şekilde 2004 yılında yapılan yazışmada da bu
söylediklerimin ispatı açık olarak görülmektedir. Bu evraklar benim bildiğim ve resmi olan
evraklar zaten söylüyorum. Peki ne oldu da2001 yılında kullanılan kod 2004 yılında kontrol
numarası olarak kullanılmaya başlanmışken resmi olarak, sözde 2006 yılındaki evraklarada
kondu. Şöyle izah edeyim 2001 yılındaki evrakın üzerinden sahte bir evrak üretirseniz sonuç
aynen böyle olur. Yine aynı şekilde 2001 ve 2004 yılındaki word belgelerinde biraz önce
belirttiğim gibi alt kısımlara bakın bu sefer evrakın kim tarafından yazıldığı ve bilgisayarda
hangi klasör içine kopyalandığına dair izler var iken neden 2006 yılına ait word belgelerinde
bu husus belirtilmemiştir. Neden mi sayın başkanım sahte ve manüpilatif o yüzden. Evet 2001
yılında ve 2004 yılında haber elemanlarına ilişkin yazılmış olan belgeleri biliyorum. Ancak
yukarıda belirttiğim çelişkilerin yer aldığı, çeşitli kodlar verilmiş, sahteliği açıkça gözüken ve
altında imzam bulunmayan belgeleri kabul etmiyorum. Bu konuyla ilgili polis tespit
tutanağında da bu konu esasında doğrulanıyor. Bakın benim bilgim dahilinde olan haber
elamanlarının kimlik fotokopilerinin taranmış hallerinin bilgisayarda bulunduğu ifade
edilmektedir. Evet doğru resmi olarak haber elemanı yazışmalarının arkalarına anılan
şahısların kimlik fotokopileri konulmuştur. Ancak bu sahte belgelerdeki sözde haber
elemanlarının hiçbirinin kimlik fotokopileri yoktur. Neden, çünkü sahte kaçıncı hata. Ama
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daha bitmedi devam ediyorum şimdi çok güzel yerler var bakın şimdi. Daha önce
duymadığım bu kodlar ve görmediğim bu belgelerde yer alan şahısların isimleri ek klasörlerde
açık açık yer almaktadır. Şimdi sözde toplantının netleştirilmesi maksadıyla açıkça isimleri
yer alan, bu şahısların Donanma komutanlığına girip girmediklerinin ve istihbarat şube
müdürü odasında yapılan sözde toplantının odanın kullanıcısı olan şube müdürünede
sorulmasının ve sözde haber elemanı olarak geçen şahısların kendilerinin haber elemanı olup
olmadıkları, oldularsa kim tarafından kullanıldıkları ve böyle bir toplantıya iştirak edip
etmedikleri konuya ilişkin karanlıkta kalan hususların net olarak aydınlatılmasını
sağlayacaktır. İddianamede bana suç olarak yüklenen bu sözde toplantı ve toplantıda geçen
esas konunun, bana yüklendiği için içeriğini de inceledim. İstihbarat şube müdürü odasında
yapıldığı iddia edilen toplantıya ilişkin iddianamedeki hususlar ve ek klasörlerde yer alan
hususlar üzerinden bu konuyu net olarak anlatacağım. Bakın iddianamede ne diyor bunu
aynen okumak istiyorum. Belediye hoparlöründen dini içerikli yayın yapılması ve konun
ihbara konu olması olayıyla ilgili olarak soruşturmanın genişletilmesine karar verilmiştir. Bu
kapsamda diyor, ve işte tespitlerini yazmışlar geleceğim şimdi birazdan oraya. Arkasından da
diyorki Kocaeli il emniyet müdürlüğü ile yapılan yazışma neticesinde belediye hoparlöründen
dini içerikli yayın yapıldığı yönünde ihbarın yapıldığı dönem tutulan tutanaklar ve bilgisine
başvurulan kişilerin beyanlarından planın, planın icra edildiği ve ihbarın belirtildiği şekilde
emniyet birimlerine ulaştırıldığı anlaşılmıştır diyor. Yani bu konuya ilişkin soruşturmanın
genişletilmesine karar verilmiş ve sonuç olarak bu olay doğrulanmıştır diyor. Sayın başkanım,
ne kadar genişletildi bilmiyorum ama bu suçlamaları kabul etmiyorum. Şimdi bakın
soruşturmanın sözde ne kadar genişletildiğini anlatacağım sizlere. Yansı 15 şimdi yansıya
bakalım. İstanbul emniyet müdürlüğü soruşturmayı genişletmiş ve Kocaeli emniyet
müdürlüğüne bir yazı yazmış. İstanbul emniyet müdürlüğü yazısında ne istemiş ve Kocaeli
emniyet müdürlüğü tarafından ne cevap yazılmış yansıda görülmektedir. Şimdi ben izah
edeyim. İlgi yazı ile İstanbul C.Başsavcılığının (CMK 250 sayılı) 2011/164 sayılı soruşturma
kapsamında değerlendirilmek üzere 20 mart 2008 günü takip eden süreçte, tekrar okuyorum
20 mart 2008 gününü takip eden süreçte değirmendere ilçesi diye devam ediyor. Böyle bir
olay varmıdır yokmudur diye soruyor. Neden 20 mart 2008 diyor sayın başkan. Toplantı 20
mart 2008'de yapıldı ya ondan sonra oldumu diyor yani toplantıda o kararlar alındı diyor. Peki
şimdi emniyet amiri imzası var burada yazmış cevap vermiş. Bahse konu olayla ilgili Gölcük
ilçe müdürlüğü 155'e 3 adet ihbarın olduğu bu hususta bilgisine başvurulan şahısların
ifadeleri, Gölcük ilçe müftülüğünün ilçe emniyet müdürlüğüne yazmış olduğu yazı ile ihbar
tutanakları vs. bir yere koydum gönderdim diyor. Bakın altında imzası var. Peki iddianamede
de gördüğünüz üzere Kocaeli il emniyet müdürlüğünün ihbar kayıt defterinde belediyenin
hoparlöründen, iddianamede bu sefer dini içerikli yayın yapıldığı yönünde 3 adet kayıt
bulunduğu ve ayrıca diyanet işleri başkanlığının internet sitesinede mail ihbarı yapıldığı
belirtilmiştir diyor. Genişletilmiş bu soruşturma sonucu çıkan bu bilgileri okuduğunuzda
sözde olayın doğruluğu kanıtlanmış gözükmektedir. Söyleyecek hiçbirşey yok. Şimdi yansıda
genişletilmiş soruşturma sonuçlarından sonra sadece dikkatlice bakacaksınız ortaya çıkan
sonucu bir görün. Şimdi görüldüğü üzere sözde İstihbarat şube müdürü odasında yapılan
toplantı tarihi 20 Mart 2008’dir. Yani 20 Mart 2008 tarihinde bir toplantı yapılmış bu karar
alınmış bu kararlara yönelikte işte bu faaliyetler gerçekleştirilmiş bu faaliyetleride emniyet
tespit etmiş buyurun tespit ettim demiş koymuş buraya. Şimdi istihbarat şube müdürü
odasında yapılan duruşma tarihi 20 Mart 2008 dedik. Yani 20 mart 2008 tarihinde yapılan
toplantıda bu kararlar alınmış ve sözde haber elemanlarına görevler verilmiştir. Kimlere görev
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verildiği de açık olarakta gözükmektedir. Genişletilmiş soruşturma kapsamında doğruluğu
ispatlanan yazıda ne diyor Aynen okuyorum ama bu sefer başka bir emniyet amirinin imzası
varda o yüzden okuyorum bunu. Diyor ki, işte belirtilen faaliyetlerin yapılıp yapılmadığı
hususunda bir soru sorulduğu ve falan diyor ondan sonra diyor ki planın icra edildiği ve
ihbarın belirtildiği şekilde yapıldığı anlaşılmış olup bu hususta görevlilerimizce tanzim edilen
rapor yazımızın ekindedir diyor. Şimdi detaya bakalım. Yansı-18 ve19 Şimdi hiçbirşey
söylemeyeceğim bu polisin ihbar kayıt defteri tarihlere bakın siz sonra açıklayacağım. Orada
işaretli yerler var ben işaretlemedim polis işaretlemiş işte. Şimdi dikkatşice baktık ne diyor.
Konuya ilişkin 23/04/2007 tarihinde 2, 22/05/2007 tarihinde de 1 olmak üzere toplam 3adet
ihbar vardır. Biraz önceki yazıda İstanbul emniyet müdürlüğü şöyle sormadımı 20 Mart
2008’den sonra böyle bir olay var mı diye sormamış mıydı Kocaeli Emniyet Müdürlüğüde
evet 3 adet ihbarın doğru olduğunu resmi olarak bildirmemiş miydi. Resmi yazısıyla biraz
önce gösterdiğim emniyet amiri evet plan icra edilmiş dememiş miydi Şimdi nerden çıktı bu
2007 yılı. Başka bir şey söylememe gerek var mı yani yapılmak istenen olay için toplantı
kararları yaklaşık olay olduktan 1 yıl sonramı veriliyor bu nasıl kurgudur ve devletin
kurumları bizlerle dalga geçer gibi soruşturmayı genişlettik diyerek önümüze bunları
koyuyorlar diyecek başka bir şey bulamıyorum. Bu konuya ilişkin genişletilmiş soruşturmaya
göre nasıl ifade alınmış ve ifadeleri alınanlar ne demiş bir de bunlara bakalım ki olay daha da
netleşsin. Ve bu olayın nereden kaynaklandığı, problemin nereden kaynaklandığınıda ben size
göstereyimde gitsinler çözsünler şu problemi ya. Şimdi bakın ifade alınmış, bir görev
verilmişti ya İstanbul emniyet müdürlüğünden, Kocaeli emniyet müdürlüğüne onlarda Gölcük
emniyet müdürlüğüne yazmışlar. Emniyet müdürlüğünden 2 polis memuru gitmiş ifadelerini
almış anılan şahısların, işte kimlerin almış Yüzbaşılar camii resmi müezzini ile Yüzbaşılar
camisi yaptırma yaşatma derneği ve belirtilen işte başkanın şeyini almışlar ifadesini almışlar.
Aynen şöyle sormuşlar demişlerki 20 mart 2008'den sonra böyle bir olay oldumu,
duydunuzmu nedir bir anlatın falan demişler bunlarda genel olarak anlatmışlar bakın orada
diyor ki şimdi dernek başkanı, ben demiyorum orada kendi ifadesi var bu diyor böyle yayın
oldu diyor bizim diyor nereden geldiğini bulamadık edemedik diyor. Camii cemaati diyor,
cami içinde bulunan cemaat diyor gidiyor dernek başkanına söylüyor. Cami cemaatinin
şikayetide diyor işte ezan seslerinin falan ayarlanması ile ilgili yazı yazdık şeye diyor
müftülüğe diyor. Müftülükte işte kimse anlaştıysa çözüm bulmuşlar şimdi nasıl bir çözüm
bulmuşlar onuda göstereceğim. Diyor ki işte bu ne zaman oldu diyorlar ama şöyle soruyorlar
diyorlarki 20 mart 2008'den itibaren böyle birşey oldumu diyorlar evet 2008'de olmuştu diyor.
Yani öyle diyor 2008'de olmuştu diyor. 2 kişi böyle diyor. Sonra tabi böyle bir olay yolunca
yayın mayın olunca teknisyenide şeyini alıyorlar ifadesini alıyorlar bakın teknisyen ne diyor.
İşte bana diyor telefonla belediye başkanı aradı diyor. Diyor ki, işte böyle bir ezan sesi işte
dini yayın, vaazlar geliyor bir bak dedi diyor. Bu da gidiyor bakıyor kesiyor anteni kapatıyor
güya olayı. Buda onu söylüyor ifadesinde. Şimdi bakın belediye başkanı ifadesinde ne diyor
yine aynı şekilde soruyorlar belediye başkanına işte bu tarihten sonra duydunuzmu siz böyle
birşey. İşte o da diyor ben diyor o tarihlerde belediye başkanıydım böyle bir şey bana
telefonla ihbar geldi diyor. Bakın bana telefonla ihbar geldi diyor bende diyor şeyi aradım
diyor biraz önce teknisyen varya ifadesi alınan o teknisyeni aradım diyor. Böyle böyle birşey
var git bak dedim diyor oda bakıyor. İşte ne diyor teknisyen bakın dikkat edin. Görevim anons
sistemini satın aldığımız şirketle irtibata geçerek konu şirkete anlatılarak ne yapılacağı
hakkında bilgi almış. Onlarda yani firmada alıcının güçlü olmasından dolayı frekans
atlamasına maruz kaldığını beyan ederek antenleri kesmesini söylemiştir. Problem bu işte,
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problem bu. Firma söylüyor bunu, teknisyende söylüyor. Görüldüğü üzere ifadelerde aynen
20 mart 2008 ve sonraki süreçte böyle bir olay oldumu diye soruluyor. Cevaplarda genel
olarak evet oldu deniyor. Ama bunun raporu yazılırken emniyet müdürlüğü 2007 yılındaki
ihbar tutanaklarını buyurun böyle delil olarak koyuyor. Peki bu ifadesi alınan şahıslara 2011
yılında bir soru soruluyor bu soruşturma 2011 yılında oluyor ve 3 sene önceki olayı net olarak
hatırladıklarını ifade ediyorlar. Olabilir hatırlayabilirler iyide 3 sene öncesini hatırlayan bir
kişi 2 sene öncesini neden hatırlamaz yada hatırlayamaz mı. Lütfen yansıya bakın. 2009
yılında Gölcük müftüsünün yazısında ne deniyor. İşte böyle bir şikayet var kim şikayet ediyor
peki bunu bir bakın efendim yani cami görevlimiz diyor, cami görevlimiz 02/02/2009 tarihli
dilekçesi diyor. Ya cami görevlisi resmi olarak ya müftüye gidiyor diyor ki bu benim
dilekçem buyurun böyle bir şikayetim var diyor müftüde emniyet müdürlüğüne yazıyor.
Sonuç, bilmiyorum. Yani 2009 yılında cami görevlisi bizzat kendisi dilekçeyle üstlerine
müracaat ediyor. Peki ne işlem yapılıyor bilmiyorum. Ama tek bildiğim sözde genişletilmiş
soruşturma kapsamında bu konulardan bahsedilmiyor. Soruşturma genişletilmedimi,
belediyenin hoparlöründen kimin yayın yaptığı hala bulunamadımı, sistemi kuran firmanın
alıcılarının güçlü olduğunu söylemesine rağmen 2009 yılında da bu duruma çözüm
bulamadılarmı buna. Emniyet Müdürlüğü 2009 yılında da yapılan bu yayınların nerden
yapıldığını hala mı bulamadı. Ya iyide çözün artık şu alıcıların güçlü olmasından dolayı
karışan frekanslarıda ben zan altında kalmayayım. Başa dönelim bitiriyorum bu konuyu.
Sözde bu faaliyeti kim yapacaktıtoplantıya iştirak edenyansı 23 ve 24 sözde 5adet
haberelemanı doğrumu doğru. Toplantı böyle kararlaştırılıyor ya. Peki toplantıdan 1 sene önce
olan bu olayı kimler rapor etmiştir yansıda görülmektedir. Bakın bu şeyin, ihbar kayıt tutanağı
şeyi polisin. Kimler olduğu gözüküyor. Sözde haber elemanı olan şahıslarla bu şahısların aynı
olmadığı açık ve net olarak görülmüyormu, görülüyor. Nasıl genişletildi bu soruşturma inanın
anlayamıyorum. Peki böyle bir olay gerçekten yaşanmışmıdır bakın anlatayım size yaşandı.
Nasıl yaşandı, neler oldu. Gerçekte yaşandı. Ama nasıl, yansıda da görüldüğü gibi olay
hakkında yorum yapılmadan ilgili birimlere resmi yazı yazıldı, resmi yazı yazıldı aynı biraz
önce cami görevlisinin verdiği dilekçe gibi. Cami görevliside yorum yapmadan dilekçe vermiş
bende ben yazmadım ama bunu yazıldığını biliyorum. İşte, hiç yorum yok birşey yok böyle
birşey oldu bizde bildirmişiz ilgili birimlere bu kadar yani. Sizden talebim genişletilmiş olan
bu konuya ilişkin soruşturmayı gerçekten genişletip gerçekleri bir an önce ortaya
çıkarmanızdır. Göz göre göre planın icra edildiği şeklindeki ifadelerde bulunanlara bunun
hesabını sormanızı talep ediyorum. Bu kadar ciddi bir itham karşısında bizlerle alay eder gibi
planın icra edildiği şeklinde kesin sonuç belirtenleri de kınıyorum. Yalan üzerine kurulan
senaryoların mutlaka bir gün çökeceğini hepimiz biliyoruz. Bu komployu hazırlamak için
uğraşan ve yardım yataklık yapan acizlerin bulunmalarını talep ediyorum. Bunları oluşturarak
bizlerin 12 aydır özgürlük hakkımızdan,görevimizden, üniformamızdan ve sevdiklerimizden
ayrı kalmamızı marifet bilen vatan hainlerine söylenecek çok şey var ama burada
söylemiyorum. Vicdanı huzursuzlukları kendi kendilerinin sonlarını getirecektir. Şimdi terör
örgütü üyesi olmak suçuyla karşınızda bulunan Kemalettin Yakar’ın iletişim tespit
tutanaklarını göstermek istiyorum. Sanırım dikkat çektiği için dosyalara giren konuşmalarım
bunlar. Üçünü kardeşim ve dördüde arkadaşlarımla yapmışım. Dikkat çeken yerler sanırım
değerlendiren şahıslar tarafından koyu olarak belirtilmiştir. Şimdi 26. yansıya bir
gelebilirmiyiz. Şimdi bu hepsini istiyorsanız zaten vardır bakacaksınız ama en başta bu
olduğu için. Bakın ne konuşulmuş terör örgütüne üye bir şahıs tarafından ne konuşulmuş. Bir
sınıf arkadaşımı aramışım 23 senedir tanıyorum. Ve onunla geçen, o da bu davalarla ilgili bir
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şey içerisinde değil yani terör örgütü üyesi falan değil yani silahlı kuvvetler personeli aynı
benim gibi. Ne konuşmuşuz havadan sudan konuşmuşuz onunda bir küçük kızı var benimde
bir kızım var kızın okulundan bahsetmişiz. Sonra ben demişim ki, napiyorsun, onlarla
uğraşıyorum abi sen ne yapıyorsun demiş. İyi bu tarafa gelecekmisin demişim. Arkadaşım
Karamürsel'de oturuyor ben Gölcük'te oturuyorum bunu sormuşum. Bu da dosyaya terör
örgütü üyesi olan benim bir örgüt konuşmam gibi konulmuş. Diğerleri aynı şekilde zaman
almamak için tek tek incelemiyorum. Gördüğünüz üzere bu konuşmaların neresi bir terör
örgütü üyesinin dikkat çekici konuşmalarıdır. Bu konuşmalar üzerine ne diyebilirim. Ancak
şunu diyebilirim ben terör örgütü üyesi değilim bu konuşmalarında bir örgüt üyesi
konuşmalarına benzemediği açık ve nettir. Sizler, bir örgütün, hele hele silahlı terör örgütünün
ne demek olduğunu, nasıl faaliyetler içinde bulunduklarını, nasıl iletişimde bulunduklarını çok
iyi bilen kişilersiniz. Gerçek örgüt konuşmaları bu konuşmalara benziyor mu. İddianamede
geçen başka bir konu, her ne kadar bu konuyla ilgili 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesinde
tutuklu olarak yargılansamda iddianameye girdiği için cevap vereyim. Kendi kullanımımdaki
3 adet bilgisayar ve bunlara ait 5 adet harddisk odamda diğer personelin kullanımda olan
bilgisayar ve aramada ele geçen diğer hardisklerde ve digitallerde, bilirkişi raporuna ve
emniyet müdürlüğü teknik inceleme raporuna göre geri dönüşümdeki belgelerde dahil olmak
üzere tek tek çıkardım 500.000'in üzerinde belge, fotoğraf ve digital veri bulunduğunu tespit
ettim. Yansı 31'de yaklaşık 500.000 belge içerisinde suç teşkil ettiği bildirilen belgelerin
kaçında yansıda gördüğünüz gibi açık olarak oluşturanı ve son kaydedicisi Kemalettin
Yakar’dır. Sadece 1 tanesinde açıkça hedef gösterilerek aman karışıklığa mahal vermeyelim
dermiş gibi açıkça yazılmıştır, herkese yapıldığı gibi. İfadelerimde, bilirkişi ve emniyet
müdürlüğü teknik inceleme raporlarında da açıkca görüldüğü üzere kullanımımdaki
bilgisayarların kullanıcı isimleri D, ikk ve kemal şeklindedir. Düşünün ben öyle bir insanım ki
500.000 üzerindeki yazışmayı, fotoğrafı ve saireyi bu kullanıcı isimleri ile oluşturuyor ve
kaydediyorum. Ama suç teşkil ettiği söylenen belgeyi benim yaptığım belli olsun diye açık
açık Kemalettin Yakar olarak oluşturuyor ve kaydediyorum ve saklıyorum. Söyleyecek birşey
bulamıyorum. Sonuç olarak, tarafıma atılan suçlamaları kabul etmiyorum. Savunmamın
başında da belirttiğim gibi 12 aydır çektiğim vicdan azabını dahada arttırmamanızı ve
Hasdal’da bulunan komutanlarımın ve silah arkadaşlarımın yanına dönme talebimi belirterek,
tahliyemi talep etmiyorum. Son olarak, Türk milletine ve silah arkadaşlarıma, bizim yüzümüz,
her zaman temiz ve pak idi. Daima temiz ve pak kalacaktır. Yüzü çirkin, vicdanı çirkinliklerle
dolu olanlar, bizim vatansevercesine, vicdanlıca ve namusluca hareketlerimizi küçük ve çirkin
ihtirasları yüzünden çirkin göstermeye kalkışanlardır. Bizlere bu komploları kuranları
lanetliyor, inancım gereği de bu komploları kuran gerçek vatan hainlerinin ve bu vatan
hainlerine yardım eden alçakların, bu komplolar ve bunların veballeri boyunlarında
bulunduğu sürece son nefeslerini kolay kolay veremeyeceklerini bir kere daha hatırlatıyorum.
Türk ordusu, dış düşmanların hakkından gelmesini bilmiştir ve bilecektir. Allah, Türk
ordusunu ve vatansever mensuplarını, iç düşmanlardan, işbirlikçilerden ve namertlerden
korusun. Savunmam bundan ibarettir" şeklinde beyanda bulunduğu anlaşılmıştır.

Sanık Kemalettin Yakar'ın (Kapatılan) İstanbul 12 Ağır Ceza Mahkemesi'nin
2010/34 Esas sayılı dava dosyası ile birleşen 2011/111 Esas sayılı dava dosyasında
09/04/2012 tarihinde 6. celsede alınan savunmasında özetle;"İddianamede şüpheli
Kemalettin Yakar'ın eylemine uyan ergenekon silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan, suç
işlemeye tahrik suçundan ve kişisel verileri kaydetmek suçundan cezalandırılmasına
denilmektedir. Bu suretle de 15 aydır tutukluyum. Ben de bu suç isnadları üzerine hem ilk
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savcılık sorgumda hemde burada bir önceki duruşmada diyeceklerimi söyledim yine aynı gün
taleplerimi bildirdim bu aşamada talep ettiğim hususların dışında çok fazla ekleyeceğim
birşey yoktur. Bakın o zaman söylediğim neyse bugünde aynı yerdeyim ancak bir önceki
duruşmadaki taleplerimi çok kısa olarak hatırlatmak istiyorum. Tekrar söylüyorum ben
herhangi bir terör örgütünün üyesi değilim, TSK personeliyim. Görevim gereği silahlı
kuvvetler personelinin yıkıcı, bölücü ve irticai faaliyetlere yönelik takibi kapsamında yapılan
çalışmaların tarafıma suç olarak yüklenmesinide kabul etmiyorum. Kanun maddelerini emirler
çerçevesinde yıkıcı, bölücü ve irticai faaliyetlere ilişkin yapılan faaliyetlerin suçmuş gibi
tarafıma yöneltilmesinede anlam verememekteyim. Şimdi bu dava kapsamında 13 ocak 2011
tarihinde savcılığa çağırıldım, tutuklandım. Tutukluyken 13.A.C.M'nde casussun dediler,
yargılanmaya başladım. Daha sonra 10 A.C.M'de yürütülen soruşturma kapsamında savcılığa
çağırıldım bir kere daha tutuklandım. 10 A.C.M'deki dava ile ilgili çağırıldığımda sorulan
sorulara genel olarak dedim ki, iyi hoş sorun da, ya bunları daha önce bana sordular ve
tutuklandım dedim. Olsun dediler yine tutukladılar. Sonra iddianameler çıktı ek klasörler hep
aynı, çok farklı birşey yok. Ama iddia edilen suçlar farklı tabi, olsun yargılanalım
veremeyecek hesabım yok dedim. Yargılanmaya başladım sıra geldim ön savunmalara ve
sorguma 11 ocak 2012 tarihinde ilk önce burada, sonrada 1 gün sonra 12 ocak 2012 tarihinde
10 A.C.M'de ön savunmamı ve sorgumu tamamladım. Ek klasörler aynı olunca her iki
savunmamda doğal olarak hemen hemen aynı, sonra sorgular bitince kendi kendime dedim ki,
2 ayrı davada yargılanıyorum ek klasörler aynı, dolayısıyla savunmalarım aynı, sorgularım
sırasında iddia makamları ve mahkeme heyetleri tarafından sorulan sorularda hemen hemen
aynı. Hayal falan görüyorum dedim herhalde, kendi kendime. Sonra kendimden emin olmak
için duruşma tutanaklarını aldım inceledim. Bana sorulan sorular aynı. Şimdi ben burada tanık
dinletmek gerekir diye düşünürken diğer davaya tanıklar çağrılıyor ve çağrılan tanıklara
sorulan sorular aynı. Orası biraz daha hızlı ilerliyor sanırım. Tam anlamadım o kısmını
bilmiyorum. Neyse, hazır aynı sorular soruluyorken yeminli tanıklara da onlarda gelmişken
bende sorularımı sorayım dedim ve bu tanıklara sorularımı sordum. Hem diğer sanıklarda
sordu, savcılık makamı da sordu, mahkeme heyeti de sordu. Cevaplar burada, mahkemeye
sunmak istiyorum. Detaylara bakarsınız. Tabi benim için bu suçlamalarda en önemli husus
terör örgütü üyesi olduğum. Bende bu yeminli tanıklara tek tek bu konuya ilişkin soruları
sordum verdikleri cevaplar orada var. Ben savunmamda demiştim ki oradaki malzemelerin
hepsi İKK kısıma ait değildir diğer kısımlara ait malzemelerde vardır. Ben o malzemeleri
diğer kısımlardan aldım ve yer sıkıntısı nedeniyle oraya koydum saklamadım demiştim.
Mahkeme inandı mı inanmadı mı bilmiyorum. Tanıkları çağırdılar ve sordukları sorulardan
olayın benim dediğim gibi olduğunu, tanıklara sorduğunu sorgularıyla orada göreceksiniz.
Dolayısıyla soruşturma savcısı ve iddianamede belirtildiği gibi illegal bir şeyleri saklama
çabasının olmadığı orada net olarak ortaya çıkmıştır. Yine iddia makamının iddia ettiği gibi
oraya gömülü vaziyette bulunmuştur şeklindeki ifadenin ne kadar yanıltıcı olduğu ve oranın
zaman zaman depo gibi kullanıldığı net olarak yine orada ortaya çıkmıştır. Ben bunları
soruşturma savcısına da belirtmiştim inanılmadı. Ama imzasız ihbar mailine inanıldı.
Unutulmamalı ki gerçekler gizlenemez ve mutlaka bir gün ortaya çıkar bu zamana kadar
doğru neyse onu söyledim bundan sonrada buna devam edeceğim korkum yok. Sorulara
bakarsınız, niye oraya koydun, yada koydun mu sorusu sık sık ta sorulmuştur orada bunun
cevabını verdim, tanıklarda vermiş. Daha hala bana kimse kalkıp ta oraya bilerek sakladın,
gömdün demesin. Eğer oraya konulması idari bir konuysa, oranın zaman zaman bu şekilde
kullanıldığı orada çalışanlar tarafından genel olarak biliniyorsa, oraya malzeme konulmasının
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özel yetkili savcılarla ne alakası var. Herhangi bir yere birşey koyacağımız zaman özel yetkili
savcılaramı bildireceğiz. Aa yok efendi bir dakika, içinden suç unsuru olduğu iddia edilen
dijital veriler çıktı deniliyorsa onuda söyledim. Vicdansız, namert, iş birlikçiler tarafından
yapılmış bir komplodur bu. Ve o sahte belgeleri ilk kez soruşturma esnasında gördüm. Bu
söylediğime de inanılmadı. Ama kendimden eminim. Bunun benim dediğim gibi olduğu
ortaya çıkacak, esasında çıktı. Hazırlanmış bilirkişi raporlarını incelemenizi ve
söylediklerimin doğruluğunu da bir kerede oradan teyit etmenizi talep ediyorum. Yok, biz o
bilirkişi raporlarını kabul etmiyoruz diyorsanız o zaman mahkemeniz tarafından bir bilirkişi
ataması yapılmasını ve gerçeklerin bir an önce ortaya çıkartılmasını talep ediyorum. Diğer bir
konu, şimdi hakkımda bir sürü ihbar maili var illegal işler içerisinde, casusluk yapıyor,
örgütün malzemelerini saklıyor falan diye işte dolayısıyla tanıklara bu sorularda soruldu
cevaplar yine orada var. Hiçbiri ile akrabalık bağım yok bu arada, çoğuda istihbaratçı çeşitli
yerlerde çalışmışlar yani bu kadar illegal faaliyet içerisinde bulunan benim gibi bir adamın
mutlaka ufakta olsa bir açığını görürler, duyarlar, görüp duymayı bırakın da adamların görevi
bu, dolayısıyla bu konuya ilişkin sorulan soruların cevaplarını orada göreceksiniz uzun uzun
anlatmayacağım. Kısaca benim illegal bir yapılanma içinde olmadığımı, terör örgütü
üyeliğimi duymadıklarını, illegal faaliyetlerimin bulunmadığını, böyle bir faaliyetimin olması
durumunda bunun en azından duyabilecekleri şeklinde ifadeler mevcut orada. Bunlarda
mahkemenize sunmuş bulunuyorum. Yine söylüyorum bana inanmadınız, o zaman bu yeminli
tanıklara inanın. İmzasız ihbar mailine itibar gösterildiği kadar benim söylediklerime,
tanıkların ifadelerine de itibar gösterin. Bakın yanlış anlaşılmasın kimseden aman
dilemiyorum. Sadece, gerçeklerin ortaya çıkması için bunları belirtiyorum. Şimdi, Gölcük
Değirmendere'de usulsüz olarak cami hoparlörlerinden dini yayın yaptırarak ve bunu gerekçe
göstererek asılsız ihbarlarda bulunduğum veya bulundurduğum, toplumda gerilim çıkarmayı
amaçladığım, sivil toplum faaliyeti içerisinde bulunan suça karışmamış insanları bizzat
kışkırtarak marjinal sloganlar atmalarını sağlayarak suç faaliyeti içerisinde göstermeye
çalıştığım iddialarıyla ilgili hiç bir suçlamayı kesinlikle kabul etmediğimi belirtmiş ve bu
konuya ilişkin detaylı açıklamamı da yapmıştım. Bir önceki duruşmada da belirtmiştim ama
şimdide çok kısa belirtmek istiyorum, çünkü çok ilginç birşey var. Gerçi anlatmıştım zaten
olay ilginç, ilginçlikler var tabiki. Bakın konu neydi 5 nolu harddisk içinde iki tane dijital
word belgesi var bu belgelerde işte istihbarat şube müdürlüğü odasında sözde yapılan bir
toplantıya ilişkin bilgiler var. İçeriği neydi, işte biraz önce söyledim değirmendere cami
hoparlöründen dini yayın yaptırılacak sonra işte efendim bu nasıl iş ya böyle iş olur mu falan
denilerek suça karışmamış insanlar kışkırtılacak. Bu konuya ilişkin detaylı açıklamayı yaptım.
2 tane emniyet müdürünün buradaki açıklamalarını gösterdim size, ne diyorlardı.
Soruşturmayı genişlettik, araştırdık, soruşturduk ve evet i2008'de bu plan icra edilmiş
diyorlardı ama böyle derken de delil olarak 2007 yılındaki, 2007 yılındaki ihbar kayıt
tutanaklarını dosyaya koyuyorlardı öyle değil mi, hatırladınız. Bende burada demiştim ki nasıl
olur 2008 yılında sözde toplantı yapmışız ama evet doğru yapıldı diyenler buna delil olarak
2007'deki ihbar tutanaklarını ne amaçla önümüze koyuyorlar demiştim. Ve bunun üzerine,
sizden talebim genişletilmiş olan bu konuya ilişkin soruşturmayı gerçekten genişletip
gerçekleri bir an önce ortaya çıkartmanızdır. Göz göre göre planının icra edildiği şeklinde
ifadelerde bulunanlara bunun hesabını sormanızı talep ediyorum demiştim ve bu talebimi
tekrarlıyorum. Bu sahteciliğin gerçekleştiğini resmi yazılarıyla bildirenlerden ve bizlerle dalga
geçer gibi soruşturmayı genişlettik diyerek önümüze bu belgeleri hazırlayanlara bunların,
bunun hesabını sormanızı talep ediyorum. Şimdi, bu dijital word belgelerini burada
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göstermiştim bu suçu bana yüklüyorsunuz ama benim ismim nerede burada, bu raporda
nerede görüyorsunuz demiştim. Ne sahte belgenin içinde ne sahte dosya üst verilerinde
Kemalettin Yakar ismi yoktu, göremedik burada. İddianame neden bu sözde suçu bana
yüklüyor anlayamıyorum demiştim o zaman. Şimdi, dava ek klasörlerini ve polis tespit
tutanaklarına baktım ve bakıldığında çıkıyor bazı şeyler. İlginç bir husus var demiştim bir tane
değil ama bir tanesini söyleyeceğim şimdi. Şimdi bu dijital belgelerde ismimin geçmediğini
belirtmiştim ya, peki kimin ismi geçiyor. Ve bu ismi geçen şahıslarla ilgili ne yapılmış
biliyormusunuz. Bakın ben burada ismi geçen şahıslar suçlu demiyorum. Zaten sözde
yapıldığı iddia edilen bu toplantıyı ve toplantıda alınan kararların yer aldığı dijital verilerin
sahte olduğunu ve vatan, millet sevgisi bilmeyen ne yediği belirsiz aciz kişiler tarafından
hazırlanmış dijitaller olduğunu burada açık açık anlattım ve ispatladım. Ama şunuda
belirtmek isterim sırf sahte dijital belgelerin üst verilerinde ismi geçiyor diye burada bulunan
komutanlarım var. Dolayısıyla bu husus belirtmem gerekiyor. Şimdi bu sahte dijital
verilerinde ismi geçen şahıslar kimlerdir bu şahıslarla ilgili ne yapılmıştır çok kısa
anlatacağım, geçeceğim. 13 ocak 2011 tarihinde soruşturma kapsamında savcılığa çağırıldım
ve sorulan sorulardan sonra tutuklandım. Bakın 13 ocak 2011 tarihinde bu meşhur dijital
belgelerin üst verisinde ismi geçen personelden bir tanesi bu konuyla ilgili hiç savcılığa bile
çağırılmamış, diğer bir tanesi ise çağırılmış ve bu konu kendisine nasıl sorulmuş ve ne cevap
alınmış sonrasında ne olmuş. Aynen okuyorum savcılıktan, soruldu, İstihbarat kısım
amirliğinden ele geçirilen 5 numaralı harddisk içinde bulunan İKK\Haber elamanları isimli
klasördeki toplantı 12 00 3 08 isimli word belgesinde, toplantı gündemi başlıklı 20 mart 2008
tarihinde istihbarat şube müdürü odasında yapılan toplantıda alınan kararların yazılı olduğu
belge içeriğinde içeriğini okumuşlar, bahse konu word belgesinin teknik özellikleri
incelendiğinde 18/11/2006 tarihinde Tamer Zorlubaş isimli kullanıcı tarafından oluşturulduğu,
20/03/2008 tarihinde İlhan Kayış isimli kullanıcı tarafından kaydedildiği tespit edilmiştir.
Belgeden toplantının 20 mart 2008 tarihinde istihbarat şube müdür odasında yapıldığı,
Donanma komutanlığından gelen cevabi yazıya göre de, sizin diyorlar, bu tarihte şube müdürü
olarak görev yaptığınız anlaşılmıştır. Cami veya belediye hoparlöründen çevredekilerin
duyacağı şekilde dini yayın veya kuran okutulması kim, kimler tarafından ne amaçla
planlanmıştır, soru. Cevap, kesinlikle bu içerikteki bir metinden haberim yoktur. Böyle bir
belge hazırlanmamıştır. Tamemen, manipülatiftir. Tamer Zorlubaş'ın Deniz Kuvvetlerinde
albay olduğunu bilirim, ancak tanımam. Ancak daha önce donanmada istihbarat şube müdürü
olarak çalıştığını biliyorum. Soru 2, Belgede ortalığı karıştırmak için polise ve savcılığa ihbar
yapılacağı ve AKP kastedilerek hadlerini aştıkları ifade edileceği yazılı olduğu görülmüştür.
Ortalığı karıştırmak olarak kastedilen nedir bu şekilde ne amaçlanmıştır. Cevap, böyle bir
belge düzenlemedim, kimin ne maksatla düzenlediğinide bilmiyorum demiştir ve savcılık
tarafından da serbest bırakılmıştır. Bitti, bu kadar işte. Konu sözde ilgisine bu konu sorulmuş,
biraz önce işte okuduğum cevaplar alınmış ve serbest bırakılmış. Şimdi iddia makamına
soruyorum, sözde ilgilisine yani bu sahte dijital verinin üst verisinde ismi yazıyor diye
sordunuz bu soruyu, oda böyle birşey yok dedi serbest bırakıldı ve herhangi bir dava da yer
almadı. İyide, iddia makamı bu iddialarını iddianamede neden bana yapıştırdı. Yani bu
konulara neden ben cevap vermek durumundayım. Cevap vermekten kesinlikle çekinmiyorum
kaldı ki cevabını resmi belgeler le ortayada koydum ve detaylı olarakta anlattım demek
istediğim şu bu konu bana savcılık sorgumda da sorulmadı, niye, bu sahte belgelerde ismim
yok o yüzden. İyi de neden iddianamede can alıcı bir nokta bana yapıştırıldı. Bakın, sadece bu
dava ile ilgili iddianamede değil 10. A.C.M'de tutuklu olarak yargılandığım dava da bu konu
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yer almamaktadır. Bunun anlamını açıklayacak biri varmı. Yoksa açıklamaya gerek yok,
hakkında ne yediği belirsiz kişiler, vatan hainleri, kalleşler kime hizmet ettiğinin farkında
olmayan acizler tarafından gönderilen imzasız ihbar mektupları var o yüzden sen terör
örgütünün üyesisin denilip kesip atılacakmı, atılacak. Bakın bu kalleşlerin, bu acizlerin, bu
vatan hainlerinin oynadığı oyunu görün, görün ki burada ve diğer davalarda yargılanan vatanı
milleti üzerine yemin eden bu insanların anlına kazınmaya çalışılan terör örgütü üyeliği
damgasını bir an öncesilin. Bunun vebalini kimse kaldıramaz. Ayrıca, iddianamede örgütün
amaçları doğrultusunda haber elemanı kullanıldığıyla ilgili kısım içinde bir kaç diyeceğim
var. Bir önceki duruşmada söz de toplantının netleştirilmesi maksadıyla açıkca isimleri yer
alan bu şahısların donanma komutanlığına girip girmediklerini, ve istihbarat şube müdürü
odasında yapıldığı söylenilen sözde toplantının odanın kullanıcısı olan şube müdürüne
sorulmasını ve sözde haber elemanı olarak geçen şahısların kendilerinin haber elemanı olup
olmadıklarını, oldularsa kim tarafından kullanıldıkları ve böyle bir toplantıya iştirak edip
etmedikleri veya kendilerine böyle bir görev verilip verilmediğinin sorulması bu konuya
ilişkin karanlıkta kalan hususların net olarak aydınlatılmasını sağlayacaktır demiştim. Şimdi
biraz önce o odanın sahibi olan şahsa bu sorulmuş, ve gösterdim okudum. Haber
elemanlarıyla ilgili iddialarda sahtecilikleride bir önceki duruşmada net olarak göstermiştik.
Kimlerin haber elemanı olduğunu, kimlerin haber elemanıymış gibi sahte belgeler
hazırlanarak bu harddiskin içine çakıldığını net olarak burada açıklamıştım. Ancak şu an yine
ilginç birşey var kimse bu haber elemanları, çağırın nedir ne değildir, seni kim görevlendirdi,
bu cami olayıyla ilgili bildiklerin nedir diye sorun demiştim ya biraz önce, şimdi siz sormadan
biz çağırmadan önce haber elemanları olduğu iddia edilen 2 şahsa, aynı şeyler soruluyor
dedimya diğer dava ile 10 A.C.M'nin 84. celsesinde hem ben, hem bir kısım sanıklar bunu
sordular ve verdikleri cevaplarda burada onlarıda vereyim size. Kısaca şöyle diyorlar, siz
okuyacaksınız orada ne Kemalettin Yakar ne de başka birisi beni haber elemanı olarak
kullanmadı, bu zamana kadar hayatımın herhangi bir döneminde istihbarat faaliyetlerinin
herhangi bir görevde de çalışmadım kimse de bana böyle bir teklifte bulunmadı, donanma
komutanlığında yapıldığı iddia edilen toplantılara katılmayı bırakın, donanma komutanlığının
kapısından içeri girmedim dolayısıyla bu dijital veriler sahtedir diyorlar. Ama yinede eğer bu
konuya ilişkin kafanızda soru işaretleri varsa, bu iki şahısla birlikte diğer adı geçen şahısları
burada tanık olarak dinlemenizi talep ediyorum. Şimdi efendim bu davalarda en çok bana
koyan ne biliyormusunuz, en küçüğümüz bile en az 25 sene yani neredeyse ömrünün yarıdan
fazlasını, zaman zaman ailesini bile ihmal ederek bu vatan, millet ve bayrak için çalıştı. Ama,
şu an geldiğimiz noktada, alnımızın ortasına kazınmaya çalışılan sen terör örgütü üyesisin
iddiasıyla yaşamak, yaşadığımız zorlukların en ağırıdır ve bu iddialara destek olmaya çalışan,
gözleri görmeyen, kulakları duymayan, okuduklarını anlamayan, anlatılanları dinlemeyenlere
burada biz şimdi ne diyelim. Bakın bununla ilgili çok kısa bir konu belirteceğim şimdi. Şimdi
ortada bir iddia var ve bu iddiaları bizler sizlere anlatmaya çalışıyoruz öyle değilmi bizim bu
aşamada doğruları söylemek ve bu oynana komploları ortaya dökmekten başka bir
sorumluluğumuz varmı, yok. Başka bir muhatabımız varmı sizden başka, yok. Peki sizlerin
varmı, var, var. Bu sahteliği ortaya çıkarmak ve bu suçsuz insanların alnına çivilenmeye
çalışılan iddiaların asılsızlığını görme sorumluluğunuz var. Ayrıca, tutuklu bulunduğumuz
süre zarfı içerisinde bu dava bizler sizlerin kontrolü altındayız bunun gereğini yapmanızı talep
ediyorum, nedenmi, bakın ben burada 11 ocak 2012 tarihinde ön savunmam ve sorgum
esnasında iddialara ilişkin diyeceklerimi söyledim. Ve sizlere yazılı olarak verdim. Mahkeme
kayıtlarına anlattıklarım resmi olarak girdi, peki bir gün sonra ne oldu, 12 ocak 2012 tarihinde
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biraz önce belirttiğim gözleri görmeyen, kulakları duymayan, okuduklarını anlamayan,
anlatılanları dinlemeyenler buradaki ifademden sonra binbaşı Yakar, balyozu itiraf etti, zemin
müsaitti, balyozu ben gömdüm şeklinde haber yaparak hem bu davayı, hemde beni halkın
önünde linç girişiminde bulunmuşlardır. Eğer tutuklu bulunduğum süre içerisinde hukuka ve
adalete güveneceksem ve adalette benim haklarımı savunacaksa bunun gereğini yapın.
Mahkemeyi etkilemelerine, sulandırmaya çalışmalarına, söylemediğim şeyleri söylemiş gibi
gösteren ve iftira suçunu işleyenleri, adil yargılamayı engellemeye teşebbüs eden insanları
engelleyin. Biz yargılanmaktan korkmuyoruz buradayız. Şunu biliyorum ki, bu verilerde bunu
net olarak destekliyor aslında. Biz, suçsuzuz ve suçsuzluğumuzu ispatlayacağız. Bakın, yine
10. A.C.M'de sorduğum bir kaç sorudan bir iki gün sonra, ne oldu biliyormusunuz. 2 mart
2012 tarihinde yine aynı kesim, balyozda ikiyüz milyarlık sır şeklinde başlık atarak benim 200
milyar borcumun olduğunu bu yüzden de, bu dijital verileri örgütün amaçları doğrultusunda
buraya sakladığımı, şimdi de bu örgütün ahdı vefası olarak sözde benim borçlarımın
kapatıldığı imasıyla da, haberler yapılmıştır. Yazıklar olsun. Adaletin önünde 15 aydır çeşitli
davalarda yargılanıyorum bu süre zarfı içerisinde Türkiye Cumhuriyeti adaletine emanetsem
bunun gereğini yapın. Bakın iddia makamı, suç işlediniz diye iddia ediyor. Bizde burada
suçsuzluğumuzu deliller ile ortaya koyuyoruz öyle değilmi peki bu haberde benim dışımdaki
iki kişinin sözde telefon konuşmaları var. konuşmalarda 200 milyar falan geçmiyor ama nasıl
yani değilmi. 2 kişinin telefon konuşması nasıl oluyorda bunların eline geçiyor ben size
söyleyeyim ya bu kişiler illegal olarak insanları dinliyorlar kaldı ki bu bir suç. Yada resmi
olarak dinliyorsunuz, ve buralara servis ediyorsunuz bu da suç. Bunun gereğini yapın. Yalan
yanlış haberlerle linç girişiminde bulunanlarada lütfen bunun hesabını sorun. Suçsuzluğumuzu
biliyoruz ve istediğimiz belli. Aman dilemiyoruz, sadece adalet istiyoruz. Adalet karşısında
herkesin eşit olduğunu bilmek istiyoruz. Bu kadar, isteğimiz bu. Son olarak ne diyeyim, her
seferinde söyleyeceğim yine söylüyorum 20 seneyi aşkın görev yaptığım Türk ordusunu ve
vatansever mensuplarını Allah iç düşmanlardan, işbirlikçilerden ve namertlerden korusun. Bu
kadar, başka diyeceğim birşey yok." şeklinde beyanda bulunduğu anlaşılmıştır.

 
 
6-SanıkMehmet Cem Çağlar'ın (Kapatılan) İstanbul 12 Ağır Ceza

Mahkemesi'nin 2010/34 Esas sayılı dava dosyası ile birleşen 2011/111 Esas sayılı dava
dosyasında 11/01/2012 tarihinde 5. celsede alınan savunmasında özetle;"Sayın başkan
öncelikle savunmamın takip edilebilmesi maksadıyla, size üyelere ve sayın savcıma,
ifademden savunmamdan birer çıktı veriyorum. Bunun ekinde kullanmış olduğum dosyadan
aldığım tüm belgelerin çıktıları bulunmaktadır. Çıktılar üzerinde de kullandığım yerler
işaretlidir. Sayın başkan sayın üyeler, iddianamedeki tabiriyle yargılaması devam eden bazı
soruşturmalara ilişkin belge ve kayıtları, yasa dışı faaliyetlerde kullanılan cihazları herhangi
bir kimsenin, askeri personelin bilemeyeceği, yasal belge ve kayıtların muhafaza
edilmeyeceği gizli bölümde muhafaza etmek suretiyle terör örgütüne yardım suçunu
işledikleri sonucuna ulaşılmıştır suçlamasıyla 12 ocak 2011 tarihinden itibaren 1 yıldır tutuklu
bulunmaktayım. İddianamedeki tüm tespitler, resmi makamlardan gelen yazılar, benim ve
diğer sanıkların beyanları ortada iken gizli bölümde muhafaza etmek suretiyle terör örgütüne
yardım suçunu işledikleri sonucuna ulaşılmıştır ifadesinin içine benim de katılmış olmamı
büyük bir hukuki yanlışlık olarak gördüğümü arz etmek isterim. Halbuki iddianame ve ek
delil klasörleri incelendiğinde çok açık olarak, söz konusu malzemelerin İKK kısım amirliğine
ait olduğu, bana ve benim başında bulunduğum istihbarat kısım amirliğine ait olmadığı, söz
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konusu malzemeleri istihbarat kısım amirliği ve istihbarat nöbetçi subaylığı odasındaki
yükseltilmiş zeminin altındaki boşluğa kendi ifadelerinde de yer aldığı üzere İKK kısım amiri
Kemalettin Yakar ve İKK kısım işlem astsubayı Erdinç Yıldız’ın koyduğu, yani benim
koymadığım, söz konusu malzemelerin istihbarat kısım amirliği ve istihbarat nöbetçi
subaylılığı odasındaki yükseltilmiş zeminin altındaki boşluğa benim bilgim dışında, benden
habersiz olarak konulduğu, söz konusu malzemelerin içeriğinden hiçbir şekilde haberdar
olmadığım, ayrıca söz konusu malzemelerin bulunduğu istihbarat kısım amirliği ve istihbarat
nöbetçi subaylığı odasındaki yükseltilmiş zeminin altındaki boşluğun gizli bölme olmadığı,
Donanma komutanlığı binasının mimari özelliği dolayısıyla merdivenler, tuvaletler ve iki oda
müstesna, koridorlar dahil her yerinin yükseltilmiş zemin olduğu anlaşılmaktadır. Bütün
mesele, İKK kısım amirliği personelinin kendilerine ait ve benim bilmediğim bazı torbaları
benden habersiz olarak istihbarat kısım amirliği odasındaki yükseltilmiş zeminin altındaki
boşluğa koymalarından ve bunların buradan alınması yönündeki bütün gayret ve girişimlerime
rağmen, amirlerimin emriyle bu torbaların burada kalmasından kaynaklanmaktadır. Şimdi
bunun tamamen böyle olduğunu, nasıl bütün çabalarıma rağmen adeta bağıra bağıra kendimi
bu olayın içinde bulduğumu, nahak yere eşimin ve kızımın nasıl mağdur edildiğini, meslek
hayatımın nasıl heba edildiğini tamamen dava dosyasındaki belgelere dayanarak bütün
çıplaklığıyla ve somut belgelerle yüce heyetinizin hakim vicdanına sunacağım. Bundan önce
konunun daha iyi anlaşılması için Donanma komutanlığı karargahının hiyerarşik yapısını ve
karargah binasının özelliklerini arz etmek istiyorum. Donanma komutanlığının hiyerarşik
yapısını gösteren şema yansıda sunulmuştur. Donanma komutanlığı Türk deniz kuvvetlerinin
harp filosu, denizaltı filosu, hücumbot filosu gibi tüm vurucu unsurlarının bağlı olduğu bir
komutanlıktır. Donanma komutanlığı karargâhı ise tüm bu birliklerin sevk ve idaresinde
donanma komutanına karargâh hizmeti vermek üzere teşkil edilmiştir. Karargahın amiri
tümamiral rütbesindeki kurmay başkanıdır. Karargah bünyesindeki şemada gösterilen tüm
başkanlık ve şubeler ile şemada gösterilmeyen idari ve lojistik destek birimleri kurmay
başkanına bağlıdır. Kurmay başkanına bağlı olan istihbarat şube müdürlüğü bünyesinde
yansıda da görüldüğü gibi üç kısım amirliği bulunmaktadır. Bunlar İstihbarat Kısım amirliği,
İKK kısım amirliği ve Güvenlik kısım amirliğidir. İstihbarat şube müdürlüğü yansıda
görüldüğü gibi Donanma komutanlığı karargah binasının 2’nci katında konuşlanmıştır.
Önceki savunmalarda da gündeme gelmişti donanma komutanlığı yerleşim planı en üstte
gösterilmiştir. Koyu olan tüm zeminler yükseltilmiş zemindir. Beyaz yerler beton zemindir.
İstihbarat kısım amirliği 4 odadan müteşekkildir. Malzemelerin bulunduğu istihbarat kısım
amirliği nöbetçi subaylığı yansıda arzedilmiştir. Bu oda içerisindeki malzemelerde ve kimler
tarafından çalışıldığıda yansıda arzedilmiştir. Yansıda İsth Ks. A.liği odası aynı zamanda
istihbarat nöbetçi subaylığı odasıdır. Odada bulunan üç çalışma masası mesai saatlerinde ben
ve iki astsubayım tarafından mesai saatlerinden sonra ise istihbarat nöbetçisi tarafından
kullanılmaktadır. İstihbarat şube bünyesindeki kısım amirliklerinde görevli tüm personel bu
odada nöbet tutmakta ve günlük istihbarat brifingini hazırlamaktadır. Yani bu oda, nöbet
hizmetleri için ikinci bir görev sahası olarak kullanılmaktadır. Tüm şube personeli nöbetleri
gereği bu odaya girmeye yetkilidir ve tamamında odanın anahtarları vardır. Bu personeli
içeren nöbet listeleri soruşturma aşamasında savunmama delil olarak sunulmuştur. Odanın
mesai saatleri dışında da kullanılması nedeniyle oda sorumluluğu, sadece İsth. Ks.
Amirliğinde değil bu odada nöbet tutan, odaya girmeye yetkili olan ve odanın anahtarını
taşıyan tüm personelin ortak sorumluluğu altındadır. Ben, İsth. Ş. Md.lüğü bünyesindeki İsth.
Ks. A.liği görevine 04 Ağustos 2008 tarihinde atandım. Bu görevde benim emrimde yansıda
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gösterilen iki astsubay görev yapmaktadır. Yansıdan da anlaşıldığı üzere, önce Birol Berber
ile Ogün Gören astsubay emrimde çalışmışlardır daha sonra ise Sait Koçbaz ve Mehmet Emin
Bayrak astsubay emrimde çalışmıştır. Hepimiz tek bir oda içerisinde çalışmaktayız. Benim de
birinci sicil amirim İsth. Şube Müdürü, ikinci sicil amirim Kurmay başkanı, üçüncü sicil
amirim ise Donanma komutanıdır. İstihbarat kısım amirliğinin görevi, çevre kuşak ülkelerin
deniz kuvvetlerine ait güncel istihbarat bilgisini takip edilmesidir. Birlik ve kışla güvenliği,
personel istihbaratı gibi konular benim görev alanımın dışındadır. Bu temel bilgileri arz
ettikten sonra bu bilgilerin ışığında iddianamede belirtildiği gibi, söz konusu malzemeleri gizli
bölümde muhafaza etmek suçunu işlemediğimi veya böyle bir suça iştirak etmediğimi
gösteren somut bilgi, belge ve tespitleri yine iddianame ve ek klasörlere dayanarak tek tek arz
edeceğim. Donanma Komutanlığında yapılan aramada el konulan malzemelerin tamamı, İKK
Kısım Amirliğine ait olup, benim başında bulunduğum İsth. Ks. Amirliğine ait bir tek
malzeme dahi bulunmamaktadır. Söz konusu malzemeleri İsth. Ks. A.liği ve İsth. Nö. Sb.lığı
odasındaki yükseltilmiş zeminin altındaki boşluğa İKK Ks. Amiri Bnb. Kemalettin Yakar ve
İKK Ks. İşl.Astsb. Erdinç Yıldız koymuştur. Yani bunları oraya ben koymadım. İstihbarat
kısım amirliği ve aynı zamanda istihbarat nöbetçi subaylığı olarak kullanılan odanın
yükseltilmiş zemini altında bazı malzemelerin bulunduğunu ben ilk defa 2008 yılında bu
göreve atandıktan sonra odada yapılan düzenleme esnasında yer karoları kaldırılınca
tesadüfen öğrendim. Bunların hangi birime ait olduğunu araştırdım. İKK Ks. amirliğine ait
olduğunu ve onların koyduğunu öğrendim ve bunların oradan İKK Ks. Amirliği personeli
tarafından alınmasını sağladım. Daha sonra 2010 yılı şubat-mart aylarında, o tarihte emrimde
görevli olan istihbarat kısım astsubayım olan Birol Berber ve SIGINT işlem astsubayım Ogün
Güren tarafından bahse konu odada yükseltilmiş zemin kaplamaları altında yapılan bilgisayar
kabloları onarım faaliyeti esnasında, üzerinde İKK kısım amirliği ibaresi bulunan bir kaç adet
kutunun bulunduğunu o gün görevde olmadığım için ertesi gün bana bildirilmiştir. Aynı
şekilde bunların da İKK kısım amirliğince oraya konulduğunu tespit ederek, İKK Ks. amirliği
personeli tarafından oradan alınmasını sağladım. Yine nisan 2010 tarihinde bir başka vesileyle
odanın yükseltilmiş zemin kaplamaları açıldığında, bir poşet içerisinde bir takım dergiler
bulunmuştur. Bunların da İKK Ks. amirliğine ait olduğu ve onlar tarafından oraya
konulduğunu tespit etmem üzerine anılan poşet İKK kısım amirliğine teslim edilmiştir. Ayrıca
haziran-temmuz 2010 aylarında İstihbarat kısım amirliği ve Nöb. Sb. odası karşısında bulunan
harekat odasının tadilatı sırasında bilgisayar kablolama çalışmaları ve zaman içerisinde
deforme olan bazı yer karolarının değiştirilmesi için yükseltilmiş zemin kaplamaları
açıldığında, o tarihte SIGINT işlem astsubayım olan Bçvş. Ogün Güren tarafından kontrol
edilen yükseltilmiş zemin kaplamaları altında herhangi bir eşya ya da malzemenin olmadığı
teyit edilmiştir. Son olarak 2010 yılı ekim sonu kasım başı olan bir tarihte İstihbarat Kısım
Amirliği ve İsth. Nö. Sb.lığı odasında yapılan yeni bir kablo onarım faaliyeti esnasında arama
günü bulunan poşetlerin bulunduğu, yeni atama döneminde Birol Berber ve Ogün Güren’in
yerine atanan astsubaylarım olan Salih Koşmaz ve Mehmet Emin Baylak tarafından bana
bildirilmiştir. Bunun üzerine, amirim olan İstihbarat, İKK ve Güvenlik Şube Müdürü Yarbay
Behçet Altıntaş’a konu hakkında bilgi verip, poşetlerin buradan alınmasını talep ettim. Ancak
konu ile ilgili olarak kurmay başkanına danıştığını ifade eden Yarbay Behçet Altıntaş’ın
poşetlerin bulunduğu yerde kalacağına ilişkin emri nedeniyle söz konusu poşetler zemin
altında kalmaya devam etmiştir. Bir süre sonra da arama gerçekleşmiştir. Bu malzemelerin de
İKK Ks. amiri Kemalettin Yakar tarafından konulduğu kendi beyanlarında açıkça yer
almaktadır. Söz konusu malzemeler İsth. Ks. A.liği ve İsth. Nö. Sb.lığı odasındaki
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yükseltilmiş zeminin altındaki boşluğa benim bilgim dışında ve benden habersiz olarak
konulmuştur. Ben, bu malzemelerin bu odadaki yükseltilmiş zeminin altındaki boşluğa
konulmasından her seferinde kablolama, onarım ve buna benzer başka bir vesileyle yer
karolarının kaldırılması nedeniyle haberdar oldum. Hem aramada bulunan malzemeler ve
hemde bundan önce burada bulunup, İKK Ks. A.liğine teslim edilen malzemelerin oraya
konulması her seferinde benden habersiz ve izin almaksızın yapılmıştır. Ben her seferinde
İKK Ks. A.liği personelinin bizden habersiz olarak bu odaya böyle malzemeler poşetler
bırakmasına ve burada kalmasına insan ilişkileri, rütbe ve kıdem durumum yettiğince engel
olmaya çalıştım. Kıdemce önünde bulunduğum İKK Ks.A. Bnb. Kemalettin Yakar tarafından
görev yaptığım odanın yükseltilmiş zemininin altının benden habersiz ve izinsiz olarak adeta
bir çöplük gibi kullanılmasını otoritemi sarsan bir davranış biçimi olarak algıladım ve
alındım. Bu nedenle söz konusu malzemeleri poşetlerin varlığını her öğrendiğimde bu
mahalden alınmasını sağlayarak İKK Kısım Amirliğine teslim ettirdim. İlkinde o zamanki
şube müdürünün bilgisi dahilinde, sonrakilerde şube müdürlüğüne vekalet ettiğim için benim
girişimlerimle her seferinde bu malzemelerin oradan alınmasını sağladım. Son olayda da şube
müdürüne gidip, arz ettim, bu malzemelerin buradan alınmasını istedim, ısrarcıda oldum. O da
kurmay başkanına danışıp, koyacak başka yer yok, şimdilik orada kalacak, ayrıca neden onları
oraya koymuş, dönünce Kemalettin ile görüşeceğim dedi. Askeri hiyerarşi ve emir komuta
ilişkisi kapsamında ben başka ne yapabilirdim. Söz konusu malzemelerin içeriğinden hiçbir
şekilde haberim yoktur. Benim İKK Ks. A.liğine ait bazı malzemelerin oda zemininin altına
konulduğunu ilk öğrendiğim 2008 yılında oradan çıkan malzemeler bir kaç çöp torbası
içindeydi. Şubat-mart 2010’da üzerinde İKK Ks. A.liği yazan birkaç kutuydu. Nisan 2010’da
da içinde çeşitli dergiler olan bir çöp torbasıydı. Ben son olaya kadar, her seferinde bunların
İKK Ks. A.liğine ait olduğunu tespit edip, gelip oradan almalarını sağladım. İçinde ne
olduğuna bakmadım. Benim bunlarıniçeriğinevakıfolmadığımın en önemli delili İsth. Ş.
müdürlüğü görevinin vekâleten tarafımdan yürütülmesi süresince bu vekaletin İKK kısmı
hariç olmak üzere bana verilmesidir. O zamanki İstihbarat şube müdürü Kur. Alb. Sadık Kula
tayin olup 16 Aralık 2009’da ayrılınca, 02 ağustos 2010 tarihine kadar yerine atama
yapılmamış ve bu tarihler arasında şubedeki en kıdemli subay olmam nedeniyle şube
müdürlüğüne vekalet görevi bana verilmiştir. Ancak bu vekalet bana verilirken, Alb. Sadık
Kula tarafından, kurmay başkanı tümamiral Semih Çetin’in emriyle İKK Ks. A.liğinin bana
bağlı olarak değil, doğrudan kurmay başkanına ve komutana bağlı olarak faaliyet göstereceği
tarafıma tebliğ edilmiştir. Yani İKK kısmının konularına benim muttali olmam istenmemiş,
bu doğrultuda sicil bağlantısı da değiştirilmiştir. Askeri hiyerarşiye uygun olmayan bu husus
bana bir güvensizlikmi var sorusunu akla getirerek beni rencide edici bir olay olmuştur.
Ancak tarafımdan bu husus hiç bir ortamda amirlerime veya bir başkasına karşı dile
getirilmemiştir. Bu konuya ilişkin Donanma K.lığının dava dosyası klasör 12, dizi 105 ve
106’da bulunan resmi yazısı yansıda sunulmuş olup, bu yazıda istihbarat kurmay kıdemli
binbaşı Mehmet Cem Çağlar'ın 16 Aralık 2009, 02 Ağustos 2010 tarihleri arasında istihbarat
ve güvenlik şube müdürlerine vekalet görevi İKK kısım amirliği faaliyetlerini
kapsamamaktadır. Bu görev istihbarat binbaşı Kemalettin Yakar tarafından yürütülmüştür
denilmektedir. Donanma Komutanlığının İstihbarat şube müdürü vekili olarak beni
görevlendirmesine rağmen, bu şubeye bağlı İKK Ks. A.liğini benim emrime vermemesi, yani
benim bu kısım amirliğinin faaliyetlerine muttali olmamın istenmemesi somut bir gerçek
olarak ortada iken benim bu malzemelere muttali olduğumun ve bunları sakladığımın iddia
edilmesi, ne derece hukuki ve vicdani bir yargıdır. Bunun takdirini yüce heyetinizin
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sağduyusuna ve vicdanına tevdi ediyorum. İKK kısım amirliği personeli tarafından
kendilerine ait bazı malzemelerin, İsth. kısım amirliği ve İsth. Nö. subaylığı odasına
konulması ile ilgili olarak bunların her seferinde İKK Ks. A.liği personeli tarafından oraya
konulduğu, odanın anahtarı tüm şube personelinde bulunduğundan bu malzemelerin oraya
konulmasının her seferinde benim bilgim dışında olduğu, Bu malzemelerin her seferinde İKK
KS. A.liğine aitbirkaç çöp torbası veya kutu olmalarının dışında içeriğine ilişkin hiçbir
bilgimin olmadığı, konu ile ilgili dava dosyasındaki tüm sanık ve tanık ifadeleri ile de teyit
edilmektedir. Bakınız, İKK kısım amiriKemalettin Yakar K14 D:313-314'de bulunan
ifadesinde arama sırasında döşemenin altındaki malzemeleri göreve gitmeden önce ben
koydum. Arama sırasında ele geçirilen video ve ses bantları tıpkı harddiskler gibi bir kısmı
ben göreve başladığımda İKK kısım amirliğinde ise bir kısmı ise verilen görevler neticesinde
oluşturulmuş arşivlerdir demektedir. K14 Dizi 319-320 arasında yer alan ifadesinde
Kemalettin Yakar ben 06 Kasım 2010 tarihinde Unify görevine katılmak üzere TCG Salihreis
komutanlığına katıldım. Ayrılmadan 2 gün önce tekrar malzemeleri yerine koydum ve bu
durumu şube müdürüne rapor ettim demektedir. 10. Ağır Ceza Mahkemesi, Esas no 2011/195
K:60 D:206-209 arasında yer alan ifadesinde Kemalettin Yakar ben bu malzemeleri en son
koyduğumda İstihbarat kısım amirinin haberi olmamış olabilir benim kullandığım İKK odası
küçük odadır, İstihbarat kısım amirliği odası daha büyüktür ve zemininde boşluk olduğundan
yer darlığından oraya koydum demektedir. İstihbarat şube müdürüİsth. Yb. Behçet Altıntaş
K14 D:309-310 arasında yer alan ifadesinde ekim sonu, kasım 2010 tarihi başında tarihini
hatırlayamadığım bir zamanda Cem binbaşı yanıma gelerek Sigint odası yer döşemesi altında
poşet içerisinde Kemalettin binbaşı tarafından konulmuş bazı malzemelerin olduğunu
söyleyerek buradan alınarak bunların kaldırılması gerektiğini rapor etti. Bende Kemal
binbaşıyı yanıma çağırdım malzemeleri al ve harddisklerle malzemeleri imha et dedim. Daha
sonra bana malzemeleri aldığını ve gerekli işlemleri yaptığını kendisi rapor etti. Kurban
bayramı sonrasındaki hafta içerisinde Cem binbaşı yanıma gelerek sigint odasında malzemeler
olduğunu rapor etti. Malzemeler Kemal binbaşıya ait olduğu ve kendiside görevde olduğu için
malzemeler poşetler içerisinde zemin döşemesi altında bırakıldı demektedir. K:15 D:149-152
arasındaki ifadesinde Behçet Altıntaş materyallerin sahibi olan İKK kısım amiri Kemalettin
Yakar'ın yurt dışı görevinden dönmesinden sonra hem verdiğim emri neden yerine
getirmediğini ve hem bu malzemeleri neden aynı yere bıraktığı ile ilgili görüşmek istedim
Daha sonra savcılıkça yapılan aramada poşet içerisinde malzemeler bulundu demektedir. İKK
İşl. Astsb. Bçvş Erdinç Yıldız K:15 D:132-136 arasında yer alan ifadesinde 2008 yılında
istihbarat kısım amiri Cem binbaşı beni çağırdı ben içeri girdiğimde zemin kaplamalarının
tamamen açılmış olduğunu gördüm. Cem binbaşı bana hitaben bu malzemelerin bir kısmı size
ait dedi bu durumu Kemalettin binbaşıya anlattım Kemalettin binbaşıda tamam getir burada
dursun dedi. İçerisinde elektronik cihazların ve kitapların bulunduğu torbalardan bize ait diye
ayırdıklarını alarak Kemalettin Yakar'a ait odaya taşıdım demektedir. K:14 D:318'de yer alan
ifadesinde Erdinç Yıldız 2008 yılı içerisinde sigint odası içerisinde zemin kaplamaları
kaldırılarak kablo çalışmaları yapılacaktı Cem binbaşı kaplamaların altında bazı malzemeler
olduğunu söyleyerek almamı söyledi. Bende durumu Kemalettin binbaşıya sorduğumda
Kemalettin binbaşı alınıp odaya konulmasını söyledi bu malzemeler, kayıt cihazları, kasetler
kitap ve dergilerden oluşuyordu. Bu malzemeleri yukarıda bahsettiğim malzemelerin yanına
aynı dolaba koydum. Bir süre sonrada bu malzemeler tekrar istihbarat kısmının zemin
kaplamalarının altına Kemalettin binbaşı tarafından konuldu, dolapta bulunan bütün
malzemeler konuldu demektedir. K:15 D:132-136 arasında yer alan ifadesinde Erdinç Yıldız
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Kemalettin binbaşı 2010 yılı kasım ayı başında yurt dışına gidecekti göreve gitmeden bir gün
önce öğlen vakti yemeğe gitmeden önce Kemalettin binbaşı bekle seninle işim var deyince
bende kendisine ne olduğunu sordum. Bana ben malzemeleri tekrar aynı yerine taşıyacağım
bana yardımcı ol şube müdürününde bilgisi var dedi. Ben yukarıya kafetaryaya çıktım
geldiğimde Kemalettin binbaşı malşzemeleri yan tarafa taşımıştı. Odaya girdiğimde
Kemalettin binbaşı vantuzla yer döşemelerini sökmüş ve malzemelerin kenarında duruyordu.
Kendisine yardıma ihtiyacı olup olmadığını sordum gerek olmadığını söyledi. Ben öğleden
sonra şube müdürü Behçet Altıntaş'a durumu anlattım. Kendisine bilginiz varmış diye
sordum. Kendiside bilgim var şeklinde bilgi verdi ve malzemenin orada kalacağını söyledi
demektedir. K:14 D:311-312'de yer alan ifadesinde Erdinç Yıldız, en son Kemalettin binbaşı
Kasım 2010 ayında unify görevine gitmeden önce kendisi bana şube müdürünün bilgisi var
malzemeleri yan tarafta döşemelerin altına koyacağız dedi. Daha sonra kendisi bu
malzemeleri döşemeleri altına koydu öğle saatleriydi ben yemeğe çıkacaktım. Kendisi beni
çağırarak döşemelerden birini kaldırmaya yardım etmemi istedi. Ben kendisine yardım ettim
daha sonra ben yemeğe gittim bu poşetler haricinde yine oda da rafta bazı dergilerle ile
komutanlığa gelen bazı dergi ve dökümanlar vardı bunlarıda poşete koyduk bunlarda
döşemenin altına konuldu. Ben ertesi gün Kemal binbaşı göreve gittikten sonra şube müdürü
Behçet Yarbay'a bu konudan bilgisi olup olmadığını sordum kendisi bilgisi olduğunu söyledi
demektedir. Donanma Komutanlığında elektrik işçisi olarak çalışan İsmail Güngör, duzineu
sunulan ifadesinde bu malzemelerin benim göreve başlamamdan önce oraya konulduğunu
yaklaşık 7 yıldır donanmada görevliyim ve sanırım 3-5 yıl öncede elektrikle ilgili olarak
istihbarat katına geldiğim zaman karoları kaldırdığımda bazı malzemeleri orada bulunduğunu
görmüştüm şeklinde ifade vermektedir. İsmail Güngör'ün ifade tarihi 7 aralık 2010'dur
malzemeleri gördüğünü söylediği tarih 2005 ve 2007 yılları arasıdır. Benim göreve başlama
tarihim 4 ağustos 2008'dir. Ben 2005 yılında denizci eğitim merkezinde görevliydim 2006 ve
2008 arasında harp akademilerinde öğrenciydim. Benim emrimde İsth. İşl. Astsb. olarak
çalışmış olan Birol Berber, 10. Ağır ceza mahkemesi esas no 2011/95 K:71 D:248-251
arasında yer alan ifadesinde 2010 yılının şubat mart aylarında kablolama amacıyla görevliler
parkeleri kaldırdığında ağzı bantlı 2 karton kolinin zeminin altında bulunduğunu gördüm.
Üzerinde İKK kısım amirliği ibaresi vardı. Bunun üzerine İKK kısım amirliğinde çalışan
Erdinç Astsubay'ı çağırdım. Kendisi gelip baktığında kolilerden bilgisi olmadığını kendisinin
koymadığını söyledi. Kolileri aldı kendi odalarına götürdü daha sonra İKK kısım amiri olan
Kemalettin Yakar binbaşıya kolileri neden bizim odaya koyduklarını sordum. Kendisi
odalarında koyacak yer olmadığı için kolileri bıraktığını söyledi. Koliler ve içerikleri ile ilgili
bilgi vermedi demektedir. Yine benim emrimde SIGINT İşl. Astsb. olarak çalışmış olan Bçvş.
Ogün Güren ise 10. Ağır ceza mahkemesi esas no 2011/95 K:71 D:216-219 arasında yer alan
ifadesinde Şubat mart 2010 tarihinde çalıştığımız odanın zemininde bilgisayar için kablo
döşenecekti. Bu sebeple zemindeki karolar gelen teknik personelce bir vantuz ile söküldü.
Kablolar döşendi o esnada Birol astsubayla birlikte zeminde tam hatırlayamamakla birlikte 3
yada 4 kutu gördük, kutular bantlı idi askerlere bu kutuları çıkarttırdık. Kutulardan birine
baktık, kutu içerisinde kablolar güvenlik kamerası vardı. O gün Cem binbaşı görevde değildi
ertesi gün Birol astsubayla birlikte durumu Cem binbaşıya bildirdik kutuların odada
durmaması gerektiğini söyledik zira kutular bize ait değildi. Kutuları bulunduğu yere bizde
koymamıştık kutuları daha sonra Kemalettin binbaşının odasında gördüm demektedir. K:14
D:303'de yer alan ifadesinde Ogün Güren temmuz 2010 ayında harekat katında onarım
faaliyeti yapılıyordu bu maksatla sigint odasındaki döşemeler kaldırıldığında herhangi bir
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malzeme olup olmadığını kontrol ettik ve herhangi bir malzemenin olmadığını gördük
demektedir. K:14 D:301-302'de yer alan ifadesinde Adil Yörük, Adil Yörük Güvenlik
Kısım'da işlem astsubayıdır. Sanırım haziran 2010 ayı içerisinde harekat ve istihbarat katında
bir tadilat işi yapılıyordu bu işlem sırasında bütün zemin döşemeleri kaldırılmıştı ben o esnada
gerek sigint odasında ve gerekse istihbarat bölümünde bu tip savcılığın el koyduğu gibi
şeylere rastlamadım demektedir. Emrimde İsth. İşl. Astsb. olarak çalışan Salih Koşmaz,10.
Ağır ceza mahkemesi esas no 2011/95 K:71 D:212-213 arasında yer alan ifadesinde 2010
yılının ekim ayının sonu ile kasım ayı başlarında istihbarat şube müdürlüğünün bulunduğu
katta kablolama faaliyetleri yapıldığı sırada görev yaptığım odanın zemin kaplamaları açıldığı
sırada Mehmet Emin astsubay ile birlikte siyah poşetler olduğunu gördük görür görmez Cem
binbaşıya rapor ettik. Kendisi şube müdürü Behçet Altıntaş'ın yanına gidip orada bulunan
poşetlerin alınmasını istedi. Ancak Behçet yarbayımız kısım amirimize haberi olduğunu
malzemelerin şu anda kalacağını söylediğini bize iletti demektedir. Bütün bunlar dava
dosyasında mevcut iken bu malzemelerin bana ve ya benim başında bulunduğum İsth. Ks.
Amirliğine ait olduğu, tarafımızdan konulduğu veya saklandığı, bunların oraya
konulmasından haberdar olduğumuz veya içeriğine vakıf olduğumuz iddiasının hiç bir hukuki
dayanağı ve anlamı kalmamaktadır. Söz konusu malzemelerin bulunduğu İsth. Ks. A.liği ve
İsth. Nö. Sb.lığı odasındaki yükseltilmiş zeminin altındaki boşluk gizli bölme değildir.
Donanma komutanlığı binasının mimari özelliği dolayısıyla merdivenler, tuvaletler ve iki oda
müstesna, koridorlar dahil her yeri yükseltilmiş zemin şeklindedir.Yansıdanda anlaşıldığı
üzere sadece beyaz kısımlar beton zemindir geri kalanlar yükseltilmiş zemindir. Son olarak bu
hususun da altını çizmek istiyorum. 17 Ağustos 1999 depreminde Donanma komutanlığı
karargâh binası yıkılınca o zaman envanter kontrol merkezi binası olarak inşa halinde olan bu
bina süratle tamamlanıp Donanma komutanlığı karargahı bu binaya taşınmıştır. Binanın
inşaasına başlangıçta envanter kontrol merkezi binası olarak başlandığı için bu bina içerisine
güvenli bilgisayar sistemleri döşeneceğinden elektrostatik ve kablolama kolaylığı gibi
ihtiyaçlardan dolayı ters kolon sistemi ile yapılmıştır. Yani normal bir binada odanın
tavanında görülen kirişler, bu binada bir üst katın zemininde yer almaktadır. Bu yapı şekli
aşağıda yansıda şematik olarak gösterilmiştir. Görüldüğü gibi normal bir binada tavanda
görülen kirişler bu tip binada oda zemininde bulunmaktadır. Bu kirişlerin yüksekliği yaklaşık
30 cm kadardır. Bu kirişlerin arasına kirişlerden biraz daha yüksek olan taşıyıcı ayaklar
yerleştirilmiştir. Bu ayakların her biri yaklaşık 1 metrekare büyüklüğündeki karoları
köşelerinden tutmaktadır. Söz konusu malzemeler Donanma Komutanlığının ikinci katında
bulunmuştur.Bu katın krokisini yansıda tekrar sunuyorum. Görüldüğü gibi merdivenler,
tuvaletler ve birkaç oda dışındaki her yer, koridorlar da dahil olmak üzere yükseltilmiş zemin
şeklindedir. Hatta bu durumu arama sırasında sayın savcıya da arz ettik ve kendisinin gerek
olmadığını söylemesine rağmen, koridordaki ve İsth. Ş. Md. odasındaki rastgele birer karoyu
kaldırarak gösterdik. Yüce heyetiniz de yerinde keşif yaparak binanın durumunun yansıda
olduğu gibi olduğunu olduğunu görebilir. Hal böyle iken sanki İsth. Ks. Amirliği ve İsth. Nö.
Sb.lığı odasında zeminin altında bir gizli bölme varmış gibi göstermenin ne kadar doğru bir
yaklaşım olduğunu takdirlerinize sunuyorum. Sonuç ve talep. Sonuç olarak, buraya kadar arz
ettiğim hususların hiç birinin sanığın savunması olarak geçiştirilemeyeceği ilgili bölümlerini
şekil olarak koyduğum diğer sanık ve tanıkların ifadeleriyle de doğrulandığını dikkatlerinize
özellikle sunuyorum. Açıklıkla anlaşılmaktadır ki bu malzemeleri oraya ben koymadım, bu
malzemelerin oraya konulması benim bilgim dışında olmuştur, bu malzemelerin içeriğine
vakıf olmadım, bu malzemelerin oraya konulduğunu her öğrendiğimde alınması için elimden
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geleni yaptım, bu malzemelerin konulduğu odanın zeminindeki boşluk bir gizli bölme
değildir. Hal böyle iken savunmamın başında da belirttiğim gibi iddianamedeki gizli bölümde
muhafaza etmek suretiyle terör örgütüne yardım suçunu işledikleri sonucuna ulaşılmıştır
ifadesinin içine benim de katılmış olmam büyük bir hukuki yanlışlıktan başka bir şey değildir.
TCK 21 suçun oluşması kastın varlığına bağlıdır. Kast suçun kanuni tanımındaki unsurların
bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesidir. TCK 20 ceza sorumluluğu şahsidir. Kimse
başkasının fiilinden dolayı sorumlu tutulamaz hükmüne amirdir. Yanlışlık da buradan
kaynaklanmaktadır. Arz ettiğim tüm bu hususların ışığında, bu malzemeleri oraya kimin
koyduğundan bir tereddüt mü var, içeriğine vakıf olmadığım hususunda bir tereddüt mü var,
her seferinde bu malzemelerin oradan alınmasını istediğim hususunda bir tereddüt mü var,
bunlarda hiçbir tereddüt olmadığına göre bilerek ve isteyerek bir şeyi sakladığım iddia
edilebilir mi, bu durum, ceza sorumluluğunun şahsiliği ile bağdaştırılabilir mi, bu durum,
başkasının fiilinden sorumlu tutulmak değil de nedir, bu yanlışlık nedeniyle meslek hayatım
asla onarılamayacak şekilde heba edilmiştir. Bütün sevgisi ile kendisini eşinin mutluluğuna ve
başarısına adamış olan eşimin hayatı paramparça edilmiş, 2,5 yaşındaki kızım babasız
bırakılmıştır. Yüce heyetinizden adaletin bir an önce tecelli ettirilmesini, suçun şahsiliği
ilkesi, iştirak hükümleri ve şüpheden sanık yararlanır ilkesi doğrultusunda arz ettiğim somut
tespitler ve maddi gerçekler ışığında, tutuksuz yargılanmak üzere tahliyemi ve nihayette
beraatımı talep ediyor, yüce heyetinize saygılar sunuyorum" şeklinde beyanda bulunduğu
anlaşılmıştır.

 
7-SanıkHüseyin Hançer'in (Kapatılan) İstanbul 12 Ağır Ceza Mahkemesi'nin

2010/34 Esas sayılı dava dosyası ile birleşen 2011/111 Esas sayılı dava dosyasında
11/01/2012 tarihinde 5. celsede alınan savunmasında özetle;"Sayın başkanım Hüseyin
Hançer adres değişikliği kapsamında daha önce vermiş olduğum ifademde yerim Deniz
Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı olarak ifade etmiştim. Son atamalardan sonra Deniz
Kuvvetleri Personel Başkanlığı emrine atandım. Yerime başka subay arkadaşım atandı bunu
düzeltmek istiyorum. Sayın başkan, İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesinin sayın üyeleri adım
Hüseyin Hançer. Deniz subayıyım yaşamım boyunca herhangi bir suçtan dolayı yasal takibata
uğramadım adli sicil, sabıka kaydım bulunmamaktadır. 1976 senesinde Deniz Lisesi’nde
başlamış olan askerlik yaşantım, aradan geçen 35 seneden sonra mahkemenizce 22Haziran
2011 tarihinde verilen tutuklama kararı ile, pratikte, fiilen son bulmuştur. 36 sene önce
giydiğim ve kefenimle bir tuttuğum bembeyaz üniformamı, ilk günkü gibi lekesiz, tertemiz bir
şekilde çıkardım ve bir kenara kaldırdım. Sayın başkanım savunmam kapsamında
söyleyeceklerim hususunda sondan başa gelmek istiyorum. İddianamede özellikle ergenekon
terör örgütü ile doğrudan bağlantılı olarak kafes operasyonu eylem planı’nı hayata geçirmek
üzere faaliyet yürüten yasa dışı örgütlenmenin üyesi olmak suçundan 10 yıla kadar hapis,
cebir ve şiddet kullanarak TBMM’yi ortadan kaldırmaya kısmen veya tamamen görevlerini
yapmasını engellemeye teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, cebir ve şiddet
kullanarak yürütme organını ortadan kaldırmaya, kısmen veya tamamen görevlerini yapmasını
engellemeye teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, izinsiz ve tehlikeli madde
bulundurmak suçundan 8 yıla kadar hapis, para cezası, 6136 sayılı Kanuna muhalefet, 3713
sayılı Terörle mücadele kanununa muhalefet, pek çok insan haklarının çoğundan yoksun
bırakılmam talep edilmiştir. Yani toplamda 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası eski
yasaya göre 2 kez ölüm cezası, 24 yıla kadar hapis, 10 bin güne kadar para cezası, çoğu
anayasal hakkımdan mahrum bırakılmam talep edilmiştir kısaca hatırlatma yapmak istedim.
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Peki bu durumda somut olarak suçlamaların somut delillerle, yazılı ve imzalı belgeler ile,
tarafsız görgü tanıkları ile, maddi delillerle; doğrudan bağlantılı parmak izi, fotoğraf, ses
kaydı ve nihayet sayısal verilerle ve hatta ikrarımla desteklenmiş olması gerekmektedir. Şimdi
işlemediğim suçlardan, iftiralardan dolayı suçsuzluğumu kanıtlamak üzere özetle size
iddianamedeki delillerden bahsetmek istiyorum.Donanma Komutanlığı İstihbarat şube
Md.lüğünde, pardon Donanma Komutanlığı İstihbarat şube Md.lüğünde yapılan aramalarda
ele geçen dijital veriler üzerinde yapılan incelemelerde 5 numaralı hard diskte D\İKK\New
Folder\Kadir Sağdıç Paşa\arazi sıralı klasörler içinde arazi ve inceleme isimli belgelerin
bulunduğu, arazi isimli belgenin Koramiral Kadir Sağdıç imzasıyla Dz.Kur.Kd.Alb. Ali
Türkşen’e hitaben yazıldığının anlaşıldığı, içeriğinde Beykoz bölgesinde 3 adet mevkiye ait
etüt çalışması yapılması talimatının verildiği, bu yazının üst veri bilgilerinin incelenmesi
neticesinde yazıyı yazan ve son kaydeden olarak benim yani Hüseyin Hançer’in göründüğü
önce emniyet tarafından hazırlanan tespit tutanağında daha sonra da buradan aynen alıntı
yapılarak hazırlanan iddianamede ifade edilerek, hakkımda 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve
muhtelif hapis ve paracezaları talep edilmektedir. Sayın başkanım öncelikle imzasıyla tabirine
değinmek istiyorum. Çünkü iddianamede değişik yerlerde imzalı belge yada belgelerden söz
edilmektedir. Ben ek deliller dahil hakkımdaki suçlamaya ilişkin hiçbir sayısal veride tekrar
söylüyorum hiçbir veride imza görmedim böyle bir detayı dikkatinize sunmak istiyorum.
Geçen yılın başında 3 mart 2011 günü Ankara'da alınan talimatlı ifademde gerek tutuklama
yakalama kararının vicahiyeye çevrildiği 22 Haziran 2011 günü yapılan duruşmamda
detayları ile açıkladığım üzere böyle bir belge yoktur, ben böyle bir belge yazmadım, belge
diye ortaya konulan düzmece dijital dokümanın üzerinde adım yoktur, imza yoktur,esasen
imzalı olan hiç bir belge bulunmamaktadır, kimse bana böyle bir belge yazmam için talimat,
emir vermedi, ben bu yönde hiç kimseden emir almadım, herhangi bir örgüt üyesi değilim,
böyle bir olay yoktur ve yaşanmamıştır. Kayıtlara geçmesi ve belgenin sahteliğini vurgulamak
açısından niçin bunları ifade ettiğim Ankarada takriben 5-6 sayfalık ifademi müsade
buyuracaksanız bir iki paragrafla özetlemek istiyorum. Belgede yazılı tarihleride kapsayan
t a r i h l e r d e  A ğ u s t o s  2 0 0 8 ,  A ğ u s t o s  2 0 0 9  t a r i h l e r i  a r a s ı n d a
Gölcük’teDenizaltıFilosuKomutanlığı emrinde 2. Denizaltı Filotillası Komodoru olarak görev
yaptım. Vazifen üst makamın direktifleriyle açık olarak belirlenmiştir hiçbir tereddüte mahal
bırakmayacak şekilde. Vazifem emrideki denizaltı gemilerini çevre denizlerde ve denizlerin
altında en iyi şekilde denizaltı harbi icra etmesini sağlamak. Personel açısından, teknik açıdan,
personel, silah, motivasyon. Bunun dışında başka bir sorumluluğum yoktur. Başka bir
vazifeden de anlamam. Birliğim Gölcük'te çalışma odamda bir bilgisayar var bu bilgisayarda
adıma tahsisle bir laptop. Deniz kuvvetlerinden bu konuyla ilgili resmi evraklar, yazılı
savunmamda arzedeceğim, eklerinde var. Yetkisiz ..(bir kelime anlaşılamadı) üzere, her bir
kullanıcıya bir hesap açılmakta sayın başkanım. Bu hesapta benim TC kimlik numarama göre,
benden sonra gelen arkadaşa aynı şekilde. Şirket olarakta 2. Denizaltı filotillası komodorluğu
olarak makam olarak açılmakta. Bunun dışında isme, Hüseyin Hançer, Ahmet Ahmetoğlu bu
şekilde bir hesap açılmamaktadır. Yine bu kapsamda savunmama ekledim normal olarak
alelade 2 tane belgeye ilişkin, bilgisayarımdan çıkan belgeye ilişkin üst veri şeylerinide
bilgilerinide koydum. Orada nasıl bir üst veri dökümü olduğu zaten göreceksiniz ve birazdan
arzedeceğim bütün bu şeylerde belgelerde kimlik numaram ve makam açık olarak
gözükmektedir. Başlangıçta arzettim sorumluluk saha vazifem açık olarak bellidir ve hiçbir
tereddüde mahal bırakmaz. Bu kapsamda İstanbul Beykoz bölgesi yada arazi etüdü yada
başka bir konu bu konuyla ilgili görev bağlantım yoktur. Teşkilat anlamında da böyle bir
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görevimiz bulunmamaktadır. Diğer taraftan amiral Sağdıç ve Ali Türkşen ile 36 senelik
üniformalı meslek hayatım boyunca hiçbir zaman aynı karargahta çalışmadım, amir memur
ilişkisi içinde olmadım. Onlarda benimle beraber çalışmadılar. Farklı farklı karargahlarda,
amir memur ilişkisi içerisinde bulunmadık. Sayın başkanım bu konuda adıma yüklenmek
istenen hususlar tümüyle uydurmaca ve senaryo ürünüdür belge manipülatiftir. Bu sözde
belgelerle üzerimize yüklenen, yüklenmeye çalışılanların hepsi senaryo ürünüdür bunları
kabul etmem mümkün değildir. Şimdi bu ifade ettiğim argümanlara karşı ve ifademde
belirttiğim detaylara karşı sayın soruşturma savcısı değerlendirmesinde diyor ki, bilirkişi
raporundaki kayıtlı belgelerin görev fonksiyonları ile bağlantısının bulunmadığı yönündeki
tespite de katılmak mümkün değildir. Zira Türk Silahlı Kuvvetleri gibi kuralları önceden
belirlenmiş disiplinli bir kurum personeli olsa bile, yasa dışı faaliyet içerisinde yer alan
şüphelilerce yürütülen faaliyete ilişkin kayıtların görev fonksiyonları ile bağlantısının
bulunmasını beklemek olanaksızdırdemektedir. Ve aynı şekilde hukuk dışı alanda faaliyet
gösteren şüphelilerin içerisinde bulundukları yasal hiyerarşik düzen, disiplin, mesleki kurallar,
yazışma usulleri dışına çıkması kaçınılmaz, hatta zorunludur şeklinde savını
tamamlamaktadır. Sayın Başkanım sivil bir kurum ya da kuruluşta çalışıyor olsak belki sayın
savcının ifade ettikleri doğru olabilir ancak hemen şu oturduğunuz bölme varya efendim bu
bölme kadar bir hacimde 40 kadar denizci 60 güne yakın süreyle suyun metrelerce altında
görev yapıyoruz. Bir tek emrimizle ölüme yürünüyor. Bu mesleği kendine özgü kuralları var.
Kendine özgü mantığı var. Hata yapmayı kabul etmez, kaldırmaz. Biz bize emredilenleri
harfiyen yerine getiririz talimatlarımızda ne yazılıyorsa onları yerine getiririz. Bunun ötesinde
zaten bu görevi yapamazsınız, yaptıramazsınız. Hacime tekrar bakınız efendim 40 kişi 60
güne yakın suyun metrelerce altında ne gün yüzü görürüz ne güneş yüzü. Br başka konu
Gölcük’te görev yapan bir subay ya da astsubay amirlerinden izin almaksızın bırakın
İstanbul'a gelmeyi 16 km uzaklıktaki Kocaeli, Merkez ilçesine dahi gidemez, izin kağıdı
almak zorundadır, belge almak zorundadır niye, çünkü garnizon terkediyor. Gittiği zaman
başına bir bela gelirse, bir kaza, bir olay hesabını veremez çünkü. Bu nedenle en basidinden
zaman ayırma, mekan değiştirme gibi zorunlulukları içerecek olan hükümeti değiştirme,
meclisi değiştirme gibi pratikte zaman mekan ihtiyacı olan hususları yerine getirmesi
zatenmümkün değildir. Savcı beyin yazışma usullerine uyulmamasını bir maksada bağlaması
yine bu anlamda kabul edilebilir değil çünkü bu ve benzer davalarda kimi yazıları görüyoruz
ki pek ala askeri yazışma usullerine uydurulmuş. Şimdi hemen detaylarını arzettiğim zaman
anlaşılacaktır işin doğrusu bu yazıyı yazıp servis eden kişilerin yaptıkları hatalar, aceleye
gelmiş olma, bilgisizlik ve askeri yazışma kurallarına aşina olunmamasından kaynaklanıyor.
Efendim nedir o arazi.doc hemen yansıya dikkatinizi istirham edersem bakarsanız bu Amiral
Sağdıç tarafından Albay Türkşen'e yazılmış bir yazı, iddia ediliyor. Efendim hemen yukarıdan
bakın ne tarih var, ne antet var, yazı yazan makam, sayı konu yok, çıkış numarası yok, imza
yok, yazıyı yazanın imzası, yazı yazanın makamı yok, bunun dışında bir sürü teknik detaylar,
şöyle geliyorum evrağın dağıtım hanesi yok. Çok önemli bir konu sözde, bilgi talep ediyor,
yapılacaktır ne zaman yapılacak bir miad yok. 3 ocak tarihine kadar, 5 kasım tarihine kadar,
22 haziran tarihine kadar, bu yok. Hemen şurada bakınız yukarıda gizli, çizmiş altını, aşağıda
çizmeden bırakmış, bunlar felan bizim için çok önemli konular. Bir kurmay subay böyle bir
evrak hazırladığı zaman suratına, al baştan, hiç bakmadan evrağı yer. Sözün özü sayın
başkanım gerçekte olmayan namevcut olmayan bu yazıda baktığınızda suç unsuruda yok.
Şimdi yazıyı yazan personel bilgisayar başına oturduğunda senelerin verdiği alışkanlıkla
yazıyı bir formatta yazar, tamamlar ve ne gerekiyorsa otomatik olarak yapar bunları
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sorgulamaz bile. Şimdi tekrar, arazi.doc isimli tek sayfalık belgenin ilk yaratılış tarihi bakınız
efendim şurada 4 Eylül, son kayıt tarihi ise 18 Kasım. Yazıyı hatırlayınız efendim bir çeyrek
sayfa, 1 sayfa bile değil. Bir tek sayfanın yazımı için tam 75 gün harcanmış. Biraz önce
arzettim, bakın hem şeyde yazıyı yazan, hem son kaydeden, Hüseyin Hançer yazıyor böyle
birşey yok. Kimlik numaramız olması lazım, TC kimlik numaranız, altta boş bırakılan yerde
de 2.Denizaltı Filotillası Komodorluğu yazıyor olması lazımdı. Birazdan yine detaylarına
geleceğim efendim. 1 sayfa belge hazırlamak için 45 günde, düzeltiyorum 75 gün harcanmış
olması, hayatın normal akışına uyarmı, hayatın normal gerçekleriyle açıklanabilirmi. Sadece,
sadece üst veri bilgilerinin sonradan yaratıldığını gösterir. Şimdi bakınız 14 kere bu yazı
gözden geçirilmiş normal şartlarda bilgisayar altına, kaç defa gözden geçirildiyse bunların
yollarını otomatik olarak yazması lazım. Sayın başkanım bu belgeler polislerin emniyet
raporundan, donanma komutanlığı şeylerini raporlarını falan kullanmadım. Baktığınızda 2 kez
gözden geçirilmiş, aşağıda 2 kez gözden geçirildiği yazıyor. Eğer siz bunu 15 kere gözden
geçirdiyseniz son 10 kaydı yazıyor. Yani bir önceki yazıda 14 kez açılıp kapanmış son 10
kaydın gözükmesi lazım. Pırıl pırıl tertemiz hiçbir şey yok niye manipüle edildiği için. Yine
burada baktığınızda yazıyı yazan ve şey olarak demin ifade ettim, arzettim şeyler var
makamlar var. Donanma Kom, İKK ve yine birazdan açıklayacağım hepsi makul sürelerde
yazılmış aşağıda son kullanıcıların girdiği şeyler var yollar var açık açık detaylarıyla yazılmış.
Diğer taraftan başka hiçbir yerde, hiçbir bilgisayarda bulunmayan tüm bu sözde belgelerin bir
arada tek bir bilgisayarın artık kullanılmayan harddiskinde ve şaibeli bir şekilde bulunması ve
arama yapılacağı resen bildirilmesine rağmen ortadan kaldırılmaması hayatın normal akışına
uygunmudur. Bu yazı nasıl gönderilmiştir sayın başkanım, kim göndermiştir, nasıl
göndermiştir. Askeri yazıların yazılması ve gönderilmesi talimatlarla açık açık bildirilmiştir.
Bu yazı askeri bir kuryeylemi gitmiştir, eğitim komutanı olan Amiral Sağdıç, Kuzey Deniz
Saha Komutanlığı bağlısı bir birlikte görevli olan Kurtarma Su altı komutanlığı Albay
Türkşen'e doğrudan yazı yazamaz. Çağrıp eldenmi verdi öyleyse böyle bir yazıya niye gerek
duydu. Yoksa, darbe yapmak tırnak içinde maksatlı bir belgeyi PTT ilemi gönderdi tüm bu
yaşananlar bu süreç hayatın normal akışına uygun değildir. 2009 yılının son çeyreğinde sözde
yazının yazılması ... Amiral Sağdıç İstanbul Beylerbeyi'nde eğitim komutanıdır, yazı yazılan
Albay Türkşen ise Beykoz'dadır. Beykoz İstanbulda. Yazıyı kaleme alan sözde ben Gölcük
Kocaeli'de görev yapmaktayız. Efendim Beykoz Beylerbeyi arası mesafe araçla 30 dakika.
Gölcük, Beylerbeyi arasındaki mesafe ise 3 saat en iyimser tahminle. Şimdi, aramızda 3 kişi
arasında da emir komuta, teşkilat hiçbir şekilde bir bağ yok. Sözde yasadışı bir yapılanma
içindeki Amiral Sağdıç gizli ve hassas bir konuda 30 dakika mesafede Albay Türkşen'i bir
telefonla makamına çağırıp yüz yüze talimat vermek yerine Gölcük'te görevli ben Albay
Hançer'i çağırıp bilgilendirip nasıl yaptıysa artık telefon, mail. Yazı yazma talimatı vermesi ve
tek bir sayfa yazının 75 günde tamamlanması hayatın normal akışına uyarmı. Hangi gizlilik
prensibine uyar, gizliliği riske atmak değilmidir, güvenlik açısından uygunmudur. Bu sözde
belgenin düzmece olduğunu göstermezmi. İddianamede tarafımdan kaleme alındığı belirtilen
düzmece arazi.doc adlı belgenin Gölcük Donanma Komutanlığında yapılan aramada bulunan
5 numaralı harddisk’ten çıktığı belirtilmektedir. Sözde belge, anılan hard disk içinde bakınız
efendim yukarıda kırmızı şeyde yazıyor bu dizin içinde bulunuyor. Yani D\ İKK\ New Folder\
Kadir Sağdıç Paşa\ arazi\ arazi.doc. Bu husus iddianamede hem bizim savcılık hemde bizim
derken Gölcük Donanma komutanlığından bahsediyorum hem emniyetin bilirkişi raporlarıyla
açık, belirlenmiştir. Sayın Başkanım, 5 numaralı hard disk içinde D başlığı altında 3 ana
klasör bulunmaktadır. İKK bunlardan bir tanesi. Bakınız, ve bu ikk'nında altında 27 alt klasör
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var. Ve Bunların her birine değişik isimler verilmiş. Bakın Bilgi notu denmiş, denetleme,
ihbar mektubu, öğrenci tefriki, türbana hayır diyen akademisyenler vesaire vesaire. Bir
tanesine isim verilmemiş sayın başkan, bir tanesi isimsiz bırakılmış ve bu klasör bilgisayarın
otomatik olarak sisteme verdiği New Folder ismiyle bırakılmış. Bu nedemektir
biliyormusunuz, normal şartlarda o odada oturan bilgisayar operatörünün o bilgisayarı
kullanma mantığı içinde oturduğunda yeni bir dosya açtığında biraz önce arzettim bir sürü
isimler geliyor bu mantığı bilmeyen birisi hangi bilgisayarda yazdıysa o bilgisayarı almış,
yaratmış ve onu diğer dosyalarla beraber bunun içine monte etmiş. Eğer operatörün yarattığı
bir dosya olsaydı onun diğerlerinde olduğu gibi bir isim verirdi. Ama burada bu mantığı
bilmediği için bilgisayarın yarattığı gibi new folder ismiyle bırakmış. Belgenin düzmece ve
manipülatif olduğu Donanma K.lığı Askeri Savcılığı tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda
hem bu verilere dayanılarak hemde diğer verilere dayanılarak pek çok kez ifade edilmiş.
Şimdi biraz önce gösterdiğim üst veri bilgilerini ek delil klasörleri içinde sayın başkanım
binlerce üst veri bilgisi var. Bir örneğini gösterirmisiniz lütfen, bir sonraki, evet bir daha
sonra, şu şeylerden binlerce. Bunlara baktığınızda bu binlerce şeyin üst veri bilgisinde genel
bir düzensizlik var. Seneler boyunca kaydedilmiş değişik prensiplere göre kaydedilmiş ancak
nedense Kadir Sağdıç Paşa arazi.doc ve inceleme.doc'a ilişkin bütün üst veriler pırıl pırıl
eksiksiz, her bir tarafı bizim aleyhimize bilgiler içerecek şekilde büyük bir tırnak için itina ile
doldurulmuş. Esasen iddianamede yer alan hemen tüm üst veri bilgilerinin yer aldığı tablolar
ki sadece bu üst veri bilgilerine dayanılarak 2 kez müebbetim talep edilmektedir. Birbirleriyle
uyumsuz, standart olmayan uyumsuz bir yapıya sahiptir. Bilgisayarın otomatik olarak
yarattığı bu üst veri bilgilerinin, eğer düzmece değillerse ve sonradan maksatlı olarak
yazılarak bu harddiske gizlice yüklenmediyse, standart olmaları gerekmez mi. Efendim
Gölcük Askeri Savcılığınca hazırlatılan bilirkişi raporunda bu konuda önemli 5 no’lu
harddisk’te yer alan ve normal kullanım kapsamında hazırlanmış olan belgelerin çoğunda
hangi seri nolu bilgisayar tarafından hazırlandığını gösteren ve otomatik olarak belgelere
sistem tarafından kaydedilen kodlara rastlandığına, ancak daha sonradan sisteme yüklenen
943 dosya ve 114 klasörün hiçbirinde bu kayda rastlanmamış olduğuna dikkat çekilmiştir.
Diğer dosyalarla karşılaştırıldığında bilgisayarların olağan, rutin işletimi, büro faaliyetlerinin
normal işleyişine aykırı bu husus, içinde arazi.doc adlı klasörün de yer aldığı tüm dosyaların
düzmece olduğunu ve siteme sonradan yerleştirildiğinin açık bir kanıtı olduğunu hiçbir
şüpheye mahal bırakmaksızın göstermektedir. Keza aynı dosyalar biraz önce arzettim word
programı içinde son kullanıcılarını gösteriyor iken, burada hiçbir şey yok, pırıl pırıl. Sayın
başkanım, iddianamenin genelinde ve sonuç bölümünde yer alan talep kısmında bir terör
örgütüne üye olduğum iddia edilmektedir. Hangi somut delile dayandırılarak iddia edildiğini
anlayamadığım bu hususta bir noktayı daha dikkatinize sunmak istiyorum. İddianemenin
bendeki pdf versiyonunun 27 ve 30. sayfaları arasında yer alan sözde terör örgütünün görev
bölümüne baktığınızda300950 C MART 2009 tarihli emrin ki bu yazım da yanlış ismim yer
almamaktadır. Yani, 4 Eylül 2008’den 18 Kasım 2008 tarihine kadar 75 gün boyunca örgüt
için arazi.doc isimli düzmece belgeyi kaleme alan ben, nasıl bir örgüt üyesi isem, yaklaşık 5
ay sonra hazırlanan eylem planı görev bölümünde yokum. Aynı şekilde ek deliller
kapsamında 3 nolu DVD'de görev bölümü, kafes eylem planı, bölge komutanlıkları gibi
listelerin hiç birinde yer almayan ve 5 numaralı hard disk içindeki listelerde de bulunmayan
ben Hüseyin Hançer nasıl oluyor da sözde terör örgüt üyesi olmakla itham ediliyorum. Nerede
dijital ve düzmece olmayan yazılı ve imzalı belge, nerede tanık, hani ikrar, hani somut
kanıtlar. Şimdi müsadenizle 2 numaralı delile geçiyorum. 16 temmuz 2009 tarihinde 2009/565
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numaralı iddianame ile hakkında kamu davası açıldığı belirtilen Hasan Ataman Yıldırım'dan
bahisle, bu beyden elde edilen 37 numaralı CD içinde başkanlıktan gelen isimler isimli
belgede Kenan Çelik, Hüseyin Hançer, Ercan İrençin bu şahıslar telefonlarını değiştirsinler,
kişilerle irtibat kurarken dikkat etsinler şeklinde bir kayda rastlandığı belirtilmekte ve
hakkımda ve bu nedenle hakkımda 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına delil olarak
sunulmaktadır. Hasan Ataman YILDIRIM kimdir, nedir, necidir, ne iş yapar, nerede yaşar
bilgim yok. 3 Mart 2011 günü, yaklaşık 1 sene önce Ankara’daki ifademde sorulduğu için
isme vakıf oldum halen tanımıyorum halen bilmiyorum bu beyi. Savunma hazırlıkları
kapsamında yaptığım çalışmalarda ek delil klasörleri yaklaşık 10-15, 20sene önce TSK’dan
ayrıldığını, bir bilgisayar yazılım şirketinin sahibi ya da ortaklarından olduğunu ve şu an adını
bile hatırlamadığım bir siyasi parti oluşumu için çalışmalar yaptığını oradan okudum. Şimdi
bu klasör içinde sayın başkanım şahsın elyazısı ile hazırlamış olduğu bir ajanda var. El yazısı
bu tarafı . . . ve bu tarafı iptal edilmiş. Bütün nüshaları satır satır inceledim binlerce adres ve
not olmasına rağmen kendimle ismimle ilgili telefonumla ilgili adresimle ilgili tek bir satır
bulamadım.Yine klasörler içindeki cd dökümlerini, deşifrelerini incelerken son derece ilgisiz
bir konuyla örnek veriyorum havanın yağışlı olmasıyla ilgili bir konudan bahsederken arada
bu not Kenan Çelik, Hüseyin Hançer bu şahıslar telefonlarını değiştirsinler, bu nedir, neyin
delilidir, kim yazmıştır, hani isim, hani imza, ne zaman verilmiş bu direktif, parmak izi,
mürekkep testi, DNA testi filan bunları hiç gündeme bile getirmiyorum. Ben bu yüzden
tutuklandıysam sayın başkanım hakkımda 2 kez ağırlaştırılmış müebbet talep ediliyorsa
Türkiye'de hukuk, anayasa, insan hakları bu kadarmı ucuzladı. 2005 yılında yurt dışından
döndüm ataşelik görevimden. O günden bugüne kadar tek telefon numaram var son 8-9 aydır
kullanamıyorum malum. Bu hususu savcılık ifademde de belirttim telefon numaramı
değiştirmedim, değiştirmek için girimde de bulunmadım, olsaydı bilirdiniz. Hala da aynı
numarayı kullanıyorum. Ben nasıl bir örgüt üyesiyim ki başkanlıktan gelen bu kesin direktifi,
bu şahıslar telefon numaralarını değiştirsinler, bu direktifi uygulamıyorum. Bu hayatın olağan
akışına uyar mı. Bu arada sayın başkan ben polis çocuğuyum. Babamın, sizlere ömür, 2-3
sene evvel vefat etti. Neredeyse yüzlerce anısını dinledim, meslek anısını anlatmayı severdi.
Genelde konusu insan olan anılar. 1950-60-70’li yıllara ilişkin pek çok anı. Burada
insanlardan bahsederken hafızama kazınmış, hep şahsı aldık, şahsı sorguladık, şahıs
ifadesinde bülbül gibi şakıdı, şahsın altındaki araba başvekilde bile yok gibi anlatırdı. Kenan
Çelik, Hüseyin Hançer, Ercan İrençin bu şahıslar telefonlarını değiştirsinler deyince ister
istemez babamın polis hikayeleri aklıma geldi. Sayın başkanım Türk Silahlı Kuvvetlerinde
Deniz Kuvvetleri şahıs terminolojide yoktur. Personel deriz, bahriyeli deriz, arkadaşlar deriz
ama şahıs kullanmayız. Aklıma geldi. 3 numaralı delil. Hakkımda 2 kez müebbet hapis talep
ettiren suç delili ise 16 Temmuz 2009 tarihli ve 2009/565 numaralı iddianame ile hakkında
kamu davası açılmış olduğu ifade edilen sanık İlyas Çınar’dan elde edilen 51 no’lu CD içinde
bağlantılarım isimli excel belgesinde isim, telefon ve e-posta bilgilerim olduğu yönündedir.
Sayın Başkanım, anılan emekli subayı denizaltıcı olması nedeniyle tanırım. Hazırlık
soruşturması ifademde de arz ettim. En son 1985-1986 yıllarında temasımız oldu 25 yıl önce.
Bir bağlantılarım adlı dosyada yer alan ben Hüseyin HANÇER’in 25 yıldır bu subayla, emekli
subayla bağlantım olmadı. Kendisiyle tek bir telefon görüşmem, herhangi bir temasım, yüz
yüze görüşmem yoktur. Nasıl temin etti bu bilgilerimi bilmiyorum, topluca bir yerden aldığını
düşünüyorum. Ben bu bilgileri kendisine vermedim. İddianamede, anlaşılamaz bir şekilde, suç
delili olarak yer alması nedeniyle Ek klasörlerde yaptığım çalışmada 91 numaralı klasörde
toplam 195 sayfalık pdf formatlı bir ajanda var. Bu belgenin 81 ile 94’üncü sayfalarında, 13
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sayfada yaklaşık 653 tane isim ve adres var. Şöyle hazdım hemen oraya. Gölcük Barbaros
Hayreddin Lisesi, Fatih Üniversitesi, Bakanlar, Milletvekilleri, Meslekten arkadaşları, Sınıf
arkadaşları, Subaylar, Astsubaylar, Düşünce kuruluşları, Doktorlar, Hastaneler, Deprem
profesörleri, OYAK, Tüketici Koruma Dernekleri ve saire, yüzlerce 653 adet isim. Sayın
Başkanım, bu insanların hepsi sözde terör örgütü üyesi mi. Bu kişiler ya da kurumlar sözde
terör örgütüne yardım ve yataklık mı yapıyorlar. Hayreddin Lisesi, Fatih Üniversitesi terörist
mi yetiştiriyor. Hastaneler terörist mi tedavi ediyorlar. Ya deprem profesörleri, bu nasıl
delildir. Eğer delil ise niye bu insanların hepsi birden tutuklanmadı, kurumların yöneticileri
nerede. Niçin soruşturma açılmadı haklarında. Diğer taraftan böyle bir suç olmaz ya listenin
sahibi olan İlyas Çınar tutuksuz yargılanırken niçin ben, 653 kişiden birisi olan ben burada
karşınızdayım. Efendim 4 numaralı delil, Albay Şafak Yürekli ile yapmış olduğum telefon
görüşmesidir. Aynı şekilde Albay Ali Türkşen ile de yaptığım telefon görüşmeleri var.
İddianamede muhtemelen sehven unutuldu burada ifade edeceğim. Albay Yürekli’nin nezaket
maksatlı beni araması şeklinde gerçekleşen telefon görüşmesi İlyas ÇINAR’dan elde edilen
51 numaralı CD içinde, hatırla.doc adı altında, tek bir sayfadaki üç satırlık not ile
ilişkilendirilmeye çalışılmıştır. Notun kapsamı yansıda konferans için komutanlarla görüş,
üniversiteden hoca getirilmesi işini memet halledecek, Albay Şafak Yürekli’den alınanları
ilet. Kimin yazdığı belli olmayan ve hiçbir suç unsuru içermeyen bu yazıda ne yazan var, ne
imza var, ne tarih hiç bir bilgi belge yok. Kim yapacak belli değil. Kim, kime, neyi iletecek
soru işareti. Nedir, suç delili, Albay Yürekli’nin adı geçiyor. E benim de Albay Yürekli ile
yapmış olduğum görüşmem dinlemeye takılmış, 2 kez müebbet hapis. Albay Yürekli,
akademiden, şu anda Amiral, sınıf arkadaşım. Aksaz’da görevli olduğu sırada bir toplantı
maksadıyla Gölcük’e geldiğinde bir öğle yemeği organize ettiğimi ancak son dakikada çıkan
bir mazareti nedeniyle yemeğe kalamadan ayrılmak durumunda kaldığını hatırlıyorum.
Telefon görüşmesi kendisinin teşekkür ve özür dileme maksatlı beni araması ve bu maksatlı
yapılmış bir nezaket görüşmesidir. Kayıtlarda var, bakabilirsiniz.Kendisi bu davada şüpheli
bile değildir. Albay Türkşen ile yapmış olduğum görüşme ise emrimdeki bir denizaltı
gemisinin, Albay Türkşen'in komuta ettiği kurtarma ekibi ile Erdek Körfezinde icra ettiği bir
eğitime ilişkindir. Denizaltıdan, batan denizaltıdan adam kurtarma, personel kurtarma
eğitimine ilişkindir. Personelimin ve denizaltının selameti bağlamında eğitim sonuçlarını
almak üzere yapmış olduğumuz resmi içerikli bir telefon görüşmesi, çok iyi anımsayacaksınız
batan Dumlupınar denizaltımızdaki facianın bir daha yaşanmasını önlemek üzere planlanmış
her sene rutin olarak icra edilen bir eğitim hakkında, sonuçları hakkında yaptığımız bir
görüşme. Bu görüşmelerin ne benim ne de diğer subayların sözde terör örgütü üyesi olmamız
ile uzak yakın hiç bir alakası yoktur. Her iki subay ile görüşme yapan herkesin, sözde terör
örgütü üyeliği nedeniyle tutklanması mantığı, takdir edersiniz, hiç bir hukuk, hiç bir adalet
anlayışıyla bağdaşmaz. Sayın başkanım üç ay süre ile yapmış olduğum telefon
görüşmelerimin mahkeme kararı ile dinlemeye tabi tutulduğunu sorgulama evrakı kapsamında
öğrendim. Bu süre sonunda 500 kadar telefon görüşmesi yapmışım 500 kadarda kısa mesaj
trafiği gerçekleştirmişim. Bu kadar görüşme arasında arzettiğim 3 adet görüşme dinlemeye
takılmış onların içeriklerini de açıkladım. Albay Türkşen ile yapmış olduğum 2 görüşme,
Şafak Amiral ile yaptığım tek görüşme. Bu kadar telefon görüşmesi içinde kayda değer sadece
3 tane bulunması diğer görüşmelerin hiçbirinin terörist faaliyetlerle ilişkikendirilmemesi,
ilintili olmaması tesadüf olabilirmi. Sayın başkanım bizler mimar, hukukçu, öğretmen,
mühendis, doktorlar değiliz. Bizler çocuk yaşta yatılı okula giriyoruz 8 sene yatılı okul
okuduktan sonra dar bir çevrede, kapsamda beraber görev yapıyoruz. Bu bağlamda aynı
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karargahlarda görev yapıyoruz. Ailelerimiz çocuklarımız aynı ortamdalar aynı yerdeler.
Birbirlerimiz ile irtibatımızın bu çerçevede değerlendirilmesi gerekirken niçin terörist
muamelesine tabi tutuluyoruz ve bu iddianamede yer alıyor anlamak mümkün değildir. Şimdi
efendim savunmamı hazırlarken iddianameyi ve ilgili mevzuatı gözden geçirme fırsatım oldu.
Bir nokta özellikle dikkatimi çekti sizlerle de paylaşmak istiyorum. Çok, çok iyi bildiğiniz
üzere Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun 160. maddesi Cumhuriyet savcısının
görevlerini düzenler. 170. maddesi’nde ise kamu davası açılmasının esaslarını ifade eder.
Hemen özet olarak şüpheliye yüklenen suçun işlendiği yer, tarih ve zaman dilimi, yüklenen
suçun şüpheli aleyhine mevcut delillerle bağlantısının net bir şekilde ortaya konulması,
şüphelinin sadece aleyhine değil lehine olan hususların da iddianamede yer alması
sayılmaktadır. Kamu davası ancak bu şekilde açılır diyor kanun. Sayın Başkanım, hakkımda
tanzim edilen iddianamede ne suç tarihi bulunmakta ne de bu sözde suçun işlendiği yer ifade
edilmektedir. Yoktur, ilave olarak, üstüme atılan suçların da sözde delillerle bağlantısı ortaya
konulamamıştır, konulamaz da. Çünkü ortada bilinen, yaygın, yazılı veya evrensel hukuk
normlarına göredelil diye nitelendirilebilecek hiç bir şey yoktur. Diğer taraftan ortada sadece
sahteliği ispatlanmış dijital bir verinin bulunması, yazılı ve imzalı hiç bir delilin bulunmaması,
başkaca bir kanıtın veya tanığın olmaması, toplanan delillerin hayatın olağan akışı içinde
açıklanamaması ve yaşanan süreçte pek çok şüpheli, müphem konunun bulunması gibi lehime
olan hiç bir hususun, kanununun aksine, idddianamenin sonuç kısmında yer almaması tesadüf
müdür. Ben bir vatandaş olarak iddianamede bunca sakatlık tespit ederken yılların uzman
hukukçusunun bırakın detayları, sözde deliller içinde ifade etmesi gerekmezmiydi. Madde
160-170 bana uygulanmazmı. Benbu ülkenin vatandaşı değil miyim. Sayın başkanım,
Kolayca manipüle edilebilecek dijital ortamda hazırlanmış yazılar belge diye sunulmakta,
aleyhime kesin hüküm verilmekte ve salt bu delillere dayanarak hakkımda 2 kez
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmektedir. Mahkemeniz adalet dağıtılan kutsal
bir mekandır, hukukun tecelli ettiği yerdir. Nasıl olur da böylesine bir iddianameyi kabul
ettiniz, üstüne en değerli varlığım özgürlüğümü elimden aldınız, beni temel hak ve
hukuklarımdan mahrum bıraktınız. Yine usül bağlamında bir konuyu daha dikkatinize sunmak
istiyorum. Aslında esas olarak da çok önemli. Efendim iddianamede başta da altını çizerek
ifade ettim pek çok yerinde de örgüt ergenekon silahlı terör örgütü olarak ifade edilmiş ve
yazılmıştır. Örneğin kendimle ilgili olarak sayfa 96, Ergenekon silahlı terör örgütüyle
doğrudan bağlantılı olarak denilmektedir. Ancak anılan örgütün mevcut olup olmadığı dahi
henüz kesinlik kazanmadı. Muhtemelen haksız itham ve suçlamaların önüne geçebilmek
maksadıyla, 1’inci ergenekon davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 21 Ocak
2009 tarihli 41. duruşma ara kararı, yine aynı mahkemenin 14 Nisan 2009 tarihli 75. Ara
kararı uyarınca ergenekon terör örgütü adlı bir örgütün bulunmadığına ilişkin Genelkurmay,
Jandarma, MİT ve Emniyet’in resmi yazılarına istinaden mahkeme diyorki efendim
ergenekon silahlı terör örgütü ifadesinin kullanılmasını yasaklayarak yerine iddia olunan
ergenekon terör örgütü tabirinin kullanılmasına karar vermiştir. Sayın başkanım aradan önce
iddianamenin 96. sayfasında ergenekon silahlı terör örgütüne üye, doğrudan bağlantılı
şeklinde bir ifade var diye arzetmiştim ancak gerek Genelkurmaty, gerek Mit, gerek
Jandarma, gerek emniyetin resmi yazılarına istinaden 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin vermiş
olduğu 2 tane ara karardan bahsettim. 41. Ve 75. Ara kararları ve demiştim ki, Ergenekon,
anılan mahkeme ergenekon silahlı terör örgütü ifadesinin kullanılmasını yasaklayarak yerine
iddia olunan ergenekon silahlı terör örgütü tabirinin kullanılmasına karar vermiştir. Anılan
mahkeme bununla da yetinmemiş İstanbul Cumhuriyet Savcılığının da bu konuda



T.C. İSTANBUL ANADOLU  5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ - 2014/155 ESAS, -  2015/359 KARAR SAYILI
DOSYA- GEREKÇELİ KARARIN 8. BÖLÜMÜDÜR

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

bilgilendirilmesi, bu yazım ve kullanıma tüm birimlerce hassasiyet gösterilmesi aksi halde
ilgilileri hakkında gerekli yasal işlemin yapılmasını da hükme bağlamıştır diye arzediyorum
ve iddianamede yani benim hakkımda tanzim edilen iddianamede sehven yapıldığını
değerlendirdiğim bu yanlışlığın, beni haksız yere örgüt üyesi gibi göstermesi nedeniyle,
yeniden değerlendirilmesini yüksek takdirlerinize bırakıyorum. Çünkü varlığı dahi henüz
kanıtlanmamış bir örgüte üye olmaktan karşınızdayım ve bu husus tutuklanma nedenimi tek
başına ortadan kaldırmaktadır. Sayın başkanım iddianamede örneğin cephaneyi gömdükleri
ifade edilen şüphelilerden tutuksuz olarak yargılananlar varken, cephaneyi gömmekle itham
edilen sanıklardan, şüphelilerden tutuksuz yargılananlar varken, ben hagi gerekçeyle hangi
hukuk mantığıyla karşınızdayım anlamakta güçlük çekiyorum. Efendim savunmamı
bitirmeden önce son söz yerine hemen tutuklanmadan önce Ankara'da başımdan bir olay
geçti. Enteresan bir olay çok kısa onu arzedeceğim tamamlayacağım. Babadan kalma bir
taşınmaz vardı ve kiraya vermiştik o taşınmazı, ablam ilgileniyordu o konularla. Kiracımız
yaklaşık 1 seneyi aşkın süre boyunca kirayı ödemediği ve icradan da sonuç alamadık ve
mahkemeye olayı taşıdık, bir tahliye davası açtık. Hakime hanım çok deneyimli mesleğinin
sonlarına gelmiş olan bir hanımdı. Ben dosya içinde kiracının eve girmeden önce el yazısı ile
imzaladığı düzeltiyorum yazdığı daha sonra imzalarım diye bıraktığı bir belgeyide hatırlatınca
hakime hanıma, ciddi bir şekilde haşlamasına maruz kaldım. Hemen arkasından da bana
dediki kiracının el yazısı dahi olsa, imzalanmamış belgenin delil sayılamayacağı hiçbir şekilde
ev tahliyesi için kanıt taşıyamayacağı konusunda ders verdi. Hakime hanıma imzasız bir
belge, ev tahliyesi için dahi yeterli olamazken bırakın el yazısını bilgisayar ortamında
yaratılmış düzmece bir belge nedeniyle hakkımda eski yasa ile 2 kez ölüm cezası talep
edildiğini söyleyemedim. Arz ederim" şeklinde beyanda bulunduğu anlaşılmıştır.

 
8-SanıkTanju Veli Aydın'ın (Kapatılan) İstanbul 12 Ağır Ceza Mahkemesi'nin

2010/34 Esas sayılı dava dosyası ile birleşen 2011/111 Esas sayılı dava dosyasında
11/01/2012 tarihinde 5. celsede alınan savunmasında özetle;"Hakkımda Kemalettin
Yakar'ın talimatları doğrultusunda görüntülerden kim olduğu tespit edilemeyen haber elemanı
ile birlikte örgütün amaçları doğrultusunda 3. kişilere yönelik olarak evlerinde gizlice görüntü
kaydı yaptığım ve bu nedenle kişisel verileri kaydetmek suçunu işlediğim ve Gölcük
Değirmendere'de usulsüz olarak cami hoparlöründen kendimiz tarafından yapıldığı iddia
edilen dini yayınları gerekçe göstererek toplumda gerilim çıkartmayı amaçladığım, asılsız
ihbarlarla suça karılmamış insanları suç faaliyeti içerisinde göstermeye çalıştığım, bu nedenle
halkı suç işlemeye alenen tahrik etme, suçlarını işlediğim gerekçesiyle dava açılmıştır. Bahse
konu iddiaları kabul etmiyorum söz konusu iddialar hiçbir gerçekliği olmayan ve bilimsel
delile dayanmayan gerçek dışı iddialardır. İddianamede belge olarak bahsedilen şeyler
bilgisayar dosyasıdır. Bilgisayar dosyasına belge denilmesi büyük bir hukuki yanılgı
yaratmaktadır. Dosya içerisinde bilgisayar dosyası ve resim ile video kayıtlarından başka
hiçbir delil bulunmamaktadır. Bu delillerin hiçbiri bilimsel değildir ve bilindiği üzere yapılan
incelemede sonradan oluşturuldukları ile ilgili şüphe ortaya çıkmıştır. Bahse konu soyut
delillere dayanılarak dava açılması bu açılan davalarda ceza verilmesi, ceza hukukunun temel
ilkelerine göre kabul edilemez. Dosyada bulunan görüntülerimin hiçbir suç unsuru taşımadığı
ortadadır. Nitekim kişisel verileri kaydetmek suçunun maddi unsuru kişisel verileri
kaydetmek fiilini gerçekleştirmektir. Konuyu hatırlamamakla birlikte eğer bir görüntü
kaydedildiyse ve bu görüntünün içindeysem kaydededenin başkası olduğu ortadadır. Kişisel
verileri kaydeden ben olmadığımdan bu suçtan ceza almam söz konusu olamaz. Yine halkı kin
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ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçunuda kabul etmem mümkün değildir bu konuda delil
olmadığı gibi dosyada nasıl bir tahrik olduğu anlaşılmamaktadır. Kuran okutulmasından veya
suç unsuru taşımayan dini ifadeler içeren pankartlara karşı hangi halk tahrik olmuştur. Kanun
maddesinin kanunda yer almasının amacı toplumsal kargaşa yaratan fiilleri durdurmaktır.
Olayımızda ise tahrik olan ne bir halk vardır ne de bu yönde bir fiil bulunmamaktadır. Delil
niteliği taşımayan bilgisayar dosyası, fotoğraf ve kamera kayıtlarından da bahsedilen bu
fiilleri karşılayacak maddi unsur ortaya çıkartmak zorlama bir kurgu niteliği taşımamaktadır.
Hoparlör anonsunun yapıldığı tarihte suça konu yerde değil Erdek'te görev yaptığım ekte
sunulan belgelerde açıkça anlaşılmaktadır. Bu somut deliller suçsuzluğumu ispatlayan ve
diğer soyut delillerden çok daha üstün değerden her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı
delillerdir. İstihbarat görevlisi olduğum yönünde bir itirazım yoktur ancak bu görevi yerine
getirirken üstlerimin verdiği emirler işim gereği sorgulamam mümkün değildir. İç hizmet
kanununda hükümler içermektedir. Tarafıma verilen görevlerin amacı ve içeriği hiçbir zaman
tarafıma bildirilmemiştir. Bana söylenen ve açıkça suç olmayan her türlü görevi yapmam
içinde bulunduğum görevin doğal bir sonucudur. Efendim ben 2006 senesinde Temmuz ayı
21'inde donanma komutanlığı genel sekreterlikte protokol şubede çalışırken kendi özel
sebeplerimden dolayı 20-21 temmuz 2006 tarihlerinde Erdek Mayın Filo komutanlığına tayin
oldum. O tarihten itibaren donanma komutanlığının hiçbir biriminde herhangi bir istihbarat
biriminde arkadaşlarla veya subaylarla en ufak bir dialoğum olmamıştır. Ben işçi statüsünde
çalıştığım için bizde 31 gün diye bir tabir vardır. Eğer 1 gün izin aldıysanız o maaşınızdan
kesilir. Yani bizde memur statüsü gibi çalışmadığımız için ben burada, 2006 senesinde
donanma komutanlığında ayrılıp, Erden mayın filo komutanlığına geçtiğime dair yazılar
burada ektedir ve başka söyleyeceğim olarak ben kamera görüntülerinden bahsediliyor, ben
hiçbir şekilde hiçbir kimsenin kamera görüntüsü çekmedim. Zaten hazırlık savcımız herhalde,
herhalde derken bunuda çok iyi biliyor tahmin ediyorum çünkü ben çekmediğim gibi ben
görünmüşüm. Bize söylenen protokol şubede görevliydik ara sıra donanma komutanlığı
istihbarat şubede bazı ufak tefek işler çıkıyordu bu da kendi bünyemizde bulunan silahlı
kuvvetlerde çalışan bazı astsubayların evlerine araştırma yönünden değil, bazı iç vardiye, dış
vardiye çalışan personelin adreslerde oturup oturmadıklarını, bakmak için sadece bir
yanımızda bayan eleman gelirdi. O bayan elemanı tanımıyorum şu anda ya kuvvetten
gelmiştir veya başka bir yerden kapıdan almamızı, bahse konu adrese gidilip ona iştirak
etmemiz söylendi. Hiç kimseye gidip alenen çekmedik, alenen tehdit etmedik, alenen
fotoğrafta çekmedik gizli bir kayıttada bulunmadık. Sadece ve sadece personeli silahlı
kuvvetler, yani donanma komutanlığına bağlı personelimizin o adreslerde oturup oturmadığı,
ya bir ya iki en çok üç defa hatırlamıyorum şimdi o kadardır gittiğimiz ki 3 defa olduğunuda
pek şey yapamıyorum, pek hatırlamıyorum. Orada bazı mitinglerde şeyler var tahmin
ediyorum ben yazıları pek okuyamadım son şeyleri aldım CD'den ancak, biraz geç geldi.
CD'deki görüntülerde bunlar izin alınmış bir mitingler o mitinglerde de ben görüntü
çekmedim. O mitinglerde görüntüm varmış, ben yok demiyorum zaten bir kere gidip biz
ortalığı karıştırmamış zaten bu kameralarda görülüyormuş. Hiçbir şekilde yasadışı bir iş
yapmadım elimde herhangi bir pankartta yoktur. Savcı bey bu zaten, hazırlık savcımız buna
bakmış zaten anladığım kadarıyla görüntüleri asla çekmedim ne bilerek ne bilmeyerek. Biz
sadece gelen personelide bazı arkadaşlara götürüp sadece yanında bayan olduğu zaman yanına
iştirak edin dendi bunun haricinde zaten çok kısa bir konuşmalar oluyordu. Daha çoğunlukla
kiralık ev gibi şeyler soruldu. Benim anladığım kadarıyla ben sözü fazla uzatmakta
istemiyorum ama irtica ile mücadele kapsamında gidilmedi. Çünkü ben resimlerde CD
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ortamına baktığımda resimlerde bayanın başı açık. Yani fişleme olayıyla ilgili gitmemişiz ki
fişleme olayında da bir şey çalışmadım böyle bir durumda olmadı. Dediğim gibi sadece
donanma komutanlığı protokol şubede çalışıyorduk istihbarat şubenin gelen bazı misafirlerine
iştirak etmek için, onları sağa sola götürmek için. Sağ-sol derken bu adreslerle ilgili oldu bir
kaç defa. Mitinglerle ilgili oldu. Yani mitinglere katılan subay astsubay varmı diye
yanılmıyorsam böyle birşey olabilir zaten alenen görüntüde çekmedim benim söyleyeceğim
hatırladığım bu kadar." şeklinde beyanda bulunduğu anlaşılmıştır.

Sanık Tanju Veli Aydın'ın (Kapatılan) İstanbul 12 Ağır Ceza Mahkemesi'nin
2010/34 Esas sayılı dava dosyası ile birleşen 2010/146 Esas sayılı dava dosyasında
18/06/2010 tarihinde 3. celsede alınan savunmasında özetle;" Efendim ben savunmamı
yazılı olarak vermek istiyorum. Adım Tanju Veli Aydın sonuç ve talep kısmını okumak
istiyorum. Sonuç olarak herhangi bir örgüt üyeliği ve isnat edilen suçtan hiçbir ilgim yoktur.
Tarafıma yöneltilen suçlamalar tamamıyla beli olmayan ve benimle hiçbir ilişkisi bulunmayan
ücüncü kişiler düzenlendiği belirtilen dijital kayıtlarda yer alan bir cümleden ibarettir. Bu
kayıtlar ile aramda birbağ kurulamaz hakkımda şüphe ve isnad somut deliller veya olgular ile
desteklenmemiştir. Savcılık makamı huzurunda verdiğim ifademde suçlamayı kesinlikle kabul
etmedim. Kovuşturma ve kavuşturma ile yaşadığım maddi ve manevi telafisi imkansız
zararlara uğradım. Adalete güveniyorum mahkemenin kısa sürede bu yargılamaları
tamamlayarak suçsuzluğumun ve hakkımda bu komploları yapanların ortaya çıkarılacağına
olan inancım halen koruyorum.Suçsuz olduğumu tekrarlar savunmalarımın kabul
edilmesinin,yürütülen kovuşturmanın ivedilikle sonuçlandırılmasını, beraatime karar
verilmesini saygı ile yüce mahkemeden talep ederim. Önceki ifademde bazı kızgınlıkla
ifadelerim vardı, yani söylenmemesi gereken şeyler söylemiştim.Bir Amiral hakkındatehdit
edildiğimi gibi bir ifade vardı, bu ifadeler 2 yıl önceki birtayin ve nakilerim ile ilgili bir
sıkıntılar vardı. Bundan da bir sene önce de çağrılıp ve dışardan herhangi bir soruşturma
açıldığını ve 41 kişinin yargılanacağı gibi bir ifade kullanmadan direk ordaki bilemiyorum
tabi benle ilgili bir sıkıntı vardı daha önce istihbarat şubede çalışıyordum. O kişi de istihbarat
daire başkanı idi, deniz kuvvetleri soruşturma açtığı gibi bir izlenim yaratarak kendi ile benim
ile bir konuşması oldu. O ifadede böyle tehdit değilde kendisi beni söylemişti, fakat o andaki
kızgınlık sağolsun hazırlık savcıları da beni biraz gaza getirdiğinden olmayan ifadeler oldu
kullandım. O ifadeler doğru değildir.Gizli tanıkla ilgili o konuda açıklık getirmek istiyorum,
işimle ilgili bu ilk 9 gün içerde kaldığım gerekçesiyle işyerime döndüğümde bazı
huzursuzluklar filan vardı,işten işçi olduğum gerekçesi ile işten atılmamın hem tazminat
davası açıp,tazminatımı koparmam gerekiyordu, işin açıkçasıO şekilde kendimi işten atırdım
Attırmak için de gizli tanıkla ilgili gibi şey yani yanlış bir yola sürkledim kendimi zaten
geldiğimde de hazırlık savcıları da konuyla ilgisi olmadığını belirttiler. Daha sonrada gizli
tanık olmam içinbazı şeyler söylemem gerektiğini, bazı yollara sürmeye kalktılarbu talebi
kesinlikle kabul etmediğimi böyle bir şey söylemeyeceğimi ifade ederek geri geldim, durum
bundan ibarettir efendim. Para karşılığını kabul etmiyorum. Böyle bir şey yok yani her
vatandaş gibi milli istihbarat ve emniyet teşkilatını mutlaka bazı şeylerde yardımcı
olmuşumdur. Ama bu terör kapsamında ilgili bir şey yok öyle bir şeye yardımcı olmadım,yani
daha önce istihbarat şubede çalıştığımı belirtmiştim,yani donanma komutanlığı istihbarat
şubede çalıştım, bunun haricinde görüşmelerimiz oluyordu ama bu yani silahlı kuvvetlerdeki
belgeleri veya bilgileri bir diğer istihbarat kuruluşuna aktarmadım.Böyle bir şey yok yani bu
para ile ilgili bir şey yok bilmiyorum. Mit ve Emniyet para veriyormu muhbirlere bilmiyorum.
Ben muhbir değilim. Deniz kuvvetleri komutanlığı istihbarat şubede çalışmış bir personelidim
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bundan yaklaşık 4 sene önce can güvenliğim gerekçesiyle ayrıldım,başka bir bölüme
geçtim,Erdek mayın filo komutanlığı, bu bölümdede 4 yıl çalıştım,daha sonrada iş akdim
feshedildi ve ayrıldım,durum bundan ibarettir. Yani hiçbir kurumdan istihbarat örgütünden
herhangi para karşılığı bilgi vermedim veya almadım. Böyle bir şey yok” şeklinde beyanda
bulunduğu anlaşılmıştır.

 
9-SanıkKadir Sağdıç'ın (Kapatılan) İstanbul 12 Ağır Ceza Mahkemesi'nin

2010/34 Esas sayılı dava dosyası ile birleşen 2011/111 Esas sayılı dava dosyasında
09/04/2012 tarihinde 6. celsede alınan savunmasında özetle;"Sayın başkan, ömrüm
boyunca bana da önemli ve ilginç görevler yapmak kısmet oldu. Fiilen 40 yıllık vatan
hizmetimin yanında şimdi de bu özel yetkili mahkemeler kargaşasını yaşamak ve bize karşı
kurulan komplolar üzerinden yüce Türk milletine ve tüm dünyaya anlatmak da bu görevlerin
arasında varmış. Aklımız var, dilimiz var, masumiyetimizden aldığımız sabrımız ve gittikçe
artan gücümüz var, bu sıkıntıları bizlerle birlikte yaşayan sevgili ailelerimiz var, içi kan
ağlayan geride bıraktığımız asker arkadaşlarımız var, hepsinden öte bağrından kopup
geldiğimiz yüce milletimizle gönül bağımız var. Anlatacağız elbet, yaşayarak ve yaşatarak
anlatacağız, ülkemizin başına ne çoraplar örülüyor. İki kere ağırlaştırılmış müebbet hapsimi
isteyen savcılar bu dava iddianamesini hazırlarken ifademi dahi almadılar. Nerede görülmüş,
insanın ifadesini dahi almadan, şüpheli hakkında somut hiçbir tespit yapılmadan, sadece iftira
ve komploya dayalı suni tespitlerle hazırlanan polis tespit tutanaklarını esas almak, ve
bunların noktasını virgülünü değiştirmeden iddianameler düzenlemek. Sonra da, 30 bin
kişinin katili imralı misafirinin koşullarını iyileştirmeye çalışırken, bu eksik ve tutarsız
iddianame ile bizleri ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle yargılamak. Bu cüret
yada kin bizim üzerimizden kime karşı gösterilmek isteniyor. Üstelik, aynı sahtelikteki bu
delillerden ben bu mahkemedeki kafes ve 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki balyoz davalarında
yargılanıyorum zaten. Şimdi ise, CMK madde 223 gereğince aynı iddiadakifiilden açılmış
kamu davaları varken aynı sanık için başka bir dava açılmayacağı açıkça ifade edildiği halde,
mükerrer bir biçimde yeni sanal bir iddianame ile yargılanmak durumunda bırakılıyorum.
Gölcük gömüleri sonrası yeni deliller bulunduğu düşünülüyorsa, ki bunların dijital
sahtekarlıklar olduğu ortaya çıktı. Bunlar devam etmekte olan davalara ek delil olarak
gönderilebilirdi. Nitekim 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki balyoz davasında, Gölcük
gömülerinden çıkan sahte dijital veriler ek delil olarak işlem gördü, ayrı bir iddianame
yapılmadı. Burada 12.nci mahkemede de benzeri işlem yapılabilirdi, zira devam eden
birleştirilmiş kafes poyrazköy davası vardı, ama ısrarla bu iddia etmekte anlatmakta başarılı
olamadık. Bu yeni iddianamedeki garipliğe ve insafsızlığa bir kez daha dikkat çekmek
istiyorum. Bu yeni davada benimle birlikte kimisi mükerrer olarak yargılanmaya başlayan
kendileriyle tanışıklığım ve hiçbir irtibatım olmaksızın biri hariç kendisini 10 yıl önceden
tanıyorum ama, sonrasında hiç irtibatım olmadı. Sadece 5 subay-astsubay’dan oluşan bir grup
T.C. yürütme organını, yani hükümeti, bu da yetmiyor bir de TBMM’ni ortadan kaldırmaya
girişeceğizde, hiç kimsenin haberi olmayacak. Bu kişilerin bundan ne kendilerinin, ne MİT’in,
ne Emniyetin, ne de her nefes alışımızda denetiminde olduğumuz TSK’nın ve hatta ünlü
yabancı istihbarat servislerinin, wikileaks dahil dünya açık istihbaratının böyle bir girişimden
haberleri olmayacak. Ama buna karşılık, bir sahte ihbarcı ile komplocuların iftira ürünlerinin
asılsızca bir emniyet tespit tutanağına dönüştürülmüş olması ise, karşınızda çok acı bir gerçek.
Biraz sonra bu asılsız tespit tutanağının önemli bir parçasını örnekleriyle açıklayacağım.
Sözde benim de dahil olduğum bu 5 kişinin ütopik gücüne bir bakarmısınız. Bu sahtekarlığı
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var sayarsanız, yani bu 5 kişi hükümeti ve TBMM’ni ortadan kaldıracaklarsa, ya 75
milyonluk Türkiyenin aklı ve vicdanıyla alay ediliyor, ya da korkalım o zaman bu 5 masum
insan Allah vergisi doğa üstü güçlere sahip olmalılar. Bu mesnetsiz iddianın sözde delilleri
ise, isimsiz iftira ihbarları ile bir yerlere komplocuların yerleştirdikleri dijital kayıtlar ve
gömüdeki şeyler. Şüphelilerle ilgili ne bir imza, ne bir parmak izi, diğer çeşit genetik bir kod,
ses yada görüntü kaydı, ne bir örgütsel faaliyet yada toplantı, hiçbir şey yok, hiç bir illiyet
bağı yok, sadece iftira ve dijital sahtekarlık var. Hala özel yetkili savcılar bu komploculara ve
sehvencilere nasıl itibar edebiliyor, bunu anlamak mümkün değil. Ben de bir sehven
mağduriyeti geçirdim, onun da örneğini birazdan vereceğim. Türkiyenin bu davalar nedeniyle
AİHS’nin madde 5 özgürlük hakkı, madde 6 adil yargı, madde 8 özel hayatın gizliliği gibi
ihlalleri, bizden sonraki ülkenin 20 misli daha kötüsüne ulaşmış durumda. Türk yargısı neden
bu hatalarla bizlere yapılanlara engel olamıyor ve dünya önünde yüce milletimizin de itibar
kaybetmesine yol açıyor. Buna kimsenin ve hiçbir vesayet kurumunun hakkı yok. Tabii
anlatacağız, milletimize ve dünyaya 21. yy’da Türk hukuku ne duruma düşürülüyor,
anlatacağız sesimizi duyurmaya çalışacağız, belli ki bu artık tek çare. Millet öğrendiklerinden
önce hayrete düşecek ve irkilecek belki ve sonrada tabiiki silkelenecek ve önlem için iradesini
harekete geçirecektir. O zaman işte komplocuların ve işbirlikçilerinin ve onları istimrar
edenlerin hesap verme günleri de gelecektir. Ailelerimiz ve sağduyulu vatandaşlarımız bu
mahkemelerde nasıl bir yargı yapılıyor devletin iletişim kurumu TRT’den izlenebilsin diye
50.000’i aşkın imzalı bir talebi en üst makamlara kadar götürdüler. Ama bu mahkemelerde
yapılan hukuksuzluğun ve adaletsizliğin utancından ezileceklerini bildiklerinden ve
halkımızın bilgi kirliliği içinde kalmasını isteyenler buna izin vermediler. Ama buradan
yargıcıyla, savcısıyla, savunmanıyla ve ilgili bürokratlarıyla tüm görevlilere seslenmek
istiyorum. Lütfen kısa vadeli beklentiler uğruna yapılan hukuksuzluğa ve adaletsizliğe sessiz
kalmayın, kendi geleceğiniz ve daha iyi, daha mutlu ve daha demokrat koşullardaki bir
Türkiye için üzerinize düşeni yapın. Engizisyon mezalimini, Kafka ve Dreyfus'ları yaşamış
avrupa ve bütün dünyaya karşı 21.yy’da Türkiye'yi ve insanlarımızı, daha fazla küçük
düşürtmeyelim. Biz yargılananların mazisinde, yüce millete askerlik mesleğinin zorlukları
içinde ve her koşulda şerefle hizmet etmenin ötesinde hiçbir leke ve kusurumuz yok. Bizler
sadece çok çirkin bir komploya maruz kalıyoruz. Ama bu komplo da, artık çok açık bir
şekilde biliniyor. Sayın Başkan, mahkemenizden de zamanında bu eksik ve mesnetsiz
iddianameyi kabul etmemeniz dahil, çeşitli usul hukuksuzluklarının düzeltilmesi taleplerimiz
oldu, ancak sesimizi yeterince duyuramadık. Şimdi benden daha önce iki mahkemede
savunduğum bu konularda mükerrer savunma yapmam bekleniyor. Peşinen ifade etmek
istiyorum be masumum, hiçbir iddiayı ve suçlamayı kabul etmiyorum. Size 11/01/2012 tarihli
duruşmada talepler kapsamında mahkemeniz ve 10. mahkeme’deki kamuoyunda sözde kafes
ve balyoz davaları olarak bilinen davalarda savunmalarımın, yaptığım savunmaların yazılı
birer kopyasını vermiştim onları geçerli sayıyorum. Geçen süre zarfında aleyhimizde sözde
dijital belge olarak öne sürülen şeylerin aslında manipüle edilmiş sahte dijital kayıtlar
olduğuna dair uzman bilirkişi raporlarına ve tespitlerine eriştik. Bunlarla ilgili açıklamaları
savunmanım birazdan yapacak. Bugün sadece benimle ilgili olarak davaların genelinede
örnek teşkil eden iki somut gerçeğe yansılarda vurgu yaparak sunmak istiyorum. Yansıda
gördüğünüz kafes davasında da esas delillerden biri olarak sunulan üzerinde bir yazı, el yazısı
bir not bulunan, okuduğumuz kadarıyla uygundur Kadir paşa koor. etsin gibi bir ifade var ve
altında da bir paraf var. İddia makamı kafes davasında bunun Feyyaz Öğütçü'ye ait olduğunu
ve adı geçen Kadir Sağdıç falan dememesine rağmen herhangi bir kadir paşa, ama Kadir
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Sağdıç'a ilişkilendirilmek istendi. Bunu Feyyaz Öğütçü kafes savunmasında kendisinin
yazmadığını birinin taklit ettiğini ifade etti. Zaten aslıda yok, bu hard copy'sini istiyoruz biz
kafes davasından beri. Nerededir bu kafes planı diye, sadece dijital olarak var. Ama dijital
sadece 2 resimin yapıştırıldığı bir belge bu, sadece kayıt, belge de demeyeyim. Alttaki
yazıların çözünürlüğüne bakarsanız gayet net okunuyor ama üstteki el yazısı nokta nokta
kalmış yani çözünürlüğü farklı bir yerden alınıp buraya monte edilmiş bu çıplak gözle bile
görülüyor. Ama bunu tutmuş savcılık o dönemde emniyet çalışmasında 24 şubat günü TEM
kendi emniyet kriminal labaratuvar müdürlüğüne bunun Feyyaz Öğütçü'ye ait olup olmadığını
sormuş 24 şubat günü. Onlarda verdikleri cevapta, uzun, mahkemenize sunacağım ek delillere
girsin diye bu belgelere. Önce şunu diyorlar, tetkik konusu belgenin renkli fotokopi makinesi,
renkli bilgisayar yazıcısı çıktısı olmadığı nedeniyle el yazılarındaki teşhis ve tespite el verişli
tanı unsurlarının tamamı belirlenememiştir bu itibarla inceleme konusu el yazılarının Ahmet
Feyyaz Öğütçü'ye ait eli mahsus ürünü olup olmadığına dair herhangi bir netice beyan
edilemedi, edemedi ayrıca tetkik konusu belge ile devam ediyor. Aslı ile birlilte bu yazıları
Feyyaz Öğütçü'nün de el yazısı örneğini alır gönderirseniz o zaman daha ayrıntılı inceleme
yaparız diyor. Burada var, Feyyaz Öğütçü'nün el yazısı örnekleri alınıyor o gün, gönderiliyor
ve 2 gün sonra daha ayrıntılı tespit yapıldıktan sonra 26 şubat 2010 tarihinde yine emniyet
genel müdürlüğü kriminal polis labaratuvarlığı dairesi diyor ki, çeşitli tarihlerde yapılan
operas, elde edilerek labaratuvarımıza incelemek üzere gönderilen ve fotokopilerini çekip
arşivimizde beklemeye aldığımızı belirttiğimiz el yazıları, faili meçhul dökümandaki el
yazıları ile Ahmet Feyyaz Öğütçü isimli şahsın mevcut mukayese el yazılarının, yani gerçek
el yazılarının belge inceleme labaratuvarında, döküman inceleme cihazları ve diğer optik
aletler yardımıyla karşılıklı olarak incelemiş ve neticede aralarında kaligrafik ve karakteristlik
özellikler yönünden ilgi ve irtibat tespit edilememiştir diyor. Bu 26 şubatta bu yazıyı alıp
TEM'e gönderiyor, tespit tutanağını hazıryan makama. Tespit makamı, yazıyı 16 marta kadar
bekletiyor elinde. 16 mart 2010, niçin önemli bu tarih, çünkü 15 mart 2010 günü kafes davası
iddianamesi kabul ediliyor. Feyyaz Öğütçü ve ben sanık oluyoruz. 16'sında iddianameden
kabul edildiğinden bir gün sonra savcılara bu gönderiliyor. Böyle sehven olurmu. Peki
gönderiliyor da ne oluyor, bizim ek delil klasöründe 12. Mahkeme kaleminde, lehimize olan
bir yerlere girmesi gerekir bunun. Biz bunu öğrenemiyoruz sayın başkan, ne zamana kadar
öğrenemiyoruz, ocak 2011'e kadar. Balyoz davasında 10. mahkemede yargılanırken oraya
gelen ek delil klasörlerinin arasında bu gerçeği öğreniyoruz. Feyyaz Öğütçü'ye ait olmadığı
kriminal raporunu öğreniyoruz. Kafes davasından 10 ay sonra hiç ilgisi olmayan 10. mahkeme
kaleminden oradaki raporlar, oradaki bilgiler arasında çıkıyor. Ben bunu şimdi bu sahtekarlık
bilindiği halde, bu tespit yapılamadığı halde yeni iddianamede, şu anda yargılanmakta
olduğum iddianamede bir kez daha aleyhime delil olarak dosyaya konulmuş bulunuyor. Ben
bu tespitimi size, mahkemeye, dosyada lehime olacak kısma geçmesi için bir kopyasını size
sunuyorum. Gelelim, savcılık, emniyet, yandaş basın ilişkilerinde yaşadığımız çok büyük
mağduriyet var. O mağduriyetle ilgili bende yaşanan, travmalar oluşturanve artık yıllar süren,
aylar demiyorum, mağduriyetimize neden olan ilişkilere, bir sonraki yansıya geçebilirmiyiz.
Şimdi bakınız Gölcük'te çıktığı iddia edilen sözde belgeler, bunlar sadece dijital kayıt.
Bilirkişi raporlarımızda, tespit edildi bunların çıktısı dahi alınmamış. Bakın Gölcük'te çıkan
bu dijital kayıtta, üzerinde tarih kısmında kaç kasım olduğu yazılı değil. Kadir Sağdıç'ın bir
imzalısı falan yok, arazi yapısını incelemeye yönelik güya ben bir talimat veriyorum. Ben
deniz subayıyım sayın başkan. Deniz piyade değilim, piyade değilim, ben araziden ne
anlarım. Önyargılı olarak, arazinin özellikleriyle ilgili şunlara şunlara dikkat edin diye aşağıda



T.C. İSTANBUL ANADOLU  5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ - 2014/155 ESAS, -  2015/359 KARAR SAYILI
DOSYA- GEREKÇELİ KARARIN 8. BÖLÜMÜDÜR

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

güya talimatlar veriyorum. Ardından, üzerinde ne bir belge numarası var, ne sol altında gizli
ifadesi var, ne üzerinde imzam var, ne de başka bir genetik bulgu var. Sadece ve sadece
makam yok, sadece ve sadece dijital bir kayıt bu. Ve bunlar sahtekarlıklarıda tespit edildi.
Bilahare ayrıntılı bilirkişi raporunda sunulacak. Bunu takip eden ikinci dijital sahtekarlık
devam edebilirmiyiz bir sonrakine, güya sayın komutanımla başlayan bir cevap geliyor güya,
bu yazıya. Bu sefer kaç kasım olduğunu yazmış 30 demiş güya. Ama aynı şekilde altta bir
imza yok, sadece isim açılmış ve hangi makamada yazıldığı da belli değil. Sayın komutanım,
hangi komutan Genelkurmay Başkanımı, İstanbul Boğaz Komutanı'mı, Donanma
Komutanı'mı, sadece bir sayın komutan. Az önce saydığım bütün dijital tutarsızlıklar, belge
numarası yok şey yok üzerinde kayıt numarası yok. Böyle bir güya cevap geliyor. Şimdi bu
iki yazıdan sonra, bir sonraki yansıya geçermisiniz. Şimdi bakarmısınız, emniyet tespit
tutanağında bu 2 belge nasıl birleştirilmiş. Nasıl, tahrif edilmiş anlamlar. Devam ediyorum,
Kadir Sağdıç paşa, arazi sıralı klasörleri içerisinde aşağıda ekran çıktıları verilen arazi ve
isimli belgelerin bulunduğu, bunlar literatürde belgemidir. İmzası olmayan, genetik bulgusu
olmayan, sadece dijital olan bunlara belge denebilirmi. Bunlar dijital kayıt, belge değil. Altına
2 numara dediğim yere geçiyorum. Kadir Sağdıç imzasıyla, insan sıkılır burada adı açılmış
der. Benim imzamı gördünüzmü sayın başkan. Deniz Kurmay Ali Türkşen'e hitaben 2008
Kasım ayında yazıldığının anlaşıldığı, nasıl anladı ben onu bilemiyorum. İçinde, şimdi 3
numaraya geçiyorum uzatmayayım şeyi, etüd çalışmasının yapılması talimatı verdi. Orada
etüd ifadesi falan yok kendi kendilerine burada etüd çalışması, çünkü etüd çok kapsamlı bir
çalışmadır. Yüzlerce sayfayı bulabilir, aylar sürebilir. Devam ediyorum 4 numaralı tespit
gerekli çalışmayı yaparak, Ali Türkşen ve ekibinin sanki gerekli çalışmayı yaptığına dair
sanki kayıtları varmış gibi, savcılığı ve sizleri yanıltmak üzere, gerekli çalışmayı yaparak
ifadesi yanıltıyor ve aynı komutana arz ettikleri, hangi komutan, az önce gördük sayın
komutan kim, Genelkurmay Başkanımı, Donanma Komutanımı, Kuvvet Komutanımı belli
değil. Nerede buluyor aynı komutan olduğunu emniyet bunun. Belgeler olduğu bir kez daha
yalan. Keçilik mevkii olarak belirlendiği, belirleme hukukta büyük bir ifadedir. Siz onu ek
bulgularla belirleme dersiniz, belirleme ifadesini kullanamazsınız burada. Etüd çalışmalarının
bulunduğu anlaşılmıştır. Şimdi bu sayfayı alırsanız, tek bu paragrafı emniyet tespit tutanağı
müthiş birşey sanki çok birşey varmış gibi görünüyor ama tamamen gerçeğin tahrifatından
ibaret. Bunlar gerçek değil, aynı paragraf içinde ben burada dahada arttırabilirim ama 9 tane
tahrif edilmiş gerçeği yansıtmayan değiştirilmiş beyan var. Aynı paragrafta 9 tane. Şimdi bir
sonraki yansıya geçelim. Şimdi efendim bakın, az önceki emniyet tespit tutanağının tarihi,
dava klasöründe var 14 ocak 2011. Bu belgeler, sözde dijitaller, sözde belgeler, dijitaller 6
aralıkta gölcükte ele geçirildi. Balyoz davasındaki gibi Mehmet Baransu falan değil. Oraya
görevli giden savcı aldı bizzat o dijitalleri, harddisk 5'i. O harddisk 5, emniyet ve savcı
arasında, emanete alınan harddisk 5 şimdi nasıl oluyorda 14 ocakta tespit tutanağı hazırlanan
bir tespitten önce bu basın, 11 aralık günü benim hakkımda devletin koramirali hakkında veya
sade bir Türk vatandaşı hakkında hiçbir tespit yapmadan, benim hakkımda bu resmimide
basarak bu yalanları nasıl yayınlayabilir. Nereden buluyor basın bu cesareti, bunların eline
kim geçiriyor, kim veriyor bunları. Daha henüz tespit tutanağı 14 ocak 2011 iken 11 aralık
günü bunu nasıl yazarlar. Nasıl adli yargıyı bu kadar yönlendirebilirler. Bir sonraki yansıya
geçelim, devam ediyorum, kafalarındaki komplocularla irtibatının açık delilleri bunlar, devam
edelim. Sayın başkan, sizin hakkınızda ve ya, diğer yargıçlarımız veya savcımız veya
savunmanlarımız hakkında böyle alenen bu tezviratlar, bu ben hükmü bir şahsiyetim. Ben 16
bin kişinin komutanı, Güney Deniz Saha Komutanı'yım o dönemde. Bunu nasıl yapabilir, bu
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vicdansızlığı alıp nasıl buralara taşıyabilirler benim ailem var, benim çevrem var, benim 700
binlik ordum var. Bunu nasıl yapabilirler Türk milletine bu yalanları söyleyebilirler. Devam
edelim, son yansıydı galiba, bakınız burada gazeteci falan yok sadece ve sadece gölcük'e
giden savcı var ve TEM'deki inceleme yapanlar var. Ama bunlar iddianameden önce aylar
öncede hatta tespit tutanağından önce basına bu şekilde servis edildi. Bunlarla ilgili maddi,
manevi davalarımız var, sürüyor. Suç duyurularımız var TEM ile ilgili, atanmış olanlarla
ilgili, adaletin sonuna kadar peşindeyiz. Türkiye bunlarla yüzleşmeden Türkiye'de demokrasi
tam olarak oturmuş sayılamaz. Sayın başkan, bunlar sadece 2 sunduğum örnek diğer
savunmalarımı yazılı olarak bir önceki celsede vermiştim. Maalesef Türkiye bu davalarla
demokrasiden ve adaletten uzaklaştırıldı. Bugünkü Türk yargısı, Emniyeti ve Tubitak dahil
bazı kusuru ve ihmali olan kurumlar ve adil yargıya müdahale eden basın ile doğruları bilipte
sessiz kalan sözde aydınlar, biz özel yetkili yargının, masum ve mağdurları ile gecikmeksizin
yüzleşmek zorundalar. İleri demokrasiye ancak bu yapılır ve komplocuların üzerine etkinlikle
gidilirse geçilebilir. Gerektiğinde uğrunda seve seve canımızı feda edeceğimize ant içtiğimiz
yüce Türk milletine, yıllarca şerefle taşıdığımız üniforma ile hizmet ettik, şimdide önemli bir
diğer görevimiz olarak bu hukuksuzluğu ve adaletsizliği gelecek nesillere duyurmak ve
gerçek anlamda demokrasiye geçişi hızlandırmak olacaktır. Çok eminim, yüce Türk Milleti bu
komploları yapanlara gerekli yer ve zamanda haklı tepkisini de gösterecektir. Diyeceklerim
bundan ibarettir." şeklinde beyanda bulunduğu anlaşılmıştır.

 
10-SanıkAli Türkşen'in (Kapatılan) İstanbul 12 Ağır Ceza Mahkemesi'nin

2010/34 Esas sayılı dava dosyası ile birleşen 2011/111 Esas sayılı dava dosyasında
09/04/2012 tarihinde 6. celsede alınan savunmasında özetle;"11/10/2010 tarihinde bir
gazete haberiyle öğrendiğim 2 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası istenilen sözde suçuma ve
bu konuda tek bir satır dahi ifadem alınmadan hazırlanan iddianameye karşı savunmamı
yapıyorum. Öncelikle bu suçu hiçbir yönüyle kabul etmiyorum. Bu iddianamede tarafıma atılı
suçlar da bundan önceki suçlamaların tamamı da, dijital verilerden elde edilen bilgilere
dayanılarak hazırlanmış mesnetsiz fezlekelere dayanmaktadır. Ayrıca bu davaya ilişkin
hazırlanan iddianamenin önemli bir bölümü Poyrazköy, Kafes ve Amirallere Suikast
isimleriyle bilinen davalarda ispatlanmış birçok hususu içermemektedir. Bu savunmada iki
husus üzerinde durulmuştur. Bu hususlardan ilki, delillerin değerlendirilmesi yani gerçek olup
olmadıkları, diğeri de iddianamede yer alan hususların sanıklar yönünden hayatın olağan
akışına uygun olup olmadığıdır. İddiaların hayatın olağan akışına uygun olup olmadığı
değerlendirilirken özelikle sanıkların akli melekelerinin yerinde olduğu göz önüne alınmalıdır.
Bu dava öncesinde de terör örgütü üyesi olmak suçundan yargılandığım 2010/34 esas sayılı
dosya kapsamında 14-15 Temmuz 2010 tarihlerinde yaptığım bir savunma mevcuttur. Bu
savunmada belirttiğim hususların, her bir harfinin altını çizerek arkasında olduğumu tekrar
belirtmek isterim. O dönemde yaptığım savunma kapsamında kendimi ve mesleki safahatımı
yeterince anlattığımdan bu savunmada benzer konulara değinilmeyecektir. 16 Nisan 2009
tarihinde İstanbul emniyetine gönderilen elektronik iftira mektubu paralelinde 21 nisan 2009
tarihinde Poyrazköy’de başlatılan kazılar sonrasında, biri emekli dördü görevde, beş SAT özel
ihtisaslı subay tutuklanmıştır. Takip eden dönemde yeni elektronik iftiralar ve bu paralelde
başlatılan ev ve işyeri aramaları sonrasında poyrazköy başlığı altında birleştirilerek, kafes ve
amirallere suikast isimleriyle bilinen davalarla sanık ve tutuklu sayısı artmıştır. 2009 yılının
nisan-eylül ayları arasındaki dönem bu yoğunlukta geçtikten sonra 2010 yılı başında Türkiye
gündemine balyoz adıyla bilinen darbe iddiaları düşmüştür. Mehmet Baransu isimli gazeteci
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şahıs tarafından Beşiktaş adliyesine elden teslim edilen dijital veriler paralelinde başlatılan
soruşturma, 6 aralık 2010 Donanma Komutanlığı ve 21 şubat 2011 Eskişehir gömüleriyle elde
edilen sahte dijital veriler paralelinde genişlemiş ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin emekli ya da
görevdeki birçok personeli sanık durumuna düşmüş, önemli bir bölümü de tutuklu olarak
yargılanmaya başlamıştır. Ali Türkşen olarak ben de bu olaylardan nasibimi almak suretiyle,
poyrazköy davasında terör örgütü üyeliğiyle, balyoz davasında da hükümeti yıkmaya
teşebbüsten yargılanıyorken, Donanma Komutanlığı gömüleriyle bugün karşınızda bir kez
daha ve çok ağır bir ithamla savunma yapmak zorunda bırakılıyorum. İftira ve yalanlarla dolu
bir ihbar elektronik postası ile dahil olduğum poyrazköy davası kapsamında 14–15 Temmuz
2010 tarihinde yaptığım savunmamın özünü, var olduğu kabul edilen terör örgütüne ilişkin
basında yer alan bilgiler dışında en ufak bir bilgim olmadığı, toprak altına gömülmüş herhangi
bir mühimmat ve benzeri askeri malzemeden haberimin bulunmadığı, telefon konuşmaları
vasıtasıyla diğer sanıklarla aramda kurulmaya çalışılan irtibatın tamamen silah
arkadaşlığından kaynaklandığı ve silah arkadaşlarımın sıkıntılı durumlarında arkasında
durmamın bu refleksten ileri geldiği, bu konuda da hiçbir şekilde geri adım atmayacağım,
herhangi bir suça konu oluşturmayan söz ve eylemlerimin tamamen arkasında olduğum
oluşturmaktaydı. Ayrıca yine savunmam kapsamında, bu komplonun bizlere ne sebeple ve
kimler tarafından kurulmuş olabileceği hususunda isim de vererek tespitlerde bulunmuştum.
Bu konuda zannediyorum biraz sizin 14-15 nisan 2010 tarihinde Levent Bektaş'a sorduğunuz
sorudan da aldanmış olduğumu değerlendiriyorum sayın başkanım. O da şudur Levent Bektaş
savunmasını bitirdiğinde, savunmasının içerisinde dediki SAT'tan birilerinin bu işin içerisinde
olduğunu düşünüyorum. Sizde dediniz ki isim verebilirmisiniz şüphelendiğiniz birileri varmı.
Bende dedim ki herhalde mahkeme suçu kimlerin işlediğini gerçekten bulacak herhalde bende
kendi savunmamda isim verdim. Tutanaklarda vardır, kendi birliğimden 2 tane çok şüpheli
hareketleri ve sözleri olan 2 kişinin ismini vermiştim, ancak o verdiğim isimler beni bu
noktaya getirdi. Yani birazda ben aslında sizin Levent Bektaş'a sorduğunuz sorudan
aldandığımı düşünüyorum. Ben o dönemde yaptığım savunmamda bu hususlara yer verirken,
Türk yargı sisteminin işleyiş şekli hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığımı bugün geldiğim
nokta itibariyle anlamış bulunmaktayım. Mahkemeniz bizleri yargılarken, sadece bahse konu
eylemleri bizim yapıp yapmadığımız konusu ile ilgileniyormuş, bu komploları kimin ve ne
sebeple yapmış olabileceğiyle değil. Bu acı tecrübeyi de bu vesileyle edinmiş bulunuyorum.
Yine aynı tarihte sözde kafes operasyonu eylem planı listesinde ismimin ve dijital dahi olsa
azınlıklara yönelik tarafıma bir suç isnadının bulunmadığını da tekrar hatırlatırım. Bugün
geldiğimiz nokta itibariyle, aslında benim savunmamı yaptığım gün farkında olmadığım ve 6
Aralık 2010 tarihinde Donanma Komutanlığında ele geçirilen dijital veriler paralelinde
haberdar olduğum tamamen başka bir gerçeklikle karşı karşıya kalmış bulunuyorum. 14–15
temmuz 2010 tarihinde haklılığımın ve açık bir komploya kurban edilmiş olmamın verdiği
güvenle istemeden de olsa sesimin tonunu zaman zaman yükselterek yaptığım savunmam,
bugün var olduğu kabul edilen sözde delillerle saçma bir hal almış ve beni tamamen yalancı
durumuna düşürmüştür. Ancak maddi gerçeğin tamamen farklı olduğu bu savunmayla bir kez
daha ortaya konacaktır. Duruşmaların başından bu yana ısrarla tekrarladığımız ve anlatmaya
çalıştığımız gibi, artık şüphe götürmediğine inandığım ve Türk Silahlı Kuvvetlerini etki altına
almaya çalışan bir örgüt, bir başka deyişle bir çete mevcuttur. Bu çete, zaman zaman sahte
dijital verileri, zaman zaman asılsız ihbarları kullanarak ve ne yazık ki zaman zaman da çeşitli
yerlere mühimmat gömerek hedefine ulaşmaya çalışmaktadır. Bahse konu çetenin Türk
Silahlı Kuvvetleri içindeki üniformalı işbirlikçileri tarafından yerleştirildiğine inandığım ve
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iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanmama neden olan yeni dijital
yalanların bulunduğu Donanma Komutanlığı gömüleri öncelikli olarak karşınızda bulunan on
kişinin durumunu etkilemiştir. Bu on kişinin durumlarıysa konu itibariyle ikiye ayrılmıştır.
Ancak gerek 6 aralık 2010 tarihli Donanma Komutanlığı, gerek 21 şubat 2011 tarihli
Eskişehir gömüleri, özellikle balyoz adıyla bilinen davaya yeni sanıklar kazandırmış ve diğer
birçok sanığın da durumunu değiştirmiştir. Bu kadar fazla sayıda insanın hayatında maddi-
manevi köklü değişikliklere sebep olan bu dijital gömüler kimin ve neden işine yaramıştır. Bir
başka deyişle komplo çetesi Gölcük’te ve Eskişehir’de yeni gömüler yapmak ihtiyacını neden
hissetmişlerdir. Bu sorunun en basit cevabı, 2009 yılından bu yana süren davalarda yapılan
sanık savunmaları karşısında, kurdukları komplo senaryosuna gerçeklik kazandırma
ihtiyaçlarıdır. Özellikle gazetecinin elden getirdiği dijitalleri nereden bulduğu konusunda
şüphelerin giderilmesine ve dijital iftiraların kamuoyunuda yönlendirecek şekilde önemli bir
yerde ortaya çıkmasına ihtiyaç duymuşlardır. Benim bir kez daha savunma yapmak zorunda
bırakılmamın tek sebebi de savunmalar sırasında bu çetenin muhtemel elemanları hakkında
bildiklerimi 14–15 Temmuz 2010 tarihinde anlatmış olmamdır. Olay en basit ifadesiyle bir
cezalandırmadan başka bir şey değildir. Ancak aklın ve bilimin karşısında çetenin de yapacağı
fazla bir şey yoktur. Gölcük’te Donanma Komutanlığı’nda bulunan ve içinde suç unsurları
barındırdığı değerlendirilen 5 numaralı harici hard diskin sahte dijital verilerle dolu olduğu,
bilirkişi raporlarıyla şüpheye yer bırakmayacak şekilde ispatlanmıştır. Bu konuda ne
mahkemeniz ne de balyoz adıyla bilinen davaya bakan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi
başkanlığı bir bilirkişi heyeti tayin etmemiş olmakla birlikte, bahse konu davanın 5 nisan 2012
perşembe günü yapılan duruşmasında CMK madde 178 gereğince bilirkişi dinlemesi
yapılmıştır. İsmail bey bir tıklayabilirmisiniz. İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi
Adalet Komisyonu Başkanlığınca düzenlenen İstanbul ili 2012 yılı bilirkişi listesinde sıra
numarası 278, başvuru numarası 1175’de yer alan bilgi teknolojileri mühendisi sayın Tevfik
Koray Peksayar’ın verdiği bilgiler doğrultusunda, kurulan komplonun teknik detayı açıkça
belirtilmiştir. Bu raporun aslı İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi başkanlığından temin
edilebilecek olmakla birlikte bir nüshası tarafımdan mahkemenize Ek1 olarak sunulmuştur.
Bu incelemenin 99 sayfalık ön raporu sayfa 55-56’da tarafımdan hazırlandığı iddia edilen
dosyalar da dahil olmak üzere şu anda yansıda gözüken 5 dosya , arazi, arazi inceleme,
azınlıklar emir, kilise, kiliseler 5 dosya. Bu dosyalarının manupülatif olduğu ve hard diskte
yer alan 2003 tarihli birçok dosyanın da, 2007 yılı başında piyasaya sürülen windows 7
programıyla hazırlanmış olduğu herhangi bir başkaca bir açıklamaya gerek duyulmaksızın
ortaya konmuştur. Ayrıca aynı rapor sayfa 90’da 5 numaralı harici diskin 2003 yılı Ekim
ayında üretildiği, masaüstü/yasemin.ppt adlı bir dosyanın oluşturulma ve son değişiklik
tarihinin ise 20 Ağustos 2003 olduğu belirtilmektedir. Kısaca, henüz üretilmemiş bir cihazın
içine üretiminden iki ay önce bir dosya yerleştirilmiştir ki bunun da ne hayatın olağan akışıyla
ne de bilimle açıklanması mümkün gözükmemektedir. Bakın raporun tam metnin içerisi
aşağıda yazıyor. Bakın bir disk 2003 yılı ekim ayında piyasaya sürülmüş ama buradaki
verilere baktığınız zaman üst verilere 20 ağustos 2003 tarihinde içindeki bilgi 2008 olan bilgi
yani daha üretilmeden piyasaya sürülmeden konulmuş gözüküyor. Yani bu ana rahmine
düşmemiş bir çocuğa aşı yapmak gibi birşey yani yapsanız yapsanız babasına yaparsınız daha
ortada bebek yok, bu da ortada harddisk yok. Harddisk olmayan yerde bu bilgiyi nasıl
yerleştirmişler, sahtekarlıkla. Rakamlarla oynuyorlar çünkü, en basit yani bundan sonra bu
davanın daha ilerlemesi lazım sahteciliğin daniskası. Matematik yalan söylemiyor, rakamlar
yalan söylemiyor herhangi bir kanaat beyanında da bulunmuyor. 4 rapor arka arkaya 4'üde
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aynı şeyi söylüyorlar ve biz burada 2 müebbetle yargılanıyoruz ama rakamlar yalan
söylemiyor. Yine sayın Tevfik Koray Peksayar tarafından hazırlanan bilimsel inceleme ve
bilirkişi raporu da Ek2 olarak savunmaya eklenmiştir. Bu konudaki görüşlerimizi destekleyen
ve daha önce heyetinize sunulan Donanma Komutanlığı bilirkişi raporuda aynı hususu teyit
etmektedir. Bakın şuradaki yansıda çok iyi gözükmemiş sağ üstteki kırmızı şu bölüm biraz
önce gösterdiğim 5 tane azınlıklar, emir, kiliseler, Donanma Komutanlığı daha ilk dakikada
demişki bunlar sahte. Koray Peksayar raporu dedi sahte. Üstüne bir bey daha çıktı ODTÜ'de
dedi sahte, İTÜ'de bilgisayar dersleri veren bir hoca var o diyor sahte. Zaten üstünde imza yok
birşey yok sahtede, yani kendiside sahte ayrıca. Aynı fasıldan olmak üzere ben de İKK/New
Folder/Kadir Sağdıç Paşa/azınlık çalışması/Azınlıklar emir.doc dokümanını hazırladığı iddia
edilen 5 kasım 2008 saat 09.41.38’de barışta ve savaşta Türk ordusu programının çekimleri
için televizyon kameralarının karşısında olduğumu 23 ocak 2012 tarihli duruşmada sizlere
video gösterisi olarak izletmiştim. Bu raporuda sizlere sunuyorum bakın geçen 23 ocakta
burada video izledik neyin videosuydu o başkanım. Denizin ortasındayım bakın 5 kasım 2008
tarihinde siz bir bilgisayarın başına oturmuşsunuz bende televizyon kameralarının
karşısındayım. TRT çekiyor birde, başka herhangi bir özel kanal değil benim şahsi aile
arşivimde değil. Ve bakın o 5 numaralı harddisk içerisinde 1500'ün üzerinde 10 A.C.M'de
1500'ün üzerinde ifade ettik sahtekarlık var. Diyor ki ben deniz ortasında kamera
karşısındayım, diyor ki şu tarihte toplantı yapmışsınız adam diyor ki belgeliyor ben o tarihte
gemimle beraber 300 personel falanca yerde tatbikattaydım, çevire çevire ispatladık yine
faydası yok. 14 ay oldu o taraftan, burada da arkadaşların yarısı tutuklu. Yine tüm bu
gelişmelerden bağımsız olarak dijital bir word belgesinin author-yazar hanesinde ismimin yer
almasıyla bunu benim hazırladığıma ilişkin kurulması olanaksız bilimsel gerçekliğe karşın
sadece emniyet fezlekeleriyle suçlanmamı ve bu kapsamda hukuka ve bilime aykırı
fezlekeleri, yine aynı şekilde bilirkişiler tarafından hazırlanan inceleme raporlarını
reddediyorum. Kaldı ki, bu konuda İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesine verilen 16 Haziran
2010 tarihli Tübitak raporunda da bu durum açık bir şekilde ortaya konmaktadır. Bakın
başkanım bu tam Tübitak'ın yani Tübitak diyorsa da Tübitak diyor bakın. Dediği bu, diyor ki
dökümanlar CD ortamına aktarılmadan önce ilgili dosyaların son kullanıcı dökümanların
oluşturulduğu tarih saat bilgesi dökümanlar üzerinde işlem yapan yazar bilgisi, en son
kaydedilme zamanı, kaç işlem yapıldığı gibi üst verilerde değişiklik yapılması teknik olarak
mümkündür. İstediğiniz ismi yazabilirsiniz kendisi söylüyor Tübitak, devam etmiş sonra diyor
ki dosyalarda tespit edilen başka bir önceki rapora atıfta bulunmuş bir önceki raporda zaten
Tübitak'ı, komutanımın dediği sıkıntı burada zaten. Yani öyle bir yuvarlak ifade kullanmışki
anlaşılmayan hakimlerimiz onu bir yönde yorumluyor aslında teknolojik veya bilimsel bir
ifade değil muğlak bir ifade , yarım ağızla birşey söylüyor ondan sonra ikinci sorulduğunda
çevirmeye çalışmışlar onu. Yani diyorki bir üst verideki bir isim bir kişi ile aynı sanki o
yazmış gibi eşleştirilmiş gibi bir ifade şey yapmış kullanmış onun yüzünden biz geçen sene ta
şubat ayında başlandık tutuklanmaya bu muğlak ifade yüzünden. Ondan sonra baktılarki iş
sarpa sarıyor ikinci bir rapor istenince biz onu tam olarak öyle demedikte şöyle dedik diye
başka bir ifade kullandık diyor. Diyor ki, bahsedilen ekteki bilgiler incelenen CD ve
içerisindeki dosyaların üst verisinden oluşmaktadır. Raporda bahsedilen kullanıcıların gerçek
kişiler olduğuna dair bir tespit rapor yapılamamıştır. Bir kağıt alabilirmiyim İsmail bey, bakın
bizim tüm mahkeme salonlarında yaşadığımız tek sıkıntı, en büyük sıkıntı bu efendim bakın.
burada yazanı okuyorsunuz değilmi efendim kendi adımı yazdım büyük harflerle, benim bunu
inkar etme imkanım varmı. Kameralar kayıtta, bu kadar şahit var, kalemi cebimden çıkardım,
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kağıdı İsmail Bey'den istedim. Kendim yazdım. Parmak izi var, kayıt var herşey var benim
bunu inkar etmem demek aklımdan bir ziyanım olması demek. Şimdi bize ne yapıyorlar,
emniyet fezlekeleriyle şunu yapıyorlar burada ne yazıyor efendim aynı büyük harflerle benim
adım yazıyor, kim yazdı bunu, kim yazmış olabilir ben getirdim ama İsmail bey'e rica etmiş
olabilirim biraz önce, siz yazmış olabilirsiniz, buradaki herhangi biri yazmış olabilir ama
emniyet fezlekesinde bakın bu Ali Türkşen, bu Hüseyin Hançer, diyor ki emniyet fezlekesinde
burada diyor Ali Türkşen yazıyorsa bunu diyor Ali Türkşen yazmıştır. Nasıl olur diyorsunuz
bilgisayar çıktısı diyorsunuz olsun efendim diyor Ali Türkşen yazıyorsa Ali Türkşen yazmıştır
diyor. Neye dayanarak söylüyorsun diyoruz, üst verisinde öyle yazıyor diyor. Bunu kim
hazırladı Hüseyin Hançer hazırladı diyor, niye öyle yazıyor çünkü diyor. Ben bunu şimdi
Hasdal'da bir arkadaşa rica ettim. Dedimki bilgisayarında hazırla şunu bende hazırlamadım
nasıl buna kanaat getiriyorlar, imkansız. Bakın Hüseyin Ersöz daha önceki duruşmalardan
birisinde dedi ki, ABD, bu bilgisayarın mucidi artık, 19 madde saydı bölge istinaf
mahkemesinin 6'nın, 12'nin kararlarını. Bir bilgisayarda bir verinin bir kişi tarafından
oluşturulmasının 19 şartını saydı. Bizde öyle birşey yok biz uçtuk gittik yani şu varsa tamam
diyoruz. Sen yazmışsın bunu diyor bakın bu gelen Koray Peksayar ona bir soru sordular. Adli
bilişim uzmanı, dedilerki bir bilgisayarda bir verinin hazırlandığına siz %100 nasıl emin
olursunuz. Başında otururken yazarsam evet o zaman dedi emin olurum onun yazdığına, o
kadar. Bu canbaz, bu köle, ne derseniz onu söylüyor. Biz burada yargılanıyoruz bir de,
raporlarıda tam olarak anlayamıyoruz bilgisayar konusunda çok uzman olmadığımız için bir
dereceye kadar sayın üyemiz geçen burada 3 ay önceki duruşmada bir sanığa dedi ki,
emniyetinde bir raporu var onu inceledinizmi. Bakın emniyetinde bir raporu var onu
inceledinizmi, 3022 sayfa, 3022 sayfa. 3022 sayfa döküm yapmışlar, 3022 sayfa, emniyet ne
demiş biliyormusunuz bu beyaz bir kağıttır, uzun kenarı 29,7, kısa kenarı 21 santim
uzunluğundadır, kağıt beyazdır, selülozdan imal edilmiştir, üstünde büyük siyah harflerle Ali
Türkşen yazmaktadır. Eee, tamam ben buna sana zaten itiraz etmiyoruz ne diyorsun şimdi, ha
ne diyorsunu fezlekeyle senaryoya çevirmişler. E sen nereden bunu şey yaptın, nereden yani
benim yaptığıma kanaat getirdin, adın yazıyor diyor, bu kadar. 14 ay bakın, 14 ay bakın o
öbür tarafta burada 2 müebbetle hala yargılanıyoruz. Orada da 2 tane de 2 sayfa, diyorki orada
savcı bunu siz hazırlamışsınız nereden kanaat getirdiniz altında adın yazıyor diyor. Bakın bu
ülkede doğumdan sonra bir çocuğun, bir bebeği nüfusa kayıt ettirebilirmisiniz böyle bir belge
ile. Altında doktorun evet bu bebek doğmuştur falancadan diye ismini açın buraya götürün
nüfusa kaydettirebilirmisiniz mümkün değil, meftanızı gömebilirmisiniz alın bir mefta raporu
altında doktorun ismi yazsın, mezarlıktan mezar alabilirmisiniz, alamazsınız. Başınıza
üşüşürler sen cinayet işledinde adammı gömüyorsun diye. Ama siz gömüyorsunuz bizi
burada, bu kadar. Tekraren ifade etmek istiyorum. Bu ve benzeri davaların tamamında tüm
heyetlerin yaptığı gibi, insanları özgürlüklerinden bırakan ve yalancı konumuna düşüren
dijital iftiralara ilişkin raporun özetle söylemek istediği, üst veri bilgilerinin tamamen
değiştirilebilir olduğu ve DNA, kan örneği, parmak izi, göz retinası gibi hiçbir kişilik özelliği
barındırmayan yazan hanesindeki isimle gerçek kişilerin aynı olduklarına dair bir kanaat
belirtmenin mümkün olmadığıdır. İzah ettiğim dijital sahtekârlıklar ve bilirkişi raporları
paralelinde savunmamın kalan bölümünde dijital iftiralara ilişkin herhangi başkaca bir
açıklamada bulunmayacağım. Zehirli ağacın meyvesinin de zehirli olacağı aşikar olduğundan,
İncirtepe’de bulunan sözde vahim miktardaki mühimmat da bu senaryonun bir parçasıdır.
Ancak tarafımıza kurulan komployu aydınlatma adına heyetinize sadece bu konuda ve hayatın
olağan akışına aykırı durumlara ilişkin bilgi vereceğim. Bunu yaparken iddianamedeki,
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iddianame çok kötü hazırlanmış, iddianame bir çok iddianameden copy paste yöntemiyle bir
çok rapor göz ardı edilerek hazırlanmış. İddianamedeki bizim, tamamen yalan, yanlış
demiyorum tamamen yalan kısımları çıkarttım onun üzerinden gidiyorum. Yeri geldiğinde
İncirtepe ile ilgili hususlarıda aktaracağım. Bakın iddianamenin 7. Sayfasında 13.01.2010 ve
15.03.2010 tarihli iddianamelerde soruşturma ve dava konusu yapılan eylemlerin anlatıldığı
bölümde diyorki Beyoğlu ilçesi, Kasımpaşa postanesinde bir mektup yollanmış biliyorsunuz
davanın içerisinde var. Bir kısım sanıklar tarafından örgütün amaçları doğrultusunda
gerçekleştirildiği bildirildiği, tehdit mektuplarının içeriği ihbarlarda ileri sürülen hususlar ve
sanık Levent Bektaş'yan ele geçirilen DVD'deki kayıtların birbiri ile uyumlu olduğu
anlaşılmaktadır. Soruşturma savcılığınca yapılan bu değerlendirmeye karşın, sözde Kafes
Operasyonu Eylem Planı kapsamında gönderildiği iddia edilen mektupları kimin gönderdiği
konusunda bugüne kadar somut, kesin, inandırıcı ve her türlü şüpheden uzak bir tek delil dahi
bulunamamıştır. Levent Bektaş'tan bulunan 3 numaralı DVD'ye dayandırılıyor zaten bu
ihbarlar, o da zaten usulsüz el konulmuş. Onun içeriside sıkıntılı, yani hiçbir hash değeri
alınmadan alınmış ve gittiği yerde burada defaten söylendi denildi ki biz onları akşamları
bırakıyoruz öyle kendi halinde emniyette, açık yani, her türlü içine manipülasyon yapılmaya
açık. Bunun sadece dijital, sadece dijital bakın halen ortada ne imza var ne birşey var. Sıfırlar,
birler bunlar iddianame hazırlanmış. Devam ettik, iddianamenin 7. 8. Sayfasında bu çok
önemli buna sizde şahitsiniz. Hocaoğlu mevkiinde bulunan bir takım mühimmatı sıralamış
orada diyor ki, ihbarla çıkmış. Örgütün amaçları doğrultusunda gömüldüğünün bildirildiği
ihbarcı vatandaşlara yaptırılan teşhiste, bazı şahısların teşhis edildiği anlaşılmıştır diyor.
Bakın bazı sanıkların teşhis edildiği anlaşılmıştır, çok acı. Buna ilişkin, bakın en ufak bir ifade
yok dosya klasörlerde. 2010/34'ün delil klasörü 21, dizi 341-421 sayfa 45-59'da İstanbul
Emniyetinde görgü tanıklarına yaptırılan teşhis çalışmasının sonuçları var. Güniz Takmaz
buraya geldi biliyorsunuz 2 tane Hocaoğlu köyünün, kaynarca köyünün fırıncıları geldi
buraya sizin burada siz hatırlıyorsunuz Güniz Takmaz'a ben sordum hatta dedim ki, 4-5 kere
emniyete götürmüşler, evinden almışlar 2 kez, çeşitli fotoğraflar göstermişler, ben sordum
dedim kardeşim bizden birini gördünmü. Vallahi ben kimseyi görmedim, gördümde demedim
zaten dedi. O iki fırıncı geldi, bakın siz çok güzel anlaştınız, dedi ki bir araba geçti yanımdan
dedi biraz ağırladı dedi ben dedi bakmadım hiç dedi. Siz dediniz ki azmı ağarladı, çokmu
ağarladı. O dedi vallahi ben ne bileyim hanım vardı ne vardı herhalde onun içine mi
bakacağım ben görmedim dedi. Bir oturuyordu orada dedi. Hiç öyle bir teşhis falan yok. Hatta
o dava bizim üstümüze yıkmaya kalktılar. Erme Onat Bulgaristan'da kayak tatilinde olduğunu
ispatladı. Levent Bektaş'ta başka bir dava vesilesiyle başka bir kanaldan HTS kayıtlarını aldı o
bölgede değil. Niye bunu yazmış sayın savcımız, emniyet. Emniyet'in üstünden aynı, aynı,
teşhis edilmiştir diyor. Varsa teşhis bizde bilelim, hiç bir yerde de yazmıyor. İddianamede
sayfa 10'da 2010/34 esas sayılı dosyanın, bu dosyayla birleştirilen diğer dosyalarla şu anda
görülmekte olan davada da birçok husus tamamen dijital verilere dayandırılmakta ve sanıklara
suç isnadında bulunulmaktadır. İzah ettim, her şeyi değiştirilen, isim ne isim istiyorsanız onu
söyler, ne olmak istiyorsa onu dedim size. Zeki Müren yazsa adamı mezarındanmı
çıkartacaksınız, hangi tarihi istiyorsanız onu yazsın. Fatih Ilgar burada size, Tuğamiralimiz
size anlattı bakın. 5 temmuz 2011 tarihinde. 2099'da, 1072'ler falan böyle garip rakamlar
dolaşıyor tarih olarak. Sen yaz onu ne istiyorsan, o sana itaat ediyor, makine. Yine bu
fasıldan, yine iddianamenin içerisinde var diyor, okul DVD'si var kafes operasyonu eylem
planının çıktığı iddia edilen. Kayıt yükleme tarihinin 11/04/2009 olduğu, DVD'nin ele
geçirildiği 22/04/2009 tarihinde 11 gün önce bu işlemin gerçekleştirildiği hiçbir kuşkuya yer
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bırakmayacak şekilde tespit edilmiştir. Hiçbir kuşku duymamışlar, hiç. Kesinmiş yani. O
saatte yapılmış. Mümkün değil, sayfa 10'da yazıyor DVD ve CD'ler Levent Bektaş'tan alınan
kafes eylem planı Levent Bektaş adıyla imzalanan tamamı 2 sayfadan ibaret belge olduğu
diyor. Levent Bektaş tarafından imzalanan, buradan CNC torna tezgahı ile imza atılmasını
gösterdiler. O evrakın jpeg formatında yani imzanın fotoğrafı çekilmiş, başka bir yerde eğilip,
bükülmüş, başka bir evrak üzerine yapıştırılmış sonra bir daha onun fotokopisi çekilmiş, jpeg
formatına dönmüş, baktığınızda buradan sırıtıyor yani o da dijital sahtecilik. O da diyor yani
imzalandı diyor. Jale Bafra raporu var, bu diyor değildir diyor. Hadi onların hepsini geçtim,
boşverin Jale Bafra teyzemin kızı olsun benim hatırım için yalan söyledi. Emniyet kendisi
diyor, biz diyor Levent Bektaş'a ait olduğunu diyor tespit edemedik diyor. Nerede var
2010/34'ün klasör 12, dizi 207–314, sayfa 10-11’de. Kendi ekspertiz raporu var, 20 Kasım
2009 tarihli. Söz konusu imzaların Levent Bektaş'ın elinden çıkıp çıkmadığı konusunda
herhangi bir kanaat beyanında bulunmak mümkün olmamıştır. Emniyet kendisi söyledi,
emniyette benim tanıdığım falan yok hatır için birşey düzenleyeceklerini de zannetmiyorum.
İddianamede sayfa 16'da, bakın şöyle Eren Günay tarafından hazırlandığı iddia edilen bir silah
listesi var. O da dijital, o da yalan. Ama, burada bakıyorum silahlara, bu silahların içerisinde
5,56 mm çapta silah yok. 5,56 çapta silah yok. İncirtepe'de 900 tane 5,56 çıktı ne yapayım ben
onu elimlemi atacağım. Hadi o dijital, budamı dijital, bari bir silah yazın 5,56'lık yani M-16
falan yazın onuda yazmamışım neden gömdürdün bana 900 tane 5,56'yı. Nasıl olacak bu, ne
yapacağım ben 5,56 mermiyi neyle atacağım ben bari buraya birşey yazsaydınız o da yok.
Sayfa 18'de komutanım arz etti. Tekrar, tekrarlamıyorum. Kadir paşa koor. etsin bunun raporu
çıktı. Bu sanki gerçekmiş gibi aynı şekilde yazmış. El ürünü diye değildir diye hepsi var.
İddianamede sanki gerçekmiş gibi yazıyor. İddianame sayfa 19–30 arası yine 3 numaralı
DVD'ye yaslanmış içinde ne varsa oradan. 39, hah şimdi geldik bizim davaya 39. sayfadan
itibaren. İfadeler şu, arazi isimli belgenin Koramiral Kadir Sağdıç imzasıyla Ali Türkşen'e
hitaben 2008 yılı kasım ayında yazıldığının anlaşıldığı, Ali Türkşen ve ekibininde gerekli
çalışmayı yaparak aynı komutana arzettikleri belgeler olduğu denmiş ve takiben arazi isimli
belgenin dijital özelliklerine göre de yazıyı yazan ve son kaydeden kişinin sanık Hüseyin
Hançer olduğuna kanaat getirilmiş. Biraz önce açıkladım bu mümkün değil. Yani böyle bir
iddiayı sizin dijital verilere dayanarak yazabilmiş olmanız mümkün değil. Yazmış, yazmış
sayın savcımız, yine de üstüne basa basa söylüyorum tekraren kayıtlara geçsin diye. Tamamen
dijital iftiraya dayalı bu ifadeyi kesin kabul etmiyorum. Yasadışı ne doğrudan ne başka biri
eliyle, ne dijital, ne yazılı, ne sözlü, ne de başkaca herhangi bir yöntemle bir emir almış ve
bunu uygulamış değilim. Ayrıca dijital bir veriden öte başka bir niteliği olmayan yazının
imzalandığınının ifade edilmesi, savcılık makamının görevini layıkıyla yerine getirmediğinin
ve iddianamesini yanlı hazırladığının bir başka ispatıdır. Aynı iddianame içerisinde aynı husus
birkaç defa imzalandığı, birkaç defa da imza hanesi açıldığı şeklinde yer almaktadır. Bu
durum da, hakkımızda olumsuz kamuoyu oluşturmak üzere hazırda bekleyen bir kısım medya
mensupları tarafından, gerek canlı yayınlarda televizyon ekranlarında gerek gazetelerindeki
köşelerinde kullanılmakta ve masumiyet karinemiz hiçe sayılmaktadır. Allah selamet versin o
hanımefendi yakında babaanne olacak, aldı eline ufacık bir Iphone çıktı diyor ki efendim
diyor, Ali Türkşen diyor yazmış diyor, Kadir Sağdıç'a diyor o da ona cevap vermiş diyor
gömmüşler işte diyor. Sayın Celal Ülgen televizyon programında diyor ki, hanımefendi imza
gördünüzmü diyor. Tak tak tak internetten cep telefonunda giriyor siteye diyor ki imzalanmış
efendim diyor. Dedi ki, sayın Celal Ülgen bir tane imza bulun ben sizin bütün iddialarınızı
kabul edeceğim. Israrla, imzalamışlar efendim diyor. İmzalamışlar diyor. Ne alıp veremediği
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var bizimle anlamadım. Bu işin başından beri uğraşmadığı bir gün kalmadı. Şimdi bu belge
hazırlanmış, bu belge hazırlanışıda çok enterasan. Bunu Hüseyin Hançer albayım anlattı ben
bir kere daha anlatıyorum. Bir kere Hüseyin Hançer ile Ali Türkşen kafes planında yok biz o
tarihte ilgiye mazhar olamamışız. Biz sonradan beni ihbar mektubuyla Hüseyin Hançer'ide bu
dava ile, ben aslında terfii ederek geldim 7,5 , 15 yıl, terör örgütü üyeliğinden 2 müebbete
çıktım. Kendisi, çok hızlı ilerledi bir seferde 2 müebbet. Şimdi Hüseyin Hançer Gölcük'te o
tarihte, 2008 kasım 10'da Gölcük'te buradan 2,5 saat mesafede, komodor. Kadir Sağdıç
komutanım şurada, Bahçeye çıksanız görürsünüz köprünün öbür ayağının dibinde
Beylerbeyi'nde eğitim komutanı. Ben, Umuryeri'nde Beykoz'dan öteye 40-45 dakika
mesafede, yolun sonundayım, boğazın sonunda. Ercan Kireçtepe biraz önde. Komutanım
şimdi bana dese ki, Ya Ali'cim biz seninle ta 10 sene önce bir yerde çalışmıştık, bak ben
eğitim komutanı oldum, gel bir çayımı iç insan hayırlı olsun demezmi komutanına dese, ben
de oradan otobüse atlasam, arabaya atlasam gelsem 45 dakika sonra dese ki, ya bizim
birşeyler vardı onları gömeceğiz orada şunlara bir yer bakın falan dese bir cümle, bir cümle.
Ne olur ki yani desin ki şuradan malzeme var hani biliyorsun biz kafes operasyonu eylem
planı kapsamında hükümeti yıkacağız ya, hani gömücek bir yer bakın oralarda siz. Siz oraları
bilirsiniz çok o kadar arazi yapısı falan demesine de gerek yok. Öyle yapmamış komutanım ne
yapmış, hiç konuyla alakasız Hüseyin Hançer ta 2,5 saat öbür tarafta, kendi kalkmış gitmiş, ya
Hüseyin Hançer'i almış yanına oturtmuş demiş ki Hüseyin otur bakalım yaz. Yaz demiş, Ali
Türkşen'e. Bir şeyler istemiş benden, ondan sonra bana nasıl gelmiş o bilmiyorum. Orası
muamma yani 45 dakika öteye, 2,5 saat bu taraftaki adamdan nasıl geldi onu bilmiyorum.
Onu oturtamadım tam yerine. Yazının tamamı 137 kelime. Yani gizli bir ekip yazdığı 137
kelime. 2,5 ayda yazılmış. 2,5 ayda yazmış, sonra bana gelmiş de, bizde araştırma yapmışız
da, yer bakmışız. Şimdi bu dijitallere irtibat edecekseniz, buyurun. Bak, çok önemli, eğer
bunlara itibar ediyorsanız ben size bunların dilinden konuşacağım bu rakam dilinden. Bakın
Hüseyin Hançer'in bitirdiği tarihe bakın 18/11/2008 yani 18 kasım 2008'de çalışmayı bitirmiş,
eğer dijital ortamda bunu bana yolladıysa bile 18/11/20008 18:47'de bitirdikten 1 saniye sonra
bakın, teknik olarak 1 saniye sonra bana geldiğini farz edin. Benim en erken bu yazıyı
alacağım, okuyacağım, anlayacağım sonra çalışmaya başlayacağım. Sonra bilgisayarın başına
oturup mesaj yazacağım. Hepsini geçtim, daha ben ilk dakika kağıt buluşturduğumu farz edin,
ben ne zaman Ercan Kireçtepeye, ben de Ercan Kireçtepe'ye demişim ki gel otur bakayım
Ercan Kireçtepe ben sana bir yazı yazdıracağım. Ne zaman yazdırmaya başlamışım,
11/11/2008 yani yazı bana ulaşmadan 1 hafta önce. Biz rüyasınamı yattık bunun, nereden
gördüm ben yani komutanım, bana nasıl haber verdi yani. Eğer haber verebiliyorduysa bu
kadar yazıya ne gerek duydu. Yazının kendisine de geleceğim biraz sonra abuk subuk hiç
anlaşılmaz bir yazı. Ama tarih tutmuyor, bana mektup gelmeden 1 hafta önce ben çalışmaya
başlamışım, 1 hafta önce. Heh, yazının kendisi bu, bakın bunu salim kafayla hiç bu davayı
düşünmeyin, okuyun ben bu yazıya alsam normal günde derim ki, hemen telefonu açarım kim
yolladıysa bana ne istiyorsun sen, Hiç bir şey anlaşılmıyor bakın, ne gömümü yapacaksın, hint
kenevirimi, yani hafif böyle gizli bişeyler böyle sırlı mırlı bişeyler var ama ne, yani ne, gizli
ne yani, ne yapacağız. Hemen bakın, kısa Beykoz bölgesinde bulunan Anadolu Kavağı,
poyrazköy, riva mevkiilerinin arazi yapısına ilişkin aşağıda belirtilen hususlar dışında bir
inceleme yapılacaktır. Tamam, yapalım şunlara, hususlara ilişkin. Yapılacak araştırmada titiz
davranılacak ve icra edilecek bir faaliyette, icra edilecek bir faaliyette, benden gizlemiş
komutanım yani, ne istediğini gizlemiş öyle yolluyor. Ben de, anlamışım yani onu, onunla
gizli olduğunu anlamışım, bende üstü kapalı cevap veriyorum ona diyorum ki, emrettiğiniz
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hususlara azami önem ve titizlik gösterilecek bir çalışma yapılmıştır. Yapılan çalışma
neticesinde elde edilen bilgiler olumlu, olumsuz yönleriyle çizelgede toplanmış, birde
diyorum bu aşağıdakiler yapmış. Hani komutanım çok gizli bir önce, sakın kimseye
söylemeyin. Ben ona, hani madalya falan verecek bu çocuklara herhalde ki altına bir de
listelemişim yani, al bunlar yaptı diye. Komutanım arazi incelemesi istemiş, diyor ki toprak
yapısı, şimdi toprak yapısı ben anladım ki hani bişey ekecek herhalde yani. Killi olsa ne
olacak kumlu olsa ne olacak yani arazinin yapısı. Ya zaten komutanım bilmiyormu yani,
Beykoz'dan öte karadeniz her tarafı fındıklık, makilik, yapısı belli. Toprağın yapısı, killi ne
desem ne olacak, oraya gömme kumlu tarafamı göm diyecek. Hani o da bir muamma yani ne
olduğu belli değil. Ben girmeyeceğim bunların hiçbirine ama bu kadar saçmalamışlar onun
için yani. Hiç değilse bir tek bunu şey yaptım, bunu söyleyeyim dedim. Ek'ine gelin, ha ben
bunun ekini okudum bakın burada bir tane yerde okuduğunuzda, galiba bunlar birşey
gömecek diyorsunuz, galiba birşey gömecek, o da nerede. Bir yerde diyor ki, şey yapalım
diyor sarıp sarmalayalım diyor, iyi diyor sarmayalım ki diyor dere yatağı olduğundan çok iyi
ambalajlanması gerektiği, haa galiba birşey gömeceğiz biz. Bak şimdi anladım ben yani bunu
kendim hazırladım ama ben şimdi anladım yani. Bunu niye koydular buraya poyrazköyde biz
burada savunmalarda bas bas bağırdık orası dere yatağı orayı SAT'lar çocukluğundan beri
bilir kimsenin bilmemesi mümkün değil suyun içinden çıktı oraya gömülmez dedik. O da
diyor ki gömdük ama efendim ambalajladıkda gömdük, ne oldu gömdünüzde ambalajlayıp ne
oldu yine suyun içinden çıktı sırılsıklam, gördük burada görüntülerini. Kendi şeylerini
örtecekler yani amirlerinin kabahatlarini örtecekler yani yapmışlar bir yanlış yere gömmüşler
dijitalle devam, bu dijital şeyden çıktı daha öncekinde olmayan harddiskin içinden çıktı o ne,
yalan. Bunun için bu yalana ben daha fazla cevap vermiyorum. Tekrar yani nereden çıkarsa
çıksın, donanma komutanlığından değil Genelkurmay başkanının koltuğu altından çıksın, bu
matematik. Yalan olduktan sonra nereden çıktığından bağımsız banane yani. Beni hiç
ilgilendirmiyor bunlara ben daha fazla cevap vermek istemiyorum. Bu hususuda iddianame 41
sayfada diyor. Dere yatağı olduğundan çok iyi ambalajlanması gerektiği diyor, zaten diyor
söylemiş onu orada diyor. Onun için belliki bak bunlar hazırlığını diyor ona göre yapmışlar
diyor. Şimdi, iddianame sayfa 44'de bana azınlıklara emir, hah azınlıklar emir bak şimdi ben
yine kendimle ilgili dijitale matematik cevap vereceğim size. Azınlık emir diye bir şey var,
Emre Sezenler kafeste yargılanıyor, Ercan Kireçtepe poyrazköy'de yargılanıyor ben onlara bir
azınlıklar emir diye birşey yazmışım içine hiç girmiyorum o da rezalet. Emir vermişim onlara
araştırma yapsınlar diye. Ne zaman yapmışım 5 kasım 2008 09:41, şimdi bana önce bir CD
yolladınız, bir CD yolladınız bana ben o CD'yi bulacağım siz yolladınız bana bir kere şeyi
yollamamışsınız, bana orjinal belgeyi yollamamışsınız word belgesini. Pdf belgesi
yollamışsınız o zaman ben o word belgesinin ıyyığını cıncığını araştıramıyorum, teknik
çalışma yapamıyorum. Allah'tan, Allah'tan balyoz'dan tutukluyuz oradan verdiler, oradan
doğrusu geldi. Oradan word belgesi geldi ben baktım 38. saniyesine kadar yazıyor burada
kalırsak 09:41'de kalacağız. Ben size gösterdim burada, burada belgeler var bakın oradaki 10.
Ağır Ceza hakimlerinede söyledim soruyorum cevap yok. Eğer bu belgeler sahteyse benim
hakkımda işlem yapın mahkemeyi yanıltmaktan. Eğer, doğruysa beni serbest bırakın diyorum.
Peki, diyor. Sayın başkandan peki'den daha çok ben bir kelime duymadım peki diyor. Peki ne,
peki, o kadar. Ya işlem yapın diyorum bak ben sahtekarlık yapıyorum, ben diyorum sizi
yanıltıyorum, peki diyor. Serbest bırak o zaman diyorum peki diyor. Pekileşiyoruz karşılıklı.
Ben 5 kasım 2008'de güya, televizyon kameralarının karşısında nasıl olduysa yapmışım ben
bunu bir sihirbazlık etmişlim. Emre Sezenler, Ercan Kireçtepe bu emri almış, buradan
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gidiyoruz, okumuş. Çıkacak, dolaşacakmı artık ne yapacak, nasıl bulacaksa onun sorunuda,
oturup yazması lazım. Ne zaman yazmaya başlamışlar 14/12/2008'de bitirmişim ben. Yani 14
aralıkta kendi çalışmamı yapıp zarfamı koydum ne yaptım birşey yapıp yollamışım 14
aralıkta. Yani 14 aralık 2008, 21:58. Yani 21:59 olur en erken, internetten bile yollamış olsam
1 dakika sonra oturup, 2. dakikada kendi dosyasını oluştursa en erken 14/12/2008 21:59 hadi
22:00 olsun çalışmaya başlaması lazım. Ne zaman çalışmaya başlamışlar biri 13'ünde 1 gün
önce, biri 8'inde 6 gün önce. Bende şimdi vardı hissi kablel vuku, biz böyle yattığımız yerden
hayal, şey yapıypruz onu telepatik geliyor. Bunlarda demişler ki biri bir gün önce biri altı gün
önce bize Ali albay kesinlikle azınlıklar emir diye bir dosya yollayacak dur biz onu yazmaya
başlayalım hemen. Nasıl olacak bu, ben sizin emniyetin verdiği şeylerden konuşuyorum. Yani
bunu kim çalışıyorsa aynı odadan oturup çalışsın yani, birbirini bir koordine etsinler yani.
Birinin yani bir gün bari arkadan koy tarihini o da yok. Bakın şu görüntü, ben anlamıyorum
bunu orada bilgisayar bilen bir arkadaştan rica ettim. O word belgesini, sizin bana orjinalini
yollamadığınız word belgesini ben balyozdan aldım, revizyon number diye birşey var o
bilgisayarı yazarken her kontrol kaydet yaptığınızda bir numara atıyor tık tık tık. 11 kere
işlem yaptınız demek, revizyon numarası, değişiklik numarası, türkçe öyle diyelim. Bundan
11 bakın, 11 diye bir rakam var. Burada bir yerlerde bu sistem gereği 10 tane adres olması
lazım. Ali Türkşen şu bilgisayarda şu dosya altında şu saatte şu değişikliği yaptı, 10 tane liste
olması lazım bir tane bile yok. Bir tane yok. Niye, elle oynuyorlar, Başka bir tane ben dosyada
benim başka bir derdim daha var işte o ek şeyi hazırlamışım onunda revizyon numarası 49.
Sistem son 10 tanesini kaydetmesi lazım varmı bunda, 4 tane var şekli şuna benzemesi lazım,
şuna benzer bir satır çıkması lazım. Bu da yalan, Bu da eksik, 6 tane eksik, ama öbüründe hiç
yok yani. Külli yalan, niye, oynamışlar çünkü böyle elle oynaya oynaya yazıyorlar, iki ayrı
odada yazıyorlar ben onlara tavsiye ediyorum aynı odada otursunlar da bari tarihler tutsun
birbirine. Şimdi 46 ile 51 arasında, yine böyle dijital bir iftiradan üretilme bir iddia var.
Azınlar emir isimli belgede belirtildiği üzere kiliselerin tespiti noktasında çalışmaların
yapıldığı, mühimmatların saklanılmak üzere yapılan keşif çalışmalarında da adı geçen
şüphelilerin katkıları bulunduğu, bütün bu bilgi belgeler bir arada değerlendirildiğinde
birbirini tamamlar nitelikte olduğu tespit edilmiştir diyor. E ben size şimdi bu kadar teknik
anlattıktan sonra takdirini size bırakıyorum. Yani bu kadar yalan, bu kadar teknik yalandan
sonra yani bu ifadenin takdirini size bırakıyorum. Birbirini tamamlar nitelikteymiş. Benim,
yarıyı geçtim ama daha bir bu kadar daha var.İddianamenin üzerinden gidiyorduk sayfa 53-
55'e geldik. 53-55 kısmı incirtepe mevkiinde mühimmat bulunması olayına ayrılmıştı. Bu
kısımda benim savunmamda önemli bir yer tutuyor. Bu kısma önemde veriyorum çünkü bir
önceki duruşmada sayın duruşma savcımız bu konuyla hiç ilgili olmayan bir sanığa bu
gömüler hakkında ne düşünüyorsunuz diye sordu. Yani kendisi bu gömüler haklı olarak nasıl
olmuş olabileceğine dair bir soru var kafasında özellikle bunu açıklamayı önemsiyorum.
Şimdi bu gömülerle ilgili önceki safahatada bir geri dönersek 6 aralık 2010 saat 11:03'te
İstanbul emniyetine bir ihbar gelmişti. Gölcük donanma komutanlığında bir takım belgelerin
saklandığına dair. 11:03'den sonra telefonla bildirilmiş burada savcılar ve saat 15:00'da
mahkemeyi, arama izni çıkartılmış ancak bundan yaklaşık 1,5 ile 2 saat önce donanma
komutanlığı denmiş ki telefonla sayın Fikret Seçen, ben aramaya yapmaya geleceğim size
donanma komutanlığına haber vermiş. Yani yaklaşık 4 saat önce, kendisinin fiziken
varmasından 4 saat önce donanma komutanına haber verilmiş. Donanma komutanlığıda
burada arkadaşlarımızda açıkladılar hiç bir kimsenin bir endişesi yok. Hatta bu grubun
tamamen başında olan Semih Çetin, kurmay başkanı Tümamiral, kendisinde balyoz davasında
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yargılanıyor. Bu çıkan belgelerden kendiside etkilendi. Dolasıyla kimsenin bir delil karartma,
saklama gibi bir durumu yok. Hatta yine olumlu anlamında Cem Çağlar demiş ki, burası bizde
evet bir arşiv gibi birşey duruyor burada ama acaba gelirlerde yanlışmı anlarlar bunları
çıkartalımda sandalyelerin altına koyalım hiç değilse diye bir beyanda bulunmuş. Dolayısıyla
kimsenin bir saklama gizleme durumu yok. Fikret seçen gelmiş, aramayı yapmış, tutanak
altına bütün saat 18:00'den 01:20 yani 7 aralık'a dönmüş gün. 01:20'ye kadar tutanak altına
alınmış, torbalanmış. Merkez komutanlığına götürülmüş, ertesi gün merkez komutanlığında
açıldıktan sonra 14:00'da 17:30'da tekrar kapatılmış, emniyet yetkilileri huzurunda. Ve aynı
gün İstanbul'a intikal ettirilmiş. İstanbulda gelişi 8 aralık saat 20:50'dei yani akşam 20:50'de
açılmış. İstanbul emniyetinde artık incelenmeye başlanmış dijitaller. Bu dijitaller inceleni,
yani 20:50'den 10'una kadar saat kaç bilmiyor ama arkadaşlar tabi 24 saat üzerinden
çalışıyorlar oturdular demekki kalkmadılar 1,5 gün gibi bir mesai yada gün içerisinde 1,5 gün
içerisinde çok ciddi bir aralama yapmışlar 3022 sayfa dökümü tutan malzemeleyi aramışlar 5
harici harddisk, 8 CD. Şimdi donanma komutanlığı raporundan rakamları çıkarttım ben 5
harici harddisk için aradıkları toplam sayısı 509.190 yani yarım milyondan fazla dosya
aramışlar. Bunların arasında 14.334'ü word belgesi, pdf, excel. Yani kapalı bir zarf düşünün
bunu siz açacaksınız içindekini anlayacaksınız ondan sonra diğerine geçeceksiniz. Tabi orada
çalışan bilirkişi arkadaşlara baktığımız zaman 5 kişilik bir grup var hatta onlar daha sonra 5
kişilik bir grup daha istemişler. Sonuçta ilk etkisi, ilk buldukları bizim bu incirtepe
gömüleriyle ilgili bütün belgelere bir anda ulaşmışlar, hemen sonrs 10 aralık cuma günü savcı
Fikret Seçen'e demişlerki biz birşeyler bulduk burada ama organize suçlarıda ilgilendiriyor biz
beraber çalışalımmı. Sayın Fikret Seçen'de demişki evet siz madem buldunuz birlikte çalışın.
Şimdi sayın savcımız niye düzenlemiş 10 aralıklı belgeyi, çünkü biraz önce Kadir amiralimde
öğleden önce ifade etti. Biz hala 27 nisanda Eren Günay'a o sorunun nasıl sorulabildiğini, yani
kafes operasyonu eylem planının saht, düzeltiyorum 10 mayısta ortaya çıkmadan önce 27
nisanda nasıl çıktığını hala çözemedik. Şimdi orada demişti ki, bir cevap geldi bize bize bunu
şifahi bildiriyorlar biz öyle öğrenmiştik. Şimdi bunu belge altına almış, sayın savcı. Bu
anlamda iyi de yapmış. 3 bin 22 sayfa döküm bir anda incelenmiş ve dediğim gibi bu
malzemelerde çıkmış. Ayın 10'u Cuma günü. Şimdi ayın 11'ine geldik. 11 Aralık Cumartesi,
11 aralık Cumartesininbir önemi var daha doğrusu Cumartesi gününün bir önemi var.
Cumartesi gününün önemi şu, değirmenderenin pazarı kuruluyor. Yani İzmit ilçesi, Gölcük
ilçesine bağlı Değirmendere beldesinin pazarı var. Ben pazara çıkmayı seviyorum, bende
Değirmendere'de oturuyorum. Sabah evimden çıktım çarşıya indim. Sabahta önce gazeteleri
alıyorum, hemen bir gazete bayiine girdim bakın gazete tarihinde 11 aralık cumartesi günü
sabah benim hakkımda ne yazıyoru. 2 tane aşırı birbiri ile alakasız uçta Zaman ve Cumhuriyet
gibi iki gazetede haber çıkmış. Diyor ki, poyrazköy, ergenekon cephaneliğinin resmi belgeleri
bulundu. Silahların değişik yerlerden getirilerek poyrazköyde gömülmesiyle ilgili
yazışmaların altında Koramiral Kadir Sağdıç ve Albay Ali Türkşen'in imzalarının olduğu ileri
sürülüyor. Cumartesi günü hemen, hemen haber vermişler şeye, gazeteye. Devam etmişim, iç
sayfalarda diyor ki hala, Kadir Sağdıç ve Ali Türkşen'in imzaları var. Cumhuriyet gazeteside
28 şubat belgeleri iddiası diyor. İstanbul haber servisi, isim vermemiş diğerinde isim var.
Belgeler arasında iki krokininde bulunduğu ileri sürüldü. Krokilerden birinin poyrazköyde
gömülü bulunan cephaneliği gösterdiği, ikincisinin ise yine aynı bölgede yeni bir alanı işaret
ettiği iddia edildi. Şimdi ben bunu okudum gazetede, ben şimdi bu gömülerden sorumluyum
ya yazıştık birbirimizle Kadir amiralle, Hüseyin Hançer falan. Şimdi benim normalde ne
yapmam lazım bir telaşa kapılmam lazım. Zaten bundan geriye dönün 6 aralıkta Donanma
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Komutanlığına Fikret Seçen gittiği anda benim aslında paniğe kapılmam lazım. Niye, çünkü
diyorum ki biz bu dijital bunlar yazıştık bunlar ele geçirilirse biz yandık kesin İncirtepeyi
bulacaklar. Daha üstüne gazeteye çıktı yani benim çok ciddi bir panik yapmam lazım. Eyvah
geliyorlar, artık delil karartacağız yani ne eylem yapacaksak yıkacağız ya hükümeti. Yani
artık vazgeçmemiz lazım ve panik yapıp belkide bu davada bu konuyla ilgili insanlarla telefon
görüşmesi yapmam lazım. Ya ben Değirmendere'deyim hani siz gidin bari şunu çıkartın diye.
Bir tek telefon görüşmesi yaptım ben oda İbrahim Şahinkaya, avukatım. Gazeteyi okudum
dedim hayırlı birşey çıkmayacak avukatımı arayımda bir sorayım ne yapabiliriz hukuki
olarak. Dedim ki bir önlem almamız gerekirmi, ben böyle birşey yapmadım hakkımda acaba
savcılığamı gidelim yada ben pazara çıkacaktım vazgeçtim eve gideyim çantamı toplayayım.
Bunlar gelecek herhalde eve almaya gazeteyede ilan verdiklerine göre. Ne yapayım dedim,
vallahi Ali bey bende şimdi sizden öğrendim ne bileyim ne yapılır bu durumda dedi. Ne
yapıyordunuz dedi, dedim pazara çıkacağım e çık dedi sen pazara. Bende gittim yani ne
yapayım şimdi marul aldım, elma aldım. Yani başka bir yani ben böyle birşeyin içinde olsam
kaldı ki birisi hayırsa, zaten bunu hayır için yapmışlar belli bana gelse deseki Ali Türkşen biz
senin başına iki müebbetlik bir çorap örüyoruz. İncirtepeye bir şey gömdük git kardeş bir ara
sen 3-4 güne geleceğiz biz oraya. Sen git önden çıkart onu. Ben incirtepenin ucunu bucağını
bilmiyorum bakın 10 sene çalıştım orada. Bana deseniz ki başı neresi sonu neresi ben size
söyleyemem. Yani poyrazköyde bulunan 75 dönüm arazinin onlarca katı incirtepe. Ne yaptık
bekleyeceğiz dedim, 16 ay bekledik işte bugüne kadar. İfade bile almadılar, ifadeyide
almadan iddianame hazırlandı 16 aydır bekliyorum ben. Acaba, polisiye bir mantıkla
sonradan onuda düşündüm dedim ki, acaba emniyet yemledimi, acaba dediki hani bunlar
gömdüklerini çıkarmaya çalışırken biz onları suç üstü yakalayalım. Bu da olabilir herşey
geliyor insanın aklına. Emniyet, sizde bilmiyorsunuz ki yerini, koskaca arazinin neresini
tutacaksınız, neyle açıp bakacaksınız, neyle bakacaksınız yani sizde bilmiyorsunuz. Peki niye
bunu yaptınız, bana iyilik olsun diyemi. Peki hiçbir suç duyurusu varmı, siz niye açık ettiniz
yani, bakın sanıkları uyarıyorsunuz gazete ilanınıyla sizin gömdüğünüz şeyi biz bulmaya
gelmeye diyorsunuz. 11'in 18'ine, bakın 7 gün sonra bu arada ben o delili imha edemezmiyim.
Bir suç duyuru varmı bunu yapanlar hakkında. Bulunmaya çalışılmışmı hiç, yok. Neden,
biliyorlar bizim gömmediğimizide onun için. Bakın diyorum gelse bir adam dese ki ben
gömdüm, vallahide billahide gömdüm hadi git bul 1 haftada vaktin var dese ben bulamam.
Yani o tarif edilen yerde olabileceği, yani onun gibi milyon, trilyon yer var yani. Dese ki bir
bana al kazma kürek git bak yine bulamam. Bunu bildikleri için rahat, gazeteye ilan vermişler
geliyoruz diyor birde dalga geçerek yani geleceğiz diyor. Sonra ertesi gün oldu ben pazarı
bitirdim eve gittim o gün geçti. Pazar oldu, yine gazete aldım ben, yine Zaman gazetesi,
Gölcük'teki belgeler sanıkları sarsacak. Uzun uzadıya yazmış burada muhabir arkadaş.
Dalan'ın arazisine gömülmüştüde bunların krokisi çıktıda, pazarda devam ediyor daha
cumartesi bitirmemiş şeyi. İsmail bey şunu verebilirmisiniz. Bakın gazete haberleri bunlar.
Niye, güvençleri var çünkü yani nasıl olsa hiçbirşey olmayacak. Sonra bu çalışmanın
devamında, yani bu çalışma yapılmış bize gazeteyle ilanda verdiler dediler biz geliyoruz
arama diye, ondan sonra arama yapmak için işlemlere başlanmış. Bakın 12 Ağır Ceza
Mahkemesinden önce demişler ki keçilik bölgesini arayalım belki bulamadık geçen aradık bir
orayı arayalım demişler Keçiliğe çıkartmışlar önce. 15-16'sı aranmış 2 gün böyle bir arama
yapılmış. Sonra demişlerki bu listede incirtepe diye bir yer var hadi bir de oraya gidelim.
Sonra oraya gitmişler. Ha gitmeden önce arama çıkartacaklar, bakın arama yapılan artık, yani
bu kadar ileri seviyeye çıktı artık yani harita yok, bizim elimizde harita yoktu diye kendileri
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diyor, hiçbirşey yok. Uzaydan fotoğraf çekmişler 3,37 km'den google maps'den internetten
bulamamış emniyetteki arkadaşlar bunu indirmişler birde oraya bir dikdörtgen çizmişler.
İncirtepe neresi yazmıyor üstünde, neye göre çizdiniz bu dikdörtgeni. Hesaplıyorum 3 km,
1km kuş uçumu. Bakın yani 75 dönümde 2,5 saatte poyrazköyde bulanın o süratle ben
hesapladım mesai günü olarak 3 ay araması lazım orayı, 3 ay. Ben takdir ediyorum birşey
demiyorum, yorumda yapmıyorum sizin takdirinize bırakıyorum. Bakın google'dan şey
indirmişler. Tarifte çok güzel yani, . . .  olabilir elinizde. Geçen sefer neydi, dediki köpek
klubelerini geçtikten su kuyularından sonra yolun kenarına gömdüler diye poyrazköyde
değilmi öyle birşey vardı bakın bir tarif vardı yine iyi kötü. Denize sırtınızı verin dağa doğru
falan bir tarif vardı. Bakın bunda öyle birşeyde yok, tarif şu bölge zeminin gizlenmeye uygun
bitki örtüsüne sahip olduğu, zeminin yumuşak olduğu, karayoluyla iletişimin bulunduğu ve
trafik akışının yoğun olmadığı. Böyle bir tarifvermişler bu tarifle, bir haritayla 1,5 günde
incirtepede malzeme bulunmuş. Ben şimdi bunu başka bir örnekle anlatmak istiyorum
başkanım size. Bakın bende size, artık bizim bir hukukumuz oldu ben size bayramda tebrik
atmak istiyorum ama adınızı unuttum misal, hatırlamıyorum ne iş yaptığınızıda
hatırlamıyorum. Bende zarfın üstüne bir adres yazdım. Burayı tarif ediyorum, buraya
yollayacağım yani postacıya diyorum ki, Beşiktaş adliyesini tarif edeceğim. Aynı o mantıkla
ben şimdi tarif yapıyorum size. İnsanların kullanmalarına müsait odalarının olduğu, girişinde
kapısı bulunan, kara yoluyla ulaşımın bulunduğu ve trafik akışının yoğun olduğu yerdeki
binada bulunan beyefendi-Beşiktaş yazdım böyle bir adres yazdım. Bir de haritadan
google'dan bende indirdim, bir diktörtgende ben koydum. Sağ en alt köşede orada sizin binada
duruyor, en alt köşe sağdaki bina sizin binanız. Peki buradaki öbür binaların hangisi bu tarife
uymuyor, hepsi uyuyor. Ben size böyle bir mektup yazsam, zarf üstüne koysam birde haritayı
koysam bu gelirmi sizin elinize 1,5 günde, 1 haftada gelirmi, 1 ayda gelirmi, bilmiyorum,
mümkün değil. Ama incirtepede olay gömü bulma olunca pat diye çıkıveriyor. Ben bunu
takdirinize bırakıyorum daha fazla uzatmak istemiyorum. Bir başka husus daha var takdirinize
bırakacağım. Haa birde, bakın şu yani, 11 aralık gününü düşünün. 11 aralık günü gazete
ilanıyla artık böyle bir şeyin daha tekrar yapılacağı ortaya çıkmış, bakın şeylerin pozisyonunu
düşünün. Sanıkların buradaki pozisyonunu düşünün, 11 aralık 2010 tarihinde Hüseyin Hançer
hiçbir şeye dahil değil onu geçin. Ali Türkşen poyrazköy'den yargılanıyor, balyozdan hapise
girmiş çıkmış, hapiste Ercan Kireçtepe ile görüşmüş, Kadir Sağdıç kafes davasından
yargılanıyor, balyozdan yargılanıyor. Halil Cura poyrazköy'den yargılanıyor, İsmail Bak
kafesten yargılanıyor biz hepimiz böyle yargılanıyoruz amma, hala ısrarla ne inatsa 2100
mermi, 2 karış fitil, 510 gram patlayıcıyla, uranyum falan herhalde zenginleştirilmiş, atom
bombası yapacağız. 510 gram patlayıcıyla ısrarla diyoruz ki, davamızın dönmeyeceğiz
arkadaş, hükümeti yıkacağız, 2100 mermi, 500 gram mermi, 2 karış fitil ile yıkacağız. Ben
hapis görmüşüm, Ercan Kireçtepe ile orada görüşmüşüm, 2 müebbet ile orada yargılanıyorlar,
bir davam orada var. Artık 2100 merminin lafımı olur, 2 karış fitilin lafımı olur, yarım kilo
patlayıcının lafımı olur. Biz aklımızımı yitirdik yani dönün artık bırakın ya. O sırada bakın
2010 aralık ayına gelen kadar, 2009 temmuzunda ben uzunada su altı komutanı tayin oldum
burada anlattım size. Güney deniz saha komutanı kim, Koramiral Kadir Sağdıç. 8 ay görev
yaptım ben orada, komutanımla haftalık toplantı için sırf 8 ay çarpı 4, 32 en aşağı
görüşmüşümdür. Kendi geldi gitti, görev ilişkimiz hariç. Mesela şöyle bir konuşma geçmiş
olabilirmi aramızda. Komutanım incirtepeye gömdüğümüz 2100 mermi, 2 karış fitil, 500
gram patlayıcı emniyetli bir şekilde duruyor. Çıkarmadın değilmi Ali oradan onları, yıkacağız
bu hükümeti, yarım kilo patlayıcı bizim için çok önemli sakın ellemeyin onları böyle bir
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konuşma geçmiş olabilirmi. Yani benim komutanı 16000 kişiye kumanda ediyor, yüzlerce
gemi var altında cephanelikler var biz hepimiz bıraktık bunları yarım patlayıcı, fitilleride
anlatacağım şimdi size, 2 karış fitil, efendim 2100 mermi, 900'ünü atacak şeyimiz yok. 2100
merminin 1200 tanesi, 9 mm 1200 tanesi, onuda herhalde belime tabancayı takacağım kendi
zatii tabancamı kovboy gibi meclis basacağım. Bu olacak şeymi yani, ben bu ısrarı niye
sürdürüyorum. Bu ısrarı sürdürmek için 1 başımda söyledim ya benim aklım sağlığımda bir
sıkıntı olması lazım, ya beni para teklif ettiler milyon dolarlar falan, bir mevkii, makam teklif
ettiler, yok. Para teklifi, yok. Şantaj hani böyle bir gayri ahlaki birşey olur yok, çoluğumu
çocuğumu kaçırırlar yok. Ben ne yaptım yani nasıl ben aklımı yitirdim ki kendim hapis
gördüm ben 2 müebbetle yargılanabilecek böyle birşey için 2100 mermi niye tutayım orada.
Ha buraya göre tutuyoruz yani, bu iddianameye göre tuttuk. Bakın geçen seferde ben 23 ocak
günü size anlatmaya çalıştım burada iddianamenin kendi içerisinde sağolsun bizim
emniyetteki arkadaşlar sat komutanlığına inen bir çok yol olduğunu kendi tarif etmiş. Nasıl
tarif etmiş, bu gömünün bulunduğu yeri tarif ederken, tarif ederken diyor ki stabilize yoldan
sol taraftan ayrılan, yani kuzeyden karadeniz istikametinde su altı taarruz komutanlığı
istikametine doğru aşağıya giderken orman yangınlarına müdahale etmek amacıyla açılan
yolda yaklaşık 150-200 metre ilerledikten sonra yolun yaklaşık 1,5 metre altında bulunan
sarmaşık kaplı ağacın altında bulunan falan filan. Yani yola gömecekmişizde, 1 metre
dediğiniz şu ya, yola gömmüşüz aslında geçerken biri takılsın diye. Bir de yangın yolu bakın,
SAT komutanlığına inen diyor, biz size burada anlatmaya çalıştık dedik ki oraya bir tane yol
yok. Yangın yolları var, patikalar var, poyrazköy gömüsüde böyle yapıldı. Bu incirtepeyi
yapan namertler nasıl yaptıysa onuda öyle yaptılar. Onu biz Nuri Ahmet Saraç savcımıza
anlatamamıştık o hep dediki bir tane yol var oradan gittiniz, elinizi kolunuzu sallaya sallaya
gömdünüz. Kendi emniyet bize anlattı bunu, söylüyor. Şimdi burada bir takım malzemeler
bulunmuş, malzemeye bakın, ben ondan şeyi söyleyeyim size poyrazköyde bulunan
malzemeyi söyleyeyim 21 nisan'da çıkanları. 15 adet LAW, 14 adet el bombası, 24 adet el
bombası fünyesi, 450 gram C3 patlayıcı, 3000’in üzerinde çeşitli çaplarda mermi, 30 metre
infilaklı fitil ve 38 metre saniyeli fitildir. İncirtepe’de ne çıktı. 2,100 adet mermi 160 gram
nitroselüloz petin karışımı, 350 gram TNT DNX karışımı, 35 santim saniyeli fitil, 22 santim
infilaklı fitil. Şimdi, bu malzeme çıktığına göre, bunuda SAT'ların gömdüğü iddia edildiğine
göre ne yapmamız lazım bu insanların, bu insanların kafalarında bu konuyla ilgili ne bilgi var
ona bakmak lazım. Ben saniyeli fitil ile ilgili, infilaklı fitille ilgili ne öğrendim ne biliyorum
ona bakmak lazım. Bu miktarda şeyi niye saklamışım. Şimdi ben, 1996 basımı su altı tarruz
komutanlığının tahrip eğitimleri ders notunu temin ettim ilgili sayfaların fotokopisini çektim
kitabın orjinalide burada. Bakın saniyeli fitil için diyor ki, cephanelikte uygun ortamda, yani
bakın onun suhuneti, nemi, vesairesi herşeyi uygun ortamında dahi saklasanız, o bir böyle
iplik makarası bir büyük elektrik kablosu gibidir. İlk daha çalışmaya başlarken 30 santimi
başından kes, kullanılmadan önce 30 santim kesilmelidir, niye, su yürür buradan nem yürür
buradan o emniyetli değil 30 cm kesilmelidir. Sonra devam et diyor bir 50 cm yada bir metre
kes yak onu diyor. Bire bir buçuk oranında yanması lazım kronometre tut bak diyor hesapla,
ondan sonra yaklaşık 1, 1,5 metre sonra bu diyor artık temiz kullanabilirsin. Bu gün eğitim
yaptınmı, yarın git aynı rulodan kullanacaksın yine aynı şeyi yapman lazım yine 30 cm kes at,
1 metre kes ölç. Bizim eğitimler böyledir, kurs eğitimlerinde aynen bu şekilde sayfalarını ben
size vereceğim, saniyeli fitilin kullanma konsepti budur çünkü kara barut var içinde
nemlendimi bitti. Bakın ben size 35 cm'lik bir şey kestim, lastik bu. Ben bunun 30 cm
neresinden keseyim. Şimdi bunu gömmüşüm ben, 30 cm neresinden keseyim buradan kestim
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bu kaldı, ama burası açık buradan da 30 cm kesmem lazım kestim ne kaldı 0. Topraktan
çıkmış birde bu gömülmüş yani bu cephanelikten değil. Hadi sizin için 15, 15 yapayım ortada
5 santim kalsın bu kadar. Bu 5 santimi 7,5 saniyede bunun yanması lazım. Yanmasıyla
beraber siz yanmasını göreceksiniz 6,5 saniye 500 gram patlayıcının emniyet mesafesi 80
metre, efendim ben Ussain Bolt değilim yani 5 saniyede ben 80 metreyi nasıl koşayım. Birde
diyor ki konsept olarak yaktığın saniyeli fitil senin oradan yürüyerek uzaklaşmana yetecek
uzunlukta olmalıdır. 5 santim bakın, 30 santim yokta 5 santim ne yapsam uçsam, uçak olsam
kaçamam. 30 santimin hiç bir ehemmiyeti yok. Ben onun size yetinmedim, haa sonra şey
çıkmış infilaklı fitil 22 santim çıkmış, 22 santim infilaklı fitil kestim ben size yine böyle bir
lastik. İnfilaklı fitil, konseptinde diyor ki, birbirinden farklı 2 tane patlayıcı grubunu, yada
sonsuz patlayıcı grubunu teorik olarak aynı anda patlatmak için kullanılan bağlantı aparatıdır.
Bunun içinde patlayıcı var. Dolayısıyla örneğin şu sütunu ve şu sütünu aynı anda patlatmak
istiyorsanız her ikisine birer patlayıcı koyacaksınız sonra ikisinin arasındaki bağlantıyı
infilikalı fitil ile yapacaksınız ona işte bir takım elektrik yada mekani fünyeler koşacaksınız
onun içinde o kadar detay var ki, bakın resimleriyle gösterdim kitapta var. Bunun özel
bağlama usuller var eğer bir şeyin içerisine bu çıktığı gibi, yumuşak birşeyin içine
gömecekseniz diyor bunun ucuna diyor bir düğüm atın o düğümünde ucu 15 santim olsun.
Bakın buradan teknik detay yazıyor ben buna düğüm atamıyorum. Ne yapacağım ben bunu,
benden daha ileri tahrip seviyesinde, tahrip bilgisi olan yine bizim yakın birliğimizden Su altı
savunma ihtisası patlayıcılar olan bir arkadaşa sordum dedim ki, 22 santim, davayı boşver, 22
santim infilaklı fitil var elinde ne yaparsın onu dedim. Olmaz hiçbirşey ondan dedi. Hiç birşey
olmaz dedi. Peki burada birşey daha eksik, fünye yok. Bakın onunla yetinmedim, SAS grup
komutanlığının ders kitabından da çıkardım aynı şeyler orada da yazıyor rutubete karşı 30 cm
kes, ben onunlada yetinmedem taa gittim Ali Türkşen'in 23 sene önce 1989 yılında SAT
kursunda tuttuğum defteri buldum. Tahrip, ders notlarını açtım 16 kasım 1989 perşembe, 23
sene önce dersin konusu elektrikli fünyelerin özellikleri, askeri tahrip maddelerinin özellikleri,
elektriki olmayan ateşleme sistemleri, diyor ki tahrip maddesi olacak fünye olarak saniyeli
fitil olacak, birşeyler daha olacak onlar bulunur. Fünye yok, saniyeli fitil ile ateşleme
düzeneği, bakın altına kendi el yazımla, kullanılacak saniyeli fitil kangalın ucundan 30
santimlik bir kısmı kesilip atılır. Sonradan yanmadığını saptamak için kangaldan belirli bir
uzunlukta saniyeli fitil parçası ayrılır. Ders ertesi, 21 kasım 89 salı günü devam etmiş. Bakın
benim öğrendiğim ders bu, ben bunu öğrendim ben aklımı yemedim yani 35 cm saniyeli fitili
gömecek kadar bu değiliz biz yani. Halil Cura'yımı söylüyorsunuz Halil Cura öğretmenlik
yapıyor, İsmail Bak'ın kursunda ben öğretmenlik yaptım. Yani bunlar bizim o hayatın olağan
akışına uygun olma ihtimali olmayan şeyler. Kaldı ki onların hepsini geçtim bu dersin
verildiği yer 16 kasım 1989 tarihinde yer neresi incirtepe, ne kadar acı. İncirtepe'de SAT kurs
komutanlığında gördük biz bu dersi oranın girmediğimiz çıkmadığımız yeri yok. Ben size şu
kadarcık, çanta kadarcık gömüden bahsetmiyorum size. Biz oraya bot saklardık, sandal
büyük. Bulamazlardı, gömmeden, bizi bu kadar küçük görmeyin bakın. Bu devlet bizi, bu
kursu düşman hatlarının gerisinde görev yapmak için yetiştirdi ben bu değilim yani, terörist
zaten değilimde bu kadar ahmak değilim yani. 35 cm saniyeli fitil niye gömülür ben
bilmiyorum, niye gömülür 2 müebbetle bizi yargılatmak için amacına ulaştımı ulaştı. Bakın
sonra mermiler çıkmış oradan 4 tane diyor mermi çıktı diyor mermi torbalarının üzerinde lot
numarası var. Biz birşey daha yapmışız, yani mermileri üstünde adresi ile beraber gömmüşüz.
Hani ararsanız bulun diye, hemen emniyette lot numarasından MKE'ye bir yazı yazmış, o
soruyuda nasıl sormuş ben anlamadım yani soruyu öyle sorarsanız cevapta böyle gelir oradaki
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ilgi numarasını ben anlamadım. Yani bu lottan deniz kuvvetlerine verildimi diye sordunuz, bu
lottan nerelere verildimi diye sordunuz. Deniz kuvvetlerine diye bir cevaplar vermiş. Bakın
5,56 mermi size daha önce söylendi SAT grup komutanlığında MKE yapımı 5,56
kullanılmıyor. Biz 5,56 bulmaya kalksak bulamayız MKE bize satmaz. Zaten tüfeği yok,
hırsızız ya biz SAT grup komutanlığından çaldık herhalde ama o da orada yok. MKE yapımı,
yurt dışından getiriliyor. Hassas mermi MKE'nin dayanmıyor, beğenmiyorlar kullanılmıyor.
Ama burada şey yapılmış, nedir onun ismi, verilmiş diyor deniz kuvvetlerine başka nereye
verildi valla bilmiyorum yazıdan ben anlamadım. Ha sonra, bu mermiler test edilmiş bakın o
900 mermiden 5 tanesini, 895'ini emanete vermişler 5 tanesini atmışlar 1200 mermiden'de
5'ini atmışlar 1195'ini emanete vermişler. Emniyet demiş ki, evet ya bak bunlar biraz sağlam
biraz korozyon var üstünde ama biz rastgele 5 tane seçtik bu 5 tanesi atıyorsa bu
diğerlerininde atacağına kanaat getirdik. Rapor düzenlemişler, ha çok iyi yaptınız. Yani siz,
bakın yani siz aynı benim geçen sefer dediğime geliyor emniyet. Bir merminin atıp
atmayacağının bir tek bilimsel tek bir şartı var, atarsınız ondan sonra attı dersiniz. Atar demek
için bir test cihazınız yok olmadığı için zaten mermileri atmışlar. Peki, burayı Fevzi Fidan
geldi değilmi o bizim poyrazköydeki lav roketlerine atar raporu veren emniyetteki bomba
imha uzmanı. Dedi ki, bu lavlar atar dedim ben dedi. Dedik test cihazınmı var, elektriki fünye
sudan çıktı elektrikli fünyeli şey atarmı, raf ömrü geçer atarmı, atar dedi. Neye göre atar dedi
baktım dedi üstünde fazla bir değişiklik falan yoktu. Ben buna atar raporu verdim dedi. Allah
Allah, onu neden atmadın 19 tanemi orada lav çıktı at, mermiyi atıyorsun. Koy bunuda
omuzuna at, ondan sonra deki attı, atmaz. O zaman da dedik ben iddia ediyorum bir tane, bir
tane belki fabrikasyon olmuştur, 19 taneden biri atar 2 tanesi atmaz. Atmayacağıda bilindiği
için test etmediler onu atmadılar. Alın test edin işte 19 taneden 2 tanesini atın, deyinki iki
tanesini attık diğerlerinin atacağına kanaat getirdik. Mermi olunca atıyorsun, lav olunca niye
atmıyorsun böyle rapor olurmu. Bak buna ne güzel ben anladım, iyi yapmışsın öbürüne
vermiyorsun, niye atmıyacağını biliyormusun yoksa elektriki fünye ıslanmış, 2 kere raf ömrü
geçmiş 20 yıllık, ama basında lav roketleri, borusundan, ölüsünden bile şey çıkardılar. Bunu
dediler siz şeyde kullanacaksınız eğitimde. Yok klavuzda, olsun siz kullanacaktınız
teröristsiniz siz diyor. Yani bize yakıştırdıkları budur yani. Bu yani mermileri üstünde yazıları
ile birlikte gömülmeside mümkün değil hayatın olağan akışına uygun değil. Birde ne yok
efendim, her zaman olduğu gibi, yani o safhaya geçmediler daha, orada bir şey var
bilmiyorum geçmiyorlar parmak izi bulunmuyor, bir DNA izi bulunmuyor. Bakın
poyrazköyde bize ait değildi bunlarda da parmak izi yok. Ha o safhaya birşey oluyor
geçmiyor. Bakın ben geçen sene savunma yaparken dedim ki size ben artık paranoyak oldum
aynı berbere 2 kere traş olmuyorum. Askeri berbere hiç traş olmuyorum. Bir kılınızın
kafanızdan kopmasına bakar, ama hala yok DNA. Nasıl kanaat getirdiğiniz bizim
gömdüğümüze dijitallerle, birde ondan sonra sayın başkanım ne yapmışlar kuzeyinden
güneyinden doğusundan batısından toprak analizi almışlar, niye çünkü bu gömü acaba ne
zaman yapıldı diye bir tespit yapacaklar, 4 yerden toprak almış, birde aradaki nem farkında,
ne oldu o numuneler, kayıp. Poyrazköy'dekiler nerede o da kayıp. Bir sene sonra yazdıkya,
labaratuvar dedi ya, orada 2 torba toprak duruyor ne yapacağız bunu dediler, dedik işte biz
onları test edeceksiniz, o da dediki bu 2 gün içerisinde olması lazım 2 sene duran toprağı ben
ne yapayım. Aynısı burada yine var. Şimdi bu gömüleri, bu hainler yani muhtemelen toptan
ihale etmiş olabilirler. Bir yere daha geleceğim ben bakın bu incirtepe dışında başka yerlerde
de çıkabilir. Bakın şunu bile biz yapamıyoruz, toprak analizi yine yapmamışlar. Hani ben dese
ki bana, şu kadar zaman öncesinde belki ben diyeceğim ki ya o sırada yurt dışındaydım
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bilmem neydi, o oradaydı, bu buradaydı birşey söyleyeceğiz yine yok, yine rapor yok ortada.
Bir de şimdi o araştırmaya gidilmiş, ve orada listede eski SAT grup komutanlığı, tahaffuzhane
ve sıvatdere diye iki yer var. Ya siz buldunuz devam etseniz ya, bu kadar şansınız devam
ediyor hatta tahaffuzhaneye gitmek için, düzeltiyorum SAT gruba gitmek için
tahaffuzhanenin içinden geçtiniz. Dur be kardeşim senin şansın bu kadar yaver gidiyorken
baksana oralara vardır belki birşey, niye gitmedin. Niye eski SAT grup komutanlığına
gitmedin. Beni bekliyorsun şimdi, bu savunmayı yaptıktan sonra Ali Türkşen'in bir iki tane
daha müebbetle yargılamak için oradamı çıkartacaksınız yani, gömmedilermi daha şimdi
yenimi gömecekler, gömdülerse vaktimi gelmedi, niye gitmiyorsunuz, niye durdunuz. Yani ne
oldu, müthiş birşey ya incirtepe gibi ucu bucağı olmayan yerde 1,5 günde buluverdiniz ya şu
çanta kadar şeyi. Greyderlerle gelmişler yine, kazmışlar bulmuşlar, devam et. Şimdi sayfa 67,
ben bu kısımlarla ilgili sadece bunları söyleyeceğim, bir şey daha belirteceğim gömülerle
ilgili, ondan önce iddianame 67. sayfasında yine birşey yalan yazmışlar. Bunu ben geçen
seferde söyledim bir mail grubunda benim var gösteriyorlar doğrudan irtibatlı olduğum tespit
edilmiş yok, varsa bir email getirin ya bir tane email getirin yok. Hani oldum da kötü birşeymi
attık birbirimize attıkmı o da yok. Sadece diyor ki email grubunda Kadir Sağdıç, Ahmet
Feyyaz Öğütçü, Hüseyin Vural Vural, İlker Güven, Ali Türkşen Kemal Yavuz, Mehmet Şener
Eruygur, Özden Örnek, Ataman Yıldırım aynı mail gurubundaymışlar, öyleymişiz biz.
Kardeşim çok kıymetli büyüklerimiz bunlar, keşke mail atsalarda bende okusam yani,
faydalansam, atmıyorlar, e attıysa bulun o zaman, bulmadıysanızda lütfen iddianameye
yazmayın. Bakın 68. sayfa Donanma Komutanlığında bulunan dijital iftiralar kapsamında
2008 yılı Kasım ayında bir arazi çalışması yapılması emri aldığım ve bu paralelde yapılan
incelemede gömü yerleri belirlediğim anlaşılmış. Şimdi bakın, 21 Nisan'da bir mail geldi
diyordu ki böyle çılgın, bir SAT grubu var burada, bunlar Levent Göktaş'ın adamı onlarda
diyorlarki Levent Göktaş'ı bırakmazlarsa bu savcılara biz suikast düzenleyeceğiz, ihbar buydu
poyrazköyde aradınız bir sürü birşey buldunuz. Şimdi ilk senaryo buydu. Bende şimdi
biliyorum ya yani ben bir gömü falan olduğunu bende burada temmuz ayında 2010 yılında
bağıra çağıra aslanlar gibi yaptık savunmayı, ama ben o işin sorumlusuymuşum meğerki 2008
dijitalleriyle ortaya çıktı. Meğer biz bunun çalışmasını 2008 kasımında yaptırmışız. Hop
zaman makinesine bindik geri gittik şimdi ihaleyi öyle bir kaydırdılar şimdi. Hani suikastti,
yok ha birde diyor ki sonra, onları geçtim nisan bülteni diye birşey çıkmış Levent Bektaş'tan
Doğu Perinçek başkanımızın emirleri diye poyrazköyde bulunan malzemeler korunaklı
bölgelere dağıtılsın. Allah Allah, yani ne neredeydi nereye kaldırılsın. Poyrazköyde
duruyordu da bu 2100 mermiyle 2 karış fitil 500 gram patlayıcıyı sonramı incirtepeye
gömdük. Orada gömdüysek başta incirtepe çalışmasını niye yaptık o zaman, yokmuydu,
alternatif olsun diyemi koyduk. Peki korunaklı bölgelere dağıtılsın demiş ya Doğu başkanımız
bize. Biz şimdi, niye o zaman adı zaten sanı belli çalışma yaptığımız incirtepe, poyrazköy adı
belli, efendim niye sarıyer değil niye tuzla değil hiç adı sanı bilinmeyen bir yere gömsem ya
yani. Niye yapmamışım bunu, bilmiyorum. Kim bunun sorumlusu benim artık kafam karıştı.
Doğu başkanmı emir verdi, bizim çılgın SAT'lar savcılara suikast yapmayamı karar verdi,
yoksa kasım 2008'de komutanımla birbirimize yazışıp biz böyle birşeyler gömmeyemi
kararmı verdik. Ben bilemedim artık, kafam karıştı başkanım siz inşallah bulursunuz.
İddianamenin 70 ila 73’üncü sayfalarda şahsıma ayrılmış, ben şu ana kadar savunmamla
bukısımları kapsadığımı değerlendiriyorum ilave birşey söylemeyeceğim zaten poyrazköyde
bir savunma yapmıştım orada da vardı. Ha bir de bakın, burada çok enteresan birşey diyor ki
iddianameyi hazırlayan savcılık önemli bir bölümünü ayırmış şeyin, iddianamenin önemli bir
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bölümünü ayırmış diyor ki, bu diyor sanıkların bizim ifadelerini aldığımız şu anda tutuklu
olan sanıkların beyanlarına diyor, beyanları poşetler içerisinde ele geçirilen materyaller,
harddiskler, CD ve DVD'ler içerisinde kayıtlı bulunan dökümanların delil değerini
arttırmaktadır. Bu deliller ile ilgili tartışmalar delillerin bulunduğu yer, bulunmaya şekli,
şüpheli beyanları göz ardı edilmeksizin yapılmalıdır. Yani diyor ki ben yanlış anlamadıysam
bu donanma komutanlığı altında çıktıysa bu gerçektir ona göre bak diyor. Hatta, donanma
komutanlığı rapor aldı diye, demiş mi senin üstüne vazifemi ne diye aldın sen o raporu biz
sana almı dedik, hatta içinde bazı hukuksal şeylere girmişsin hiç gerek yoktu, niye. Siz
malınıza güveniyorsanız alın yani bir tane rapor alın, gerçek ya bu dijitaller alın bir rapor,
alamaz birde şey yapmış aba altından birde sopa göstermiş iddianamede savcı yamasınlar bir
daha diye, birde diyorki donanma komutanlığında bulduysan benim için yeterlidir. Zeminin
altına sahte şey konurmu gerçektir bunlar diyor. Şimdi biz buradan şöyle darphaneye barbaros
bulvarına çıksak orada darphane var dikilitaşta, bir ihbar gelse size, sayın savcımda gitse dese
ki burada ihbar sahte para, para saklıyormuşsunuz siz, bir döşemenin altından bir tomar para
çıksa, savcının bilirkişi ihdas etmesine bile gerek olmaksızın parayı eline aldığında bir
bakıyor ki boyut farklı Atatürk resmi ters, yazılar ters, diyor ki bu para sahte. Şimdi o para
sahteyse darphanede bulundu diye biz bunu hiçbir rapor almayacakmıyız. Gözle
görüyorsunuz, bu da öyle, donanma komutanlığının dediğinden bırakın 3 rapor daha var arka
arkaya dijitallerle ilgili hiçbiri birine ters değil. Hepsi diyor ki yalan bu diyor. Söyledim daha
artık bunu diyecek ne var. Harddisk üretilmeden bilgi girmiş gözüküyor oda 2008'in
makbuzu, hadi birisi bunu bana açıklasın yani Tübitak'tan açıklasınlar, bilim adamları gelsin
açıklasın, açıklayamaz. Adam da diyor zaten bunda sahtecilik yapılmış. Ben size orada rapor
verdim kameraların karşısındayım 5 Kasım tarihinde, hadi bunu açıklasın telepatik olarakmı
ben böyle zihinsel olarakmı hazırladım şeyi. 1500 tane daha bunun gibi şey var, cevap rapora
gerek yok diyor 10 ağır ceza, sizde almadınız donanma raporunu verdik onuda dikkate
almadınız. Nasıl çözeceğiz başkanım biz bu işi. Bilgisayar ortada daha yok, bilgisayar yok,
balyoz iddianamesi 10 Ağır ceza 2 CD, 1 harddisk çekin sanal aleme yaslanıncada böyle
oluyor. 2 CD 1 harddisk çekin 365 kişi beraat, yok, o kadar çünkü 2 şeyin içinde. Bu davada
öyle, kafes o da öyle. Bunlara bir bilimsel bir, cevap almadığımız takdirde bunları çözmek
mümkün değildir diye düşünüyorum. Son sözlerimi söylemek istiyorum. Tüm meslek
yaşamım boyunca, bu davalarla tarafıma isnat edilen suçlar dışında da hiçbir yasa dışı
yapılanma içinde olmadım, kimseden bu yönde bir emir almadım, kimseye bir emir
vermedim, yasa dışı bir emri uygulamadım. Toprağa gömüldüğünü bildiğim herhangi bir
mühimmat ya da silahtan da haberim yok. Zaten bunların tamamı da ancak sahte dijital
delillerle ve iftira mektuplarıyla iddia edilmekte. Bu çetenin kin ve nefreti oranında bir kez
daha karşınıza çıkabileceğimi biliyorum. Ancak bu dijital iftiralar paralelinde bir kez daha
karşınıza çıkma ihtimaline karşı mahkemenizden tek bir talebim var. Eğer bir kez daha
karşınıza çıkmam söz konusu olacaksa, sizlerden tek talebim, bu kez dijital iftiralar dışında
elinizde lütfen somut deliller olsun. Deliller öyle kuvvetli ve inkar edilemez olsun ki, size
verecek cevabım kalmasın. Yok, ama yine dijital iftiralara delil muamelesi yapacaksanız,
benim de size yine söyleyecek sözüm, izletecek videolarım, yapmadığım bir şeyi
yapmadığımı ispatlayacak delillerim olur. Belki sözlerimle ve delillerimle sizi masumiyetime
ikna edemeyebilirim. Mahkumiyetim için istenen en ağır cezayı da alabilirim. Yine de bundan
utanç ve suçluluk duyacak son kişi ben olacağım. Çünkü suçsuz olduğumu ve hiçbir dijital
iftiranın da gerçeğin bir nebze olsun yerine geçemeyeceğini biliyorum, bu kapsamda sizden
tek talebim silah arkadaşlarıma ve şahsıma komplo kuran çetenin üyelerinin tespit edilmesidir.
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Sizden başkaca da bir talebim yok. Sayın başkanım bakın, kan ter içindeyim ceketimin önünü
açmadım size, arkanızda bayrak var makamınız var saygısızlık olmasın diye. Böyle bir aile
terbiyesi, devlet terbiyesi aldık bunlarla bizi suçlamayın artık. Bu iddianameleri kabul
etmeyin, bana öyle birşey söyleyin deyin ki ben artık ağzım dilim bağlansın bakın ben size 2
saattir konuşuyorum ama dijital olmasın yani gerçek olsun. Yeter yani, balyoz 1, poyrazköy 1,
poyrazköy 2 yani 7,5 – 15 – orada gidiyorlar savcımız şeyi verdiler mütalaalarını burada
durum ortada, sonra bakın sayın başkan ben son duruşmada 23 ocakta size dedim ki, siz
dedinizki bize güvenin. Bende dedim ki size güveniyorum, Celal bey dedi ki ben
güvenmiyorum, ben size güvenmiyorum dedi. Diyorum ki ben hayır güveniyorum. Sizde
dediniz ki 15 gün içerisinde taleplerinizi bildirin madem siz bu hani dosyanın genişletilmesini
istiyorsunuz araştırma istiyorsunuz. Biz çırpınıyoruz kendi masumiyetimizi ispat için efendim
yine aldım geçen salı haberi ki 26 sayfadan bir tane hayır için kabul yok. Başkanım ben
sözümü geri alıyorum. Ben Celal beye katılıyorum artık, kusura bakmayın. Söyleyeceklerim
bu kadar." şeklinde beyanda bulunduğu anlaşılmıştır.

Sanık Ali Türkşen'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 değerli mahkeme üyeleri, öncelikle şu fotoğrafı çok kısa bir arzetmek isterim
sizlere 1992 senesinde karadeniz ereğlide yaptığımız bir tatbikatta Levent Bektaş, Ercan
Kireçtepe ve benim çok yorgun bir akşamın sabahında çektirdiğimiz bir fotoğraf , vatan millet
hizmetinde o fotoğraflardan buraya geldik. Hayırlısıyla buralardan da hayırlı yerlere çıkacağız
inşallah müsadenizle savunmama geçiyorum. Terör örgütü üyesi olmaktan suçlandığım bu
davaya ilişkin sözlü savunmama başkarken öncelikle bir kaç hususa dikkatinizi çekmek
isterim. Düşmek üzere yıldırım ekser mualla tak arar, Herkese gelmez bela erbabı istihkak
arar, Namık Kemal'e ithaf olunan bu dizeler tamda bizlerin durumunu yansıtmış yıldırım bile
üzerine düşmek için bir yükselti ararken ve belada ancak bu beladan ders alabilecek ehil
kişilere gelirken bütün bir ömrünü dimdik doğruluk ve dürüstlükle geçirmiş bizlerin başına
neden bu dertlerin geldiğinin cevabıda yine sorunun kendi içinde gizli. Elbette bu kadar doğru
ve düzgün dürüstlükle ve içtenlikle yaşanmış takdirlerle dolu hayatların sahipleri lekelenmeli
ki bakın sizin en düzgün dürüst ve disiplinli dediğiniz personeliniz bile ne işlere kalkışmış
varın gerisini siz düşünün denebilmeli, umuyorum ki bu davaların sonuçlanması ile bu
söylemi söyleyenlerin gerçek amaçları ortaya çıkartılarak ne uğruna ailelerimizle birlikte bu
iftiralara ve sıkıntılara katlanmak zorunda kaldığımız sorusuda aydınlığa kavuşur. Bu duygu
ve düşüncelerle müsadenizle savunmama başlıyorum. Efendim bu fotoğrafta 13 haziran 2008
tarihinde sevgili Levent Bektaş'ın emeklilik törenine, benimde ateşe kordonum gözüküyordur
orada Almanyadan hasseten sadece Levent Bektaş'ın emeklilik törenine katılmak için
geldiğim bir törendir. Karşınızda gördüğünüz dört arkadaşımızda şu anda terör örgütü
üyeliğinden yargılanıyor. Bu fotoğrafta biz bu işlere dahil olduktan beri masamın üzerinde
çerçevelenmiş şekilde duruyor. İlk fotoğrafta evime gelen arkadaşlar aramada tabi cebimdeki
ufak not defterini bulamadıkları için o fotoğrafı bulamadılar. Ben o olay başladığından beride
üçümüzün fotoğrafını cebimde taşıyordum bunuda masamın üstüne koydum. Bu fotoğrafta o
fotoğraftır. 4 aslan gibi terör örgütü üyesi, sözde terör örgütü üyesi karşınızda. Değerli
yargıçlar öncelikle şahsıma yöneltilen bu suçlamayı kesinlikle kabul etmediğim gibi süreç ne
kadar uzun olursa olsun şahsım ve bu dava ile ilintili yargılanan ve suçsuz olduğuna
inandığım silah arkadaşlarım hakkında da mahkeme sonucunda beraat kararı çıkacağına tüm
kalbimle inanıyorum. Gerek bu süreçte gerek yaşamımın kalan kısmında tek beklentim ise
yalnız bizleri ve ailelerimizi değil Türkiye'yi bu sıkıntılı sürece sokan hainlerin kim



T.C. İSTANBUL ANADOLU  5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ - 2014/155 ESAS, -  2015/359 KARAR SAYILI
DOSYA- GEREKÇELİ KARARIN 8. BÖLÜMÜDÜR

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

olduklarının bizler yaşarken tespiti ve adalet önüne çıkarılmalarıdır. Bugüne kadar bağlı
olduğum tek örgüt Türk Silahlı Kuvvetleri silah arkadaşlarımla ilişkilerimin belirleyiciside
yine bu örgütün kurallarıdır. Sayın heyet 9 15 ve16 Nisan 2010 tarihlerinde icra edilen
poyrazköy davasına ilişkin celselerin devamında 7-14 ve 15 mayıs 2010 tarihlerinde icra
edilen ve amirallere suikast adıyla anılan dava ve devamında 15-17-18 Haziran 2010
tarihlerinde icra edilen kafes operasyonu eylem planı duruşmaları sonunda alınan kararlar
gereği her üç davanında birleştirilmesiyle bugüne gelmiş bulunuyoruz. Poyrazköy davası
kapsamında icra edilen ilk üç duruşmada savunma sırası bana gelmediğinden ve aslında iyiki
de gelmediğinden bu süreçte gelişen olaylar ve amirallere suikast ve kafes duruşmalarınada
izleyici olarak katılmak suretiyle, tüm duruşmalara katıldım ben edindiğim tecrübeler ışığında
tekrar düzenlediğim savunmam bugünkü halini aldı. Sizlerinde malumları olduğu üzere süre
gelen duruşmalar kapsamında davanın seyrini etkileyeceğini düşündüğüm çok önemli tespitler
hemen hemen tüm sanıklar tarafından dile getirildi. Sanıklara isnad edilen suçlar ve deliller
kapsamında duruşmalar süresince bir gün boyu süren savunmalarda dinledik, sadece bir cümle
süren savunmalarda, yöntem itibariyle çok teknik savunmalarda vardı, duygu yüklü sözlerin
ağırlıklı olduğu ve sizlerin dahi gözyaşlarınızı tutmakta güçlük çektiğiniz savunmalarda,
güldürenide gördük, ağlatanıda bu salonda, gençliğinin heyecanı ve haksızlığa uğramanın
verdiği acıyla her bir cümlesinde sanık bölümünün trabzanlarına elini vura vura ve ısrarla ben
Türk Silahlı Kuvvetlerinin şerefli bir subayıyım ben terörist değilim diyen pırıl pırıl genç
teğmenlerede rastladık, yıllarını neredeyse tüm ömrünü vatan savunmasında üniforması
üstünde harcamış ve sadece dijital yalanlarla hukuksuz toplanmış delillerle terörist olduğu
iddia olunan emekli ve görevdeki kor amirallerimizin savunmalarınada, hatta hatta
savunmasında fıkra anlatanı bile gördük sayın yargıçlar yine bu salonda. Henüz bir türkü
tutturana yada göbek atana rastlamadık ama davalar bu şekilde seyrederse korkarım yakında
nara atanada rastlayacağız aklını oynatanada. Hoş varolmayan bir şeyin varolmadığını ispat
üzerine dönen duruşmalara felsefenin ataları Sokrates gelse, platon gelse onlar dahi
çaresizlikten aklını oynatır belki ama biz ne nara atacağız ne aklımızı oynatacağız nede
gerçekleri üstüne basa basa haykırmaktan bir an olsun vazgeçeceğiz. Bu anlamda ne yazıkki
gerçekler ortaya çıkmaya başladıkça bu dava sürecinin başında acaba bu komplonun içinde
emniyetten bir grup olabilirmi şeklindeki naif sorulardan bu davanın içinde Türk Silahlı
Kuvvetlerindeki hainler ve emniyetteki işbirlikçileri vardır, yargıya ne kadar girdiklerini bu
davanın sonunda göreceğiz şeklinde sert söylemlere kadar geldik. Ülkemiz, insanımız ve
kurumlarımız açısından çok acı ancak bir o kadarda düşündürücü. Gerçeklerin ivedilikle
ortaya çıkması ve öncelikle özgürlükleri bir yılı aşkın süredir kısıtlanmış bir kısım
arkadaşımız başta olmak üzere tüm tutuklu sanıkların hürriyetlerine bir an önce
kavuşabilmeleri adına olayların başladığı 21 Nisan 2009 tarihinden bugüne şahsi tespitlerim,
araştırmalarım ve tesadüfler sonucu karşılaştığım bir kısım olayı ve bulguyu savunmam
dahilinde birazdan sizlerle paylaşacağım. Ayrıca amirallere suikast ve kafes adıyla anılan
davaların duruşmaları süresincede sayın heyetin ve cumhuriyet savcımın olaylara yaklaşımını
ve gerçeklerin ortaya çıkması adına konuya açıklık getirecek çok değerli sorularının tam
olarak yanıtlanamadığını değerlendirdiğim bir kısmınıda savunmam dahilinde arzedeceğim.
Sonuç olarak siz değerli heyet savunmamı dinler ve değerlendirirken yalnız kendisine
atfedilen suçlara ve delillere cevap veren sade vatandaş Ali Türkşen olarak değil, kendilerini
uzun meslek yılları içerisinde tanıma bahtiyarlığına eriştiğim bir kısım SAT özel ihtisaslı silah
arkadaşım ile gerek Türkiye'de gerek Amerika Birleşik Devletleri'nde kurmaylık eğitimi almış
bir kurmay subayın değerlendirmelerinede yer vereceğimide göz önüne alırsanız adaletin
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süratle yerine getirilmesinde katkım daha fazla olacaktır diye değerlendiriyorum. Bu ön
değerlendirme kapsamında, iddianamenin şahsımla ilgili kısımları incelendiğinde, asılsız
ihbar maili kapsamında evimde yapılan aramada elde edilen defterimde yazan üç kelime,
komutanımın emri ile hazırladığım bir rapor, üç telefon konuşmasındaki şifreli olduğu iddia
edilen ve tamamen yoruma dayalı kelimeler, bir kısım bürolarda bulunduğu iddia olunan ve
benimde adımın geçtiği listeli notlar, hakkımdaki iddianın delilleri olarak gösterilmiş ve
ayrıca soruşturma makamı tarafından bazı telefon konuşmaları hayatın olağan akışına aykırı
bulunmuş böylelikle bu konuşmalar iddia edilen terör örgütü üyeliğinin bir ispatı olarak ileri
sürülmüştür. Bu delillere ilişkin cevaplarımı elbette birazdan arzedeceğim ancak resmin
bütününün tam olarak anlaşılabilmesi adına benden önce savunma yapan silah arkadaşlarımın
SAT personelinin yetişmesiyle ilgili çok detaylı ve açıklayıcı bilgileri tamamlar mahiyette
ancak kendi yorumumla silah arkadaşlığının ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev icra etmenin
ne olduğunu ve özellikle SAT özel ihtisasına sahip olmanın ne anlam ifade ettiğini, bir başka
deyişle SAT personeli için hayatın olağan akışının ne anlama geldiğini izah etmek
zorundayım. Çünkü hayatın olağan akışı tabiri birde akla kim için hangi meslek grubu için
hayatın olağan akışı sorusunu getirmektedir. Bu kapsamda Türk Deniz Kuvvetlerine
katıldığım dönemden günümüze kadar hangi aşamalardan geçtiğimi kısaca anlatacak ve daha
sonrada bu davaya konu olayların başladığı 21 Nisan 2009 tarihinden bugüne kronolojik
olarak olaylara ve delil olduğu iddia edilen varsayımlara tek tek cevap vereceğim.
Anlatacağım olayların ve hususların bir kısmını insanın kendine anlatması ve deyim
yerindeyse kendini övmesi olarak algıladığımdan aile terbiyem gereği ayıp bulup birçok
ortamda anlatmamışımdır. Ancak ifade etmek isterimki bugün kendimi savunmak adına bu
hususlara yer verecek olmak özelimi sizlerle paylaşmak zorunda kalmakta beni ziyadesiyle
üzmektedir. 25 yılını Deniz Astsubayı olarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığına yani devletine
hizmetle geçirmiş bir babanın oğlu olarak 1982 yılında Deniz Harp Okulu eğitimime
başladım. Deniz Harp Okulunun Fen Matematik ağırlıklı müfredatı ve yatılı okul hayatına
alışmakta çektiğim güçlük nedeniyle okula girdiğim ilk sene sınıfta kaldım. Tekrar başladığım
birinci sınıf öğrenimimin devamında 1985 yılına geldiğimde ülkeme hizmet yolunda en
faydalı olacağım bir yol seçerek birbirine çok bağlı, cesur ve mert insanlardan oluştuğunu
öğrendiğim bir gruba yani SAT grup komutanlığına katılmaya karar verdim. 1987 yılında
mezun olduğum Deniz Harp Okulundan sonra bir buçuk yıl süreyle o günkü kurallar gereği
SAT kursuna başlamadan önce bir mayın tarama gemisinde seyir harekat subaylığı yaptım.
1989 yılında ilk hakkımda SAT özel ihtisas kursuna müracaat ettim ve 17 Nisan - 22 Aralık
1989 tarihleri arasında süren 16. dönem SAT kursunu birincilikle bitirerek 5 Şubat 1990
tarihinde SAT grup komutanlığındaki SAT tim komutanlığı görevine başladım. Şu anda
karşınızda yine terör örgütü üyeliği ile yargılanan astsubay Halil Cura ile tanışıklığımız bu
nedenle SAT kursu süresince olmuş, daha sonra kendiside SAT grup komutanlığında aynı ile
tayin olduğundan bir süre daha beraber görev icra etmişizdir. Emekli Deniz Binbaşı Levent
Bektaş ve Deniz Yarbay Ercan Kireçtepe ise benden bir yıl sonra SAT özel ihtisas kursuna
katılmışlar ve kurs mezuniyetlerini takiben benimle aynı birime tayin olmuşlardır. Okul
yıllarında tanıdığım ancak fazla samimiyetim olmayan bu kardeşlerimle görev süresince
ilişkilerimiz artmış ve deyim yerindeyse abi kardeş durumuna gelmişizdir. Dolayısıyla bu
dava kapsamında kendileri hakkında bir kaç cümle sarfedebilme hakkımında olduğuna
inanıyorum. Deniz Yarbay Turhan Ecevit ise benden iki yıl sonra SAT kursundan mezun
olarak SAT grup komutanlığına tayin olmuş ancak benim kesintisiz SAT grup komutanlığında
bulunduğum 1990-1997 yılları arasında hiç aynı görev biriminde bulunmamışızdır. Aynı
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davada yargılandığımız Deniz Binbaşı Eren Günay ile Deniz Binbaşı Erme Onat 1995 yılında
SAT grup komutanlığında göreve başlamışlardır. Kendileri bu nedenle kısa bir süre birlikte
görev icra edebildiğim çok değerli kardeşlerimdir. Astsubay Sadettin Doğan 1994, Astsubay
Ferudun Aslan ise 1995 yılında SAT kursundan mezun olarak grupta göreve başlamışlar ve
son dönemde aynı komutanlıkta emrime tayin edilene kadar kendileriyle ne görev nede sosyal
anlamda bir ilişkim olmamıştır. Emekli Astsubay Ergin Geldikaya ise benden bir yıl önce
SAT kursundan mezun olmuş, bir dönem bir arada görev icra ettiğimiz ancak 2000 yılından
bu mahkemeye kadar ne görüştüğüm nede telefonla irtibat kurduğum bir silah arkadaşımdır.
Efendim bu fotoğraflar şu anda emniyet teşkilatının elinde değil o dönem dijital kayıt
olmadığı için kendi arşivimden çıkarttım. Ergin Geldikaya'nın araya araya araya o kadar
albümden bir tane fotoğrafı çıktı. Peki bu fotoğrafıymış, ama geri kalan %90'ına bakıyorum
zaten Levent Bektaş var Ercan Kireçtepe var, Turan Ecevit var. Yani sosyal anlamdada zaten
bizim bütün ömrümüz bir arada geçtiği için şimdi burada mahkemeninde ciddiyetini
bozmamak için hani Levent Bektaş'ın Füsun'la düğün fotoğraflarınıda getirmedim yani
1991'den beri albümler zaten ağzına kadar dolu yani. Beraber tatile çıkılmış efendim yılbaşı
geçirilmiş, herşey var. Bunlar hani bizim hakkımızda bunların arasında bir irtibat var şeklinde
söyleniyor ben daha ötesini söyleyeyim ııı uzamasın diye az fotoğraf getirdim dahada var.
Arzu edilirse onlarıda mahkemenize sunabilirim. Silah arkadaşımızla ilişki seviyemizi yaş ve
rütbelerimizin yanı sıra doğaldır ki birazda kişilik özelliklerimiz belirlemektedir. Ancak
özellikle aynı SAT kurs döneminde birlikte devam eden ve daha sonra aynı grupta yakın
görev icra eden personel arasında özel bir bağ oluşur. Dünya genelinde dahi sayılı kurslar
arasında olan SAT özel ihtisas kursu ferdii başarı ile değil takım ruhuyla bitirilebilir. Bu
anlamda en zor anınızda arkadaşınızın küçük bir desteği bile sizin çok zor bir aşamayı
geçmenize yardımcı olur. Ne kadar tecrübeli olursanız olun cesaret isteyen paraşüt
atlayışlarındaki heyecanınız uçaktaki arkadaşınızın bir bakışı yada basit bir kaç cesaret
sözcüğü ile yok olur. Özellikle bir kaza geçirdiğinizde belkide bulunmanız imkansız olacak
safa hava kabarcığı bırakmayan kapalı devre dalışlarında SAT'lar ki fotoğraf o fotoğraftır,
fotoğraftaki şahısta Ferudun Aslan'dır uzunada'da geçen yaz kendim çektim fotoğrafını kapalı
devre dalış yapan terörist fotoğrafı buda, çok böyle fotoğraflarımız, birbirlerine arkadaş halatı
bir anlamda canlarını birbirlerine bağlayan bir can bağı ile bağlanırlar. Bu anlamda ben çok
özel bir zaman dilimini paylaştığım bir kısım arkadaşıma ailemle olan kan bağımdan öte
canlarımızın birbirine bağlı olması anlamında can bağlım diyorum. Bizler birgün şehitlik
mertebesine ulaşmak kısmet olursa bu hayatta göreceğimiz son kişilerle, son yüzlerle yani can
bağlılarımızla birlikte görev icra etmenin onurunu yaşarız. Bu anlamda can bağı ile birbirine
bağlı bu insanlar bir yanlış yaptıklarında yanlarındaki arkadaşlarınıda ölüme
sürükleyeceklerini bildiklerinden her zaman her türlü göreve hazır olmak ve arkadaşlarına
güven vermek durumundadırlar. Bu psikoloji gerçek hayata ve SAT personeli için hayatın
olağan akışına yansıması ucunda ağırlaştırılmış müebbet hapis olan bu gibi davalarla kimseyi
muhatap etmemek için kimse kimseyle değil terör örgütü kurmak, burnunun kanamasına
sebep olabilecek bir olaya dahil etmezler edemezler. İçinde yaşarken bile bazı insanların
hissedemediği, ancak şahsen meslek hayatım boyunca hep canlı tuttuğum SAT olmanın
onurunu ve hissiyatını sözlerle anlatmaya çalıştığım bu aşamadan sonra müsadenizle SAT
grup komutanlığında kesintisiz bulunduğum 1990-1997 yılları arasındaki döneme değinmek
istiyorum. Sayın başkan mahkemenin değerli üyeleri biraz öncede belirttiğim gibi ben 1990
yılında SAT grup komutanlığında göreve başladıktan sonra, Deniz Harp Akademisini
kazandığım 1997 yılına kadar kesintisiz bu grupta görev icra ettim. Bu süreçte Türkiye'nin
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gündeminde yer tutan 2 önemli olayda görev komutanı olarak görevlendirildim. İyimi oldu
kötümü oldu çokta emin değilim yani aslında şimdi o görevler burayamı getirdi beni, hani
olmasaydı olmazmıydı bilmiyorumda yapacak çokta bişey yok artık yani onlarada fazla işte
böyle yıldırım çeker şeklinde dik durunca hayatta sonunda belada buluyor sizi ama yapacak
birşey yok. Turhan'ın dediği gibi bende bu hayat bu işler başımıza geldiğinden beri diyorum
ki hayatta bişeyide yan eksik yapsaydımda bu işler başıma gelmeseydi on saniye düşünmedim
yok yani böyle bir hayat yaşıyorsanız sonunda demek buda varmış kaderimizde yapacak
hiçbirşey yok, hiçbir üzüntüm yok, hiç hiç kesinlikle üzülmüyorum kendimi biliyorum
arkadaşlarımı biliyorum. Çıkacak bu işlerin hepsi sonunda çıkacak inşallah ailelerimizin
yıprandığıyla kalıyor. Bunlardan biri 1993 yılında icra ettiğim ve ondört buçuk ton uyuşturucu
maddenin ele geçirildiği Lucky-S gemisinin alıkonması, bu fotoğraf Lucky-S gemisinin
alıkonmasına ilişkindir burada rahmetli alt ortada oturan Aykut Tetik 15 şubat 1996 gecesi
helikopter kazasında şehit olmuştur. Sağ baştaki Ahmet kardeşimizde aynı şekilde, Bu
teçhizatı o operasyonda o görevde o harekatta amerikanın Di ey yani Drag Enforsment
Administration denilen uyuşturucu ile mücadele biriminden bir ajanıda geldi bizim gemimize,
bizi böyle görünce güldü adam bize dediki siz dedi türkler bu kıyafetlemi bu teçhizatlamı
yapacaksınız bu görevi gitti bizim ondört buçuk ton eroin, esrar.. 30 saniye sürdü.. 30 saniye
sürdü o ajanda kaçacak delik aradı ondan sonra o gemide çünkü kendince aklınca dalga
geçmeye kalktı bizimle bu halde bu halimizle ondört buçuk ton bu vatanın evladı için bu
dünya üzerinde yaşayan gençler için hizmetimiz oldu. 1993 senesinde bu fotoğrafta o
dönemden bir fotoğraftır. Diğer görevde 1996 yılında Türkiye ve Yunanistanı savaşın eşiğine
getiren kardak kayalıkları krizinde adaya bil fiil çıkan timin komutanlığıdır. Bu da yine
Lucky-S gemisini hikaye uzun sonuna geldik artık bizde tabi saçımız sakalımız birbirine
karışmış çok şiddetli 6 şiddetinde deniz vardı. Son fotoğraflarımızdan biri fotoğrafı çekende
rahmetli Aykut Tetik, ama sağ salimde limana getirmeyi başardık. Elbette tek bir merminin
bile atılmadığı bu iki olay 1984 yılından bu yana canlarını ortaya koyarak bölücü terör örgütü
ile mücadele eden ve ne yazikki son dönemde isimlerini sıklıkla duymaya başladığımız şehit
ve gazilerimizin kahramanlıkları yanında bir hiçtir. Bu olayları onların fedakarlıklarıyla
kıyaslamaktan ar ederim. Ancak baştada belirttiğim gibi bazı olayların ve delil olduğu iddia
edilen varsayımların açıklanabilmesi için bu olaylardan da bahsetmek zorundayım. Kardak
kayalıkları krizi sırasında icra edilen SAT herakatının yükünü şu anda karşınızda duran bir
grup personelin çektiğini özellikle belirtmek isterim. Benim klasörlerimde gizli olduğu
gerekçesiyle yer almayan ve tarafımdan yazılan kardak krizi hatıratını siz değerli mahkeme
üyelerinin okumaları durumunda, bizlerden neden terörist çıkmayacağını bir kez daha
anlayacağınızı düşünüyorum. Efendim hatırat budur. Özden Örnek komutanımızın 2005
senesinde bana verdiği emir gereği şu hatıratı hazırladım. Bu gizli tabi içinde bir takım yani
çok devlet sırrı gizler değilde işte o oraya gitti bu buraya geldi ama mesajlar gizli olduğu için
gizliliği koymak zorundaydık. Bu hatırat bu saolun bu arada iddianame eklerine girmemiş
ileride kitabı bastırıncada satışı düşmeyecek tabi bunlar hep kitap olacak şimdi ileride emekli
olduğumuzda inşallah. Şimdi konsa iddianame eklerine tabi hepsi sayfa sayfa çıkacaktı. Şey
budur hatırat bu, şimdi bu hatırattan bir kısım okuyacağım birazdan sizede, Biz hani nasıl
görev yaptık ne mantıkla ne mantalite ile görev yaptık sonra nasıl buraya geldik onuda
inşallah sizlerle paylaşacağız. Ancak savunmamın bütünlüğü açısından sadece bir kısım
hususların burada tekrarlamanın uygun olacağını değerlendiriyorum. Siz şu anda karşınızda
terör örgütü üyesi olduğu iddia olunan sanıklar görüyorken ben Ercan Kireçtepe'ye
baktığımda planlamada yaşanan sorunlar nedeniyle kardak kayalıklarına gidecek motorlarının
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benzinini kendi cebinden parayla karşılayan, 31 ocak 1996 gecesi aşırı soğuk ve yağmura
karşı doğru düzgün koruyucu merrusatımız olmadığından donmak üzereyken bile yerini
terketmeyen, gözünü düşmanın gözünden ayırmayan mesleğini ve ülkesini ölesiye seven
gerçek türk askerlerini görüyorum. Efendim bakın bu fotoğrafayakta sol arkada sandala yakın
olan Sadettin Doğan'dır şuradaki terörist, diğeride Ercan kireçtepe şuradaki terörist, yandakide
bizim Birol kollektif şirketinden bodrumdan aldığımız benzin faturası on altı bin düzeltiyorum
onaltı milyon yedi yüz otuz binlira, Bakın burda bi şeyi aslı budur biraz tabi aradan bu kadar
vakit geçince bu slip kaybomaya başladı ben biraz şey yapmaya çalıştım tarihine bakarmısınız
30/06/1996 diyor, saat: 21:33:22, 4506-3410 kalan kısmını kapattım kullanıyordur belki diye,
Ercan Kireçtepe'nin kredi kartı. Ercan Kireçtepe'nin kredi kartı, o asker gidecek o bayrak
inecek ya, biz cebimizden verdik o benzini, yok çünkü yok.. o dakka o saat bulamadık veren
çocuk burada buyurun. Ercan Kireçtepe'nin imzası, saati özellikle söylüyorum 21:33 biz
adaya kaçta çıkmışız 01:40 3 saat, 3 saat içerisinde benzinimizi almışız, Bakkaldan herkes
cebindeki parayı çıkarttı ekmek arası peynir yapıp gittik. Şimdi burada yargılanıyoruz yani
terör örgütü üyeliğinden, sayın Allah rahmet eylesin Güven Erkaya, telefon açıyor.. Tansu
Çiller onu sıkıştırıyor sayın Tansu Çiller, Güven Erkaya bize diyor ki evladım daha hazır
değilmisiniz ben ne diyeyim şimdi komutanım benzinimiz yok gidemiyoruzmu diyeyim yani,
kaç tane gazete göstereceğim size kararlı bir şekilde Türkiye efenim kazanımlarda bulundu.
Kim kazanımda buluna ıah işte şeyi burada, kredi kartını, slibini çektiren burada, şuradaki
terörist, biz cebimizden peynir ekmek almışız savaşa gidiyoruz. Çocuk dondu orada yani
bakın üstümüzde kıyafet yok donduk sabaha kadar gittimi Ercan Kireçtepe yok. Birbirimize
sarıldık ısınsın diye çocuk donmadı. Ha buralardan biz şimdi buraya geliyoruz efendim terör
örgütü üyeliğinden yargılanıyoruz sizlerin takdiridir. Haaa bu arada ben şimdi kitaptan bir
bölümü okuyayımda, hani bizim nedir bizim hissiyatımız, nasıl görev yapıyoruz şimdi biz
gittik geldik tabi, gümüşlük sahilinde hatırlarsınız o sabahı, gazeteler şey televizyonlar sürekli
naklen yayın yapıyor bekliyoruz orada, bakın şu kısmı okuyorum. Basın mensupları gibi
etraftaki insanlarda biraz daha yanımızdan uzaklaşmışlar ancak hala gözlerinde hayranlıkla
bizi izliyorlardı. Hepsinin gözlerinden akıllarından ne geçirdiklerini anlayabiliyorduk. Hem
orada bulunan hemde televizyonlarda bizi izleyen erkeklerin hemen hepsi eminimki bizim
yerimizde olmak için neler vermezlerdi. Gözlerinde kıskanma değil kıvanç ve özenç dolu
bakışlar vardı. Hanımlara gelince onlarda aşağı yukarı aynı duygular içinde olmalı, kimi bizde
eşini, sevgilisini, kimi abisini, arkadaşını, kardeşini, anneler babalar evlatlarını, nineler
dedeler torunlarını görüyorlardı. Buna emindik çünkü bizler aslında onların kendisi abisi
babası, kardeşi, sevgilisi, oğlu, torunu akıllarına ne gelirse o idik. Bizler türk halkının
bağrından çıkmış insanlar değilmiydik ne farkımız vardı ki tüm bu telaşenin yatıştığı bir ara, o
andan sonra mesleğime bakışımı, dahada netleştirecek ve tüm astlarıma her fırsatta anlattığım
ve özellikle deniz harp okulu tabur komutanlığım sırasında tüm öğrencilerime sıkıntıya
düştüklerinde hatırlamalarını isteyerek bahsettiğim bir olay gerçekleşti. 20-25 yaşlarında orta
boylu kucağında 4-5 yaşlarında bir erkek çocuğu taşıyan genç bir anne bize doğru yaklaştı
hemen arkasında bir eli cebinde üşüdüğünü ziyadesiyle belli eden yanımıza yaklaşan
hanımdan bir kaç yaş daha büyük, sigarasından derin nefesler çeken eşi vardı. Genç hanım
yanımıza geldiğinde bize hiçbirşey söylemeden kucağındaki oğluna döndü ve onunla
konuşmaya başladı. Bak oğlum bu abilerin yüzlerini sakın unutma biz dün akşam onların
sayesinde evimizde huzur içinde uyuduk. Bu akşamda yarın akşamda yine onların sayesinde
huzur içerisinde uyuyacağız bu kahramanları sakın unutma ben o anda neye uğradığımı
şaşırdım. Bu olayı halen kime anlatsam gözlerimin buğulanmasına engel olamıyorum. Bu
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sakin ve derin sözlü hanım oğluna söylediği bir kaç cümleyle mesleğimizin özünü tüm
çıplaklığıyla ortaya koyuvermişti. Ne bizi diğer insanlar gibi avuçları patlayıncaya kadar
alkışladı, ne tezahurat yaptı nede boynumuza sarılıp ağladı. Kendisi ile bir kaç dakika
konuştuktan sonra gümüşlüğe yarım saat bir mesafede oturduklarını, bizim buraya geldiğimizi
televizyondan izlediğini ve hemen kocasını ve oğlunu yanına alarak gümüşlüğe bizleri
görmek için geldiklerini öğrendik. Sonra biraz daha yanımızda durup evlerine dönmek üzere
oradan sessizce uzaklaştılar. Tüm bu karmaşanın içinde yinede en net hatırladığım sahne bu
idi ve ömrümün sonuna kadarda bu sahneyi hatırlamaktan ve insanlara anlatmaktan
vazgeçmeyeceğim. Sonra birşey oldu aradan 13 sene geçti ama muhtemelen bizim Deniz
kuvvetlerinin şebeke suyuna falan bişey karıştırdılar herhalde olduğu gibi bütün deniz
kuvvetleri hep beraber bu atmosferden karar verdik biz terör örgütü üyesi olmaya hep beraber
topluca komutanlarımız başımızda, bizlerde peşlerinde yani öyleydi bişey oldu sonra ne oldu
bende bilmiyorum. İnşallah çözeceğiz bu mahkeme süresince ne olduysa. Kardak krizi
sırasında aklını ve yüreğini ortaya koyan daha gencecik bir teğmen iken katıldığı SAT grup
komutanlığında katılır katılmaz emrime verilen ve canı bana emanet teğmen Erme Onat'ı
görüyorum. Kardak krizi sırasında aklını ve yüreğini ortaya koyan imkansızı imkanlı hale
getiren ülkesini insanını canından çok seven Levent Bektaş'ı, Turhan Ecevit'i, Eren Günay'ı ve
diğer silah arkadaşlarımın yüzlerini görüyorum. Efendim bu mahkeme salonunda çok ağır
laflar ediliyor. Yani ben 3 Poyrazköy duruşmasına yani kendim sanık olduğum için azılı
terörist olduğumdan , diğerlerinede şey olarak katıldım merakımdan izleyici olarak bizim
davalarda özellikle çok ağır laflar edildi. Yani Eren Günay diyor ki, Vatan bizim anamız
devlet bizim babamız diye büyüdük, bizi asın ama vatana ihanetle yargılamayın bizi diyor. Bu
ağır bir sözmü? çok ağır değil. Ben size daha ağır birşey söyleyeceğim bakın bu salonda
edildi. Ben isterdimki ertesi gün bütün hükümet işi gücü bıraksın, bakın hükümet bıraksın,
muhalefet bir araya gelsin, hükümet bir araya gelsin. Efendim cumhurbaşkanı bir araya gelsin.
Bütün üniversitelerin profesörleri bir araya gelsin şu sözü tartışsınlar, sevgili Levent Bektaş
diyorki, Benim askerlikle bir sorunum yok, 14 yaşında asker olmuş, 14 yaşında, yani 14
yaşında bir erkek evladı erkek bile olmayabiliyor yani, 14 yaşında, çocuk askere girmiş
diyorki ben dünyaya bir daha gelsem gene asker olurum asker olmak çok güzel mesleğimle
gurur duyuyorum SAT olmak, tekrar SAT olurum diyor, ama dediki, bu ülkenin ordusunda
değil dedi. Çok ağır, ben bunu kaldıramıyorum Levent Bektaş'a bu lafı ettiren onun hesabını
verecek. Söyleyene değil söyletene bakacaksınız. Bu çocuklara bu laflar ettirilmez. Ben diyo
yine asker olurum ama başka ülkenin ordusunda diyor bunu nasıl söyler Levent Bektaş, ben
bunu aklım hafsalam almıyor. Bunu dedirttiler yani şu çocuğa bunu dedirttiler ben başka
diyecek laf bulamıyorum. Elbette amacım sizlere acınma duygusu yaratarak savunma yapmak
değil, çünkü suçsuz olduğumu biliyorum ve ne kendime acındırmaya, nede af dilenmeye
ihtiyacım yok. Hiçbirimizinde buna ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Ancak sizlerin
dikkatlerinide bir hususa dikkatinizi çekmem gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde
kurulduğu günden bugüne, bir başka ülke bayrağını gönderden indirerek Türk bayrağının toka
edildiği iki olay olmuştur. Bunlardan birisi kıbrıs barış harekatı, diğer kardak kayalıkları
krizidir. Ve şu anda karşınızda 31 ocak 1996 sabaha karşı kardak kayalığındaki yunan
bayrağını Türk bayrağı ile değiştiren iki subayda terör örgütü üyeliği ile yargılanmaktadır.
Buyurun Ercan Kireçtepe, Ali Türkşen sırt sırta vermişler yunan bayrağını değiştirmişler terör
örgütü üyeliğinden yargılanıyorlar burada biz aklımızı oynatmayalımda kim oynatsın yani ben
aklım hafsalam karıştı artık yani, bir ömür hizmet ettim ben bir ömür benim artık kanıma
şeyime işlemiş yani ben bu pozisyondan nasıl buraya geldim ne işim var benim burada
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bilmiyorum. Efendim ben başlamadan bir husus arzedeyim hemende, ben öğleden önce
herhalde suyla enerji içeceğini kaçırdım herhalde karıştırdımda biraz sesim yüksek çıktı tabi
burada sizlerde onun ayrımındasınızdır yani ben şov maksatla kimseye tribünlere oynadığım
yok. Bir senedir canım altıya bölündü benim bir tanesi burada bir tanesi silivride, 4 tanesi
hasdalda, biri çıktı çok şükür. Biz diğer arkadaşlarıda çıkarmaya çalışıyoruz çok fazla dolu
olduğum için bazen sesim yüksek çıkıyorsa affınıza sığınıyorum yani herhangi bir kasıt
yoktur. Kaldığım yerden müsaadenizle devam ediyorum. Sayın heyet elbette amacım sizlerde
acıma duygusu yaratarak savunma yapmak değildir. Çünkü suçsuz olduğumu biliyorum ve ne
kendimi acındırmaya nede af dilenmeye ihtiyacım yok. Hiçbirimizinde buna ihtiyacı
olduğunu düşünmüyorum. Ancak sizlerinde dikkatlerini bir hususa çekmem gerekmektedir.
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde kurulduğu günden bu güne bir başka ülke bayrağı gönderden
indirilerek Türk bayrağının toka edildiği iki olay olmuştur. Bunlardan birisi Kıbrıs barış
harekatı diğeride kardak kayalıkları krizidir ve şu anda karşınızda 31 Ocak 1996 sabaha karşı
kardak kayalığındaki yunan bayrağını Türk bayrağı ile değiştiren 2 subayda terör örgütü
üyeliği savıyla yargılanmaktadır. Bu garip tesadüf sizlerin kafasında bir soru işareti
oluşturmuyormu? Baştada ifade ettiğim gibi acababirileri ileride şu anda tam olarak
bilemediğimiz amaçlarına ulaşmak için bizleri kullanıyorlarmı?, Acaba bakın sizin kahraman
dediğiniz adamlar dahi ne işlere kalkışıyorlar bu ordu artık bitmiş demek içinmi bizleri
kullanıyorlar?, sayın başkanım ııı mahkeme başkanından bahsediyorum. Sayın başkanım bir
kaç duruşmada ısrarla dile getirdiğim gibi sizler burada Türk Silahlı Kuvvetlerini değil, suç
işlediği iddia olunan kişileri yargılıyorsunuz elbette, ancak teğmeninden amiraline kadar geniş
bir kesimin karışabileceği bu kadar olay için aklını kaçırmış olmalarından başka bir ihtimal
gelmeyen bizlerin üzerinden başka bir kurummu örneğin orman bakanlığımı yıpranıyor?, biz
orman bakanlığının mühendislerimiyiz, orman bakanlığının yıpranacak hali yok, bizlerin
üzerinden elbette Türk ordusu yıpranacak, bizlerde kurumsal olarak kendi kurumumuza
aidiyetimizden bu anlamda bir savunma yapmak ihtiyacıda elbette hissediyoruz. Elbette
bizlerde bu kurumun üyesi isek varılmak istenen nihai hedef hakkında da az çok fikir
yürütebiliyoruz. Sayın başkan değerli heyet, bir sonraki konuya geçmeden evvel sizlerden
yardım almak istediğim bir hususta var onu burada tam yeri gelmişken belirtmek isterim.
Şahsi arşivimde gerek kardak krizi döneminden gerek bu dava ve 16 gün süreyle tutuklu
kaldığım balyoz iftirası kapsamında gazetelerde yayınlanmış birçok haber küpürü var. O
gazetelerin ben bir kısmını getirdim, arşiv geniş muhtelif, iki tane haberide yansıttım oraya,
diyorki dünya oh dedi 1 şubat 96 sabahı Deniz kıdemli üsteğmen Ali Türkşen komutasındaki
SAT komandolarını kıyıda bayraklarla karşılayan vatandaşlar sevgi gösterilerinde bulundular.
Bölgede iki ülke donanmalarına ait birer gemi kaldı. Efendim kardak'tan çekilmişiz onu
yazıyor. Kahramanlar diye karşılamışlar ıııı birde son dönemde bizden bahsediyorlar, diyor ki
kafeste yeni perde işte çoluğu çocuğu öldürecekmişiz, bir yarbay iki albay hakkında
tutuklama kararı çıkmış zaten hepimiz sonunda çok şükür dahil olduk kalabalık bir grup
olarak, birde bu haber çıkıyor şimdi ben bütün gazeteleri biriktirdim yani kardak döneminin
haberleride var bu dönemin haberleride var. Benim biri 10 diğeri 7 yaşında iki oğlum var.
Biliyorumki bu davada yargılanan bir çok arkadaşlarımında yakın yaşlarda çocukları var. Bu
çocuklar 5-10 sene sonra aklı başında sorular sormaya başladıklarında ve bu gazete
küpürlerini gördüklerinde, bizlere siz nasıl insanlarsınız ki bir zaman bu ülke sizi kahraman
diye bağrına basmış ve siz aradan çookta uzun bir süre geçmeden vatan haini olarak
anılmışsınız siz kahramanmısınız vatan hainimi diye sorarlarsa, biz onlara ne cevap
vermeliyiz. Sizlerin yaş ve meslek tecrübesine güvenerek benim veremediğim bu cevabı dava
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sürecinde bulur ve bizede söylerseniz bizlerde çocuklarımızla olan ilişkilerimizi daha sıhhatli
bir zemine oturtabiliriz. Şimdi efendim bizler kahramanlıktan terör örgütü üyeliğine terfii
ediyorken, memleketimizin bir kesiminde de terör örgütü üyeleri, terör örgütü üyeliğinden
kahramanlığa terfii ediyorlar, üzerlerinde üniformaları, türk askerine, Türk mehmetçiğine
kurşun sıkmak üzere eğitildikleri kamplardan ülkeye giriyorlar diyorlarki, biz pişman falan
değiliz. Bizde diyoruzki yok siz pişmansınız farkında değilsiniz pişman olduğunuzun. Hayır
diyor yani ben pişman falan değilim. Benim önderim diyo bana gel dedi bende geldim diyor.
Israrla diyoruz ki hayır hayır siz pişmansınız siz farkında değilsiniz. Bizde diyoruz ki biz
terörist falan değiliz bize deniliyor ki yok yok siz farkında değilsiniz siz teröristsiniz, yahu
değiliz diyorum. Yo hayır hayır teröristsiniz, şimdi benim kafam karıştı.Tabi kafası bir tek
benim karışmadı herhalde benim kafam karışmadı, şimdi ben buna cevap bulamıyorum.
Memleket kahramanına terörist, teröristede kahraman muamelesi yaparsa, birde efendim o
dönemde televizyonları izliyoruz emekli hukukçularımız çıkıyorlar diyorlarki efendim bu
sınırdan giren teröristlerin kaçma şüpheleri yokmuş adresleri varmış belliymiş tutuklanmaları
için hiçbir sebep yok diyorlar hemen geçiyorlar gidiyorlar. Biz, 30 senedir adresimiz belli
diyorlarki yok yok bunlar kesin kaçacaklar bunları derhal tutuklayın. Ha şimdi memlekette
böyle olunca benim gibi konularla hiç alakasız efendim kendi işinde gücünde adamlar bile bu
lafları etmek zorunda kalıyorlar. Buyurun ondan sonra böyle oluyor. İntikam diye,
mehmetçiğe intikam yemini diye pankart açarlar. PKK mitingi gibi cenaze yaparlar. PKK'nın
efendim öldürülen teröristi gördüğünüz gibi şehit cenazesi gibi şehit muamelesi görür.
İntikam yemini eder. Ondan sonrada polisin elinden aldıkları kalkanın üstünde zıplayarak
zafer işaretiyle polis kalkanını ezerler. Askeride ezerler, poliside ezerler. Böyle hukuk olurmu
benim aklım yerinden oynuyor. Yani çıkıyor birisi diyor ki hayır hayır gerek yok diyor onları
tutuklamayalım diyor. Zılgıt çekerek zafer işaretleriyle üniformaları üstlerinde evlerine
gidiyorlar. Biz, nerde benim arkadaşlarım? hapiste niye kaçma tehlikeleri var, kaçarlamış.
Beni balyozdan tutukladılar İzmirde görevliyim ben İstanbulda o sırada kurstayım dedilerki
Ali Türkşen git tutuklanacaksın. Peki dedim 9'da şurada ol, 9'a 5 kala gittim ben hazırım
tutuklayın beni. Hiç daha bana tebligat falan hiçbirşey yok. Ne oldu tutuklanacaksın niye?
efendim şey varmış balyoz planı varmış. Bu binanın içerisinde çıktık en üst kata, sayın savcım
anlatıyor bana diyor ki, anlattı anlattı anlattı, Albayım dedi size emir vermişler, evet ne emir
vermişler, işte bir operasyon listesi hazırların peki efendim nedir bakabilirmiyim listeye,
bakıyorum altında Ali Türkşen Deniz Kurmay Yarbay, 2003 senesinde hazırlamışım 40 kişilik
bir liste ya dedim ben bunların yarısını tanımıyorum. Ee valla siz hazırlamışsınız.Ya ben
hazırlamadım nerde hazırlamışım , valla biz yani raporumuz var siz hazırlamışsınız. Ne
raporu? tübitaktan rapor aldık. Diyorki bunun word belgesini oluşturanı Ali Türkşen yazıyor.
Dedim Zeki Müren yazsa mezarındanmı kaldıracaksınız adamı yani Ali Türkşen harflerini bu
dünyada yan yana getirme hürriyetibirtek bendemi var. E dedim raporunuza bakayım gizli
madem hani raporunuza bakayım Tübitaktan raporunuza, gizli gösteremeyiz. Ne zaman
gösterirsiniz?, iddianame çıktığında, iddianame nerde?, inek içti, iner nerde, dağa kaçtı, dağ
ne oldu yandı bitti kül oldu. Buyurun siz hapse girin eee çıkarsınız bakalım. Anlaşamıyoruz
sayın savcım sizinle, bakın bana anlatamıyorsunuz. Artık sinirim, sinirledim dedim ben
yalanmı söylüyorum ya?, hazırlamadım böyle bir liste diyorum. Tabi albayım biz size öyle
birşey demiyoruz ama hazırlamışsınız diyor. Anlaşamadık en son yanındaki savcı arkadaşa
döndü, ve yani bu davaların gerçek aslında olan şeklini efendim mantığını söyledi. Albayım
eğer yapmadıysanız, yapmadığınızı siz ispatlayacaksınız dedi. Yani ben yapmadım,
yapmadığımı ispatlayacakmışım. Yani ben azıcık felsefe yani okuyorum yani biraz ilgiliyim
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bu konulara hakkaten yani Socrates'i getirseler buraya aklını yitirir. Yok yani verecek cevap
yok. Yapmadıysanız yapmadığınızı siz ispatlayın o zaman diyor. Peki ispatlayacağız inşallah.
Bu duygu ve düşüncelerle görev icra ettiğim 1990-1997 yıllarını kapsayan süreçte ben bir
yandan SAT görevlerine iştirak ederken öte yandan hem daha önce belirttiğim deniz harp
okulundaki sene kaybını telafi etmek, hemde SAT özel ihtisaslı personele akademik
eğitimimle sağlayabileceğim fayda nedeniyle deniz harp akademisi yani kurmaylık
sınavlarına hazırlanmaya başladım. Bu hazırlık süreci 1994-1997 yılları arasında kesintisiz 2,5
yıl süreyle ve özelliklede son dönemi günde bir kaç saat uykuyla geçti. Gemilerde görev
yapan deniz kuvvetleri personelinin neredeyse hergün kullandıkları neşriyatlara vakıf
olabilmek için benim bu sürece çok çalışarak ve böylece aradaki açığı kapatarak geçirmem
gerekti. Ancak çalışmaların karşılığınıda sınava girdiğim ilk hakkımda akademiyi kazanarak
aldım. Ben bu başarma azmim ile bir arada çalıştığım personelin sevgi ve saygısını
kazandığımı düşünürken zaman içerisinde bir kısım personelinde aksine bana kinlendiklerini
ve beni kendileri için tehdit olarak algıladıklarını o dönemde farkedemedim. 1997-1999
yıllarını kapsayan dönemde deniz harp akademisine, deniz harp akademisi eğitimimi SAT
grup komutanlığının daha etkin kullanılmasına yönelik hazırladığım bitirme teziyle
tamamlayarak 1999 yılında kendi ısrarımla tekrar SAT grup komutanlığına tayin oldum. 1999
yılı 23 temmuzunda deniz harp okulundan mezun olur olmaz aldığım 2 yıllık akademi başarı
terfiini 1 ay sonra üstün sicilimden dolayı aldığım 1 yıllık erken terfii takip etti ve ben bir
anda binbaşı rütbesine ulaştım. Bu noktada bir hususuda belirtmek isterim 23 mayıs 2009
tarihinde 155 mail ihbar hattına gönderilen 5273 numaralı iftira mektubunda bahsettiği gibi
ben sözde ergenekoncu olmamdan dolayı terfii ettirilmiş değilim. Biraz öncede ifade ettiğim
gibi 1999 yılında sicilen ve muhtemelen kardak krizinde gösterdiğim başarı nedeniyle terfii
ettim. Yine bu dönemde 1998 yılında büyük oğlumun annesiyle evlendim. Şu anda moda
deyimle beni fişleyen şahıslar evlenirken sorun etmediğim eşimin ve ailesinin bahai inancını
yıllar sonra bir iftira mailinde şahsıma karşı bahailiğe inandığını ifade ettiğine bizzat şahit
oldum diyerek kullanmışlardır. Bu konuda daha önce kuzey deniz saha komutanlığı askeri
savcılığına verdiğim ifadede belirttiğim gibi benim böyle bir beyanım hiçbir ortamda
olmamıştır. Hoş olsada kimseyi ilgilendirmez benim hangi inançta olduğumda yani olmadı.
Olmadığını belirtmek için söylüyorum. Benim bu eşimden 2000 yılında büyük oğlum Selim
Alihan dünyaya geldi. Ben o dönemde SAT özel ihtisasına olan sevgim, ve soyadımında T
harfi ile başlamasınında avantajıyla isminin baş harflerinden olan akrostij SAT olacak şekilde
oğluma Selim Alihan Türkşen ismini verdim. Alihan ismini sürekli olarak kullanmamıza
karşın, hiç kullanmadığımız Selim ismini sadece SAT kısaltmasının S harfini tamamlaması
için verdik. Aynı duyarlılığı 2003 yılında dünyaya gelen ikinci oğlum içinde gösterdim ve
ismini Serhan Ali Türkşen koydum. Ondada Serhan ismini kullanmamıza ve Ali ismini hiç
kullanmamamıza rağmen sırf SAT kısaltmasını tamamlasın diye bu ismi verdim. Benim
sonradan sahip olduğum ve ilk günden beri gurur duyduğum SAT ismine onlar doğuştan sahip
olsun istedim. 1999-2001 yılları arasındaki dönemi SAT grup komutanlığında unit
komutanlığı ve harekat subaylığı görevlerinde tamamladıktan sonra genel kurmay
başkanlığına tayin oldum ve 2001-2003 yılları arasında genel plan prensipler başkanlığı,
yunanistan kıbrıs daire başkanlığında ege adaları proje subayı olarak görevlendirildim. Bu
süreçte 2002 yılının ilk yarısında 6 ay süreyle amerika birleşik devletleri deniz harp
akademisinde kurmaylık eğitimine katıldım ve iyi bir dereceyle mezun oldum. Yurda
döndükten sonra büyük oğlumun annesinden ayrıldım ve 2003 yılında şimdiki eşimle
evlendim. 2003-2005 yılları arasında deniz harp okulunda tabur komutanı olarak
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görevlendirildim. Deniz kuvvetlerimize muvazzaf subay yetiştiren bu nadide yuvada görev
yaptığım süre içerisinde 2004-2005 yılları arasında değerli görev arkadaşım Binbaşı Eren
Günay ile beraber görev icra ettik. Bu fotoğrafta bir, 18 kasım deniz harp okulunun kuruluş
yıldönümü öncesinde törene çıkmadan önce beraber okuldaki 2 SAT subayı olarak
çektirdiğimiz fotoğraftır. Şimdi bizim bahriyemizde sizlerin bilmesi açısından söylüyorum.
Bir ana rota vardır esas gemilerde fırkateynlerde çalışılan, birde bizimkiler gibi tali rotalar
var, yani yolun sonu kör. Hiçbir şekilde ana rotaya dahil olmanız mümkün değil, kurmayda
olsanız birgün deniz kuvvetleri komutanı olamayacağınız aşikar, ama ne var mesleki olarak
çok tatmin oluyorsunuz, çok özel bir grupla birlikte çalıştığınız için, bakın Eren Günay'la
emin olun beraber olduğumuz süre içerisinde ne bir SAT'ın propagandasını yapmışızdır
olumlu anlamda, ne kimseyi davet etmişizdir. Şu ikiliyi gördüğü için şu anda Türk deniz
kuvvetlerinin genç SAT subaylarının yarısı, %50'si, onlarcası istedi SAT olmayı ama çok zor
olduğu için ancak bir kısmı bitirebildi. Onbeşi isim olarak iki kişiyi veriyorlar. Ben Ali
Türkşen'i gördüm ben Eren Günay'ı gördüm bu adamlar gibi olmak istiyorum diye su altı
taaruz grup komutanlığına gelen, biz bu çocukla ikimiz onbeş tane gencecik çocuğun SAT
olmasına vesile olduk ha iyimi yaptık kötümü yaptık bilmiyorum. Ha onlarda 20 sene sonra
görürler böyle mahkeme salonlarına gelirlerse ben yani bişeyde diyemiyorum. Onun içinde
demedim zaten hani olunda demedim olmayında demedim. Ama bizi görüyor çocuk diyorki
ben böyle olmak istiyorum. Oldu işte... ikimizde buradayız. Şimdi bu fotoğrafta deniz harp
okulunun tanıtımı kitapçığı bi tane kitap basılmış, onun içerisinden aldım ben tesadüfen o en
öndeki biraz o çocuklardan daha yaşlıca kel kafalı olan benim, tabur komutanı olarak bu
çocuklara böyle ben motive motivasyon verdim, böyle bi 2 sene beraber bir arada geçirdik.
Yani çok zor bir meslek yani bakın yani ben bunu size anlatamam yani bir insanın ııısonunda
hiçbir meslek grubu, yani bankacı ya ben bankam uğruna canımı feda edebilirim diyen bir
meslek grubu yok. Haa asker var işte, o çocuk anca böyle yetişmesi lazım ki günü geldiğinde
böyle ölürken gurur, yani ben vatanıma hizmet ederek ölüyorum diyebilmesi lazım. Onun için
halatta çektik her türlü efendim onların vatan sevgili meslek sevgisi kazandıracak ne varsada
yaptık ıı bu fotoğrafta oradan çıkmadır. Ben tabi şunu niye söylüyorum yani ben sırf
SAT'larla ilgilendim milleti SAT'a sevkettik öyle birşeyde yok bu süreç içerisinde doğru
branşları seçme konusundada özendirdim. Şu anda dünya genelinde en üst sıralarda itibar
gören ABD'deki MIT üniversitesinde yüksek lisans yapan öğrencilerim kendilerine olan
desteğimden dolayı bana teşekkür mektupları kartlar atıyorlar. Bende bu anlamda üzerime
düşen görevi yerine getirdiğimi öğrencilerimi doğru yönlendirerek deniz kuvvetlerimizin
etkinliğine katkı sağladığımı düşünüyordum. Bu tür mesleki motivasyon uygulamalarının bir
diğerinde de SAT grup komutanlığından ayrı kaldığım 2001/2009 yılları arasında sürdürdüm
yeni mezun SAT özel ihtisaslı personelin mesleki motivasyonunu arttırmak ve bir mesleğe
değil büyük bir aileye adım attıklarının grurunu yaşatmak maksadıyla mezun olan tüm
personele tarafımdan onları gururlandıracak bir mektup, bu mektubun içeriğinde de iyiki
geldiniz, çok iyi bir iş yaptınız, SAT olmak harika bişeydir, iyiki aramızdasınız aramıza
katıldınız işte büyük ailenin bir parçası oldunuz tarzında bir mektup, mesleki bilgilerini
arttıracak tercihen ingilizce bir kitap kendi kütüphanemden seçerdem yada gider parayla
alırdım birde maneviyatlarını yüksek tutmak için birde Türk bayrağını bir hediye paketi olarak
verirdim. Böylece onların SAT özel ihtisasına ve silah arkadaşlarına karşı bir sevgi ve coşkulu
uyumlarını sağlamaya çalıştım. 2001'den 2009'a kadar mezun hiçbir SAT personeli benden bu
hediyeleri almamış değildir. Bu sene bıraktım bu uygulamayı artık, gerek yok birazdan isim
bişeyler konuşacağız, yani bu kadar laf ediyoruz diyor ya Levent Bektaş SAT'ların arasından



T.C. İSTANBUL ANADOLU  5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ - 2014/155 ESAS, -  2015/359 KARAR SAYILI
DOSYA- GEREKÇELİ KARARIN 8. BÖLÜMÜDÜR

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

hain çıkmasına üzüldüm. Ben yani şimdi biz hayal aleminde yaşıyormuşuz yani böyle bi
kendimiza sanal bi dünya yaratmışız dostluk kardeşlik arkadaşlık aynı grubun içerisinde aynı
kurslardan mezun, aynı okullardan mezun, aynı bayrağa hizmet ettiğini söyleyen başka birileri
daha var. Benim şirazem kaydı artık yani ben gönül rahatlıyla o çocuklara o bayrağı
veremiyorum artık o kitabı hediye edemiyorum mektubun altını imzalayamadım artık bu sene
bıraktım. Bu arada ingilizce konusunda olan yetersizliğimide daha önce deniz harp
akademisine hazırlandığım gibi gece gündüz çalışmak suretiyle kapatarak çok zor bir sınav
olan yurt dışı dil daimi görev sınavını 2005 yılında geçtim ve Almanya Fedaral
Cumhuriyetinin başkanti Berlin'e deniz ateşesi olarak atandım. Ancak kurallar gereği 2006
yılı ağustos ayında başlayacağım görevim öncesinde deniz harp okulunda rütbeme uygun
görev yeri olmadığından 2005 yılında deniz harp akademisine öğretim elemanı olarak tayin
oldum. Almanya'daki görevime başlamadan önce bu süreci almanca lisanına hakim
olmadığımdan bedelini kendim karşıladığım yabancı dil kurslarında ve mesai harici
zamanlarda aileme ayıracağım vakitten kısarak değerlendirdim. Bugüne kadar hem şahsımın
hemde silah arkadaşlarımın kendilerine şiar edindiği üzere maddi manevi imkanlarımı yine
devletimin itibarı için seferber ettim. Bu noktada yine daha önce arzetmediğim bir hususada
dikkatinizi çekmek istiyorum. 1997-1999 yılları arasında devam ettiğim deniz harp akademisi
öğrenimimin 2. Yılında İstanbul Üniversitesi deniz bilimleri ve işletmeciliği enstitüsünde
deniz politikası dalında yüksek lisans çalışmama başladım. 2001 yılında bitirdiğim yüksek
lisans öğrenimimin bana bir yıl daha bana emsallerime göre erken terfii olanağı sağlaması
sonucu akranlarım halen binbaşı rütbesinde benden daha önce mezun olan büyüklerim henüz
yarbay rütbesine terfii ediyorken ben o dönemde çok az personele nasip olacak şekilde 5 yıl
erken terfii ederek 2005 yılında albay rütbesine ulaştım. Ancak daha öncede belirttiğim gibi
bu durumdan dolayı takdir edilmek yerine aslında düşmanlarımın sayısını arttırıyormuşum
haberim yokmuş. Efendim bu fotoğraf benim 30 Ağustos 2005'de albay rütbelerimin takıldığı
törendir. Arkası dönük olan hanım benim eşim, diğer beyefendiyi tanımıyor olabilirsiniz,
tanıyamadınız belki bu fotoğrafta, kendiside maaliyle teröristiz, kendiside koramiral
rütbesinde bir teröristimiz ben gurur duydum tabi Kadir Sağdıç amiralin bana rütbelerimi
taktığı için ama oda kendisi kafesin efendim ne kurulundaydı danışma kurulunda demi.
Danışılıyor kendisine ki hani oda çocuklar falan öldürülsün diye, komutanımız saolsun işte
albaylığımızda kendisine kısmet olmuştu. Sonra hepberaber yine bu kafesin içerisinde, Türk
subaylarının gerçekten hapsedildiği bu kafesin içerisinde hepberaber yargılanıyoruz çokşükür.
2006-2008 yılları arasını Türkiye Cumhuriyeti Berlin büyükelçiliğinde deniz ateşesi olarak
geçirdim. Efendim burası Berlin Brenderburg kapısı tam benim kafamın arka tarafında
zigezaure vardır, melek heykeli. Hitler'in 2.dünya savaşını başlattığı konuşmasını yaptığı yer,
buralarda fotoğraf çektirmek kısmet oldu bu şekilde, Bu fotoğrafta sayın Angela Merkel'in
çalışma ofisinin bir alt katıdır başbakanlık binası, arkada rafftag parlemento binası, ek binası
vardır yan tarafında, arkadaki uzun kulede televizyon kulesi 207 metre uzunluğunda, Daha
önceki dönemlerde olduğu gibi bu dönemdede üstlerimden aldığım takdirlerimle görevimi
bitirirken ülkemi ve Türk deniz kuvvetlerini almanya gibi avrupa birliği içinde çok etkin bir
ülke nezdinde en iyi şekilde temsil ettiğime inanıyorum. Konuyla ilgili özellikle vurgulamak
istediğim husus 2009 yılı 21 nisanında başlayan olaylardan önce 2006-2008 yılları arasındaki
2 yıllık süreyi kesintisiz olarak yurt dışında geçirdiğimdir. Şimdi bu 2 sene almanya tabi çok
büyük tecrübe kazandırdı. Hem askeri açıdan hem kültür açısından, alman ordusu
biliyorsunuz 2. Dünya savaşında 40 milyon insanın ölümüne sebep olmuş bir ordu. Bizim
ordumuzda bu ülkenin kurucu ordusu, 40 milyon insanın ölümüne sebep olan o ordunun
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askerlerine almanyada bize davranıldığı gibi davranılmıyor. Biz bu ülkenin kurucu ordusuyuz
neyimizi gördüler bugüne kadar, ben şu anda arkadaşlarımla beraber terör örgütü üyeliğinden
yargılanıyorum. Oradaki hans o muameleyi görmüyor. Onun tepesinde hitler vardı 40'larda 2.
Dünya savaşında, onun devamı olan adam benim gördüğüm muameleyi görmüyor. Ben
kendimde 2 sene orada şurada hissettiğim güvensizliği almanyada hissetmedim. Güya ben
Türk ordusunun subayıyım. 1982'den beri kimliğim var üniformam var. Şurada hissettiğim
güveni ülkemde hissedemiyorum kendi ülkemde. Bu senenin sonunda 7 ağustos 2008
perşembe günü Türkiye'ye döndüm ve ertesi gün 8 ağustos 2008 cuma günü genel kurmay
başkanlığına katıldım. Katılış ve yeni göreve ayrılış işlemlerinin uzun sürmesi ve araya hafta
sonu tatilinin girmesi nedenleriyle 12 ağustos 2008 salı günü işlemlerimi bitirip eşimi ve
çocuğumu ailesinin yanına bırakarak yurt dışı görevlerden dönüşlerde hiç adet olmadığı üzere
15 günlük mehil iznimi kullanmadan 13 ağustos 2008 çarşamba günü beykozdaki kurtarma
grup komutanlığında görevime başladım. Bünyesinde su altı taarruz, su altı savunma ve
birinci sınıf dalgıç gruplarını barındıran kurtarma ve su altı komutanlığı emrinde en büyük
hacimdeki 4 kurtarma gemiside bulunan bu göreve hemen başlamak istememdeki sebep 2001
yılından bu yana kesintisiz 7 yıldır su altı camiasından ve yeniliklerden ayrı kalmış olmam ve
SAT özel ihtisasıma karşı hakkında hiçbir bilgim olmayan bir başka özel ihtisas grubunun
başına atanmış olmaktı. Başarısız olmayı düşünemezdim çünkü komutanlarım bana bu görevi
layık görmüşler ve bana güvenmişlerdi. Bu hevesle heyecanla hakkında fazla birşey
bilmediğim komutanlığıma gece gündür çalışarak adapte olmaya çalıştım ve sadece 3 hafta
sonra, sadece 3 hafta sonra ilk denetlememi verdim. Takip eden dönemde 17 Eylül 2008 günü
kuzey deniz saha komutanıma, 8 ekim 2008 günü deniz kuvvetleri komutanıma, 15 ekim 2008
günü deniz kuvvetleri komutanlığı denetleme heyetine denetleme verdim. Bu çalışmalarımın
karşılığında da birlik komutanlarımdan çok zor alınan üstün birlik yetiştirme şilt rozetine layık
görüldüm. Bu arada belirtmek istediğim ve yorumunu siz değerli heyetin takdirine bıraktığım
çok önemli bir hususta, şu anda varlığı zorla ispatlanmaya çalışılan ve hiçbirimizin değil üye
varlığından haberdar olmadığımız sözde örgüt içi gizlilik o seviyede yüksek olmalıki o
dönemde aynı sözde örgüte üye olduğumuzdan habersizce görev icra ettiğimiz birinci amirim
dönemin kurtarma ve su altı komutanı kıdemli albay Mehmet Orhan Yücel ve ikinci amirim
dönemin kuzey saha deniz komutanı emekli koramiral Ahmet Feyyaz Öğütçü ile şu anda bu
dava kapsamında yan yana yargılanıyor oluşumuzdur. Bakın biz bu örgüte katılmadan önce
yada katılmışkende bizim haberimiz yokken böyle fotoğraflar çektiriyorduk bakın Orhan
Yücel albayım kuvvet komutanımızın solunda, Feyyaz amiralim sağında bende onun
çarprazındayım arkada, gene maile topluca örgüt fotoğrafı çektirmişiz hani buralardan işte
burda karşınızdayız şu anda ama bizim o bize tebliğ edilmemişti o zaman yani bize daha
dememişlerdi siz örgüt üyesisiniz diye biz tabi o zaman bilmiyoruz yani çok gizli. Çok gizlide
biz bilmiyoruz yani. Yurda döndükten sonra lojman tahsis sıramın gelmesiyle 2008 yılı eylül
ayı içerisinde 28 mayıs 2009 tarihinde özel yetkili savcı Mehmet Berk ve terörle mücadele
ekiplerinin arama yaptığı beykoz serviburnu lojmanlarındaki konutuma yerleştim. Bu tarihten
22 Nisan 2009 tarihine kadar günlük mesaim şu şekilde geçti. Özel bir sebep olmadığı hemen
her sabah 04:30'da yatağımdan kalkarak 05:00 itibariyle birliğimin lumbarağzından yani
kapısından içeri girer, bütün nöbet noktasındaki nöbetçileri denetler, 05:00-07:00 saatleri
arasında sabah sporumu yapar, 7-8 saatleri arasında şahsi temizliğimi ve kahvaltımı yaptıktan
sonra saat 8 itibariyle günlük mesaime başlamak üzere makamımda yerimi alırdım.
Personelim saat 08:30 itibariyle birliğe gelirdi. Günün kalan kısmında birliğim özel bir dalış
grubu olduğundan personelimle birlikte olabildiğince çok dalışa gider, daha önce eğitimini
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almadığım dalış cihazlarına dahi kısa sürede adapte olmaya ve onlara liderlik yapmaya gayret
ederdim. Şu gördüğünüz o sarı kafalı Mark17 dalış teçhizatı, oradaki benim, o siyah elbise
içerisindeki, ben onu hep hayatımda fotoğraflarını görmüştüm. Şimdi o birliğin başına
komutan olunca, dedim bu nasıl kullanılıyor. Komutanım dediler bunu kafana takıyorsun,
sonra buradan havayı açıyorsun, işte biz sana hava yollayacağız acil bişey olursa şu tüpü aç,
dedim ver bakayım onu bana, 5 dakika eğitimi sürdü gittim 40 metreye, yani çok akıllı işi
değil belki ama onun 2 haftamı 3 haftamı belki 1 ay eğitimini alıyorlar. Çok biliyoruz ya
herşeyi çok güveniyoruz kendimize, ıııı bunuda niye yapıyorum o çocuklar hani komutanları
önde dalıyor, biz geride kalmayalım desinler diye, benim programımda bu yani sabah 4:30'da
deli gibi her sabah kalkıp 5'de giriyordum birliğimden içeri, dediğim gibi onlar işte daha zor
şartlara cesaretlendirilsinlerki ııı belki utanırlar hani komutanlarından geri kalmasınlar diye,
hatta bu dalışta ben 45 yaşındayım, benim hiçbir zorunluluğumda yok şu dalışı yapmak için
ve ben her dalışta o yaş ve vücut kimyam gereği kanım değişti benim herseferinde bozuldu
yani kimyası bozuldu deformasyon, halk arasındaki vurgun denilen dalış tarzı teknik dalışlar
yaptım yani derin ki sırf komutanımızı daldırıyoruz daha dikkatli olalım, SAT'ı ekibi var yani
daha konsantre olsunlar daha mesleklerini sevsinler diye, yani hep dikine durmaktan, hep
dikine durmaktan ah işte, sonunda bu. Yani dikine dura dura dura bütün şimşekler sonunda
tepemize çaktı yani. Yani ben şu fotoğrafa hiç gerek yok. Yani ben biliyorum bu fotoğrafı
çektiren 25 senede 1 tane komutan var. oda işte ben SAT, dalgıçların başına geldim.
Astsubaylarda diyor biz 25 senede dalan albay görmedik. 25 senedir dalan albay görmedik bir
sizi gördük. Gördük işte bizde, hepsinin karşılığını görüyoruz. Allahın yani tövbe yarabbim
hiçbir iyilik şeysiz kalmıyor yani cezasız kalmıyor. Hepsinin karşılığını gördük çok şükür. 21
Nisan 2009 tarihine kadar olan bu süreçte, elbette uzun yıllardır bir araya gelemediğim SAT
özel ihtisaslı silah arkadaşlarımında bir kısmı ile görüşmeye gayret ettim. Bunu kanıtlar
nitelikte ziyaret fotoğraflarıda bilgisayarımda mevcut. Bunu yapmamdaki bir diğer amacımda
büyük bir olasılıkla bir üst komutanlık olan kurtarma ve su altı komutanlığına hazırlanmak ve
gelecekte birlikte görev icra edeceğim personelimle olabildiğince vakit geçirmekti.
Müsadenizle dava kapsamında bu dönemden biraz geriye giderek savunmama devam etmek
istiyorum. Gerek almanyada bulunduğum dönemde gerek yurda döndükten sonra diğer
arkadaşlarım gibi bende sözde ergenekon terör örgütüne, sözde diyorum çünkü böyle bir
örgütün var olup olmadığını bilmiyorum gelişmeleri basından takip etmekteydim. Bu sözde
örgüt hakkında, kısa bir irdelemede bulunmak ve bazı resmi bilgileride bu aşamada sizlerle
paylaşmayıda uygun buluyorum. Bu konuda herhalde onlarca yüzlerce yazılmış terörle ilgili
kitap vardır ama ben hem pratiği olsun diye hemen internetten emniyet genel müdürlüğü
resmi sitesinden iç işleri bakanlığının terörle mücadele daire başkanlığının girdim bir akşam
sitesine dedim bu terör nedir yani terör örgütü nedir?, biz bakalım ne kadar benziyoruz bu
örgüte bir araştırma yaptım bir akşam, şimdi burada böyle birsürü girilebilecek yerler var,
terörün tanımı yapılmış, Türkiyede halen faaliyetlerine devam eden başlıca terör örgütleri, 12
tane örgüt sıralamış baktım bizim örgüt yok. Yani yok yani, bunu da demiyo daha şimdi daha
bi koymamışlar, sonra terörist profillerine baktım yaş grubuna göre dağılım yapmış, öğrenim
durumuna göre dağılım yapmış sol örgütleri, ondan sonra sağada yapmış falan bu aşağı doğru
iniyodu ben onu şimdi kestim sonra bunların hepsini toparladım yani bizde örgütüz ya bi
dedim arada ne var benzerlik, şu çıktı bizim sözde örgütün diğer örgütlere göre yaş ortalaması
ve eğitim seviyesi diğer örgütlerin çok üzerinde, şu anda elimizde bir istatistik yok ancak
dünya genelinde örgüt istatistiklerini altüst edecek kadar yaşlı ve eğitim seviyesi çok yüksek
bir örgüt. Kendisinin örgüte üye olduğunu dahi bilmeden faaliyet gösteren üyeler yaş
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ortalamaları gereği çoğu emekliliği gelmiş torun torba sahibi, ortalama 40 yaş üzere, bi
teğmenlerimiz düşürüyor biraz yaş ortalamasını, bahçe işleri balıkçılık gibi işlere vakit
ayıracakken, muhtemelen ileriki yaşlarında hayatlarına renk katmaya çalışan maceraperest
ruhlu kişilerdir. Diğer örgütlerde genelde genç yaşta kaçırılma, tehdit ve benzeri ile zorla
örgüte üyelik söz konusuyken, bu sözde örgütün özellikle asker kanadı, 14 yaş civarı ailesinin
desteği ile askeri eğitime başlamış ancak ne olduysa 40'ından sonra vatana ve millete hizmet
yolunda ettiği yeminini unutarak terör yolunu seçmiştir. Haklarında davalar süren sözde örgüt
elemanlarından biri dahi daha bugüne kadar biri dahi, bu örgüte üyeliğini bugüne kadar kabul
etmiş değildir. Şimdi yani böyle ben hayal ediyorum diyorumki böyle terör örgütleri biz yıllık
bir toplantı falan yapsak bir araya gelsek, desekki bizde örgüt mensubuyuz kardeşim alsanıza
aranıza falan yani bi yemek memek bişey yapsak, diyeceklerki ya sizin ne eyleminiz var?,
valla eylemimiz yokta, varmış bize söylediler. Peki yani ne yaptınız başka?, örgüt, terör
örgütü üyeliği olarak, valla ne zaman katıldın nasıl katıldın. Valla bilmiyorum. Yani bize hep
dediler yani sen örgüt üyesiymişsin dediler. Yani onada bişey diyemeyeceğiz. Eylem varmı?
yok, söylem varmı? yok, haberin varmı? o da yok... Ben düşün düşün düşün dedimki bu örgüt,
terör örgütü üyesi tipinin bir ismi var. Lütfen gazeteciler yazsın literatüre girsin diye
söylüyorum. Bu terör örgütü, terörist tipinin bi ismi var. Koyuyorum şimdi adını terrozero,
kalorisiz, kalorisiz terörist, hiç yani ne eylemi var ne söylemi var hiçbişey yok. Tatlandırıcılı,
bizimde haberimiz yok terrozero hiç yani şeyi yok light terörist, daha biz bulamadık yani şeyi
bulamadık biz kendimiz bide adam giriyor aslan gibi diyorki ben teröristim diyor girdim ben
diyo he bişey yok diyo terörist, pişmanda değilim diyo. Bizde böyle valla ben yapmadım
benim alakam yok. Bana hep dediler bizde böyle kıvranıyoruz burada değiliz diye. Mantık
öyle yani, en üst katta dediler onu bana dedilerki, değilsen sen ispat et albayım. Terörist
değilsen ispat et terörist olmadığını, bende inşallah ispat edeceğim bundan sonra yani gayret
ediyoruz. Sizlerinde çabasıyla bakalım edebilecekmiyiz. Bu şekliyle ancak çakma bir terör
örgütü olur, terör örgütüde değil, çünkü biz terör örgütlerinin utanç kaynağıyız bitane daha
birimizde demedi yani evet ya ben aslanlar gibi çıktım ben yaptım ya falanda diyeni yok yani.
Yok yüz karası, ayrıca yine bu kapsamda dava sürecinde benden önceki sanıkların ve
avukatların defaeten dile getirdiği üzere, genel kurmay başkanlığı, jandarma genel
komutanlığı ve milli istihbarat teşkilatı kesinlikle böyle bir örgüte ilişkin bilgi ve bulgularının
olmadıklarını ifade etmişler. Yok demeye dili varmayan emniyet genel müdürlüğüde örgütün
var yada yok oluşunun takdirini siz değerli heyet üyelerine bırakmıştır. Tekrar dava süreci
kapsamında olayların başlaması hususuna dönersek 2009 yılı başında 2 şubat 2009 tarihinde
akşam saatlerinde beykoz kaynarca köyü hocaoğlu mevkiinde yol kenarındaki ormanlık alan
içerisinde şüpheli şahıslar görülmesi ve bir miktar patlayıcı bulunmasını sadece basından
takip ettim. Doğal olarak İstanbul emniyet müdürlüğü 155 mail ihbar hattına 23 şubat 2009
tarihinde ulaşan 1999 sayılı mailden de haberdar değildim. Ancak bu tarihlere rastlayan
dönemde bir başka gelişme oldu. O dönemde kurtarma ve su altı komutanı benim birinci sicil
amirim olan albay orhan yücel, 5 mart 2009 tarihinde makamında yaptığımız bir görüşmede
şahsım ve şu anda poyrazköy davasında yargılanan bir grup personel hakkında sözde
ergenekon terör örgütüne üye olduğumuz, bir yerlere muhimmat gömdüğümüze dair Kuzey
deniz saha komutanlığına bir ihbar mektubu geldiğini bildirdi. 5 mart 2009, ben bu durumu
rütbe, makam ve ortak geçmişimiz nedenleriyle paylaşmak zorunda hissettiğim silah
arkadaşlarım Turhan Ecevit ve Ercan Kireçtepe'ye anlattım. Eşim ve ben uzun süre yurt dışı
görevi sonrasında bir araya gelemediğimiz Turhan ve Ercan yarbaylara 6 mart 2009 akşamı
bir yemek yemeyi kararlaştırmıştık bir gece sonra önceden tarihi planlıydı. Turhan dediki
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birileri bizi izliyorsa dahada üzerimize gelebilir başka iftiralarda atabilirler isterseniz akşam
yemeğini iptal edelim yada erteleyelim. Bende dedimki bunun üzerine, bu tür asılsız ve iftira
içeren ihbarlar nedeniyle ailelerimizin ve özel hayatlarımızın etkilenmemeleri maksadıyla 6
mart 2009 cuma akşamı ailelerle birlikte akşam yemeği yiyeceğiz dedim. Yedikte zaten, bu 6
mart 2009 akşamı bunun bütün fotoğrafları benim bilgisayarımda var zaten imajı alındı. Biz
orada gene örgüt üyeleri, hanımın yaptığı örgüt çorbası içiyoruz. Örgüt salatası yiyiyoruz.
Örgüt bişeyi var orada ama neyse o köfte falan herhalde, buda örgütün herhalde ilerideki
üyelerinden maskotu, Kuzey Kireçtepe, başka fotoğraflarda varda, hani diyorum acaba biz
böyle mafya tipi hani bi böyle şey İtalyan mafya tipi bi aile olup yada kolombiya uyuşturucu
karteli, çoluğu çocuğu bıraktık salonda da arka odaya gittik şey yaptık böyle hani, terör
planları falan hani odadan da ayrılmadık yani hepimiz salonda oturduk yani çay içtik, yemek
yedik bir aradaydık yani, ah fotoğraflarda burada hepsi 9 tane fotoğraf var. Buyurun emniyet
evime geldiği zaman aldı. Buyursunlar baksınlar. Şimdi bu geceki toplantıyla ilgi Turhan'da
söyledi, bizim terör örgütü bağlantımızmış ama biz evimizi bilmiyoruz yani terör örgütü
bağlantısıda ev yok yani birbirimizin haberi yok. 20:00'da Turhan'la Ercan arasında 5707,
20:04'de benle Ercan arasında 5661, 20:16'da şahsımla Turhan Ecevit arasında 5708 numaralı
telefon görüşmeleri aynı akşam evimizin yolu için yemek tarifi, akşam yemeği yol tarifi
görüşmesi. Bu fotoğraflarla ilgilide imaj çalışması yapılırsa, 9 tane fotoğraf var tam benim
fotoğraf makinemin saatide ayarlıdır. 20:09 ile 21:42 arası şey değil yani hani sonradan
oynanan bilgisayar saati fln değil yani hani böyle oynuyorlarya böyle 2003'e bir anda
çekiveriyorlar falan böyle değil tam saatidir yani, 20:09 ile 21:42 arası buyurun bakabilirsiniz.
Yine bu tarihten kısa bir süre sonra Orhan Yücel albay tarafından 30 mart 2009 pazartesi günü
emrindeki tüm grup komutanlıkları dolaşılarak bir dizi konferans ile ihbar mailleri hakkında
bilgilendirilmede bulunulmuştur. Bu kapsamda 21-24 Nisan 2009 tarihleri arasında poyrazköy
mevkiinde yapılan kazılarda bulunan mühimmattı gömdükleri iddia olunan sözde terör örgütü
üyelerinin kendilerine böyle bir bildirim hemde iki kez yapıldıktan bir süre önce, durumu bile
bile toprağa birşey gömmeleri, gömdülerse çıkartmamaları, ve hiçbirşey yokmuş gibi bir
araya gelerek aileleriyle yemek yemeleri sadece akıl sağlığımızın sorgulanmasını gerektirir.
Bu durumda bizler ya akıl sağlığımız yerinde olmayan çok acemi örgüt üyeleriyiz, yada
gerçekte olduğu gibi bizlere kurulan komplodan habersiz günlük yaşamlarını sürdürmeye
çalışan kişileriz. Varolduğu iddia olunan sözde terör örgütünün varlığı kabul edilse dahi,
üyelerinin en ufak bir tereddüt yaşamadan yaşamlarını sürdürmeleri bir terör örgütü için bile
hayatın olağan akışına aykırıdır ve mantıksızdır. Yine aynı dönemde dikkatlerinize sunmak
istediğim bir diğer gelişme daha cereyan etmiştir. Ben o dönemde kurtarma ve su altı
komutanlığı emrindeki komutandan sonra gelen en kıdemli subay olduğumdan, genel
teamüllere uygun olarak bir üst komutanlık olan kurtarma ve su altı komutanlığını almayı
beklemekteydim. Bu nedenle deniz kuvvetleri komutanlığındaki diğer özel ihtisas
birliklerinde olduğu gibi, o sene terfi, tayin yada emekli olmayı bekleyen Orhan Albay bir
sonraki dönemin ana tayin tekliflerini benim hazırlamamı uygun gördü. Daha doğrusu beraber
onunda fikirlerini alarak ve diğer grup komutanlıklarınında tekliflerini değerlendirerek ortak
bir çalışma yaptık. Bu durumda kurtarma ve su altı komutanlığı camiasında duyuldu ve hatta
tayinlerin nasıl olacağı dahi, kişiler bazında duyulmuş ve bu kapsamda tayinlerin ana
sorumlusu şahsım olarak bilindiğinden tayininden memnun olmayan personelin kızgınlığı, ve
öc alma duygusunun üzerimde yoğunlaştığını değerlendiriyorum.Deniz kuvvetleri
komutanlığından talep edilmesi durumunda bahse konu hususunun teyidi mümkün
olabilecektir. Şimdi ben sayın başkan değerli üyeler, bu savunmamın bu kısmından sonra bazı
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isimlerden bahsedeceğim bazı tespitlerim var. Şimdi haklı olarakta ben bir endişe
duymuyorum ama var ailemden endişe duyan var. Acaba söylenmemelimi diyen var. Çok
fazla lafı böyle çevirmenin evirmenin alemi yok. Benim bazı tespitlerim var ben kimseyi
hiçbirşeyle suçlamıyorum. Benim sorularım var sorularıma cevap arıyorum. Bu soruları
söyleyeceğim şahıslardan bugüne kadar bulamadığım için bakın bana ne sorarsanız sorun
çarpraz sorgu yapın, soldan sağa, sağdan solda, aşağıdan yukarı, yukarıdan aşağı hiç benim
veremeyeceğim bir cevap yok sorun herşeyi ama benim sorduğum insanlar bana
veremedikleri cevaplar var. Bu yüzden bu isimleri vermek zorundayım. Iıııı ki zaten şu anda
bu mahkemeden önce eğer okunduysa bunları zaten ben ifademde bir sene önce verdim zaten
ama bir işlem yapıldımı bilmiyorum ve ben imza attım altına albay olarak dedimki bu böyle
böyle dedi bana varmı bir senedir bir işlem ben bilmiyorum varsada benim haberim yok.
Kanaatimce bu kapsamda tayininden memnun olmayacak ve etkilenecek haklarında birazdan
daha fazla bilgi arzedeceğim iki personel Deniz Yarbay Oktay Erdem ve Deniz Yarbay Kürşat
Tunçay'dır. Yarbay Oktay Erdem uzun yıllardır SAT grup komutanlığında çeşitli görevlerde
bulunmuş ve o dönemde SAT grup komutanı olmayı bekleyen bir subaydı ancak kendisi ile
aynı rütbe ve yakın kıdemde olan, Yarbay Turhan Eceviti onun yerine teklif ettiğimi,
kendisinin komutan olamayacağını bir şekilde öğrenmiş, şu anda tam hatırlamamakla birlikte
o günlerde makamımda beni ziyaret ederek durumdan duyduğu üzüntüyü ve komutan olmayı
hak ettiğini söyledi. Bende kendisine üstü Kapalı, komutan olamayacağını başka bir göreve
atanacağını ima ettim. Yani bi kere hayatımda politik davransam belki bu kadar şey
gelmeyecek başımıza, söyleme yani tamam sende olur yani öyle olacak de, demedim yani
gene dosdoğru yani biliyor yani ima ettim. Yine aynı dönemde başka bir gün gelen Turhan
Ecevit Yarbay'la sınıf arkadaşı olan Yarbay Kürşat Tunçay'da kurtarma ve su altı komutanlığı
bünyesinde bir görev alamayacaksa bile, ailevi durumu nedeniyle istanbul'da bir yere tayin
olmak istediğini beyan etti. Bende kendisine yardımcı olacağımı söyleyip hatta o dakika deniz
kuvvetleri komutanlığında bu işe bakan bir arkadaşımı gözünün önünde arayarak durumu
bildirdim tatmin olup olmadığını bilmiyorum. Emsalleri arasında çok daha öne çıkmış, yani
ben Turhan Ecevit'i severim sevmem o ayrı birşey, bizim sistemimiz devlet temelli yani devlet
koruyan bir sistem ben Turhan Ecevit'in kaşı gözü önemli değil. Onu çok severim kardeşim o
ayrıda, adamın gitmediği yurt dışı görev yok, Nato okullarında öğretmenlik yapıyor ingilizce,
Nato okullarında yani amerikalı ders alıyor adamdan yani o kadar yetkin bir insan, ne
yapacağım ben şimdi onu, yani diğer arkadaşımızıda şimdi vasıflarını söylemek istemiyorum
burada da, hani kıyas kabil değil. Ha severim sevmem oda ayrı birşey. Bu yurt dışı görev
tecrübesinin yanısıra amerika birleşik devletleri deniz kuvvetlerindeki, SAT muadili timlerle
bir arada çalışmış, Nato okullarında öğretmenlik yapacak kadar ingilizce lisanına ve
mesleğine hakim olan Yarbay Turhan Ecevit'i SAT grup komutanı olarak tercih etmenin
şahsına vereceği gururdan öte, silahlı kuvvetlerimiz açısından da daha hayırlı olacağını
düşündüm. Ancak şahsımın insanların bu tür yeteneklerini birbirinden ayırması ve doğruyu
savunan, sistemi koruyan ve maalesef pekte politik davranmayı bilmeyen yapım nedeniyle
bilmeden kendime kinlenen kişilerin oluşmasına neden oldum. O dönemde tayininden
memnun olmayabilecek başka personelde olmasına ve tayinlere ilişkin başka olaylar
gerçekleşmesine karşın konu deniz kuvvetleri komutanlığının kendi iç sorunu olduğundan ve
bu konunun araştırılması maksadıyla halen askeri savcılığa bir ifade verdiğimden
mahkemenizi bu konu ile meşgul etmek istemiyorum. Bu tarihten sonra ben yine daha önce
ifade ettiğim mesai programına devam ederken 21 Nisan 2009 tarihine geldik. Ben sabah
04:30'da yine mesaime başladım, saat 5'de birliğimden içeri girdim. Sabah sporumu yaptım
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ama o gün bir fark vardı, benim kendi birliğime ait TCG Işın gemisi, deniz harp okulu
öğrencilerinin derin su dalışlarını, tekrar söylüyorum okyanus dalışlarını değil derin su
dalışlarını taptırmak için Tuzla'da deniz harp okulunun önüne demirlemişti. Bende o gemi
bana bağlı olduğu için, yine deniz harp okulu öğrencilerine bakın bir albay dalıyor. Allah
Allah demekki bahriyemizde böyle şeylerde var desinler çocuklar motive olsunlar diye
arabama bindim, gittim. Bakın bu fotoğrafıda ben çektim o çocukların hepsi deniz harp okulu
öğrencisi, dalış yaptılar bende onlarla birlikte dalış yaptım. Limitlerde dalış yaptım. Sınırların
tam seviyesinde, onlarla beraber oldum sohbet ettim işte mesleğimizi anlattık sevdirdik
sonrada akşam oldu ben arabama bindim eve doğru geliyorum kafamda üç şey var o akşam. 3
şey var çok önemli benim için 1 akşam evde yemekte ne var çok önemli, 2 beykozdaki en taze
çekirdeği nereden alabilirim. 3 o tarihte salı akşamı Atv'de canım ailem dizisi oynuyor. İlker
Aksum, Hakim karakteri, Halim'in hali ne olacak? bir ara nişanlısıyla arası bozuktu. Onu
seyrediyoruz çekirdek çıtlıyoruz yemek yiyiyoruz bu yani planım bu. Yolda diyorum ki
akşam hanım ne yaptı acaba, dünyadan da haberim yok suyun altında geçirmişim bütün günü
televizyon melevizyon hiçbirşeyde görmedim. Kapıyı çaldım. Hanım kapıyı açtı. Çarprazdan
televizyon gözüküyor, dediki ne o dedi kurtlar vadisini SAT'ların oradamı çekiyorlar birsürü
mühimmat çıkmış dedi sizin oradan, ne mühimmatı dedim ya ne ne vadisi?, oradanda
bakıyorum bizim birlik gözüküyor SAT grup komutanlığı televizyondan girdim içeri bayağı
anlatıyor yani mühimmat çıktı o oldu bu oldu falan anlatıyor inanılmaz bir durum. Yemeğimi
yedim telefon ettim bir iki yere, yok bi tatminkar cevap alamıyorum yani ne oluyor
bilmiyorum ki, şimdi Aristotales diyorki, tüm insanlar yapı itibariyle bilmek ister, yani merak
insan bilmek isteme insanın doğasında var yani ben SAT özel ihtisaslı bahriyede şu anda da o
zamanda en kıdemli personelim. Benim orada ömrüm geçmiş, kardeşlerim orada, bi
muhimmat var yani ben evde ne yapayım yani devam hadi Halim'i şeyi seyredeceğiz
çekirdekmi çıtlayacağız benim aklım gitti yerinden. Atladım arabaya gittim şeye, SAT grup
komutanlığına, herkes şaşkın çıktım komutan odasına, komutanda orada o zamanki dönemin
komutanı Erhan Albay, Iıı orada şey ııı konuşmalar geçiyor yani ne oluyo ne bitiyor diye.
Şimdi ben o akşam tabi arkadaşlarıma cep telefonu büyük kolaylık biz böyle hinlikle birşey
düşünmüyoruz ki, onu arıyorum ne oldu, bunu arıyorum ne oldu, hop Ali Türkşen demişlerki
bulduk birini daha, hemen ertesi sabah dinleme kararı çıkmış benim hakkımda telefon 301 09
69 , 532 301 09 69 dinleme kararı 3 ay, 22 nisan'dan 22 temmuza kadar kayıtları var. Bu arada
da ben 27 tane kayda almışlar telefon görüşmesi 27 tane, bu görüşmelerden dördünü telefon
görüşmeleri kısmında kullanmışlar, dokuzunu örgütsel irtibatlar kısmında konuşmuşlar,
5689'la 5690'ıda Erme ile Ercan'la yüz yüze konuşma ihtiyacı olarak değerlendirmişler. Birşey
var bu adam niye gidiyor bunlarla yüz yüze konuşuyor diye onuda öyle değerlendirmişler.
Burada ben küçük ama önemli bir girdi yapmak istiyorum. Kafes operasyonu eylem planı
adıyla anılan ve yine bu dava ile birleşen dava kapsamında hazırlanan iddianamenin 45.
sayfasında, burası malum işte bizim kazının yapıldığı yer, görüntüye biraz sonra geleceğiz
yine, Tabi şimdi sayın Şeref Dede çok güzel söyledi aslında başında, tamam böyle bir
teknolojik kolaylık var ama ben internetten indirdim kafesin iddianamesini, eklerinide davaya
dahil olanlardan aldım. Dedim yani bu kafes nasıl olsa bizde gireceğiz bu kafesin içine
okuyorum okuyorum, aa iki yerde bir şey yaptım. Iki yerde Ali Türkşen geçiyor. 45. sayfada
diyor ki, şüphelinin hakkında kamu davası açılan Ali Türkşen ile irtibatta bulunduğu tespit
edilmiştir. Kim? Feyyaz Öğütçü, komutanımız. Cd'de yine devam ediyor aynı sayfada CD'de
şüpheliler arasında gerçekleştiği iddia edilen mail kayıtlarının incelenmesinde, şüpheli Ahmet
Feyyaz Öğütçü'nün şüpheli Kadir Sağdıç, diğer dosya şüphelisi Cem Gürdeniz hakkında
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kamu davası açılan sanıklar Hüseyin Vural Vural, İlker Güven, Ali Tükşen, Kemal Yavuz,
Mehmet Şener Eruygur, Özden Örnek, Ataman Yıldırım, İlyas Çınar ile aynı mail grubu
içerisinde yer aldığı bazılarıyla mail irtibatının bulunduğu anlaşılmıştır denmektedir. Aynı
mail grubuna üyelikle ilgili olarak ismim diğer bir kısım şüpheliylede anılmaktadır. Ben daha
hayatımda Feyyaz amiralimden bir mail almadım. Hani gönülde koymuyorum şimdi yani
keşke atsaydı yani eminim çokta güzel şeyler atar yani. Devletimizde koramiral rütbesine
kadar gelmiş komutanımız abesle iştigal edecek hali yok. Yani onun döküntüsü eteğinden
dökülenlerden faydalansak faydadır yani. Bana hiçbir mail falan atmış değil ben nerden
girmişim bu insanlarla hiçbirinide tanımıyorum. Hüseyin Vural Vural tanımıyorum. İlker
Güven herhalde bu şey İlker Güven bizim denizaltıcı bir büyüğümüz vardı bi İlker Güven
daha vardı o akademi komutanımızdı ama daha ben bu insanlarla hayatımda yazışmamışım
yani, ne bitane bulsunlar yani bi tane bi tane, iki tane istemiyorum. O bana atmış olsun onlar
bana bende onlara atmış olayım, yok e nasıl bunu buldunuz siz?, telefon konuşmasıyla ilgilide
komutanımıza demişlerki, 22/05 yani 22 mayıs 2009 tarihinde bir adet görüşme kaydı varmış,
komutanımız o zaman ifadesi alınırken demişki olabilir ya kurtarma grup komutanıydı
konuşmuş olabilirim. Geçen 15 haziranda ben komutanımızı dinledim burada dediki ya ben
sonradan baktım o kayda dedi, o telefon görüşmesi kuzey deniz saha komutanlığının uygun
tarifeli cep telefonu hattı ben yerimde olmadan o telefonu kullanamam, ben o gün istanbulda
değildim diyor komutanımız. Şimdi ben türk eğitim sisteminin gelmiş olduğu yer açısından
üzüleyimmi sevineyimmi bilmiyorum yani ben biraz titiz bi insanım sinirleniyorum. Yani bir
komplo kuracaklar onuda kurmayı beceremiyorlar, ya bizim okullarımız iyi komplocu
üretemiyor, okutamıyor ki iyi birşey, yada iy bir komp, komplocu bile üretemiyor yani milli
eğitim sistemi, bakın benim 27 telefon görüşmem var 22 nisandan 28 mayısa kadar. Bu
telefon görüşmesini 29 mayısa yazsalar kurtaracaklar ha, 29 mayısa yazsalar ben diyeceğim ki
ya belki acaba aradımı komutanım. Ha biliyorum ben komutanımla ben hayatımda telefonla
konuşmadım. Sesi nasıl telefonda bilmiyorum hani birisi işletse beni işletir. Bilmiyorum
tuhafta bişey aslında yani bağlantımızda var ama konuşmamışım. 22 mayısa yazmışlar
diyorlarki 22 mayıs ee hani benim dökümlerim var burada, hani siz ya bak dakika dakika
saniye saniye yazıyosunuz ya, al ha ben size söylüyorum ha saniye saniye yazmışlar 28 nisan
20:39'da Ali Türkşen işte Mehmet diye bir arkadaşını aradı falan var 28 mayısta en son
konuşmayıda Füsun Bektaş ile yapmışım oda var. 22 mayıs nerede? yok. Ya arkadaş açsana bi
sen benim şeylere bak bari 29 yazda kurtar bari durumu, onuda yapamamışlar yani onu bile
kuramıyorlar komployu, ve bir telefon görüşmesi var ne diyor yani tamam bir telefon
görüşmesi var. Yani diyor ki Ali Türkşen , Feyyaz Öğütçü arasında bağlantı var ha buda
kafesçi, niye çünkü kafesin listesinde Ali Türkşen'in adı yok. Nasıl bağlayacak böyle
bağlamaya çalışıyor oda onuda eline yüzüne bulaştırmışlar ben yani için için sinirleniyorum
yani aslında iyi birşey tabi becerememişlerde, yani bak yani bari deki bu adamın biz
kayıtlarını ne zamana kadar tuttuk oda yok. Bu durum benim kafes davasıyla
irtibatlanabilmem için sonradan üretilmiş sahte delildir ve bu konuda sahte rapor düzenleyen
şahıslar hakkında mahkemenize suç duyurusunda bulunuyorum. Benim böyle bir telefon
görüşmem yok varsa çıkartsınlar. Suç duyurusunda bulunuyorum kim verdiyse o raporu
çıkarsın. Komutanımda söylüyor ben konuşmadım. Bende söylüyorum ben konuşmadım.
Hadi çıkarın. Kimse ben suç duyurusunda bulunuyorum kabulde etmiyorum böyle bir
görüşmede olmadı. Daha önce askeri savcılıkta verdiğim ifademde de görüleceği üzere, ben
21 nisan 2009 tarihinde gelişen olaylar hakkında bilgi sahibi olmak üzere gece geç saatte SAT
grup komutanlığına özel arabamla gittim. Burada geçirdiğim süre zarfında içlerinde Erme
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Onat'ında olduğu bir grup SAT subayı ile gelişen olayları tüm şahitlerin huzurunda
değerlendirdim. Dolayısı ile Erme Onat ile tekrar baş başa görüşme ihtiyacım olmadı. Ancak
o gece SAT grup komutanlığında bulunmayan Ercan Kireçtepe'nin konu hakkında bilgisine
başvurabilmek maksadıyla aynı lojman bölgesinde bir üst sokakta oturan silah arkadaşımın
evinin önünde yaklaşık 5-10 dakika görüştük görüştük. Dedim Ercan ya bu nedir ya bu
inanılır bişey değil yani buradan bi bişey çıktı sen birşey biliyormusun arkadaş bak ben 7
senedir ayrıyım buralardan bişeymi oldu ya bişey biliyorsan söyle arkadaşımda çıkartalım
bunu bu bizim namusumuz yüzü burada aynen böyle konuştuk. Yok efendim vallahi
bilmiyorum billahi bilmiyorum 5 dakika kaç kere vallahi bilmiyorum diyecek ki 5 dakika
içinde, dedi zaten 2 kere, hadi dedim Allah rahatlık versin gittik bu, görüştüm ben inkar
etmiyorum. Dolayısı ile bu görüşme bir örgüt bağlantısı değil, üst rütbeli ve ortak mesleki
geçmişi olan 2 SAT subayının durum değerlendirmesine yönelik görüşmesidir. Bu noktada
iddia makamının yaptığımız telefon görüşmesinde isnada konu suçları destekleyebilmek
amacıyla dolaylı delil değerlendirmesi ve çıkarımlara dayalı subjektif yorum yaptığını
değerlendiriyorum. Ben o akşam ne SAT grup komutanlığındaki subaylardan nede Yarbay
Ercan Kireçtepe'den detaylı bilgi alamadığımdan, moral bozukluğuyla ve şaşkınlıkla eve
döndüm. Onbuçuğu biraz geçiyordu 22:30'u biraz geçe 23:00'a doğru Levent Bektaş beni
telefonla aradı. Dedimki ben ona bir delikanlı sen çıktın emeklilerden kimse arayıp sormuyor
ne oldu diye, oda bana dediki benim korkacak neyim var abi neden aramayayım ki, böyle bir
söz sarfetti. Levent Bektaş savunmasını yaptı hangi cep telefonu ben bilmiyorum ama benim
cep telefonumda Levent Bektaş diye yazdı yani kayıtlı bir numarası, 2 telefonu var hangisi
olsa farketmez Levent Bektaş yazdı. Yani o çocuk beni aradı, savunma yaptı böyle bir
görüşme gözükmüyor. Ha bende olmayabilir doğru beni o akşam dinlemeye almamışlar. Ama
Levent Bektaş'ta niye yok yani Levent Bektaş böyle bir görüşme dinlemişler, dinlemişler
çünkü, demişki çocuğun sesinden birazdan gelicem. İç çeker ölçme cihazı var bizim sayın
savcılarımızın böyle ııhm çok şükür Erme sakladı malzemeyi diye iç çekmişim onu bile tespit
ediyorlar. Bu çocuğun sesindeki rahatsızlığı tespit edememişler. Adam diyorki benim neyim
var abi diyo ben niye aramayayımki seni diyor ya ha çıkmıştır neyse nerden dur bakalım çıkar
hadi hayırlısı olsun sevim nasıl çocuk nasıl falan filan geçti gitti. Nerde bu telefon görüşmesi
yok. Niye yok? çokmu zarar verdi Levent Bektaş yani çokmu yaraladı kimse bu şeyleri
yapanlar. Nerde bu kayıtlar çıksın Levent Bektaş beni aradı. Telefonumda da Levent Bektaş
diye gözüktü. Bende bu konuşmayı yaptım. O çocukta söylüyor bende söylüyorum onun
kayıtlarında yok ve bunu ben talep ediyorum yani çıksın tekrar incelensin. Böyle bir telefon
görüşmesi var niye yok onun kayıtlarında?, belli bir kasıt başka bir sebebi olacağını
zannetmiyorum. Bu fotoğrafta ondan bir önce bizim Levent Bektaş'la o gece konuştuk 8 ocak
tarihinde ziyarete geldi. Ben gene gelicem oraya yani biz böyle birde sapkında bir yönümüz
var terör örgütü herhalde torunlara göstereceğiz yarın öbür gün. Bak biz ne eylemlere
kalkıştık ha birede fotoğraf çektirdik falan diye ha bire çektiriyorum. E ben her ziyarete geleni
çektiriyorum çocuk saolsun beni takdir etmiş geldi abi dedi ben gelemedim sana bi 5 dakika
uğradı bi kahve içtik, kahvelerde duruyor işte orda, orta şekerli içtik gitti. 8 ocakta görüştük
çocukla, son konuşmamızda o gece, yok, ben o gece 4 buçuktu hani benim hatta benim
program falan kaçtı yani benim 4 buçukta uyuduğum çok var çok vaki bu sabah dahil sabah 5
buçukta uyudum. Iıı ama benim hiç 4 buçukta kalktığım vaki değildir bundan sonra çünkü
bütün düzenim altüst olduğu için insanın kafası rahatken dört buçukta kalkıyor yani kafasında
terör planları kimseyi öldürecekken kimse 4 buçukta yatağından kalkmaz yani mesaiye
gitmez. Ama ben kalkamıyorum artık çünkü uyuyamıyorumda zaten yani sabahlara kadar
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ancak 5te bayılırsam bayılıyorum. Kimseden emir almaksızın herhangi bir görevimde
olmamasına karşın başı sıkışan yıllarımızı beraber geçirdiğimiz ve gelir borcum olan silah
arkadaşımı yalnız bırakmamak üzere ki iddia makamı buna örgüt bağlantısı diyor ben
komutanlık, liderlik, abilik refleksi yada kurumsal refleks diyorum hiç düşünmeden
benimkinden bir sokak üstteki Yarbay Ercan Kireçtepe'nin evine gittim. Özür dilerim bir
dakika.. bir saniye. Evet benim ertesi sabahki yani ben mesaiye ertesi sabah kalktım gittim ve
kendi mesaimden kendi birliğimden sonra kurtarma su altı komutanlığına gittim. Orada Ercan
Kireçtepe'nin evine gelindiğini öğrendim. Ercan Kireçtepe ile ben bahçede hatırlıyorum çok
net Ercan'ın evine terörle mücadeleden ekipler gelmiş evine çıkıyor. Şimdi bizim meslekte
olaylar çok fazla süratli geliştiği için özellikle bizim paraşütten kalma alışkanlıktır. Havada ay
paraşütüm açılmadı şöylemi yapsam böylemi yapsam diyene kadar yere çakılırsınız zaten
onun için hızlı düşünmeniz lazım. Benim kafa şöyle çalışıyor Ercan, tehlike, yardım et. Ercan,
tehlike, yanında dur bu kadar. Çocuk diyor ki evime gidiyorum bu kadar o arada beni buraya
tekrar kafese alırlarmış bilmem ne olurmuş benim hiç umurumda değil onun şimdi yardıma
ihtiyacı var. Hemen çıktım evine, hatta kendinden önce çıktım. Bi gittim evin önü oo
kalabalık arabalar var içeride birsürü insan var. Ercan Kireçtepe'ninde yeni ameliyat olmuş bir
kayınvalidesi var. Gördünüz Kuzey'inde fotoğrafını 2,5 yaşında 2 yaşında o zaman
dolanıyorlar ortalıkta. Teyzeye dedimki ben seni alayım eve götüreyim teyzecim burası biraz
kalabalık yok evladım dedi ama tansiyon gidiyor belli. Hemen aradım doktoru ambulansı apar
topar geldiler. Hanımın teyzenin tansiyonu fırlamış 18'e, dedim sen burada durma aldım
çocuğuda bir sokak aşağıda benim evim var götürdüm Ercan geldi bu sırada eve, bende
duruyorum orada birşey lazımmı yani bilmiyorumki benim hayatta hiçbirimizin evine
gelmemiş ki kimse ne yapılır? yani hiçbirşey yapmasan dur belki birşey isteyecek duruyorum
orada sadece haaa şimdi bunu bizim savcılarımız soruşturma makamı böyle takdir etmiş yani
bizim bir örgüt bağlantımız var diye takdir etmiş. Ben o çocuğu tanıyorum 15 sene yaşından
beri. Şimdi bakın gazetede daha yeni çıktı haber buyurun. Allah rahmet eylesin mekanı cennet
olsun. Çocuğun ismi Erkan Akdeniz 13 yıl önce abisi Mehmet Akdeniz şehit olmuş,
komutanıda demişki biz operasyona çıkıyoruz gelme evladım sen senin abin şehit oldu.
Çocukta demişki arkadaşlarımı yalnız bırakmam komutanım. Arkadaşlarımı yalnız bırakmam
komutanım. 21 yaşında bu çocuk bunun ne kadar askerlik mantığı, askerlik kültürü olabilirki,
ama türk evladı bu diyor ki ben arkadaşımı bırkmam diyo, o benim 15 yaşından beri
tanıdığım, ne yapıcam evine çıkıcam durucam çıkmayayım aman ya bana birşey olursa, bişey
yarın banada bulaşırsa mahkemelere düşersek, ne yapalım düşeceksek düşecez yani, Hani
yaptığımda ne kapısının önünde beklemek. Şimdi bu iddianameyi hazırlayan savcılarıma
gönül koyuyorum ben Türk insanıyla, Türk askeriyle muhatap olduklarınınmı farkında
değiller?, Türkiyedemi yetişmediler, Tanzanya hukuk fakultesindenmi mezun, oranın
hakimler savcılar yüksek kurulundanmı atandılar buraya, ben Türk subayıyım ben nasıl
arkadaşımı yalnız bırakıcam evine gidiyor giderim. Telefonde ederim. Söyleyeceğim Erme'de
tele temiz, temiz hadi tamam kolay gelsin hayır örgüt bağlantısı, temiz rapor etmiş bana, tam
bu sırada Erme aradı, Erme'nin sesi telaşlı tabi çocuk evine gidiyor tabi, evine kaç kere senin
Erme'nin gelmiş terörle mücadeleden telefon etmişler geldik evini arıyoruz diye. Çocuk panik
halinde gidiyor. Ben dedim dedimki bir gece önce, arkadaşlar birşey olursa birbirimizi
haberdar edelim bi yardım ihtiyacı olur yeni birşey olur yani ne olursa olsun ya haberleşelim
birbirimizle, çocuk dedi komutanım dün akşam dedin ya dedi ara diye bende arıyorum rapor
ediyorum sana ben dedi eve gidiyorum niye arıyor beni ben en kıdemli SAT subayıyım orada,
komutandan sonra gelen ikinci amirim. Arıcak tabi çocuk beni konuştuğumuzda bu nedir
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durum? temiz birşey yok birşey yok tamam peki hadi kolay gelsin sağol hadi görüşürüz bu
kadar. Birşey yok tamam peki hadi kolay gelsin.Şimdi bu Erme Onat'la bizim yaptığımız
telefon görüşmesinde, Erme'nin bana benim daha doğrusu nedir diye sorduğumda temiz
birşey yok demesi üzerine benim birşey yok tamam peki hadi kolay gelsin sözü iddianameye
şu şekilde girmiş. 22/04/2009 tarihli telefon görüşmesinde, şüpheli Erme Onat'ın şüpheli Ali
Türkşen'i arayarak emniyet görevlilerinin evinde arama yapması ile ilgili olarak
konuştuklarında şüpheli Ali Türkşen'in sorması üzerine, evinin Erme'nin temiz şeklinde cevap
vermesi bir yandan evinde bulunan muhtemel delillerin yok edildiğini ortaya koyarken bir
taraftanda şüpheli Ali ile Erme arasındaki ilişkinin normal bir iş ilişkisi dışında örgütsel bir
ilişki olduğunu ispatlamaktadır. Bu konuşmada şüpheli Ali'nin şüpheli Erme'nin evinde bir
delil bulunması ihtimalinden dolayı yaşadığı tereddüt ve evin temiz olduğunu duyunca
yaşadığı rahatlık altı özenle çizilmesi gereken bir ayrıntıdır. Bu görüşmeden şüphelilerin
mevcut suç delillerinin ele geçmemesi açısından gereken tedbirleri aldıkları ve delilleri yok
ettikleri veya başka bir yere sakladıkları anlaşılmaktadır. Ben konuşmayı müsadenizle tekrar
okuyorum. Nedir durum?, temiz birşey yok, birşey yok tamam peki hadi kolay gelsin, şimdi
birşey yokla tamam, tamampa peki arasında küçük bi es var saniyenin onda biri kadar o arada
o benim rahatlığımı altı özenle çizilmesi gereken rahatlığımı yakalamış herhalde. Soruşturma
makamı iddianameyede böyle geçmiş, rahatlık altı özenle çizilmesi gereken bir ayrıntıdır. Ben
sizin takdirinize bırakıyorum ıııı birşeye yalnız katılmıyorum benim Erme'yle evet aramızda iş
ilişkisi yok. Biz işçi falan değiliz banka memuruda değiliz, dünyada bir tek meslek grubu var,
adı diyor ki silah arkadaşı. Silah arkadaşı, iş arkadaşlığı olmayacak tabi yani ben Erme'yi tabi
arayıp soracağım, tabi aramızdaki ilişki iş ilişkisi olmayacak. Bizim bir işimiz yok. Bizim bir
vazifemiz var. Bu vazifenin adıda vatan savunması, ülkenin bayrağını ve insanını kendi
canından çok sevmek, korumak, onurlu bir yaşam sürmek ve gerektiğinde onuruyla ölmektir.
Bunun adını iş ilişkisi olarak nitelemek tamamen yanlıştır. Bunu kesinlikle kabul etmiyorum.
Bu arada küçük bir ayrıntı bunu ben efendim araya girmek durumundayım. Şimdi o gün ben
Ercan Kireçtepe'nin kapısının önünde sonradan isminin Fikret Seçen olduğunu öğrendiğim
savcımızla sohbet etmişim zaten bi bir saat sonra falan bilmiyoruz ki şimdi biz bi eve savcımı
gelir kim gelir. Takım elbiseli bi bey kapının önünde oturuyor şeylesandalyede, sohbet
ediyoruz. Sonra baktım bi diğerlerinden farklı birisi sordum Fikret Seçen'miş, şimdi biz tabi
Turhan'da gerçi 228 gün tutukluluktan sonra serbest kaldı. Hepimiz hani daha doğrusu onlar
savcılara suikast düzenleyeceklerdi. Şimdi biz bu binada aralarda hep karşılaşıyoruz. Ben
aylar sonra ilk defa şu merdiven başında Fikret Bey'le karşılaştım. Ne yapayım refleks yani
şimdi ben buyurun Mehmet Berk bey geçti bizim evimize gelen. Ne yapayım yani selam
veriyorum nasılsınız diyorum. Çoluk çocuk nasıl diyorum hal hatır soruyorum refleksimiz bu
yani. Ama bizim arkadaşlarımız şeyle suçlanıyorlar yani bizde tabi o örgütün üyesi
olduğumuza göre kendilerine suikast yada onları efendim etkisiz hale getirmekle suçlanıyoruz
ama bizim bizim doğalımızda bu yok yani. Dahada ben ötesini geçtim şuradan öğlen arası
veriliyor köşedeki dürümcüye gidiyoruz. Bu mahkemenin birçok üyesini ben görüyorum
orada, yani hiç korkmuyorlarmı biz böyle onlara bir kötülük yaparız diye böyle ağır ceza
mahkemesinde varmı aralarda gidipte dürümcüde beraber hani mahkemeler biraz daha uzarsa
masaları birleştireceğiz yani. Hani bizden en fazla kötülük acılı şalgam suyu falan yollarız
yani o olur yani başka bir ben, ben böyle insanları bunlarla suçlanmakta benim ağırıma
gidiyor. Dolayısıyla hayret ediyorum yani bu bu bu iddianamede benimle ilgili kısımlar nasıl
yazıldı diyecekte birşey bulamıyorum. Sonra bir tane daha var, Onur diye bir arkadaşım var,
iddianameye girmiş. Bu olaylar oluyorken akşam saatlerinde 20:55'de arıyor beni 20295 kayıt
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numaralı telefon görüşmesi, ismi onur olan sivil bir arkadaşım ki onlada bizim tanışıklığımız
gölcük depremi sırasında, gölcük depremi sırasında benim gibi bir sürü birbirinden habersiz
sırf depremden enkazdan insan kurtarmak için giden SAT ihtisaslı personelle tanışan sivil bir
şahıs. Kendisi bir iç mimar, insan kurtarmaya gitmiş enkaz başında tanıştık çocukla, çokta
yüreği pırıl pırıl bir çocuk ama biraz geveze sağolsun aradı beni akşam. Konuşuyoruz yani,
abi diyor ne oldu diyor yurt dışından yeni geldim diyor. Diyorum Onurcum böyle işte ya
birşeyler çıktı işte falan keyfimde çok yok ama onur ısrarla sürekli soruyor soruyor bir kaç
kişi ilede tanıştı orada SAT, SAT'lardan. Şimdi bana dediki biliyorum ben kimleri tanıdığını
ama kimler var abi tutuklanan senin grubun hepsini tanırım dedi. Ya biliyorum tanımıyor
şimdi Turhan'la tanışmadı, Ercan'la tanışmadı, Levent'le tanışmadı ben şimdi nasıl anlatayım
ona. Lafıda çok uzatmak istemiyorum canımda sıkkın. Şöyle cevap verdim. İşte benim grubun
hepsi böyle söyleyeyim yani. Şimdi ama Onur yine tatmin olmadı hala devam ediyor. Kim var
abi diyor Caner varmı diyor, e hani ben sana dedim işte benim grup dedim ya bu şeydi hani
bir itiraftı. Onur yine tatmin olmamış hala soruyor ama bunu iddia makamı benim bir itirafım
olarak algılamış. E ben bakın buraya kadar kaç saattir konuşuyorum sırf şu metinde 40'a yakın
grup kelimesi kullandım ben. E sonra çocuğu aradım dedim ki, Onur sen o gün ne maksatla
grup dedin dedim. E abi ben senin birliğine ziyarete geldiğimde o sizin birliğin girişinde su
altı taaruz grup komutanlığı yazmıyormuydu dedi. Bende o zaman kurtarma grup
komutanıyım. Grup çok sıradan bir konuşma lisanı ha ama siz illa bir grup istiyorsanız evet bu
arkadaşlar benim grubum yani. Benim hayatta tanıdığım en delikanlı insan grubu. En mert
insan grubu, en asker insan grubu. İlla bir grup itirafı bekliyorsa soruşturma makamı onuda
itiraf ediyorum. Benim hayatta tanıdığım en dürüst en namuslu, en sırtımı dayayabileceğim
arkadaş grubu. Ama terör örgütü grubu değil. Ama iddianamede böyle takdir edilmiş. Birde
bir rapor var 23 nisan tarihinde yazılmış, bu rapor bende yok gizli olduğu için iddianame
eklerine konulmamış. Mirsad Alaylar 2009 isimli benim Orhan Yücel Albay'ımın bana
verdiği bir emirle hazırladığım rapor. Şimdi bu rapor bütün arkadaşlarımıza böyle bir rapor
tespit edilmiştir diye yazılmış. Yani oradan bir suç isnad etmiyor yani bulunmuştur ve
devamında bilmem şunun ispatıdır demiyor vardır diyor. Ben o raporu görmek istiyorum yani
benim raporum olup olmadığınıda bilmiyorum şu anda şu an sizin eğer varsa o hiçbir gizliliği
yok. Okunması lazım bunun avukatlarda bilmiyor. Hiç biri bilmiyor. Yani neye göre savunma
yapılacak belli değil çünkü iddianame eklerinde yok bendede yok çünkü benim işyeri
bilgisayarı görev bilgisayarıydı, oda ben tayin olunca kaldı orada. Bende hiç öyle bir rapor
yok şu anda. Yani bunu mümkünmü acaba bizim temin etmemiz. Yani şu anda okumamız.
Başka türlü ben onun üstünde konuşmadan birşey söyleyemem yani. Yada oradan bir suç
isnad ediliyorsa evet var orada ben birşeyler söyledim. Eğer varsa onun ben ııı yani okunması
lazım. Şimdi bu raporu ben 23 nisan günü, 23 nisan günü ııı oğlumun okuldaki müsameresi
sırasında telefonla çağırılarak komutanım Orhan Yücel albay tarafından verilen bir emirle
hazırladım. Acele birliğe gel dedi ve gelişen durumlarla ilgili bir rapor hazırla dedi. Bende o
raporu çokta sıkıntılı bir dönem kendimce bir kurmay subayın kıvraklığıyla , bildikleri
kadarıyla, o ana kadar ki tespit edilen hususlarla bir rapor hazırladım. Ancak o gün bir şey
daha oldu bu dava ile ilgili çok önemki bir husus. Bir kaç arkadaş yazdığım rapor arasında
SAT grup komutanlığında yazıyordum bana geldiler ve dedilerki Ercan Kireçtepe'nin
dolabında bir kısım mühimmat var, Özgür Kaya yüzbaşı bunları almış biz bunları emniyetli
bir yere çıkardık biz bunu ne yapalım. Denizemi atalım saçalımmı ne yapalım? sordular.
Sakın dedim öyle birşey yapmayın bekleyin ben size dedim haber veririm sakın dedim suç
teşkil edecek kesinlikle birşey yapmayın. Bu o olay o esnada bir Ercan Kire.. yani ifade
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şekliyle Ercan Kireçtepe'nin dolabındaki bir kısım mühimmatın bir çantaya konularak SAT
grup komutanlığında bir yere kaldırılması olayı bana bildirildi. Bende hiçbirşey
yapmamalarını benim durumu amirlerime rapor edeceğimi söyledim ancak ben ertesi gün o
ara benim hakkımda da bir ihbar gelmiş. İhbarda da diyorki, Ali Türkşen diyor, Halil Cura,
Ferudun Arslan, Sadettin Doğan, Ali Türkşen bunları yönlendiriyor, akşamları diyor birlikten
çıkarken ceplerine diyor dikkat çekmemek için mermi dolduruyorlar sonra bunları
biriktiriyorlar bir evde sonra bunları kullanacaklar diyor. Tabi askerliğini yapan hatta
yapmayan insanlar bile akıl edebilir ki kuruyemişçi dükkanı değil bi askeri birlik yani akşam
çıkarken hadi bana verin bir avuç mermi diye cebinize koyamazsınız yani. Cephanenin açılma
standardı var giriş çıkış kaydı var. Kaç mermi çıkıyor ne sebeple çıkıyor, atışamı gidiyor bir
çok form var. Siz onu kendi başınıza alamazsınız ama ertesi gün 24 nisan günü benim evime
Kuzey Saha Deniz Komutanlığı askeri savcılığı bir heyetle geldi ve evimde, arabamda,
makamımda arama yapıldı. Bütün bilgisayarıma, harici belleklerime, CD'lerime hepsine el
konuldu. Zaten ben hani hiç bu işler bana ulaşır diye beklemediğim için bir suçluluk
psikolojisiyle bari CD'lerimi bir yere kaldırayım şunu bir yere koyayım diye birşey geçmediği
için aklımdan 160 tane CD verdim ben askeri savcılığa. Tüm bu olaylardan çıka çıka en
sonunda sadece şahsi bilgisayarım o da yine, iyi niyetli bir sebeple ama tabi emre itaatsizlikte
ısrar olarak algılandı birlikte bulundurduğum için makamımda hakkımda bir dava açıldı. O
davada 30 haziran tarihinde resmi gazetede yayınlanan 6000 sayılı kanunla disiplin suçuna
çevirildiği için o konuda da disiplin mahkemesinde bir davam görülecek, ama bunun dışında
hiçbirşey yok. Boş bir kovan dahi bulamadılar evde yok yani benim öyle bir alışkanlığım yok
yani evde hiçbirşey tutmuyorum öyle bir biriktirme huyumda yok. Bu arada bu olaylar
gelişiyorken Eren Günay diğer arkadaşlarla birlikte tutuklanmadı. İzmirde tatbikatta olduğu
için geç tutuklandı. Eğer bir anlam ifade edecekse daha öncede söyledim. Çünkü bir örgüt
bağlantısı anlamında çok hassasiyet gösteriyor soruşturma makamı, ben Eren Günay'ıda
aradım. Evinden, ne yapıyorsun ne ediyorsun birşeye ihtiyacın varmı halin hatrın nedir diye
yine onada sordum diğer arkadaşlarımla yaptığım konuşmalar gibi. Bu sırada Turhan Ecevit
yurt dışında olduğu için onu defaeten aradım. Ben onu biliyorum evine insanla.. evine
gelinmiş, aranmış, bütün malzemelerine el konulmuş, Turhan Ecevit yurt dışında, oradan
diyorki komutanım ne yapın edin beni döndürün diyor yani ben bir an önce gelicem,
gelecekmiş diyecekmiş ki benim hiçbir alakam yok bununla diyecekmiş sonra serbest
bırakacaklarmış onu, gelmedi yani gelemedi getirmediler çünkü tatbikatın devam etmesi
gerekiyordu. Ama ben onu defaeten aradım. Bu aramalardan bir tanesi 26 nisan'da 22:00'da
20316 telefon numaralı telefon görüşmesi. 14 dakika 5 saniye sürmüş üç buçuk sayfa dökümü
var. İddia makamı demişki bu üç buçuk sayfanın içerisinde konu ile hiç alakası olmayan, ama
özetle demiş, özetle sondan 5 satırını almış ben demişimki, yok üzülecek birşeyde kaldığı için
acı tarafı bak benim şimdi 21 nisan akşamı durdu zaman yani benim saatte ilerlemiyor
efendim takvimde ilerlemiyor. Cep telefonunun pilini çıkartıyorum artık benim için herşey
bitmiştir. Turhan'da demişki bende artık benim içinde herşey bitmiştir. Tamam hadi uğraş
yinede çok olmadık birşey senin duyamayacağın birşey olursa hani bilgi için seni ararım bunu
konuşmuşuz özetle. Şimdi ben efendim savcılık mesleğini bilmiyorum tabi tahsil etmedim
ama çok özet çıkardım sayfalarca, bu özet değil. Onun içine bakarsanız şu çıkıyor ortaya, bizi
dinliyorlar, dinliyorlar ertesi gün televizyona veriyorlar. Yani biz Turhan'la konuşuyoruz
dedim ki Turhan'a, Turhan bizi dinliyorlar yetkililerin yaptığı açıklamaya göre diyor.
Soruyorum hangi yetkili yapmış deniz kuvvetlerimi, genel kurmaymı hiç kimse açıklama
yapmamış. Bizim ağzımızdan çıkan kelimeler ertesi gün televizyonlarda alt yazı geçiyor.
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Benim tamam alnım açık yani istersen dinleyin sıkıntı yok ama niye televizyona veriyorsunuz
yani. Verecekseniz bende telefonun pilini çıkartıyorum, mecburmuyum ben dinletmeye
kendimi. Ha bunu diyor ki tamam artık çıkarttılar pilini bişey gizliyorlar yok dinleyin yani
normal ben dinlesen zaten ondört dakika beş saniyeyi doğru tahlil etseler biz zaten onu
anlatıyoruz ya çocuk kıvranıyor orada diyorki beni bir an önce getirin efendim ben ne
yapacağım buralarda duramıyorum suçsuzluğumu ispat edeyim geleyim, Turhan diyorum
azıcık sabırlı ol işte hergün konuşuyoruz en son dedim ki Turhan bizi dinliyorlar ben seni
artık aramayacağım kusura bakma, ama iddia makamı özetle demiş, özet falanda çıkarmamış.
Ben çok net hatırlıyorum 25 Nisan gibi Habertürk televizyonundan bizim bir önceki gece
konuştuğumuz şeyler alt yazı geçti. Çok net yani habertürk'te alt yazı geçti. Şu şunu dedi bu
bunu, yetkililerin dediğine göre diyor. Ama biz bunu bitmiş herşey demişiz. Yani niye bitmiş
demişiz bizim için herşey bitmiş. Bulunan mühimmat konusunda hayıflanmışız , katliam
yapamamışız, çocukları öldürememişiz, bunun için hayıflanmışız herhalde bunun için herşey
bitmiş, bunuda sizin takdirinize bırakıyorum. Biten aslında şu bizim meslek hayatımız bitti.
Şimdi Allah selamet versin tabi komutanlarımız öyle takdir ettiler öyle bir görev yerine
verdiler beni, bizim çayımızı demleyen Zahrettin Polat daha fazla mesleki tatmin alıyor
olabilir yani en azından o diyorki komutanlarıma çay demliyorum. Bir masa bir sandalye
oturuyorum bütün gün. Öyle bir görev yeri var. Askeri kütüphane memuru öyle diyeyim.
Kurmay albay, oturuyorum bütün gün. Yani arada bir evrak olucakta bakıcam onada bir
yönergeyle ilgili bir yorum yapıcam. Turhan Ecevit Nato'da şey veriyordu ders veriyordu
amerikalılara, şey alıyor satın alma, satın alma komisyonu, satın alma komisyon üyesi,
yumurta peynir alıyor hergün. Komisyonda oturuyor en güzel zeytin nerede onu alıyor SAT,
ikimizde bir ömür geçirdik. Bu bitmek değil yani, bunu biz bittik meslek olarak, birlik
olarakta şu oldu. Bu olaylar başladıktan sonra bir yıllık süreçte hiç hayatında gelmediği kadar
su altı grup taaruz komutanlığına genel kurmay başkanımız geldi, deniz kuvvetleri
komutanımız geldi. Üst rütbeli komutanlar hergün oradalar. Çok güzel birşey tabi
komutanlarımızın ilgisi ama bi birlikte o kadar sık komutan geliyorsa da bir terslik var. Sonra
komuta yapısı değişti. Tamamen başka bir teşkilata geçildi. İkiye bölündü, uzun adaya bir
grup gitti. Hepsi bu olaylardan sonra ve en önemlisi evet biz o arkadaşlarımıza güveniyoruz
hergün dua ediyoruz. Allah onların yoluna hiçbir engel çıkarmasın çok iyi görev yapsınlar. 5-
6 yıl sonra görev yerine gelmesi gereken bütün gençler hop diye yukarı kaydı. Bizim bütün
tecrübe falan o yumurta alıyor ben gazete okuyorum. Resmi yayın okuyorum bütün işim bu
yani, bir masa bir sandalye o da yumurta alıyor. Nereye gitti bu kadar tecrübe yok. Bu bitmek
değilmi? ha bu durum bizim tabi tutuklu arkadaşlarımızla mukayese edilirmi, tabi edilmez o
daha beter yani onlar 15 aydır yani hadi deseki gel sen buraya sen hapiste dur ben gideyim
orada gazete okuyayım ee tabi doğru haklı çocuğun yeridir yani. Ama bu bizim şey bitmemiz
değil yani vay biz çocukları katledemedik. Bizim cephaneleri buldular. Tüh tüh tüh bu değil
yani. Biz onun için bitmedik. Bu değerlendirmeyide sizin takdirinize bırakıyorum. Sonra buna
telefon konuşmalarında kayıtlarda var eklerde emekli olan insanlar birbirini aramış aynı böyle
yakınmışlar bizim gibi, bir tane Hayri Erdoğan emekli bir arkadaşımız Cengiz Caneroler
20:27'de 22 Nisan günü diyorki cephaneliği kastederek 10 defa sayılmıştır yani budamı
başımıza gelecekti bu nedir ya?, Öyle demiş oda demişki Allahım ya yani budamı başımıza
gelecekti. Yani buda başımızamı gelecekti ne cephanelerimiz gizli cephanemiz
bulunacakmıydı değil, cephanelik defalarca sayıyor komutanlar geliyor sürekli bi, bir terslik
var yani. Bizim hiç olmamamız gereken ters kötü bir ünvana sahip olduk, biz onu
yüreğimizde hissediyoruz. Bu bizim bitmemiz bu. Sonra aynı dönemde bakın bu işler nisan
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ayında oluyor, 8 mayıs günü, 8 mayıs günü tayinler açıklanacak. Ben tabi naif bir şekilde
diyorum ki kurtarma su altı komutanı herşeye rağmen oluruz. Komutanım burada daha sonra
bana dedi ben dedi senin tayinini durdurdum dedi. Sen kurtarma su altı komutanı oluyordun,
kaldı ki yine gönül koyuyorum komutanıma, madem o kadar aynı örgütteydik bir azıcık kıyak
geçse ya, E hani şimdi yapıversin ne olur tayini. Diyorki bana ben diyor bu işten temizlen diye
diyor feraha çık diye diyor ben durdurdum diyor. Emre aldırdım seni diyor. Bi iki ay geçsinde
diyor bütün leşler bitsinde sonra yine tayin ederiz Alicim dedi. Şeyde demiyor komutanım ya
ne demek canım biz hepimiz aynı örgütün adamı değilmiyiz vereyim ben seni oraya buluruz
bir kolaylık, yok haberi yok ama bilse kesin yapacak yani. Birbirimizden haberimiz yok.
Şimdi bunlar oluyorken, bunlar oluyorken ıııı 8 mayıs tarihinde tayinler biz Turhan Ecevit
SAT grup komutanı olacak, ben Kurtarma su altı komutanı olucam, efendim Eren Günay SAT
kurs komutanı olacak, muazzam biz böyle kadroyla geliyoruz. El birliği ile komutanlığımızı
acaip bir yere getireceğiz. Vah tamamen bambaşka bir tayin çıktı. Çok ters bir sürü bi tayin
oldu. Şimdi bu benim başta söylediğim Oktay Yarbay ile Kürşat Yarbay ikiside ayrı ayrı bana
gelip tayin taleplerinde bulunmuşlardı biraz önce arzettim ve hatta aramalar sırasında ikiside
ayrı ayrı geldi bana dediki, sakın bu olaylar sürüyorken komutanım, siz bu konularda
etkilisiniz bizi SAT grup komutanı tayin etmeyin. Biz bu töhmetin altında kalamayız. Bizim
arkadaşlarımız hapiste, hapse giriyorlar, soruşturmaları sürüyor yani biz nedir sakız bizi öyle
birşey yapmayın. Hatta verin bizi başka bir yere bizim üstümüzde böyle bir şaibe kalmasın
dedim helal olsun çocuklara bak böyle birşey düşündüler. Bunuda bir telefon konuşmasında
Turhan Ecevit'e söyledim ama Turhan adamları tanıyor inanmadı. Ben ona söyledim dedim ki
ikiside ayrı ayrı geldi böyle böyle konuştular. Bakın Turhan ne cevap veriyor, valla
bilmiyorum günahını almayayım bu kadar günahını almayayım bu kadar büyük bir olay
olacağını belki düşünmüyordu kim yaptıysa kim mesnetsiz iftiraları kim attıysa. O
arkadaşların samimiyetinede inanmamış oda o benden daha iyi tanıyor herhalde. 8 mayıs
tarihinde tayinler yapıldı ve bizim Oktay Erdem yarbayımız Turhan Ecevit'in yerine
olmayacağını biliyorken SAT grup komutanı tayin oldu. Bizde ertesi gün rastlaştık onunla,
şimdi siz bana desenizki komutanım sakın beni buraya tayin ettirmeyin. Bunun 3 gün
sonrasında bir karşılaşırsak ne yaparsınız insan olarak, hayatın olağan akışı, refleks olarak
dersinki yani ben öyle derim ya komutanım yalanda olsa öyle deyin ya, ya komutanım biz
sizle iki gün önce konuşmadıkmı, biz bunu şimdi nasıl kaldıracağız yani hani öyle değildi.
Hayır arkadaşımız tebrikleri kabul etti. Hiç bakın en ufak bir yüzünde bir mimik yok.
Teşekkür ederim, hayırlı olsun Oktay dedim. Teşekkür ederim dedi ve geçti gitti. Herkesde bu
şekilde aynı şeyi temposu tebrikleri kabul yönünde, ve 8 mayısta tayin çıkmış
arkadaşlarımızın tamamı tutuklanmış, Turhan Ecevit yurt dışından gelecek tutuklanacak, 11
mayıs tarihinde Satgah grup diye bir siteye bir şey atmış email atmış. Çin bambu ağacının
yetişme felsefesi diye, efendim bu ağaç böyle 5 senede sulanıyormuşda, 5 senenin sonunda 6
ayda bir anda 27 metre boya ulaşıyormuş bunun felsefeside şuymuş, bir süre için çalışın, bir
süre tahammül edin, her zaman inanın ve hiçbir zaman geri dönmeyin, 3 gün sonra tayin
çıktıktan sonra, bizimki tabi şey yani tevatür biz herhalde fazla alıngan oluyoruz ama bu
arkadaşımızda interneti çok etkin kullanan bir arkadaşımız iki gün sonra bir arkadaşımız
birlikten cevap yazmış ona, güzel bir çin öğretisi ancak, tohum kimdir nedir, gübreyi suyu
veren kimdir gübre nedir su nedir, hepsinden öte bir süre tahammül edilen nedir, her zaman
inanılan ve geri dönülmeyen nedir, dönen kimdir, dönmeyenler kimdir, şimdi bunun
yerimidir, cevap yok görmedim ben onu diyor. Bu arada 155 polis mail ihbar hattına 10
mayısta bir şey geliyor, diyorki 10-11 mayısta aramalarda bir kısım mühimmat bulunmuş
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panik halinde insanlar çubuklu'dan şeye atmışlar, denize atmışlar, bizler atmışız panik halinde,
güzel mühimmat çok güzel, ama sen niye çubuklu'dan atıyorsun yani serbest dalışla bile
bulunabilecek bi yere, orada eski kurtarma su altı komutanlığı var. Yani oraya böyle yakın
olsun ki oraya böyle ha sonra demişki ya belki bunu bunlar anlamaz 2 tanede biz böyle
kırmızı üstünde SAT yazan pkaka koyalım ki hani vallahide billahide bunlar attı denilsin diye.
Niye atıyorsun onu denize?, atmasan ne olur?, kulüp kart ne bu niye atılıyor?, boş kovan, cep
telefonu parçası niye atılıyor belli değil. Ama o bölgede görev yapan bütün dalgıç su altıcı
personel bilir hiç uğraşmanıza gerek yok bir torbamıdır o nedir beykozdan bir buçuk lira
vereceksiniz karşıya geçmek için yeniköye az açılın 70 metre orası, sallayın gitsin boğaz
trafiği hattınımı durduracaklar yani. Çok canınız gezmek istiyorsa adalar vapuruna binin 1200
metre var fay hattı hayatta bulamaz kimse Türk Deniz Kuvvetlerinin teknolojisi bile yetmiyor
niye atıyorsunuz çubukluya birde içine niye SAT plakası koyuyorsunuz. Bilinsin yani sakın
yani şey yapmayın yani bu kesin yani kesin SAT'ların demek için. Sonra yine bu olaylar
devam ediyorken 28 mayıs tarihinde ben sabah mesaiye başladım Oktay yarbay yine tesadüf
telefon etti dediki savcılarımız burada bir ekip var SAT grup komutanlığında işleri yarım
kalmış herhalde aramaya devam edeceklermiş iyi dedim yani beni niye arıyor gene böyle ben
hani komutandan sonraki ikinci adamım diye, içimede bir kurt düştü ama yani diyorum benim
ne alakam olurki yani alnımız açık birşey yokki. Yarım saat sonra eşim telefon etti, bir dedi
eve kadar geliver sayın savcı burada terörle mücadele ekibi, tamam dedim geliyorum ben.
Evrak çantam var şundan daha yassıydı içine malzemelerimi koydum ayırmıyorum yanımdan
yani bişey olur not tutulur defter falan, eve gittim yani bizim ev falan aranmaya başlanmış,
Mehmet Berk biraz önce geçti. Devlet geldi ya bizim evimize biz şimdi misafir ne yaptık.
Önce bir hoşgeldiniz dedim. Nasıl yardımcı olabilirim dedim. Sonrada dedim hanıma çay
sordunmu misafirlere, kahvemi içiyorsunuz çaymı içiyorsunuz misafir gelmiş eve. Sonrada
polis arkadaşlara dedim nasıl yardımcı olayım ben size, e komutanım şurayı arayacağız burayı
arayacağız. Buyurun arayın. O sırada ben yani buraya kadar iyiydi de, çok büyük bir açık
verdim orada benim defterimin içinde zamanın durduğu gün diye yazılı bir takvim var. Yani
buraya kadar iyiydi yani burada benim terör örgütü üyeliğim reddedilemez şekilde ortaya
çıktı. Şimdi benim bu defterimi bikere ben getirdim eve, evde falan bulmadılar o benim
çantamın içindeydi çünkü ben günlük bütün bana onlarca soru sordular onun içinden o öylemi
bu böylemi bu hepsine ben cevap verdim. Hiçbir suç unsuru yok. Bula bula bula en son bunu
bulmuşlar zamanın durduğu gün. Çok önemli bu zamanın durduğu gün, ona şöyle bir yorum
getirmişler. Yasal çerçevede görevlerini yapan kamu görevlilerine bir kurmay albayın tepki
vermesi ancak onun terör örgütü üyesi olmasıyla açıklanabilirmiş. Yani ben onlara tepki
veriyormuşum yani niye geldiniz niye arıyorsunuz. Yani ben şimdi utanıyorum ya şimdi ağır
ceza mahkemesinde bilmiyorum ya böyle tecrübeleriniz varmı sizin yani meleklerin kanadıyla
uğraşıyoruz.Bu benim günlük takvimim bakın yani artık gülermisiniz ağlarmısınız hergün
yuvarlak yuvarlak işaretlemişim çünkü hergünün sonunda diyorumki bugün şunu yaptım
bugün bunu yaptım yarın şunu yapıcam, hop bi yuvarlak atıyorum. E şimdi 21'i durduya işler,
10 gün falan geçti aradan aa bi baktım işaretlememişim takvimi, ondan sonra bakın hep çentik
çentiktir. Baktım dedim ya 10 gündür neler geldi başımıza arkadaşlar hapse girdi orada
birsürü kazı oldu bilmem ne birde dedim takvim burada durmuş herhalde zamanki
işaretlememişim. Hislendim böyle bir yuvarlak aldım zamanın durduğu gün. Hani benim
kimseye falan bi tepkim yokki hani kimseye ben yardımcı oldum eve gelen ben ne tepki
yapacam yani ama bunu diyorlarki siz tepki olarak ancak bir kurmay albay bunu defterine
yazabiliyorsa bunun diyorlarki sadece bir tek açıklaması vardır. Bu açıklamada onun ancak
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terör örgütü üyesi olmasıyla açıklanabilir diyorlar. Peki diyorum ben o zaman biz teröristiz
naif teröristler yani, literatüre gireceğiz ne yaptınız eylem olarak, defterime yazdım zamanın
durduğu gün yakaladılar beni. Aynı dönemde aynı bakın aynı olaylar olduğu dönemde 21
nisan günü gelmiş Allah rahmet eylesin ben o çocukla tanışamadım, 27 nisan sabahı 5:30'da
bostancıda bir hücre evine baskın yapıldı devrimci hareket üyesi Orhan Yılmazkaya, terörist
nasıl oluyor. 5:30'da kapı çalınıyor hop arkadaş diyor ben teröristim cephanem var ben
çatışırım hop bi el bombası Semih Balabanlı Allah rahmet eylesin şehit, o bizim kazıya gelen
çocuklardan 5 tanesi yaralı. Hepsini sedyelerle televizyonda seyrettik. Terörist çata çata çata
çata çatıştı. Mermisi bitti vuruldu tamam hah çok güzel terör örgütü. Dimi efendim şimdi
bakın bende terör örgütüyüm yani bende terör örgütü üyesiyim. Ne yaptım ben defterime
zamanın durduğu gün yazmışım. Allah herkese böyle bütün devletlere böyle hayırlı terörist
versin yani çok iyi birşey yani, bu kadar yani eylem ne zamanın durduğu gün defterime
takvimime işaret koydum. Şimdi tabi bunlar insana şunu düşündürüyor. Kardinal Rişoryo diye
fransız bir devlet adamı var 1585 ile 1642 arasında yaşamış diyor ki bana en şerefli insan
tarafından yazılmış 6 satır verin size o insanı asmak için bir mazeret bulayım. Şimdi devir
ilerledi tabi şimdi 21. Yüzyıldayız 6 satıra gerek yok 3 kelime zamanın durduğu gün hop as, 3
kelime öyle 6 satırla falan uğraşmayalım. Şimdi bu olaylar oluyorken 28'inde ben tabi bir
yandan böyle aranıyoruz falan hanıma diyorum ki, gömleğimi ütüle takım elbisemi giyeceğim
falan Mehmet Berk sayın savcımda diyor ki, albayım yani çok heveslisin ama biz seni
tutuklamayacağız ya diyor. Olurmu diyorum ben Ercan'dan biliyorum siz geliyorsunuz işte
korkutmamak için öyle diyorsunuz sonra sonuna doğru alıyorsunuz ben çantamı
hazırlayayımda falan diye başladım çanta hazırlamaya, iyi sen bilirsin ama dedi biz dedi yani
tutuklama kararı ile gelmedik. Ben dedim olsun çanta hazır olsunda sonra son anda hadi
deyince şimdi şey yapmasın ütülü gömlek olsun falan aa tutuklamadılar. Dedim kesin bi
sebebi var bunun bişey oldu yani bişey olacak, bişey olacak onun için tutuklanmadım ben. 24
saat geçmedi çıktı ortaya ne olduğu, ertesi gün akşam saatlerinde Oktay Erdem yarbayımız
eve geldi benim. Gelicem şimdi efenim oraya,Bir oraya ben şimdi o kısma gelene kadar araya
birşey daha şey yapayım bir ihbar maili üzerinden gidiyorum. Şimdi birde bizim soruşturma
makamımız, yani biz kanlı canlı ben hayatta daha altına imza atmadığım hiçbirşey yoktur yani
ben diyorum Ali Türkşen bunu söylüyorum altınada imzamı atıyorum yeterli olmuyor. Ama
bir şahıs ihbar mektubu atıyor onun ismi iddianamede şöyle geçiyor, duyarlı kamu görevlisi,
duyarlı kamu görevlisiymiş. Şimdi sayın savcım geçen Kadir amiralimizeydi galiba, köstebek
nedir yada size köstebek nedir, köstebeklik falan değil köstebekliğin bir şanı var. Yani oradan
aldığınız bir bilgiyi öbür tarafa, bilgi, bu öyle birşey değil. Köstebek falan değil bunun adı
iftira yani Ali Türkşen diye biri var bu %1 yani hayatın %1 gerçeği, %99'u şey yapın ekleyin.
Bu bunda bu köstebeklik falan değil bu. Bu mektuplarıda yazıyorlar bizim soruşturma
makamımızda duyarlı kamu görevlisi diyorlar buna, şimdi temmuz ayında mayısa dönücem
tekrar, sayın savcımız Zekeriya Öz şeye gitti. Bu bulunan patlayıcılarla ilgili koç müzesine
gitti. 9 temmuz 2009'da keşfe ve ben açıkçası çok sevindim gazetede okuyunca dedimki,
bizede gelir belki bigün niye bizim orda çünkü hiç keşfe falan gelinmedi, bi hayatın olağan
akışına uygunmudur bu falan diye bakıcaklar herhalde, Koç müzesinde iskandil cihazının
içinde bir poşette TNT kalıpları bulundu onunla böyle 300 çocuk falan öldürülecekti, şimdi
ben efendim çok vaktinizi almadan şöyle birşey yaptım. Bu evde olan malzemeyle, evde dün.
Söyleyeceğim şimdi, şimdi o torba bu torba, bi tane poşet şeyi bulamadım ama ben reklamda
olmasında, aynı böyle kavuniçi saniyeli fitil, evde böyle anten bişey buldum bu 160 santim
deil ama bu 2 metre kesmedim bunu, hanım kusura bakmasın iki tane sabun kalıbı aldım
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evden TNT yerine, aynı böyle sarı ikiye bölünmüş, burgu fişeği diyor iki tane fener buldum
evde 100'er gramlık TNT varmış içinde, birde oğlanın pastel boyalarını kaçırdım 6 tane şey bu
fünye, mekaniki fünye, aynı bu ebatta bu. 300 çocuk öldüreceğiz bununla şimdi. Birde
torbadan şey çıkmış üçlü priz onu önemsememişler bulamadım evde ikili vardı. Bunlarıda bir
torbaya koymuşlar. Şimdi bunlar SAT personeli çok yetenekli tecrübeli, ne diyor savcımız,
patlayıcılar kolaylıkla bulunamayacak bir yere saklanmış günlük yaşam koşullarında
unutulması mümkün değil basit bir işlem ile kullanıma hazır hale getirilebilir. Şimdi ben
olmuş olayım yani, bilmiyorum kim koydu onu oraya, bak torbaya koydum bunları, 8 kişi
ziyaret ediyor 45 dakikalık sürelerle Koç müzesindeki deniz altıyı. Bu torbayı herhalde
sallaya sallaya elimde girdim şeye denizaltıya, ha bunuda niye hazırlamadım bilmiyorum yani
bi eylem amacım var. Gezdim denizaltıyı sonra paniğe kapıldım bir anda herhalde
bilmiyorum ki, hani kış günü ben şimdi bu 2 kalıbı cebime koysamda olur ama, böyle yani
torbaya koymuşum. Sonra panik halinde bunu iskandil cihazının üstüne bırakmışım sonrada
çıkmışım. Yani bu hayatın hangi olağan akışına uygun ben bilmiyorum yani benim aklım
almadı bu düşünce sistemine ben yetişemedim. Sayın savcımıda görürsem arada rastlaşıyoruz
hangi okulda okuduysa ben yollamıcam çocuklarımı o okula, böyle bir düşünce sistematiği
yok yani. Şunu iskandil cihazının üstünde görmüş, raporlar öyle diyor, içindekide bu kadar
kendisi görmemiş raporda diyor. Bakın bu bunla 2 tane TNT, ııı yarım libre ikiye bölünmüş,
bununla şey bir denizaltının içerisinde o kadar patlamayı tesir edecek ne var? yakıtımı var
içinde yok müze, torpidosumu var yok, gölcükte buyurun birsürü hurda gemi var ben vereyim
valla komutanlarımız müsade etsin patlatalım bakalım ne olacak kaç kişi ölecek. Bir teneke
kutunun içerisinde birşey patlatsanız ne olur ki, denizaltı ne olacak yani, denizaltı havayamı
uçacak omu beklenti, omuymuş beklenti. 300 çocuk nasıl ölecekmiş ben bilmiyorum. Birde
bu niye yani şimdi ben bunu aldım torbayı pazar torbası gibi SAT komandosu böyle dünyaları
ayağa kaldıracağım aha bununla ben elimde lay lay lay girmişim paniğe kapılmışım iskandilin
üzerine bırakmışım ben hiç anlamadım yani ve bunu hayatın normal akışına uygun görülmüş
çok sevdiğimiz müstesna bir yazarımızda demişki, karşınızdaki gücü azımsamayın ordunun
içinde hala suikast planları yapan bu suikastler için silahlar hazırlayan hükümeti devirmek için
her yolu mübah sayan her türlü felakete yol açabilecek birileri var. Bizim dün yayınlayıp
bugünde devamını verdiğimiz plan benim bugüne dek gördüklerim arasında en vahşi olanıydı
belkide. Koç müzesinde çocukları havaya uçurmayı düşünebilecek kadar çıldırmış
birilerinden söz ediyoruz. Biz, eylül 2002 bu fotoğraf, benim oğlumu koç müzesine ilk
götürdüğüm fotoğrafı bu Selim Alihan, ilk, bakın bu şahsı sırtından tanımıyorsunuz şimdi,
tanımıyorsunuz, buda o 300 kişiyi çocuğu öldürecek planın şeyi, kendi DVD'sinde çıkan
şahıs. O oğlanlar benim oğlanlar, biraz daha yan dönünce belki tanıyacaksınız, buyurun bakın
bu insanların çocukları yok. Erme'ninde çocuğu yok, Levent'inde yok. Bu oğlanlar benim
oğlanlar çocukları yokya şimdi bunların şey yapabilirler bunlar, çocuk katili olabilirler. Şimdi
burada bazı savunmalar yapıldı ben şahsen ona katılmıyorum. Benim ermeni dostum var ben
ermeni öldüremem. Benim ermeni arkadaşım ben er.. Ee benim hiç çinli arkadaşım yok ben
çinli öldürebilirmiyim yani bu insan olmakla ilgili bişey çocuğu olmayan çocuk öldürebilir o
zaman ha bunların çocuğu yok. Bana bugün bişey olsa, bana bugün bişey olsa, desemki ben
gerçi oda kendi başının derdine bakacak çocuk, ben bu çocukları al sana emanet ediyorum.
Yemez içmez Levent Bektaş benim çocuklarımı evlendirene kadar bakar. Ha o da bana dese
ki abi ben öldüm. Benim bir karım var aslanlar gibi var ailesi al bu senin kız kardeşin bunu
ölene kadar senin kızkardeşin aha kardeşim Aylin Türkşen orada Füsün Bektaş o, bumu
öldürecek bu oğlanmı öldürecek şimdi şeyleri, 300 kişiyi bizmi, haa siz deseniz ki, ya
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Albayım sen ne diyorsun şıracının şahidi bozacı sende bu işin içindesin deseniz valla
haklısınız yani bende içindeyim. Hani bende şimdi çocuklarım var ama bende öldüreceğim
çocukları öyle bi plan yaptık yani. İnsan bunlara efendim üzülüyor ama inanıyor insanlar yani,
inanıyorlar diyorlarki var yani böyle birileri, zaten sizin mahkeme yapmanıza gerek yok onlar
yargılamış bitirmiş zaten. Şimdi ben kendimle ilgili savunma yapacağım ama benim buradaki
bazı arkadaşlarım için söylemem gereken bir iki cümle var onuda burada söylemek
zorundayım. Levent Bektaş ben ona sicil verdim, sicil verdim ben ona, 2 sene benim emrimde
çalıştı. Levent Bektaş'ın kafes eylem planını yapmış olması mümkün değil yani bir manav
rolüne falan soyunup böyle birşey yapmaya kalktıysa anlarım yani. Onu bile beceremez ama,
ben onun dilinden anlarım onun Levent Bektaş'ın yazısımı değilmi, şimdi aradan çok sene
geçti belki unutmuşumdur da, yani onun bir sürü yazısına imza attım böyle bir yazı yok.
Askeri tekniğe uymuyor. Bu kadar hata ile bana yazı getiremezdi. Kafasına alır aynı imza
kartını alır geri gider. Mümkün değil bu şablonu birisi almış acemice üstünden değiştirmişler
içeriği tamamen yanlış. Ha zaten bizi içerikle uğraştırmaya çalışıyorlar ama biz daha geri
gidiyoruz. Başka bir yerde sıkıntı var. Aslında o kafes operasyonu eylem planının çıkması ile
ilgili bir sıkıntı var. Hııı ben şimdi efendim nacizane Türkiye'de de akademi okudum.
Amerika birleşik devletlerinde deniz harp akademisinde okudum. 28 farklı öğrenci ile
okudum amerikalı öğrencide vardı okudum. Onların sisteminide okudum. Ben hayatta başka
okulda okuyan arkadaşlarımlada konuştum. Böyle yeni acayip teknolojik bir sistem
görmedim. Yani böyle bir kafes operasyonu eylem planı sahteciliğinin saklandığı gibi bir
sistem görmedim. Ama ben şimdi kafamdan bunu böyle bir analitik olarak dizdim dedim
herhalde şöyle yaptılarki amaçlarıda şuydu. Yani imzalaması paraflanması hazırlanması falan
şöyle oldu herhalde, birinci adımda Levent Bektaş, Ercan, Eren birbirinden bağımsız 3
bilgisayarda, yada bir araya geldiler bir başka alternatifte bir bilgisayarda bu planı
hazırlamışlar. Sonra bir yazıcıdan çıktı almışlar sonra bunu imzalamışlar kağıdı, sonra bunu
özellikle organizasyon şemasını, o bizim süpermen bir kardeşimiz var. Ordan oraya zıplayıp
duruyor herkesin herşeyini bilen birisi. Onada göstermişler bak bizim kafes operasyonu eylem
planı diye birşeyimiz varki çünkü onun ihbar etmesi lazım. Şimdi onuda yapmışlar ikinci
adıma geçmişler. Feyyaz amirale getirmişler komutanım paraflamış kağıdı, kağıdı paraflamış.
Leventler hazırlamışlar imzalamışlar sizde paraflamışsınız sonra efendim bunu Jpeg formatına
çevirmişler tarayıcıya koymuşlar Jpeg'e çevirmişler. Sonra levent almış bunu data stash
programı ile bir tane bişeyin arkasına gizlemiş bunu. Sonra data stash'ıda CD'ye koymuş.
Sonra çok profesyonel çalışıyor benim kardeşlerim çok zekiler hiç iz bırakmamamız lazım
demişler bütün imzalı belgeleri kırpmışlar bilgisayarları kırmışlar, yazıcı tarayıcı hepsini
atmışlar hiç iz kalmamış ortada bir tane şimdi DVD'nin içinde birşey var gerisi gitmiş çünkü
çok profesyonel çalışıyorlar. Sonra bu Levent Bektaş almış çok zekidir çünkü, demişki bunu
ben öyle bir yere koyayım ki bunu hayatta bulamasınlar çok çünkü gizli birşey. Sonra olaylar
açığa çıkmış 21 nisan akşamı bana telefon etmiş çıktı diye malzeme yani konuşuyoruz
televizyondan duydum diyor ama o farkında değil gömüyü kendi yapmış aslında gömüyü
yapanlardan biri çünkü ihbar mektubu öyle diyor. Sonra demişki bütün cephaneyi buldular
ama kafes operasyonu eylem planını sakladığım yerde bulmalarına imkan yok. Evimi ve
ofisimi aramaya dahi gelseler planı gizlediğim yerde asla bulamayacaklarından benim telaş
edeceğim hiçbirşey yok. Hiçbirşey gizleme ihtiyacı duymamış çünkü çok iyi bir yere gizlemiş
CD ve DVD'yi, sonra bir anda ertesi gün evine ve ofisine polisler gelmiş ve Levent Bektaş'ın
hayatta tahmin edemeyeceği birşey olmuş. Çok iyi gizlediği masasının üstünde açıkta
bıraktığı DVD ve CD'yi bulmuşlar. Çünkü o demişki hayata bunun akıllarına gelmez masanın
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üstünden almazlar en emniyetli yer burası demiş oraya bırakmış alıvermişler oradan. Sonra
Levent Bektaş çok rahat savcılıkta bununla ilgili hiçbirşey söylemiyor, sonra emniyette zaten
demişki ya bu DVD CD temiz demiş. Sonra savcılarımıza böyle kuvvetli bir göğüslerine bir
sıkışma gelmiş bir his kesin bunda bir kafes var birşey var Allahım biz bu CD'yi DVD'yi
yollayalım incelesinler demişler, ama o kadar böyle kalbi sıkışmış savcımızın ki böyle
tutamamış hop ağzından çıkmış 27 Nisan'da Eren'e sormuş kafes operasyonu eylem planı,
şimdi efendim Napolyon'a atfolunan bir tane şey var anektod var, Napolyon bir kaybettiği
savaşlardan bir tanesinde generalini çağırıyor diyor ki sizin cephenizde muhabereyi kaybettik
bana diyor derhal bir rapor verin bu savaşı niye kaybettik. Evet efendim ben bir çalışma
yaptım 10 madde halinde sıraladım savaşı kaybetmemizin sebeplerini açıklıyorum madde 1
barut bitti demiş, Napolyon demiş ki tamam yeter diğer 9 maddeyi saymanıza gerek yok. Yani
bu yeterince iyi bir sebep barut bitti. Yani daha daha bundan daha ağır bir sebep ne olabilir ki,
bu mahkemenin barutuda 27 nisan günü Eren Günay'a o soru sorulduğunda bitti. Ben şimdi
benim kafa kaldı hala, savcım onu nasıl bildide sordu diye ben orda zaman durdu efendim
Genel Kurmay Başkanına affına sığınıyorum sözün bittiği yerdeyiz ben orada duruyorum
hala, şimdi onun cevabı geldiği zaman biz bir adım daha mahkemede ilerleyeceğiz inşallah.
Nasıl sordu, 11 mayısta gelen raporu 27 nisanda nasıl sordu?, benim kafa kaldı çok sıhhatli
çalışmıyor yani bir yerde takılınca kalıyor bu davanın barutunun bittiği yer biz cevap
bekliyoruz hala, ama bu arada 3 ay önce Tübitak'a incelenmeye CD gitti, hukuksuz olarak
toplanmış bir delil hakkında Tübitak'tan bir rapor bekliyoruz şükür geldi raporumuz hala
bugün bekliyor olabilirdik. Fakat değil Tübitak'tan değil dünyanın en seçkin
üniversitelerinden hatta amerika birleşik devletleri, pardon uzay ve havacılık dairesi
NASA'dan rapor alsanız hiçbir rapor beni bu DVD'nin Levent Bektaş, Ercen Kireçtepe ve
Eren Günay tarafından hazırlandığına ikna edemez. Hiçbir rapor, teknoloji, araç insanı
bilmenin, insana olan inancın önüne geçemez. Eğer ben yanılıyorsam, eğer ben yanılıyorsam
bu dünya Levent Bektaş'ın içi sapıklıklarla dolu kafes operasyonu eylem planını hazırlayacağı
Ercan Kireçtepe ve Eren Günay'ında yardım edeceği bir dünya haline geldiyse, ben değil
hapse girmek özgürlüğümün sona ermesi, ben böyle bir dünyada yaşamak istemiyorum.
Benim beynim değil zaten kalbim o dakika durur, atmaktan vazgeçer. Böyle bir dünya yok
ben bu insanları böyle tanımadım onları o değil yani. Mümkün değil kimse ikna edemez
getirin Nasa'dan rapor getirin mümkün değil zatende rapor öyle gelmedi. Ilk gün siz
almamışsınız barut bitmiş yani sen hukuka uygun toplamamışsınız şimdi biz 3 aydır rapor
bekliyoruzda içinden acaba falanca şey çıkmaymı, çıkmamıştır efendim ben söylüyorum yani
mümkün değil imkansız. Bir insanı bilmenin önüne geçebilirmi bir rapor, hangi rapor verebilir
seni bana ya, ben böyle bir rapor kabul etmiyorum. Ben böyle insanlarla bir ömür
geçirmedim. Benim güvenimin önüne geçemez hiçbir rapor. Ancak ben tüm bunların yanı
sıra, cebindeki para ile benzin ve erzak alarak savaşa giden kahramanlarına kendi devlet
birimleri tarafından komplo kurulduğu en hafifinden art niyetli davranıldığı şüphesini
taşıyacağım bir ülkede de yaşamak istemiyorum. Ben gerçekleri istiyorum, ben adalet
istiyorum ve ben bunları daha fazla yıpranmadan şimdi istiyorum sorularıma cevaplar
istiyorum. Sade bir vatandaştan öte ülkesinin tek bir çakıl taşı uğruna merminin önüne durmuş
bir asker olarak gerçekleri bilmek istiyorum. Ben karşınızda terör örgütü üyeliğinden dolayı
savunma yapmak zorunda bırakılmak değil, bu komployu bizlere kuran ve buna bilerek ortak
olan alçakların bir an önce bulunması yolunda hassas bir çaba bekliyorum. Ali Türkşen'i,
Levent Bektaş'ı, Turhan Ece, Tırhan'ı, Ercan'ı, Eren'i, Erme'yi ve diğer silah arkadaşlarımı
tanıyıpta, bu insanların vatan, millet ve bayrak sevgisinden şüphe edenlerin önce kendi
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akıllarından şüphe edilmesini istiyorum. Mail'de devam ediyor iftira mailinde, birilerini
gammazlamak ve ayağını kaydırmak için yazılmış satırlar değil, niye bunu yazıyorsun duyarlı
kamu görevlisi, senin amacın o değilki zaten bırak sen gerçekleri söyle ama kendini ele
veriyorsun. Denialtıların bulunmasından sonra askeri makamlar Halil Cura, Sadettin Doğan,
Ferudun Aslan hakkında soruşturma açmış 14 kasım nerde ıııı 24 nisan nerede bu nasıl şey,
panik halinde bulunmasından sonra denize atmışız. Niye yani ben tamam ben atıcam birşey
bir torba, niye ben yeniköyle beykoz arası birbuçuk lira ordan oraya geçmek birşey değil yani
yarıyolda bıraksam ne olur bir torba şeyi kim görecekki, niye oraya atmıyorumda içinde SAT
plakasıyla yani benim şahsımda değil yani bu işi yapan niye atmıyor. Sonra ben kafes planı
kapsamında eylemler yapmışım yuvarlak ifadeler yani, ne eylem yapmışım bilmiyorum.
Hangi eylemi yapmışım kimle yapmışım nerde yapmışım yok. Bahai'liğe inanmakla ilgili
söyledim yani ben inancımda olabilir nedir suçmu bu yani yok ama daha sonra gelicem bu
adamlar artık kan davasına döktü işi. Yani beni ya intihar ettirene kadar ya öldürene kadar
uğraşacaklar hala mektup geliyor hala geliyor hala olmadık olmadık saçma sapan şeyler şimdi
ben bu isimlerden sonra yarın öbürgün benim eşiminde bir apartman dairesinin önünden
çıkarken bazı fotoğrafları düşerse diye internete bekliyorum yani. Allah rahmet eylesin Berk
abinin başına gelen gelebilir yani. Çok rahat artık insanların hayatını karartmak çok kolay.
Yine terfiimle ilgili bir kıskançlık içerisine girmiş onunda tarihini şaşırmış birde bu davalarda
genelde zaten motif şöyle salayın yani süryani bahailiğe alevi öğrencileri karargah evleri ve
ata evleri irtibatlandırmışım bu çocuklara ders vermişim burs ayarlamışım. Ya ben keşke
olsun ya işte iki tane evladım var yani birine nafaka veriyorum birini okutmaya çalışıyorum
hani keşke param olsada birde çocuk baksam burs versem yani. Nerde kim görmüş yani hangi
bu ev dedikleri yerin neresinde görmüşler ama salla şey öyle yani suçsuzsan, suçsuzluğunu
sen ispat edeceksin albayım bu, suçsuzsanız suçsuz olduğunuzu siz ispat edin albayım. Sonra
bu mektupta bizle ilgili gelende hani gömüyü yaktılardı 5 kişi, e şimdi çıktı Haliller çıktı.
Gene mailde bir sıkıntı var. Haa sonra bizim emniyet teşkilatımız çok kuvvetli, toz
zerresinden buluyorlar şeyleri, geçen gün o arabayı servis aracını bombalayan adapazarındamı
ne tak 2 gün sonra bulundu. Ne güzel gurur duyuyoruz yani o izmirdeki sapık hemen bulundu.
Biz bir senedir bekliyoruz ama zaten belli yani şimdi o gömenler belli olduğu için ekstra bir
çaba harcamıyor kimse, kim gömdü bilmiyorum ama bizimde bazı sorularımız var tabi. Bizim
aramaya 21 nisan günü gelen emniyet teşkilatının elinde şu kadarcık bi bilgi ve şu kadarcık
başka birşey yok. Bir ihbar maili tarifle ilgili sonunda sadece şunu söylüyor. Bu eylem için
ellerinde bulunan patlayıcı ve silahları Bedrettin Dalan'a ait araziye gömdüler. Bu
malzemelerden Dalan'ında haberi var. Bunlar malzemeleri Beykoz'da bulunan kurs su altı
komutanlığının arka tarafında bulunan köpek kulubeleri ve su deposundan denizin aksi
istikametine tepeye doğru giden patika yolun etrafına gömdüler. Lütfen en kısa sürede
harekete geçin yoksa çok geç olabilir. Türkiye'de kurs su altı komutanlığı diye bir birlik yok
Türk silahlı kuvvetlerinde, şimdi bu arkadaşlar telefonda yazdırıyorlar ya bu mailleri bizim
içimizdeki hainler ilgili ana merkeze yani ben olsam öyle yaparım şimdi gidip olayı daha
karmaşık hale bir yere gitmeye gerek yok. Ankesörlü bir telefona gidersiniz tak açarsınız
karşıdaki arkadaş Türk eğitim sisteminin işte içler acısı durumu eline kağıt kalem almamış.
Demişki o Su altı taarruz kurs komutanlığının arkası, o şimdi taarruzunu kaçırmış bir su altı
duymuş, bir kurs duymuş sonra onu böyle yer değiştirmiş kurs su altı komutanlığının yani
bunu bakın bizim birliğimizden birinin böyle birşey yapması imkansız mümkün değil, ha
şöyle olur yani ben yanıltmak için tamamen böyle ters birşey yazmak istiyorum. Onun
haricinde bu birliklerde çalışan insanlar Türk deniz kuvvetlerinde kurs su altı komutanlığı



T.C. İSTANBUL ANADOLU  5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ - 2014/155 ESAS, -  2015/359 KARAR SAYILI
DOSYA- GEREKÇELİ KARARIN 8. BÖLÜMÜDÜR

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

diye bir komutanlık olmadığını biliyorlar. Ama telefonda ihbarı yazan yani bu e maili çekecek
olan grup ana merkez alırken telefonda arkadaş kalem kağıt yok elinde o dakika, ya komutan
öyle ben onu tahmin ediyorum şimdi ya komutan ne dedin sen su altı taarruz kursmu ya bi
kalem olacaktı burada tamam ben öyle yazarım köpek kulubesi heee, kuyuları geç vadiye
doğru tamam ya biz zaten oralara gömecez şey yaparım biz tamam sıkıntı yok. Kurs su altı
komutanlığı böyle bir birlik yok. Sonra ben bu nasıl sorusuna akademik eğitim ben acayip
takılmış durumdayım. Yani askeri ben bir eğitim aldıysam, bana bir tek bişey öğretti nasıl, siz
sallayın istediğiniz kadar yani af buyurun yani bunu böyle yapacağım onu ordan uçuracağım,
o gemiler oraya gidecek bu gemi çok güzel nasıl, nasıl, bu insanlar oraya o şeyi şimdi nasıl
gömdüler. Benim acayip kafama takıldı. Sordumda ben zaten kendimde araştırdım diyorum ki
Levent Bektaş'ın ismi burada geçtiğine göre Levent Bektaşı olmadık bir saatte birinin görmesi
lazım. Bakın şurda, şurası bizim o birliğimiz bahse konu. Şurası lumbarağzı giriş ana giriş.
Hop şurası, şimdi bakın şuradan gelen bir yok var araba yolu birde yukardan var ama o bozuk
farketmez arabanızı şuraya bırakmak zorundasınız. Şimdi buraya bırakınca buradaki astsubay
arkadaş, şuradaki hemen görüyor sizi, zaten yoldan gelirken daha farlarınızı görüyor. Çıkar
buradan asker düdük öttürür çıkar, soruyorum ben bu beş kişiyi bir arada gören varmı son bir
kaç zamandır. Bu beş kişiden dördünü bir arada gören varmı?, Bu beş kişiden üçünü bir arada
gören varmı?, hiç kimse yok. Peki bu gemi ne zaman yapıldı toprak numunesi gitti değilmi,
şaşırmış emniyet ya bize niye yolladınız biz bilmez bir buçuk senedir tutuyoruz bunları. Ya
toprak numunesi bu 3 günde vermen lazım onu yani biryerle karşılaştıracaksın. Ben
söylüyorum size 1 nisan ile 16 nisan arası gömmüşler bunu. Niye söylüyorum bakın burada
geride bir fotoğraf vardı bir yerde, Turhan Ecevitle bizim yan yana, niye 1 nisan akşamı SAT
kurs şuradaki binadaki kursiyerler kursu bitirdiler. Biz onun yemeğini yaptık 1 nisan
çarşambaydı 3 nisanda cumamıydı neydi. Ha 1 olmasında 3, 3 cuma olsun. Demekki 4'ü ve
16'sı , 16'sında mektubu yolladıklarına göre fazla köpek eşeleyecek kadar çünkü, bakın benim
şu kadar mesafem 15 santim ölçtüm. Yani elimi şöyle soksam ben onu bulabilecek
vaziyetteyim. Hani çabukta çıkmasın diye, 16'ya yakın bir vakit gömmüşler şurası boşalmış.
Burada artık kimse yok, bakın burada bir sürü patikalar var buradan buraya gelebilirler. E
bunlar gelirse bu çocuklar o zaman nasıl yani bunları kim görmüş kimse görmemiş. DNA
örneği varmı? yok, iki üç kişinin varmı yok, benim varmı benimde yok. Ben şimdi paranoya
oldu her traşı ayrı berberde oluyorum. Allah muhafaza yani birde berberde biri bekleyipte tık
tık tık oradan bir tutam alsa bitti. Ha öyleyse anlatayım daha, bu kadarını anlatamıyoruz yani
orada ben, ben arkada bekleyen kim var şimdi ben panik halinde sürekli başka berberlere traş
oluyorum. Bilmiyorum yani oradan bir tutam almasına bakar, iki tane kıl, kıldan tüyden
mevzudan ömür boyu hapis yatarsınız. O da yok yani kim görmüş Levent Bektaşı burada yok.
Turhan Ecevit yok. Ha bu arada birde bunlar gömü yapacaklar ama sallamışlar habire
demişlerki bunları gömücez biz efendim e suikastler yapıcaz falan arada da böyle sallıyorlar
sağda solda. Levent ne zaman gelmiş yok, gören varmı yok, ben soruyorum varmı yok, peki
sevgili kardeşim siz geldiniz 138 ada parsel dimi, elinizde 353 diye bir başkaparsel var
öylemi, 353 neresi SAT grup komutanlığı bakın burada çok ikiz iki tane bir bölüm var.
Birbirine çok benziyor. Bir birliğin içinde köpek kulubesi, su deposu, patika yol, lastik ev,
köpek kulubesi, su deposu, lastik ev, patika yol ben şahidim şey orada çıktı. Ya komutan şu
pafta nerden bunun dedim ne bileyim 138 biz hep burayı biliyoruz yani ellerinde paftaylada
gelmediler. Hani çok dolaşan horozun ayağına pislik bulaşır aha bunlarada ben şahit oldum
yani ne yapayım orada getirdiler ve ben şunu söyleyemem duydum dedikodu olarak. O lastik
ev değil öbür lastik ev. O lastik ev değil öbür lastik ev. Ne lastik evi burada varmı tarifte lastik
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ev, yok peki sen cebinizde sizin kroki var taraf gazetesi bak neyle gelmişsiniz bize bakın çok
hassas yere geliyorsunuz. Neyle geliyorsunuz?, şey arayacaksınız patlayıcı arıyorsunuz,
modern araçlarla gelmişsiniz bununla, taak ne çıkartacaksınız bilmiyorum öyle taak alacaklar
oradan herhalde patlayıcıyı, onunla gelmişler. Cebinizden kroki çıkartıyorsunuz, sevgili
kardeşim o krokiyi nereden buldun. O krokiyi cebinden polis arkadaşın çıkarttığına şahitlik
edecek arkadaş var ha onu ben söyleyebilirim. Var, Mehmet Baransu efendim yazmış dimi,
diyorki karargah kitabının içerisinde kroki var, kim çizdi? el yazısı verdik biz hangimizin el
yazısı tutuyor?, hangimiz yazmış o şeyi yok, sen buradaki köpek kulubesi, su deposunu
unutmuşsun, ben bilmiyorum yani sen nereden şey yapmışsın nereden gelmiş bu insanlar,
birileri buranın boş olduğu günü söylemiş, boş olduğu tarihi söylemiş, bunlara rehberlik
etmişler, yoldan patikalardan aşağı indirmişler, bir akşam herhalde böyle bir mangal eşliğinde
falanda gömdüler sonra tabi ııı suç mahalline fincan şey züccaciye dükkanına giren filler gibi
girdikleri için hani buradan daha delil falan çıkmaz artık. Amaç şey değil zaten kim gelmiş ne
olmuş falan değil. Taak diye öğleden sonra üç buçukta geliyorlar saatle buluyorlar. Ben şimdi
savunma ıı soruşturma makamına bende iddia ediyorum hep sizmi iddia edeceksiniz ben iddia
ediyorum evet şimdi bu çok yetenekli emniyetten kimsenin yeteneğine birşey demiyorum bir
kere yapan tesadüfen olmamıştır bir daha yapar hadi buyurun bakalım bu kadar tarif, tarif bu,
aynı tarifi vereceğiz, beykozda bulunan kurs su altı komutanlığının arka tarafında bulunan
köpek kulubeleri ve su deposundan denizin aksi istikametine doğru tepeye doğru giden patika
yolun etrafında, bana bir hafta verin aynı miktarda malzemeyi verin bende size gömeceğim bu
arkadaşlarım gelsinler bir gün arasınlar, bir hafta arasınlar, bir ay arasınlar, bir yıl arasınlar,
hadi bulsunlar bakalım kepçeyle gelsinler, onu böyle bıt bıt bıt herşeye öten teneke şey
göstergeciyle gelsinler buyur, buyursunlar gelsinler. Benim canım Volkan Konak modeli uzun
saçlı sevgili polis kardeşim sürekli telefonla bir yerle konuşuyorsun sürekli tarif alıyorsun,
vıdı vıdı vıdı tak burayı kazın hop ordan birşey çıkıyor Allah Allah, bizde aydan geldik yani
hiç dünyadan haberimiz yok. Sen bir günde nasıl buldun orayı saatle nasıl buldun orayı o
aletlerlemi üç kuruşluk aletlemi buldun. Ilk gün buldun sonra kalan günler ne yaptın?, her
öten tenekeye kazı yaptın her öten tenekeye, zaten yarısının haberi var yarısının yok herhalde,
yarısı canla başla birşey aradı öbür yarısı ilk gün buldu zaten. Çok acı birşey yani ama ben
bunu söylemek zorundayım kendi gözümle gördüm. Sen nasıl buldun orayı bu kadar tarifle,
varmı elinde başka birşey yok, yani ben kötülük için eğitim almadım. Hakkaten almadım.
Ama siz bana verin bu talimatı bir haftada süre verin, bakın ben size gömeyim hadi gelin
bulun 1 sene arayın siz orayı, 1 sene bu tarifle 1 sene arayın orayıda bulun. Bir günde
demiyorum size, 1 sene, 1 senede vakit vereyim hadi bulamazsanızda ben istediğiniz hapside
yapıcam. İstediğiniz terör örgütü üyeliğinden. Şimdi tekrardan 28 mayısa dönüyorum. Bu
mektubun içerisinde okyanusa mermi atma diye bir hadise var. Şimdi tekrar geldik Oktay
Erdem yarbaya, 28 mayısta ben tutuklanmayınca o günün ertesi gün 29 mayısta Feyyaz
amiralimin gittim makamına, komutanım söyledi ben emir verdim senin evin aranması için,
ben vallahi hakkaten o dakika gönül koydum ama, insan işte bilemiyor o saatte neyin hayırlı
neyin hayırsız olduğunu Allahtan bütün benim bilgisayar falan gitmişte başka bir takım
şeyleri belki önledik yani. Komutanım bana 5ti 3 sayfamı ne o şeyi mektubu okuttu. Ben
okudum onu, baktım şey, okyanus diyor, mermi atma diyor aaa var öyle birşey yani Ercanın
bir malzemesi mühimmat falan Özgür Kaya tatbikata giderken götürdü demişlerdi hay Allah
tüh falan bende o sıra 24 nisan evim arandı ertesi gün çıkılmış tüh ya ben onu unuttum falan
derken mektupta görünce ben şaşırdım. Komutana orada söyledim, komutanım böyle birşey
var maalesef oldu dedim. Sonra eve gittim. Oktay Erdem yarbay bizim kapıya geldi başka bir
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sıkıntısı var Orhan Yücel albayla, benden yardım bekliyor, dedim Oktay ben hallederim sen
merak etme mevzuu değil. Bu arada dedim şu Ercan'ın bir mühimmatı vardı denize şey
mühimmatı vardı dedim bir yere kaldırdık falan demiştiniz ne oldu o dedim. Dediki Ali
albayım o malzeme okyanusa atılmış. Ben hiç renk vermedim tekrar sordum tekrarlayacakmı
aynı kelimeyi diye, ne yapılmış dedim okyanusa atmış onu özgür dedi. Şimdi ben okyanusu
duyunca hop gittim Orhan albaya dedim bulduk çok net bakın bir şey var yani bir kelimeden
bazen çıkıyor böyle olaylar ve o olayı bilende 4 kişi daha var. Hemen telefona yapıştım ve
yüzyüze ya telefon ya yüzyüze dedimki sen Oktay yarbaya böyle bir malzemenin okyanusa
atılması yada herhangi bir yere atılmasıyla ilgili birşey söyledinmi, hayır sen söyledinmi
hayır, sen söyledinmi hayır, sen söyledinmi hayır hiç kimse birşey söylememiş. O hafta sonu
benim için hayatta geçirdiğim en, en, en zor hafta sonu pazartesi günü bir ifade vereceğim
askeri savcılığa, iki bölümü var yani bir kale feda ediyorum ama şah çekeceğim. Kale kim
Özgür Kaya gidecek yani hapise girecek çocuk. Çünkü attığı rivayet olunan kendisi, yani
birşey görmüşmüyüm yok. Ercan töhmet altında kalacak ama Oktay şey ıı ben söyledim evet
ben yaptım diyecek benim kafamda o. Bir cumartesi akşamı sabaha kadar uyuyamadım bir
yandan yazıyorum arada böyle uyukluyorum yatağımdan fırlıyorum yatak odasının perdesini
aralıyorum. Biz 300 tane çocuk katili olacak adamlarız ya, hanım diyorki birinimi bekliyorsun
neye bakıyorsun camdan diyor, dedimki Oktay'la Kürşat çocukları camdan bana doğru
koşuyorlar babamızla uğraşma onların hiçbir suçu yok diye rüya görüyorum. 4 sefer falan
gördüm bu rüyayı, yani ben altına imza atarak bakın onlar bana şimdi bu ifadeden sonra
davada açabilirler herşey olabilir ama ben aslanlar gibi altına imza atıyorum. Senin karşında
biri var bak benim karşımda hala biri yok. Ama bu vicdanla ben sabaha kadar çocuklar
koşuyor ben uyuyorum çocuklar koşuyor ben uyuyorum. Pazartesi sabahı verdim ifadeyi
Özgür Kaya hapis 88 gün sonra zor çıktı. Mahkeme, mahkeme, mahkeme, Oktay Erdem
mahkemeye gitti. İlk ifadesinde dediki yok ben dedi yani öyle çıktı ağzımdan öyle birşey yok
dedi. Eyvah hani itiraf edecekti, etmedi. Ben kaldım öyle şimdi diyorumki kesin çözüldü olay
bitirdik yani olayı çıktı yok, hayır dedi yani benim ağzımdan öyle okyanus çıktı çok önemli
değil dedi. Bunun üzerine o sırada deniz kuvvetleri bir karar verdi. Dediki ben SAT grup
komutanlığını bölüyorum Uzunada su altı komutanlığı diye bir yer kuruyorum. Ali Türkşen
senide başına veriyorum. Efendim anlaşılsın diye söylüyorum ben şimdi bir transatlantik
kaptanlığı bekliyorken, bu ne biliyormusunuz bir sandal ikide kürek. Ben diyorum
transatlantik okyanus dolaşıcam, diyorlarki al bu sandalı kürek balığa çık. Çok ufak bir birlik
bir albay için, bir yüzbaşı kurabilir bu birliği ama benim öyle bir kontratım yok yani. Sen
bunu Ali Türkşen, Ankaraya çağırdılar dediler bam başka bir yapılanmaya gidiyoruz Ali sen
bunu bir sene kur başında dur ondan sonra teslim et. Emredersiniz komutanım yani ben ne
yapıcam sanki birşey diyemem ki, buyurun amblemine varana kadar el ele su altından zafere
onu bile çizdim. Ha işte subaylarımda onlar bu kadar insanla ve Oktay Erdem yarbayı benim
emrime Uzunada SAT komutanı diye verdiler. 50 yıllık tarihinde tek örnek, 50 yıllık tarihinde
SAT grup komutanı tayin olup onunki benden beter. Transatlantik kaptanı bide şey o onun ki
şambriyel böyle şey simit gibi yani böyle kolluk takıyor daha beter onun ki yani. Aa çocuk
dediki bana komutanım evini aratmışım birde biliyorlar benim arattığımı hiçbir tepki yok.
Talimat büyük yerden dedilerki ya sen Ali Türkşen'i biz hallederiz. Oktaycım biz onu
hallederiz dediler sorun yok sen takılma fazla onlara, sesini çıkarma sen. Komutanım biz
sizinle çalışacağımız için çok mutluyuz uzunadaya geleceğimiz için çok sevinçliyiz hep
beraber çok iyi görevler yapacağız. Bu tarihten 4 gün sonra gazetelere televizyonlara şey çıktı
SAT'lara tayin şoku, kim şok olmuş Ali Türkşen şok olmuş uzunadaya gidince, Erhan Azel
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SAT grup komutanı aksaza gitmiş şok olmuş, Kemal Kesen kurmay başkanıyken gölcüğe oda
böyle yumurta peynir almaya satın alma komisyonuna gitmiş oda şok olmuş kim şok olmamış
Oktay Erdem şok olmamış, Kürşat Tunçay foçaya tayini çıkmış şok olmamış, ya bunları çok
seviyorlar yada başka birşey var. Hani bende savcı değilim sayın savcım ama hani septikte bir
düşünce var yani. De omblibus eslubitantum herşeyden şüphe edeceksiniz yani edeceksin ben
şimdi bunu nasıl getirmem aklıma, senin adın niye çıkmıyor. Peki efendim. Şüphe anlamında
söylüyorum. Şimdi şahıslarda hiçbir değişiklik yok. Kürşat Tunçay'ın ismini niye veriyorum
kendisinin daha önce 2000 yılında gazeteye verdiği bir beyanat var el altından sızdırmış,
birlikte olan bir faaliyetle ilgili ve o faaliyetten dolayı bir yarbayımız şey yaptı ee emekli
olmak zorunda kaldı. Kendisinin itirafı var Turhan Ecevit'e vermesemiydik abi yani
doğrumuydu adamın yaptığı demiş. E sen o gün yaptıysan ben o zaman senden yine şüphe
ediyorum ama herşey şüphe yani bir delil varmı yok. Ama olayın devam eden kısmında,
sevgili kardeşimize bakıyoruz kendi sınıf arkadaşı 8 sene beraber okumuşlar kaçıyor Turhan
Ecevit'ten, haber yolluyor gel Kürşat konuşacağız pılıyı pırtıyı topluyor kaçıyor. Şimdi ıı bu
uzunadaya ıı tayin faslından sonra bir dava için biz 23 ııı düzeltiyorum 24 ağustos 2009
tarihinde mahkemeye gittik. Ben bu ifadeyi askeri savcılığa verdiğim için Oktay Erdem
yarbay, ııı ifadesi için mahkemeye çağırıldım. Mahkeme başkanına ondan önce ben ifade
verdim. Kendisinede söyledim lütfen okyanus tabirini niçin kullandığını kendisine sorun diye.
Kendisi zât çıktı, mahkeme başkanı sordu siz dedi bu denize mühimmat atılma olayı ile ilgili
siz Ali albaya ne söylediniz dedi. Ben dedi Özgür Kaya bunu denize atmış dedim dedi.
Öylemi dediniz dedi. Denize atmış dedim dedi. Denizmi dediniz ilk ifadenizde okyanus
demişsiniz dedi. Okyanusta demiş olabilirim dedi. Dedim galiba ama dedim galiba dedi. Peki
kimden duydunuz bunu dedi. Hatırlamıyorum dedi. Standart taktik hatırlamıyorum,
bilmiyorum. Hatırlamıyorum eminmisiniz, hatırlamıyorum. Peki niye böyle bir tabir
kullandınız. Sonra o bir adım daha ileri gitti başka birşey söyledi dediki, biz SAT'lar geniş
deniz alanları ve derin sular için okyanus tabiri kullanırız dedi. Ee ben burada bütün
emeklilere soruyorum, gençlere soruyorum böyle birşey bilen yok. Derin su için derin su
diyoruz, açık deniz alanı için için açık deniz, açık deniz yüzmesi, derin su dalışı, hiç okyanus
tabiri bizde yoktur. Sonra biz bunun üzerine döndük adaya, 10 gün senelik izni vardı ben tabi
içim içimi yiyiyor mahkemede yalan söyledi bana söylediğinin aksi birşey. Bir sabah
sporunda 7 eylül 2009 tarihinde çektim kenara kendisini, dedimki 29 ağustos 2009 tarihinde
verdiği ifadenin çelişkilerle dolu olduğunu, 23 mayıs 2009 tarihinde gönderilen 5273 numaralı
ihbar mailinin kendisi tarafından atıldığı, yada atılmadan önce okunduğuna inandığımı, ancak
bundan sonra hem şahsım, hemde diğer silah arkadaşlarım hakkında asılsız bir ihbar maili
gelirse kendisini sorumlu tutacağımı ayrıca okyanus kelimesinin ingilizce bir metinden ocean
kelimesini çevirirken deniz yerine yanlışlıkla okyanus diyemi çevirdiklerini, bundan sonra
uzunada civarında balıkçıların denizden birşeyler bulması durumunda dahi yine kendisini
sorumlu tutacağımı söyledim. Şaşırdı ve reddetti. Dedimki ben seninle bu olayı konuşanların
hepsine tek tek sordum. Hiçbirisi biz böyle birşey söyledik demediler dedim. Gel tekrar
arayalım eğer böyle birşey söyleyen varsa, ben dedim sözümü geri alacağım. Gittik benim
makamıma tek tek herkesi telefonla arıyoruz aynı şeyi tekrar ediyorlar bir kişi hariç, Kürşat
Tunçay yarbay yerinde yok. 45 dakika öğle arasında kendisi kayboldu. 45 dakika sonra ben
telefonu tekrar çaldırdığımda kendisi ilk iş Kürşat Tunçay telefonu açtı. 3 ay önce bana ben
kesinlikle Oktay Erdem'e böyle birşey demedim diyen şahıs, sen dedim böyle birşey
söyledinmi, evet ben söylemiş olabilirim dedi. Neyi koruyorlar yani ne var koruyacak ben
bilmiyorum ama, 3 ay önce söylediğini bana 3 ay sonra değiştirdi korkunca ve o 45 dakikalık
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arada eğer biz öncesinde bulsaydık çok merak ediyorum ne söyleyecekti. Tabi bu ben böyle
bir karşı atak yapınca, merkezden talimat geldi herhalde 2 gün sonra arkadaş Urla Cumhuriyet
Savcılığına şu ifadeyi verdi. Kendisini ölümle tehdit etmişim. Diyorki seni dışarıda beni
ölümle tehdit ederek dışarıda senin işini bitirecek seni temizleyecek insanlar var dedi
diyor.İnanın 1 sene önce ben askeri savcılığa bu size anlattığımın hepsini sizede geldi bunlar
sizde de var bunlar bir sene önce bir buçuk sene önce var. Yani yeni birşey asla
söylemiyorum. Arada sadece şu çıktı, şu çıktı bakın yani beni ha bundan kim yararlanıyor
şüpheden, gitti soruşturmaya yer olmadığına kararı çıktı ama şimdi diyorlar ki,ya yapmamıştır
Ali Türkşen ama acaba etmişmidir. Çağırdım karşıma dedimki ben sana böyle bir ölüm
tehdidinde bulundummu, evet bulundunuz siz bana seni dışarıda bekleyenler var seni
öldürecekler dediniz diyor. Bende dedim ben senden %99 şüphe ediyordum şimdi artık %100
ediyorum çünkü bu dünyada, benim onu tehdit etmediğimi bilen iki kişi var biri kendisi biri
ben. Niye böyle bir talimat aldıda yapıyor bilmiyorum. Yine ben onun fotoğraflarını çekmişim
buyurun uzunadada çektiğim fotoğraflar. Şahısı tanıyabilirseniz tanıyın. Mümkün değil. Hep
muğlak yani biraz mektuplardaki ifadelere benziyor. Beni rencide etti fotoğraflarımı çekti.
Yok birşey. Efendim sonuna doğru geliyorum. Şimdi biraz bu iddianameyi ben incelediğimde
şu intiba oluştu bende türk subayları ne derse yalandır, iftira mailleri doğrudur gibi birşey
çıkmış, yani bakın ben bu kadar saattir size dil döküyorum ve ben bu ifadeleri hiç yeni birşey
söylemedim bir küsur sene öncedir verdim. Ama hiç bize itimat edildiği yok. Delillerin
toplandığı yok. Lehte ve ben bildiğim kadarıyla öğrendim avukatımdan, objektif olarak
soruşturma yürüten savcının asli görevlerinden biride hem lehte hem aleyhte delilleri
toplamak, hiçmi bizim yani leyhte hakkımızda birşey yok. Hiç birşey yok. Bir tek satır yok.
Sonra sanıklar hakkında olumsuz kanaat oluşturan ve gerçekle ilgili olmayan hususlar
iddianamenin içerisinde var. Davada poyrazköyde bulunan ve şüphelilerden hiçbiriyle
ilişkilendirilmeyen mühimmat haricinde delil olabilecek bir husus yok. Hukuka uygun
toplanmayan ve telefon konuşmaları delil gibi gösterilmiş. Bir ingiliz atasözü var diyorki 100
tavşandan 1 at oluşturulamayacağı gibi, 100 kuşkudan da hiçbir zaman delil oluşturulamaz.
Ama iddia makamı her kuşkuyu bir delil saymış, delil yok ortada kuşku var. Benim bu kadar
anlattığımı bizim özel yetkili savcılarımıza ben anlatmış olsam bizim o arkadaşlarımızın
canına ot tıkarlardı yani birşey yaparlardı. Biz iftira mailiyle bukadar buralara geldik ben can
kanlı canlı söylüyorum tespitlerimi yine hiçbirşey yapılmıyor. Yine aynı şekilde benle ilgili
kafes eylem planı vesaire hiçbir yerde birşey geçmiyor ama sürekli bir bağdaştırma çabası var.
Iııı güya benim emrimde Halil Cura, Sadettin Doğan, Ferudun Aslan çalışıyormuş, bende cep
telefonları yok. Yani sosyal olarak yok bende cep telefonu irtibatımız yok. Ama ben sosyal
ilişkim belli işte Turhan'la etmişim, Levent'le telefon konuşması yapmışım hepsi var. Sosyal
olduğu kadar yani sosyal ortam kadar var ama ben onları hiçbir şekilde yönlendirecek bir
telefon konuşması tespitide yok, yine Turhan'ın bahsettiği gibi bu beykoz kaynarca hocaoğlu
mevkiindekio şey dikkate alınsa ihbar dikkate alınsa ki o daha esaslı bütün soruşturma biz
yani belki bu ifadeyi birkaç ay önce yapıyor olacaktık. Geri çekilecek ama o dikkate
alınmamış çünkü bir sıra var önce göm, sonra ihbar et, sonra bul, sonra yakalat orada tersine
dönmüş, sonra Ergin Geldikaya'nında bu işlerde bakıyorsunuz yok ama bir bağlantı var.
Bunlar herhalde dedilerki Ali Türkşen başımıza bela geliyor. Komutan olacak bizim bunu bir
sektörden çıkartmamız lazım. Zaten daha öncede bir iki bişey gelmiş. 11 gün yani Ergin
Geldikaya, Sever Ayarcı ifade vermiş 11 gün sonra 23 mayısta bir iftira maili, Ergin'de girmiş
işin içerisine, e ben bakıyorum Ergin bütün albümümde bir tane fotoğrafı var. Hiç ben zaten
görevdeykende çalış yani biz sosyal ilişkimiz yok. Şu anda da bir ilişkimiz yok. 2000 yılından
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beride ben arkadaşı bu mahkemeye kadar görmemişim ama yine aynı teşkilatın içerisindeyiz.
Serdar Öztürk'ü tanımıyorum, Dilek Bozkaya'yı tanımıyorum, İlyas Çınar'ı tanımıyorum.
Serdar Öztürk'ün bürosunda benle ilgili bir not çıktı ben buna verecek cevap bulamıyorum
yani benle ilgili birşey değil. Orada birşey, bu şahısları tanımıyorum onlar beni tanıyorlarmı
onuda bilmiyorum. Çıkanda şu Ali Türkşen görüntü artı resim albay İlyas Çınar'dan
sorulacak, sonra 24 mayıs tarihli iftira mailinde Ali Türkşen bahai mahfili ile bağlantısı
devam edecek. Benim hiçbir bağlantım yok. Sorabilirsiniz yani bahai mahfili, müftülük gibi
bir yermidir bilmiyorum yani ben benim eski eşimin ailesinin inancı hiç ben muhatapta
olmadım. Bir yazı yazılabilir mesela Ali Türkşen sizle hiç irtibata geçtimi, bilmiyorum ben
yerinide bilmiyorum böyle bir yer varsa mahfil neresidir onuda bilmiyorum. 3 mayıs 2007'de
kasımpaşa postanesinden ermeni okullarına mektup atılmış ben o tarihte almanyadayım. Son 2
yılım zaten kesintisiz almanyada, bununla bir bağlantım yok. Cengiz Canerol'un defterinde
biyo kursu 15 19 Ali Türkşen, Levent Bektaş var yani orada barış için ortaklık merkezi var.
Bir kursa gitmişiz herhalde oda harekat subayı yazmış yani örgüt üyeliği ile ilgili ben bundan
birşey çıkartamadım. Sonra Erme Onat'a onun bilgisayarında benim kardak hatıratım çıktı
diye ona bi sanki böyle gizli belgeleri depolamış gibi bir suç isnad edilmiş, öylede birşey yok.
Ben Erme Onat'a verdim zaten o işin içinde olan arkadaşlardan birisi okusunlar diye verdim
bir gizliliği yok zaten ben onu M75'e 1'e göre komutana arz ederken üstünde bulunsun diye
gizlisini yazdım. Onun gizli içinin gizlilik olarak gizliliği hiç bir gizliliği yoktur. Tamamen bir
hatırat değeri vardır. O hatıratın içinde canlı tanığıdır Erme Onat zaten yani ben verdim ona
hiçbir suçta bana göre teşkil etmiyor. Yine sayın savcılarımız askeri jargon'a aşina olmadığı
için birlik kelimesi sürekli farklı algılanmış ama bizim birlikteliğimiz anlamında değil
komutanlığı birlik içinde kullanıyoruz. Iııı özel yaşamlarımızda yine aynı şekilde birbirimizle
tanışıklığımız kadar sürüyor. Yani ben Ferudun Arslan'la Sadettin Doğan'ı bugüne kadar
uzunada su altı komutanlığında benim emrime gelene kadar hiçbir sosyal ortamda belki bir
tatbikatta hatırlıyorum yani böyle topluca gidilen bir yerde yemek yemişizdir onun haricinde
birebir gittiğimiz hiçbirşey yok ama ben onları yönlendiriyor gözüküyorum onuda sizin
takdirinize bırakıyorum. Sonra benim bilgisayarımda bir takım ııı suç unsuruymuş gibi
fotoğraflarımız olduğu söylenmiş, birde efendim şey bunu gazeteler çok hoşlarına gitti yani
sahil güvenlikle ilgili SGK bölüm 1-2 efendim bir takım uygunsuz fotoğraflar varmış. Ondan
sonra bunları bazı gazeteler dedilerki albay powerpoint yansısı haline getirdi yani ben oradaki
hiçkimseyi tanımıyorum. Bakın birazdan arzedicem benim emailim ele geçirilmiş bana biri
email attı. Ben onu açınca benim bilgisayarımda iz bıraktı. Aynen böyle benim hiçbir
tanışıklığım yok. Bende bunu bu şekilde ifade ettim yok kararı çıktı buyurun. Ama bunuda
çıkartana kadar benim canım çıktı. Sonra Özden'in bilgisayarı Atatürkçü düşünce derneğinde
özden günlük 1992-93 anılar Ali Türkşen yazıyormuş evet başta söyledim kardak
düzeltiyorum Lucky-s'de 92 yılında Özden Örnek amiralimiz hareket eğitim daire başkanıydı
o tarihle ilgili bir günlük tuttuysa buyurun raporun ilgili kısmını aldım. Harekatın istenilen
şekilde sonuçlanmasında SAT'ların rolü çok büyük olmuş SAT tim amiri deniz üstteğmen Ali
Türkşen'in gösterdiği performans her türlü takdirin üzerinde görülmüştür raporda yazıyor.
Yani bu orda öyle yazıyorsa ben bir örgüt bağlantısı yani orada çıktı diye ben bunuda bir
anlamlandıramadım. Birde efendim sayın başkanımız bu kadar bilgi sizin hakkınızda nasıl
bulundu diye sormuştu daha önce, ben onun için bi hemen hızlı hızlı bir inceleme onu
arzetmek istiyorum size şimdi bakın bizim intranet diye bir sistemimiz var. Deniz
kuvvetlerinin içerisinde, açılış sayfası böyle deniz kuvvetleri açılış sayfası, şurada personel
bilgi sistemi diye ıı altta bir bölümü vardır. Şurada efenim bakın personel bilgi sistemi orayı
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tıkladığınız zaman şu çıkıyor. TC kimlik numaranızı giriyorsunuz kendi koyduğunuz bir şifre
var onu girdikten sonra şu çıkıyor karşınıza herkesin özel kendine ait sayfası açılıyor bakın
solda çok güzel bilgiler var kişisel bilgi, perbilsis, atama işlemleri, konut başvurusu vesaire,
bakın orada perbilsis uygulamalarını açtığınızda kim nerede ilanlarım mezun grubu bir takım
bilgiler çıkıyor ve şu çıkıyor. Buradan istediğinizi seçebilirsiniz emekli, görevde subay
astsubay, ben kendim Türkşen subay yazdım benim görev yerim çıktı. Şu çıkıyor bunun mini
rapor kısmına basarsanız şu çıkıyor göreve atanma tarihi katılış tarihi iş telefonum, tapiks
numarası nasıp tarihi görevim bakın bunda eskiden şu işler başlamadan önce şu en altta bizim
cep telefonu numaramızla ııı şey email numaramız, email adresimiz vardı çok naif bir şekilde
insanlar birbirleriyle haberleşsin diye, ha benim buradan email'imi almışlar, şimdi oraya
habire bana mail yağıyo bir çok insanada geliyor. Bizim sıkıntımız bu şimdi bakın kaldırdılar
bunu artık yok. Kötülükten kalktı bu yani aslında iyi niyetle cep telefonum herşey buradan
çok rahat alınabilir. Levent Bektaş'ı sorguladım emekli buyurun çıktı Levent Bektaş, onun
mini raporuna bastım biraz kötü herhalde son bu yeni işliyorlar, ıı göreve katılış tarihi atanma
tarihi çıkmış görev yeri bulunamadı demiş. Sonra başka birşeyde yapabiliyorsunuz mesela
bütün mesela albay sınıfını olduğu gibi dizebilirsiniz bahriyede 500 küsur albay bastığınız
zaman alt alta diziyor. Bakın ben insanlar burada isimleri geçmesin diye sildim. Bakın kimler
var burada sicil sırası sicil sırasıyla diziyor bunu İbrahim Koray Özyurt, Ali Türkşen,
Muharrem Nuri Alacalı, üçümüzde alt alta geliyorum daha devamı üstünde Tayfun Duman
var Şafak Yürekli var. Bizim sicil sıramız böyle alt alta, görev yerlerimiz var hepimizin kişisel
bilgilere bastığımızda da bakın çok geniş bir alan başka birşey çıkıyor bakın çok fazla bilgi
var. Ben temel bilgilerimi çıkarttım, bakın benim doğum tarihim kuvvete giriş tarihim herşey
var burada, herşeyi bulabilirsiniz. Görev yerlerini buradan gün gün bakın gün gün, hangi gün
katılmışım hangi gün ayrılmışım bakın hepsi var. Geçici görev yerlerim var, adres bilgilerim
var. Peki kurumsal kullanıcılarda bunlara kendi bölgelerinde sahip olabiliyorlar. Ben bunu
deniz kuvvetlerine sordum. Sizde yazıyla sorabilirsiniz 2005-2006 yıllarında sistemde böyle
bir kaçak olmuş yani o dönemde alınabildiğini söylüyorlar zaten o bilgilerin o döneme ait
olduğunu söylüyorlar. Ayrıca Obiji yani otomatik bilgi işlem kısmı deniz kuvvetleri
personelciler ve deniz kuvvetleri istihbaratçılar istedikleri herkesin buradan bilgisini
çekebilirler. O listeler öyle oluşuyor. Ha onun içerisindeki şeyhtir şıhtır vesaire o değil tabi
orada şeyh şıh yazacak hali yok ama adresi telefon numarası emaili osu busu TC hepsini
dizebilirsiniz. Şu sisteme girebilen birisi şey yapabilir. Şimdi efendim bakın bu insanlar
hakkaten böyle bir bu bi iki kişinin çapında olabilecek birşey değil yani ben iki isim verdim
ama bu benim şüphelerim sorularımı soruyorum ben yani o sorulara cevap halen bulabilmiş
değilim. Bunların biryerle bir irtibatı olması lazım. Bunlar kendi başlarına bu işi yapabilecek
çapta insanlar değil ve bunlar dahada böyle bölgesel olarak yayıldıkları için benim
uzunadadaki bir emrim düştü şeye internete ben efendim personelini fişleyen albay olarak
dedimki eve ziyarete gelicem bana evin bir iki fotoğrafını verin yükleyeyim bende eviniz hani
ne durumdadır. Hangi sırayla geleyim, gelirken mahalleniz ne durumdadır nasıl bir yerde
yaşıyorsunuz dünya kadar personel var her hafta birine gitsem 1 sene sürecek zaten. Bunu
personelini fişleyen albay diye yazdılar. Bir emrim düştü uzunada su altı komutanlığının ama
onun içinde çok naif başka birşeyde var. Devletin malını koruyorum kullanmayın diyorum
bak askeri malzemeyi sivil olarak bu hoşlarına gitmemiş mesela bunu kullanmamışlar bi orası
hoşlarına gitmiş kullanmamışlar sonra bakın ben bunu yazanın kim olduğunu biliyorum.
Oğuzyurdu.com diye siteye bir yazı düştü. Ama bizim delil yok elimizde ama ben biliyorum
yani oda benim bildiğimi biliyor ama biz birşey yapamıyoruz. Güney Deniz Saha
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Komutanlığı koridorunda dolaşan ben vericem bunu satır satır bütün orada koridorda olanı
yazmış ve bunu deniz harp akademisinden mezun olmuş bir arkadaşım yazmış benimle aynı
okuldan. ben bunun lisanından anlıyorum dış kapının dış mandalı değil. Sonra beni çok
seviyorlar yani çok sevdikleri içinde benim hakkımda da yazmışlar. Ben personelimi taciz
ediyormuşum, Oktay Erdem yarbayı ölümle tehdit etmişim. İnternete düştü bunlar. Bunları
diyor ki buralarda tanıştırmayın diye cumhurbaşkanımıza, başbakanımıza, milli savunma
bakanımıza yazı yazmış Kadir Sağdıç amiralimiz dahil. Bunların hepsini internete düşürdüler.
Sonra efendim son olarak birşey söyleyeceğim bakın bu arkadaşlar çok biz tabi biraz fazla
sıkıştırdık bunları herhalde, biraz sesleri çıkmaya başladı birbirlerine güya şey yapıyorlar. İyi
niyetle birbirlerini haberdar etmişler bakın şu email bunuda ben vericem size, bunu okumam
lazım. İlgili kişiye diyor bir ıı sahte bir email adresi almışlar malumunuz olduğu üzere deniz
kuvvetleri komutanlığında son dönem ortaya çıkan gizli örgütlenmeler ve çalışmalardan
dolayı bazı üst düzey komutanlar sanık pozisyonuna düştüler. Bu isimlerden Güney Deniz
Saha Komutanlığı ve bağlı birliklerde görev yapanlar iddianame ile kendilerine atfedilen
suçamalardan sıyrılamayacaklarını anladılar ve farklı bir çözüm yolu geliştirdiler. Güya onları
bu duruma düşüren bir grup komplocu vardı ve bu insanlar polis CİA ve benzeri ile işbirliği
yaparak kurdukları planla yukarıdaki komutanlara komplo kurup yargılanmalarına sebep
oldular. Bunun üzerine atağa kalkan bu ekip sizinde yani birilerinede yollamışlar bunları
sizinde arasında olduğunuz tamamen düzmece bir ispiyoncu komplocu listesi hazırladı
sonrasında listedeki isimler aleyhine sahte deliller oluşturarak bir dava başlattı. Bazı internet
sitelerine düşen bu dava başta askeri hakim binbaşı Taner Güçlü, okuyorum ismini çünkü bu
oğuzyurdu.com'da da var bu binbaşımızın ismi, Güney Deniz Saha Komutanlığı askeri
savcısıdır kendisi koramiral Kadir Sağdıç, Tuğamiral Levent Görgeç, Tuğamiral Fatih İlğar,
beni gene işte sevdikleri için özel bir nitelemede bulunmuşlar psikolojik dengesizlikleri ile
bilinen kurmay albay Ali Türkşen, kurmay albay orhan yücel ve yakın çevrelerinden aldıkları
isimlerle oluşturdukları tamamen iftira üzerine kurulu ve adı geçenlerin kendilerini temize
çıkarmak için oluşturdukları bir listedir. Bu listeyi oluşturanlar ve destek veren üç gruptur
bunlar kendini kurtarmak için suçlular arayanlar, deniz kuvvetleri komutanlığının yaralanan
imajını kurtarmak için yukarıdaki kişilere inananlar, fırsat yakalayarak sevmediklerinden ve
rekabet halinde olduklarından intikam alanlar. Üstünde bu kadar gürültü koparılan ihbar
mektuplarının yazılması ülke savunması görevini ihmal ederek her türlü konuya el atarak
gerçek görevinden uzaklaşmış olan T.S.K'nin kendi asıl görev ve ilgi alanına dönmesi için ifa
edilmesi gereken bir görevdi. Bu mektuplar daha liberal daha demokrat gelişmiş bir Türkiye
için gereklidir. Deniz kuvvetleri komutanlığının konseptlerinin ufkunun sadece zavallı bir
yunanistan ile sınırlı olması bile gerekli vizyondan ne kadar uzak olduğumuzu göstermektedir.
Bu kadar iyi niyetlerle yazıp gönderdiğimiz mektupların sizlerin başlarına sıkıntı açması ve
suçlu duruma düşürmesi ise istenmeyen bir durumdu. Sizleri uyararak dikkatli olmanızı
olmanız temennisi ile bu listede ismi geçenleri yazıyorum askeri hakim binbaşı Taner
Güçlü'den 2010/433 nolu soruşturmayı sorarak hakkınızda bilgi alabilirsiniz. Bakın bu
çocuktan bu bilgiyi çıkartmışlar ve bir takım isimler var. Bitiriyorum efendim müsadenizle,
sayın başkan mahkemenin değerli üyeleri, iddia makamı, sonuç olarak şahsımın terör örgütü
üyeliği, diğer bir kısım arkadaşımın hükümeti yıkmakla suçlandığı bu davada, sözlü
savunmamı bitiriyorum. Hayatta sıfır diye bir olasılık olamayacağını her zaman herşeyin
mümkün olabileceğini düşünüyorum. Ancak bu noktada hem kendim hem arkadaşlarım
açısından tek bir soru sormak isterim neden bizim bu kanlı eylemleri yapmayı düşünmekteki
motivasyonumuz nedir, yıllarca hizmet aşkı ve heyecanı ile onur kültürünü kendilerine rehber
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edinmiş ve Türk halkının ilgisine mazhar olmuş bu insanların var olduğu dahi ispatlanmamış
bir terör örgütüne üye olmak ve hükümeti yıkmak istemekteki motivasyonları nedir. Bizler
bizlerin mal varlıkları ortadadır. Evlatlarımıza babalarımızdan şerefle teslim aldığımız ve
şerefle bırakmaya çalıştığımız ismimizden başka hiçbir servetimiz yoktur. Şimdi ne olduda bu
amaçtan saparak 200 300 gibi rakamlarla ifade edilen çocukları katletmeyi planlamaktayız.
Bugüne kadar trafik cezası dışında bir suçları olmayan haklarında güvenlik kuvvetleri
tarafından yasal bir işlem yapılmamış kişiler mesleklerinin zirvesinde hizmet beklentisi ve
onuruyla hayatlarını sürdürürken nasıl olurda bu kadar yoldan sapabilirler. Bir yandan son 6
yılda tam sicil alıyorken öte yandan böyle bir illegal yapılanma içinde olup kendimi nasıl
saklayabildim. Diğer personel kendilerini nasıl saklayabildiler. Bizler nasıl büyük ve kuvvetli
bir akıl tutulmasına uğradıkta şu anda karşınızdayız. Sayın başkan değerli üyeler, dahada daha
öncede arzettiğim gibi bugün bizler kendilerinin vatansever olduklarını iddia eden ancak
kendi silah arkadaşlarına ihaneti hak gören müfteri şahıslarında bulunduğu bir ortamda görev
yapıyoruz. Bu şahısların işbirliği içinde oldukları ve bir merkezden yönetildiğini
değerlendirdiğim bu komplolarla varılmak istenen hedef açıktır ki Türk Silahlı Kuvvetlerini
yıpratmaktır. Ne yazıkki bilerek yada bilmeyerek kolluk kuvvetleride delillerin daha yolun
başında hukuka uygun toplanmasını sağlayamayarak davanın seyrine çok önemli hasarlar
verdirmişlerdir. Bu davanın her safhasında yapılan onlarca belki yüzlerce maddi hatanın bir
kısmı Türk deniz kuvvetlerinde sadece bir günde yapılsa, ertesi gün su üstünde tek bir gemi
dahi bulamayız. Gemilerimizin bir kısmı batar, bir kısmı karaya oturur, kalanlarda birbirlerini
vururlar. Bu davada da ne yazıkki hukuki uygulamalar kelimenin tam anlamıyla karaya
oturmuştur. Bugün gelinen noktada birde şu durum ortaya çıkmıştır ki, hukuk adamlarımız
artık hukuk eğitimlerinin yanısıra birde bilgisayar teknik eğitimide almak zorundadırlar.dün
ben bir hususun yanlış anlaşılmaması adına söylemek isterim bu tabi araya akşam televizyon
haberleri ve bugün basında yer alan haberler girdi. Bu Ercan Kireçtepe'nin kredi kartıyla
benzin alınması olayı aslında Türk ordusunda belki yüzlerce anlatılmamış hikayeden
birtanesidir. Elbette o para hemen 2 gün içerisinde arkadaşımıza ödendi, o dakika çok sıkışık
bir durum var ona bizim bulduğumuz anlık bir çözüm yoksa bizim devletimizin ordumuzun
güçsüz olduğundan yetersiz olduğundan biz onun o açığını kapatıyoruz gibi birşey asla değil.
Bununla ilgili yüzlerce örnek vardır ama böyle mahkeme salonlarına taşınmadığı için haber
olmuyor o anda o dakikada o arkadaşımız en gençti yanında kredi kartı varmış ona denk geldi
yoksa başka biriside verebilirdi biz o çözümü o dakika öyle bulduk. Birde dün ben sabrına
buradaki herkesinde ayrıca teşekkür ederim benim şahit olduğum olaylar ve pozisyonum
dolayısıyla kendi savunmamında dışında birşeyler söylemek zorundaydım yani bunu başka
hiçkimsede gelip söyleyecek değildi. Kendimle ilgili herşeye cevap verdiğimi zannediyorum.
Ayrıca bir husus daha dün aklıma geldi. Ben çok dehşetli çok arşivci bir insanım yani bana 20
sene önce nerede ne yemek yedin diye sorsanız ben onun faturasını bile çıkaracak kadar yani
başladım artık imha etmeye ama 10 seneye düşürdüm herşey var. Bana askeri savcılarımızda
geldiğinde Cumhuriyet savcıları ıı düzeltiyorum özel yetkili savcılarımızda geldiğinde, didik
didik her yeri aradılar bula bula bi o mavi defterin içerisinde onlarca soru zamanın durduğu
gün çıktı sora sora, herşey var yani bir harf bu sözde örgütle ilgili çıkmış değil ama benim
sorsanız bana 5 sene önce şu gün şu saat kaç kilometre koştun o bile benim biryerde yazıyor
yani. Ben herşeyin kaydını tutuyorum. Bir tek harf yok, telefon konuşması efendim defterime
yazdığım zamanın durduğu gün onuda hatırlatmak istedim takdirlerinize sunuyorum kaldığım
yerden bütünlük bozulmaması için 1 sayfa geriye gidiyorum çok az bir kısım kaldı onuda
müsadenizle okuyorum. Sayın başkan mahkemenin değerli üyeleri sayın cumhuriyet savcım
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sonuç olarak şahsımın terör örgütü üyeliği, diğer bir kısım arkadaşımın hükümeti yıkmakla
suçlandığı bu davada sözlü savunmamı bitiriyorum. Hayatta sıfır diye bir olasılık
olamayacağını herzaman herşeyin mümkün olabileceğini düşünüyorum. Ancak bu noktada
hem kendim hem arkadaşlarım açısından tek bir soru sormak isterim neden bizim bu kanlı
eylemleri yapmayı düşünmekteki motivasyonumuz nedir yıllarca hizmet aşkı ve heyecan
onuruyla onur kültürüyle onur kültürünü kendilerine rehber edinmiş ve Türk halkının ilgisine
mazhar olmuş bu insanların varolduğu dahi ispatlanmamış bir terör örgütüne üye olmak ve
hükümeti yıkmak istemekteki motivasyonları nedir. Bizlerin mal varlıkları ortadadır.
Evlatlarımıza babalarımızdan şerefle teslim aldığımız ve şerefle bırakmaya çalıştığımız
ismimizden başka hiçbir servetimiz yoktur. Şimdi ne olduda bu amaçtan saparak 200-300 gibi
rakamlarla ifade edilen çocukları katletmeyi planlamaktayız. Bugüne kadar trafik cezası
dışında bir suçları olmayan haklarında güvenlik kuvvetleri tarafından yasal bir işlem
yapılmamış kişiler mesleklerinin zirvesinde hizmet beklentisi ve onuruyla hayatlarını
sürdürürken, nasıl olurda bir anda bu kadar yoldan sapabilirler. Bir yandan son 6 yıl tam sicil
alıyorken, öte yandan böyle bir illegal yapılanma içerisinde olup kendimi nasıl saklayabildim.
Diğer personel kendilerini nasıl saklayabildiler. Bizleri nasıl nasıl bir büyük ve kuvvetli akıl
tutulmasına uğradık ki, şu anda karşınızdayız. Sayın başkan değerli üyeler daha öncede
arzettiğim gibi bugün bizler kendilerinin vatansever olduklarını iddia eden ancak bu uğurda
gönderdikleri emaillerin mektupların altlarına adlarını yazamayan ve imzalarını atamayacak
kadar korkak olan kendi silah arkadaşlarına ihaneti hak gören müfteri şahıslarında bulunduğu
bir ortamda maalesef görev yapıyoruz. Bu şahısların iş birliği içinde oldukları ve bir
merkezden yöneltildiğini değerlendirdiğim bu komplolarla varılmak istenen hedef açıktır ki
Türk silahlı kuvvetlerini yıpratmaktır. Ne yazıkki bilerek yada bilmeyerek kolluk kuvvetleride
delillerin daha yolun başında hukuka uygun toplanmasını sağlayamayarak davanın seyrine
çok önemli hasarlar verdirmişlerdir. Bu davanın her safhasında yapılan onlarca belki yüzlerce
maddi hatanın bir kısmı Türk deniz kuvvetlerinde sadece bir günde yapılsa ertesi gün su
üstünde tek bir gemi dahi bulamayız. Gemilerimizin bir kısmı batar, bir kısmı karaya oturur
kalanlarda birbirlerini vururlar. Bu davada da ne yazıkki hukuki uygulamalar kelimenin tam
anlamıyla karaya oturmuştur. Bugün gelinen noktada birde şu durum ortaya çıkmıştır ki,
hukuk adamlarımız artık hukuk eğitimlerinin yanı sıra birde bilgisayar teknik eğitimi almak
zorundadırlar. Yine ne yazıkki mesleğimizi icra ederken ülkemizin insanını birbirinden
ayırmak bir kısmını korumak bir kısmını korumamak lüksümüz yokken farkında olmadan
bizlere bu komploları kuran yada komplolara alet olanlarında namusu anası bacısı çoluğu
çocuğu için merminin önüne durmuş olmanın acısını yaşıyoruz. Ülkemizin bir köşesinde
mehmetçiğe kurşun sıkmak için eğitildiği kamptan üzerinde üniforması ile ülkemize giren
teröristlerin ayağına mahkeme götürülmesini, pişman olmadıklarını söylemelerine karşın
kendilerine pişman muamelesi yapılmasını, daimi ikametleri var diye tutuklanmalarına gerek
olmadığı gerekçesiyle serbest bırakılmalarını görüyor öte yandan ülkesi için canını vermeye
hazır kahramanlarının dijital yalanlarla terörist muamelesi görmelerini, kimliği belirsiz
şahıslar tarafından yazılmış iftira maillerine bir subayın sözünden daha fazla itimat edildiğini
kaçma ve delil karartma şüphesi ile aylarca yıllarca tutuklu kalmalarını anlayamıyor ve
anlatamıyoruz. Ayakların baş, başların ayak olduğu bir yerde tüm değer yargılarımızı
yeninden sorguluyoruz işin içinden birtürlü çıkamıyoruz. Biz yinede tek güvendiğimizin
sizlerin çok güvendiğimiz adalet duygusu ve muhakemesi olduğuna inanıyoruz. Ben bugün
yaptığım savunma ile sizlere başka bir bakış açısı yansıtmaya çalıştım. Bir olasılık insan
bilincine bir kez ulaştıktan sonra bir daha asla tamamen yok olmaz. İnsanlar yalnız kendi
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görüşlerine uygun kanıtları kabul ederler yeni bir kanıt ışığında fikrinizi değiştirmenin
zayıflık değil güçlülük işareti olduğunu lütfen unutmayın. Adaletin olmadığı bir vatanı
düşünmek istemiyoruz. Demokratik bir ülkede devletin işleyebileceği en büyük günahlardan
biride layıkıyla yerine getirilmeyen adalet olgusu ile suçsuz vatandaşlarının korku içinde
yaşamalarına sebep olmaktır. Son bir kaç cümleyide kafes davası kapsamında davaya müdahil
olan agos gazetesi avukatlarına sarfetmek isterim. Sayın müdahil avukatları bu davanın
çözümü yolunda aradığınız cevapların bu davada yargılanan günahsız insanlarda olmadığını,
bu davanın tamamen bir komplodan ibaret olduğunu kafese alınanların Türk silahlı kuvvetleri
mensupları olduğunu ne kadar çabuk anlarsanız sizlerde bu komploları düzenleyenlerin aleti
olmaktan bir an önce kurtulur ve değerli katkılarınızla adaletin süratle yerine getirilmesine
yardımcı olursunuz aksi takdirde ne bu davalar sonuçlanacak, nede sizler gayretlerinizin
karşılığını alabilecek ve aradığınız yanıtları bulabileceksiniz. Ben yinede sizlere yardımcı
olacaksa her türlü sorunuzu yanıtlamaya hazırım ancak sizde görüyorsunuz ki davaya olan
katkılarınız davayı yavaşlatmak ve günahsız insanların masumiyetlerinin ilan edileceği günü
geciktirmekten başka bir işe yaramayacaktır. Sayın başkan değerli heyet ben bir hayat sürdüm
mesleğimin bu aşaması beni karşınıza çıkardı hayatım boyu herzaman doğru eylemlerde
bulunmamış olabilirim ancak hiçbir zaman kanunsuzluğun tarafı olmadım, çevremdeki
insanlarada asla müsade etmedim. Sözde terör örgütü soruşturması uğruna saçımı,
tükürüğümü, kanımı, huzurumu, sağlığımı, kariyerimi, son olarakta özgürlüğümü verdim
yinede yaşadıklarımdan, seçtiğim yoldan asla pişman değilim. Silah arkadaşlığı dostluk ve
mertliğin sembolü, yiğitliği kolun bacağın değil yüreğin ruhun sağlamlığında bilen silah
arkadaşlarımla bir arada bulunma bahtiyarlığına erdim. Yüreği yılmadan düşen dizleri üstünde
savaşır. Ölüm tehlikesi karşısında kılı kıpırdamayan can verirken düşmanına yiğitçe
yukarıdan bakan yalnızca tarihe yok olmuştur. Yenilmiş değil öldürülmüştür. Siz kazı yapılan
poyrazköy vadisine baktığınızda 138 parsel numaralı sıradan bir arazi parçası gördünüz. Biz
baktığımızda vatan savunmasında her bir karışında eğitim icra ettiğimiz gün geldiğinde 14
mayıs 2003 tarihinde olduğu gibi bir eğitim sırasında şehit olan silah arkadaşımız İsa Usta'nın
toprağa karışan kanını gördük. Siz denize sözde terör örgütü üyelerinin panik halinde
mühimmatlarını attığı bir su kütlesi olarak baktınız. Biz hayatımız uğrunda mücadele ederken
vereceğimiz vatanımızın, Türk halkının savunulmasında üzerinde, üstünde ve derinliklerinde
görev icra ettiğimiz zaman zaman şehit verdiğimiz silah arkadaşlarımızı halen bağrında tutan
ve geri vermeyen kutsal bir alan olarak gördük. Silah arkadaşlarımın zor anında yanında
durmaktan dolayı asla pişman değilim hiçbir illegal yapılanmada yer almadım yer alana
rastlamadım. Kötülük her zaman iyiliğe hizmet eder, kötülüğün beterini ıı bedelini kötülük
eden görür. Başımıza bu belaları açanların elbet birgün adalet karşısına çıkacağına tüm
kalbimle inanıyorum ve yine biliyorum ki Allah zalimleri sevmez. Elbette kim tarafından
hazırlandığı belli olmayan sanal belgeler ile kim tarafından gönderildiği belli olmayan ve
içeriği yalan yanlış bilgilerle dolu maillerin ve telefon konuşmalarındaki kelimelerin delil
olarak kullanılıp kullanılmayacağına sizler karar vereceksiniz. Yinede son söz olarak bir kez
daha üzerime atılı tüm suçları reddeder bir saat adaletle hükmetmenin bin sene ibadet
etmekten daha hayırlı olduğuna inancımla hakkımda hakkımdaki suçlamalardan beraatimi,
geçecek sürede hali hazır görev yerim dikkate alınarak müteakip duruşmalardan vareste
tutulmamı yüce Türk adaletinden arz ve talep ederken özellikle son dönemde yaşanan balyoz
iftirası kapsamında benimde tutuklandığım bu dava kapsamında duygularımızı en iyi şekilde
dile getiren bir yazıdan çok çok kısa bir kısım okumak isterim. Sayın Oktay Akbal'ın 13 Nisan
2010 salı günü Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan bu utancı duymak yazısından hükümetle
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ilgili kısımlar beni ilgilendirmediği için çıkartıyorum. Son kısmını müsadenizle okuyorum ve
bitiriyorum. Ben utanıyorum bu satırları yazarken gazetede TV'de o koskoca paşaların kuzu
kuzu teslim olmaya gelişlerini, ellerinde bavullarını, yanlarında vedaya gelen eşlerini,
kızlarını, oğullarını gördükçe, insan olan utanır. Türk'üm diyen utanır. Yurt görevi olarak
askerliğini yapan her yurttaş bu utancı yaşar, yaşamalıdır. Türk ordusunun neredeyse üçte biri
göz altında tutuklu, aylarca yıllarca kimi hastanelerde hekimlerin elinde yada koğuşlarda
acılar içinde en kötüsüde bir ömür boyu yurt diye vatan diye dağda taşta görev yapanların
içine itildikleri bir onursuzluk batağında olmaları bunuda bizlerin tüm yurttaşların görmesi,
yaşaması ben utanıyorum sizler bu utancı duymuyormusunuz, duymayacakmısınız. Arzederim
efendim bitti.” şeklinde beyanda bulunduğu anlaşılmıştır.

 
11-Sanıkİsmail Bak'ın (Kapatılan) İstanbul 12 Ağır Ceza Mahkemesi'nin

2010/34 Esas sayılı dava dosyası ile birleşen 2011/111 Esas sayılı dava dosyasında
09/04/2012 tarihinde 6. celsede alınan savunmasında özetle;" Sayın başkanım, sayın
üyeler, sayın savcım. Poyrazköy davası ile birleştirilen, sahte yollardan üretildiği kanıtlanan
bir adet CD ve 1 adet DVD'nin içinde sahte iki dijital yazı ve isimsiz, nereden geldiği tespit
edilemeyen bir ihbar emaili ile hakkımda açılan, daha önce açılan kafes iddianamesinin
ardından davaların çöken bu kısımlarının aktarmaya çalışıldığını düşündüğüm ve bu açıkça
belli olan yeni bir dijital belgenin ortaya çıkmasıyla yüce heyetinizin karşısına tekrar çıkmak
zorunda kaldım. Daha önce hiçbir yerde ismim geçmiyorken açılan poyrazköy davasının
gerçekleri yansıtmadığını ilk anda bir çok insan gibi bende bilmekteydim. Bu dava gerçekleri
yansıtmıyordu, oradaki iddialar. Çünkü her biri görev birim komutanı olan Erme Onat, Eren
Günay, Ercan Kireçtepe, cephanelikten görev veya eğitim emri yazarak kolayca
çekebilecekleri mühimmatı niye yakalanma riskini göze alarak toprak altına gömsünler. Bunu
çok rahat bir şekilde çekebilirler malzemeyi istedikleri anda. Toprağın altına gömmelerinin
hiçbir mantığı yok. Çalışma sistemini bilen, buna çocuklar bile inanmaz. Hala bu bizim
birşeyleri toprak altına gömebileceğimiz iddia ediliyor çeşitli davalarda buna ihtiyaç yokki.
Çıkan malzemenin büyük bir kısmı ışık duman sis çıkartan malzemeler ve boş lavlar. Patlayıcı
hiçbir özelliği olmayan malzemeleri rutubetli ortamda bile saklanmayacak roketleri neden
ıslak toprağa gömsün bu arkadaşlar veya ben neden gömeyim. Cephanemizde sapa sağlam
malzemeler duruyor. Silah olmadan hiçbir işe yaramayacak mermileri niye gömsünler.
Mermileri gömmüşler silahlar yok. Sadece silahlıktan silah alsalar, birlikte niye bunun
mermisini almadınız diye sormazlarmı tabiki sorulur. MKE'den kanuni olarak temin
edebilecekleri 9 mm mermileri evlerinde de, bunları barındırabilirler niye toprak altına
gömelim. En önemlisi bu kadar malzemeyi neden dere yatağına gömelim. Keçilik vadisinde
derenin nasıl sele neden olduğunu taşıp büyük miktarda toprağı denize taşıdığını özellikle 96
yılı ve daha öncesinde itibaren o birlikte görev yapan herkes bilir. O dere taştığı zaman
birliğin ortasından geçen topsahasını ortadan yarıp götürmüştür yani. Toprağın altına birşey
gömseniz zaten o toprağın yüzüne çıkar, bırakın ıslanmasını toprak onu kabul etmez o kadar
sel oluyor orada. Açıkladığım sebepleri bilen herkes zaten bu olayların komplo olduğunu
bilmektedir. Davaların görülmesi sırasında ortaya çıkan bir çok yeni olgu ile iddiaların ne
kadar geçersiz ve gerçek dışı olduğunu sadece çalışma stilini bilen biz değil sivil halkta artık
anlamaktadır. Çünkü her türlü üzerimize atılan iftira çürümüştür. Hakkımdaki iddialara
yönelik daha önce kafes davasında da verdiğim savunmalarla belirtmiştim iddianamede
Levent Bektaş'tan kanununi usullere uyulmadan elde edilen suç unsurlarının sonradan
eklendiğine emin oldum. Zaten bu DVD'lerin sonradan manipüle edildiği kanıtlandı. Tn.txt
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adlı bir dosyada eylemlerde kullanılacak broşür ve slogan ve bunun gibi döküman çalışmaları
başlatılsın. Ercan Uzundal astsubay bu konuyu tüm bölgeler için halledilecek kendisine
yardım için İsmail Bak görevlendirildi ibaresi yazıyor. Suçlamalardan bir tanesi bu, böyle
birşeyin olması söz konusu bile olamaz. Ayrıca bu cümlede ben yardımcı olacakmışım fakat
bu Ercan Uzundal astsubayın ifadesine bile başvurulmamış. İşi yapan başkası yani, ifadeye
bişe çağırılmamış. Ercan Uzundal, bilgisayar başında çalışan bir astsubaydır böyle bir olayın
gerçek olup olmadığı kendisi buraya çağırılarak sorulmalıdır. 3 nolu DVD içinden çıkan
listelerdeki imzalar tamamen sahte zaten bunu avukatlarımız kanıtladı, raporlar var. Bilgisayar
marifetiyle amatörce yaratılmışlar. Yine istanbul emniyet müdürlüğüne gönderilen
24/05/2009 ve 5309 numaralı email ihbarında not kısmında teknik destek sağlayacak ve aynı
dökümanın başka bir sayfasında teknik ekipten, bomba ekibine kaydırılacak ibaresi yer
almaktadır. Tüm iddianamede ve Levent Bektaş'tan elde edildiği iddia edilen suç unsuru
olduğu iddia edilen DVD'nin içinde teknik ekipte yok, bomba ekibide yok. Böyle bir ekip
yok. Yani bu da uydurma bir iddia. İddialardan biriside gayri müslümlere suikast yapılacağı
şeklindedir işte benimle ilgili can alıcı yerlerden bir taneside bu. Bu iddiaların ben 2002
yılında yabancı bir bayanla evlendim, gayri müslimdi. Hem ben gayri müslümle evleneceğim
hemde gayri müslimlere suikast yapacağım. 6 aralık 2010 tarihinde donanma istihbarat
kısmında bulunan harddiskte bilirkişilerce manipülatif olarak sonradan eklendiği belirlenen ve
benimde adımın geçtiği 2 adet dijital yazı var. Bunların 2'side tabiki uydurma. Komplocular
Gölcük Donanma İstihbarat şubesindeki bir açıktan faydalanıp orada kötü planlarını icra
etmişler. Sahte senaryoya göre sözde her olayın İstanbul'da gerçekleştiği bir olayda
Gölcükteki istihbaratçıların nasıl bilgisi olabilir bu akla aykırı bir olay. Dava eklerinde
içerikleri sunulan dinleme kararlarıyla telefonları dinlenen istihbarat personeli kendi
aralarında konuşmalar var bu tutanaklarda var. Harddiskin yer döşemesi altına içerisine bazı
bilgilerin sonradan eklenerek konulduğunu zaten kendi aralarında söylemekteler, gizlice
dinlenilmişler kendi aralarında hiçbirinin haberi yok zaten gizlice birinin birşeyler koyduğunu
söylüyorlar kendi aralarında. Bu sahte dijital yazılara ismim komplocular tarafından açık
şekilde hedef gösterilmem için yazılmış. Yani bu iddianamenin içindeki diğer şahıslar gibi
bende hedeflerden bir tanesiyim anladığım kadarıyla. Yazışmaların geçtiği iddia olunan kasım
2008 tarihinde sözde belgede adı geçen Ali Türkşen, Ercan Kireçtepe, Halil Cura ile farklı
yerlerde çalışmaktaydım ben aynı yerde çalışmamaktaydım. O tarihte bir kere aktif görevde
de değildim. Telefonları, zaten telefon irtibatım hiç yoktu, telefonları kayıtlı bile değil bende.
Yani bu çok kolayca tespit edilebilir. Sözde belgede adı geçen incirtepe ile arama yapılan bazı
malzemelerin bulunduğu nokta arasında 2 km mesafe var. Benim bildiğim incirtepe şuradan,
buyurun. Benim bildiğim incirtepe eski SAT kurs komutanlığı, eski binaların olduğu yer.
Fakat aramalar nasıl tarif edilmişse, arazi çok geniş, incirtepe deyince insanlar genelde kurs
binalarının olduğu yeri düşünür. Ama aramalar alakasız bir yerden Anadolu kavağı tarafından
metek fatih, orayı bana sorsanız Metek Fatih tepesi derim ben oraya veya vatan sağolsun
tepesi derim. Kimse oraya incirtepe demez yani, malzemelerin bulunduğu yere. Ayrıca 3 gün
arama yapılıyor ve arama o haritada gösterdim 200 metre mesafede yapılıyor. Yani 200 metre
mesafe içinde polisler 3 günde aramayı tamamlıyorlar, 2 gün malzemeyi buluyorlar. Bu da
yoğun şüpheler oluşturmakta. Bilindiği üzere poyrazköy davasında güvenlik güçleri SAT
komutanlığına aramayı yapmak için nasıl geldikleri bile hala belli değil açıklığa kavuşmadı.
İhbar emailinde komutan adı yazmıyor. Ayrıca bu belge, bu sözde belgelerde inceleme yapan
personel şeklinde bir isim listesi var bir yere birşey gömsünler, şunu yapsınlar öyle hiçbir
yerde ibare geçmiyor. Sadece incelemeyi yapan personel diye bizim ismimizi yazmışlar oraya
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ama malzeme gömmekle ilgili hiçbir şey yok. Fakat iddianamede biz gömmüş, Cumhuriyet'i
ortadan kaldırmaya çalışan insanlar olarak suçlanıyoruz. Yukarıda, yani bir SAT personeli
neden, biraz önce bahsettim neden gömmeyeceğini bir malzemeyi, öyle birşeye ihtiyaç yok
yani aynı şekilde incirtepe malzemeleride aynı şekilde. Zaten Ali albayımız anlattı, o malzeme
ile hiçbirşey yapamazsınız. Yani çöp, resmen çöpe atılacak malzemeyi toparlamışlar insanları
karalamak için toprak altına gömmüşler. Tabi bölgeyle ilgili uydu harita, uydu incelemesi
yapıyordum ben çok ilginç birşey tesadüfen çıktı 18 aralık 2010 tarihinden yaklaşık 9 ay önce,
9 ay önce 23 03 2010 tarihinde şu an bu internet üzerinde google haritalarda, google earth'de
de baktığınız zaman görebilirsiniz tam malzemenin bulunduğu yerin 150-200 metre üzerinde
bir grup araç duruyor. Bunlardan bir tanesi iş makinesi. Ben onu büyülterekte size
arzedeceğim. Yani bu araçlar burada ne yapıyordu, içindeki insanların amacı neydi orada ne
yapıyorlardı acaba gömüyü bu adamlarmı yaptı. O bölge sivil insanların kullandığı bir bölge
zaten özellikle hafta sonları oraya herkes piknik yapmaya gelir. Yani o kadar insanın olduğu
yere malzeme gömme, akıl mantık alacak birşey yok yani. Bir SAT personeli olarak bir gün
bana deniliyorki İsmail teröristmişsin Beşiktaş'a git. Diğer gün diyorlarki İsmail teröristler
gemiyi kaçırmış git oradaki insanları kurtar. Bir gün diyorlar Beşiktaş'taki mahkemeye git,
diğer gün diyorlar gemimizi korsanlar kaçırdı git müdahale et. Ben ne yapacağımı
düşünemiyorum yani artık görev yapamaz hale geldim. Cumhuriyet'i yıkmakla, devlet
büyüklerimizi yok etmeye çalışmakla suçlanıyoruz. Ama hainler hakkımızda bu kadar komplo
hazırlarken biz canımızı ortaya koyup devlet büyüklerimizi koruyoruz. Sayın başbakanımız
ile milli savunma bakanımızı 2009 yılında korurken çekilmiş fotoğrafımı kanıt olarak
sunuyorum. Daha önce Cumhurbaşkanımız dahil bir sürü yüksek düzeyde koruma yaptım.
Hakkımda komplo kuranlar şunu bilsinlerki ben görev yaparken onların ve aileleri içinde
canımı ortaya koyuyorum. Hakkımda iddia olunan tüm suçlamaları reddediyor ve iftiraların
bir son bulmasını diliyorum. Hakkımdaki bu iddiaların aydınlığa çıkabilmesi için, kafes
iddianamesinde geçen, Tn.Txt adlı dosyada eylemlerde kullanılacak broşür ve slogan
çalışmaları başlatılsın Ercan Uzundal astsubay bu konuyu tüm bölgeler için halledecek
ibaresinde geçen Ercan Uzundal astsubayın buraya mahkeme huzuruna çağırılmasını
istiyorum. Kendisi teknisyen başçavuş olarak görev yapmakta deniz kuvvetlerinde. Gölcük
istihbarat şubesinde harddisk içerisinde bulunan 2008 kasım ayında arazi çalışması yaptığım
iddia ediliyor. Bir kere o listedeki diğer kişilerle telefon irtibatım olup olmadığı kayıtlardan
çıkartılabilir. Ayrıca Beykoz'da telefon kaydım çıkabilir ama özellikle Riva'da eski SAT
komutanlığının olduğu yerde telefon kaydım çıkmayacağını adım kadar eminim. Telefon
kayıtlarımında incelenmesini istiyorum. Hangi bölgelerde bulundum. Yani Riva'da
çıkmayacağı ortada olduğuna göre bu işide benim yapmadığım açıktır. Adaletin bir gün
mutlaka tecelli edeceğine inancımla saygılarımla arz ederim" şeklinde beyanda bulunduğu
anlaşılmıştır" şeklinde beyanda bulunduğu anlaşılmıştır.

Sanık İsmail Bak'ın (Kapatılan) İstanbul 12 Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2010/34
Esas sayılı dava dosyası ile birleşen 2010/146 Esas sayılı dava dosyasında 18/06/2010
tarihinde 3. celsede alınan savunmasında özetle;" Sayın Başkanım, sayın Cumhuriyet
savcılarım; tarafıma yöneltilen tüm suçlamaları red ediyorum. bugüne kadar Türkiye
Cumhuriyeti anayasası ve kanunları ışığında Ülkesi için çalışmış bir asker olarak, değil bir
adli olaya karışmak trafik suçu bile işlemedim. Tarafıma yöneltilen suçları işlemem söz
konusu olamayacağı gibi iddianame de yer alan eylemlerin içinde veya destekçisi olarak yer
almam tarafıma teklif bile edilemez, makam ve rütbesi ne olursa olsun hiç kimse beni
iddianamede yer alan hastalıklı düşünce içinde yer almamı sağlayamaz. Türk Silahlı
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Kuvvetleri içinde de böyle bir ne komutan ne Subay ne astsubay mevcut değildir. Hayatını
yüzlerce tehlikeye atmış bir insan olarak insan hayatını ve yaşamın değerini bir çok insandan
daha iyi bildiğimi düşünmekteyim. İddianamede yer alan Koç Müzesinde bulunan mühimatla
ilgili adımın bu iddianamede yer alması beni son derece üzmüştür. Adı geçen müzeye
yeğenim daha iki ay önce ziyarette bulunmuştur. SAT'ların çoğunun ailesi İstanbulda
yaşamakta böyle bir şey nasıl düşünülebilir. Canımdan çok sevdiğim akrabalarımın bile
hayatını hiçe sayarak böyle bir örgütte yer alacağımı düşünmesi bana yapılabilcek en büyük
haksızlıktır. İddianamede Levent Bektaş'dan gayri kanunu olarak elde edilen ve suç
unsurunun sonradan eklendiğine emin olduğum 3 nolu DVD içinde bulunduğu belirtilen txt
isimlidosyada eylemlerde kullanılacak broşür ve slogan ve bunun gibi döküman çalışmaları
başlatılsın E.U astsubay bu konuyu tüm bölgeler için halledecek,kendisine yardım için İsmail
Bak görevlendirildi koordinasyon ibareli bir not yazmaktadır. Böyle bir şeyin olması söz
konusu bile olamaz ben bu cümledeyardımcı rolünde gözükmeme rağmen kendisine yardım
edeceğim söylenen ve ilk sorgulamamda açık adının tarafıma sorulduğu E.U neden
iddianamede yer almamaktadır ben yardımcıyım burda .Kendisinin ifadesi bile alınmamıştır.
Zira ismi bahsedilen Astsubay Kıdem olarak da benden kıdemsizdir ve burda sanki üstüm gibi
gösterilmiştir. Kendisi ile sadece bilgisayar işleri için birkaç kez Askeri telefonla görüşmem
olmuştur. Başka hiç bir görüşmem yoktur. Cep telefonu bende kayıtlı değildir bu hususların
garipliğini ilk sorgumda da belirtmiştim bu yalan senaryoyu yazan kıdem hususlarına bile
dikkat etmeden yazmış ve bir çok mantık hatası yapmıştır. Yine aynı diğer txt adlı dosyada
tüm yazılar küçük notlar şeklinde tutulacak cümlelerdenoluşmaktadır ve böyle küçük notların
bir bilgisayar dosyasında txt formatında değil, el notlarışeklinde olması gerekirdi, fakat bu
küçük el notlarının orijinaleri ne Ben'de ne diğer Sanıkların hiçbirindebulunamamıştır. Çünkü
yoktur, böyle bir şey, yapılan aramalarda bu notların orjinali hiç kimsede çıkmamıştır dediğim
gibi, bunun sebebini düşündüğümde komployu hazırlayanların el yazısını taklit
edemediklerinden dolayı sanki el notu gibi bir izlenim uyandırmak için bunu yaptıklarıdır. 3
nolu DVD içinde çıkan listelerdeki imzalar tamaman sahtedir ve Bilgisayar marifetiyle
amatörce yaratılmıştır. yine İstanbul Emniyet Müdürlüğüne gönderilen 24/05/2009 ve 5309
numaralı email ihbarının not kısmında teknik destek sağlayacak ve aynı dökümanın başka bir
sayfasında yine not kısmında teknik ekipten bomba ekibine kaydırılacak ibaresi benim
hakkımda yer almaktadır, tüm iddianamede ve Levent bektaş'dan gayrı kanuni olarak elde
edilen suç unsuru olduğu iddia edilendvd içinde ne teknik ekip nede bomba ekibi diye ekip
yaratılmamıştır. Bu sahte ihbar mektuplarını yazan şahıs ya beni tek başıma bir ekip olarak
kabul etmiş, yada bir hata yaparak bu yalan ekipleri yaratmayı unutmuştur. Rütbesinden email
adresine telefonuna kadar her şeyimizi bilen sözde örgüt yönetcilerinin her şeyi planlayıpkayıt
altına almasına rağmen bu ekipleri yaratmayıunutmaları ve hatta bunları DVD'ye yazıp
şifreleyip saklamaması normal hayatın akışına aykırıdır. Bu olaydan da anlaşılacağı üzeri
birileri veya bir bir merkez hakkımızda elde ettiği bilgileri zaman ve olayların akışına göre
ortaya sunmuş fakat yalanları üretirken bir çok hata yapmıştır. Iddianemede suç teşkil ettiği
iddia olunan tüm belgelerde nedense personelin isimleri ve rütbeleri açık olarak yazılmıştır.
İddia edildiği gibi profesyonel bir ekip ve gizliliğe dikkat eden bir ekip ise, bu örgüt nasıl
olurda her yerde isimlerini açık olarak yazmıştır. Hemde rütbeleriyle neden kod isimler
kullanmamışlardır.Biz yargılananların Banka hesapları kontrol edilmişse personel
arasındahiçbanka transferi para transferi yapılmış mıdır bu kadar karmaşık işlemlerin döndüğü
bir organizasyonda eğer hiç kimse arasında banka para transferi yapılmamışsa yıllarca terör
örgütün sorgulayan ve işleyişlerini bilen siz Cumuhriyet savcılarımız tarafından bu normal bir
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durum mudur. İsmimin yer aldığı iddia edilen DVD Levent Bektaşın evinden hukuk
çiğnenerek alınmış hash değerleri bilinçli olarak aramalar sırasında tespit edilmemiş dosyalar
sonradan eklenerek suç unsuru oluşturulmaya çalışılmıştır. Tüm bu hususlar DVD'ninbilimsel
olarak incelendiği Poyrazköy davasında ve sayın komutanlarımın bu davada sunduğu
kanıtlarla kanıtlanmıştır. SAT Komandoları savaş durumunda görevlerine istatistiksel olarak
bu, görevlerine gittiğinde 10 kişiden 7 si şehit oluyor. Sadece yurda üçü dönebiliyor, fakat bu
durumda bile görevlerini başarıyla gerçekleştiriyorlar. Her işte bir hayır vardır denir,benim bu
işten çıkaracağım hayır şöyle düşünüyorum. Ülkemiz fiilen bir savaş durumunda olsaydı bu
çirkin suratlarını gösteren şimdi gösteren failler de o zaman eğer ortaya çıkmış olsalar idi
maalesef bu görev giden bütün arkadaşlarımız şehit olacaklardı ve görevlerinide
başaramayacaklardı, bizim başarısız olmamızın veya başarılı olmamızın bir savaşın gidişatını
nasıl etkilediği ülkemizin geçmiş tarihinde ve yaşanan tercübelerden deherkesin malumudur.
Şahsi fikirlerime göre bizlere bu kadar komplonun nasıl yapıldığı maddi deliller ile de
kanıtlanan bu mahkeme salonunda ki herkes tüm komplocuları ortaya çıkarmayı bir vatan
borcu olarak ülkesinin bekası çocuklarının geleceği için bir görev bilmelidir. Komplonun
içinde yer aldığı şüphesiyle daha önce komutanlarımında arz ettiği üzere bazıları hakkında suç
duyurusunda bulundukları medya kuruluşları, emniyet mensupları hakkında gerekli işlemleri
yapılmasını arz ediyorum. Bu komplonun bir alanı çözülmeye başlandığında asker ayağının
da ortaya kolayca çıkarabileceği kanısındayım. Daha önce verdiğim ifadem doğrudur. Ben
doğruyu söylemekteyim. Benim masum olduğumu tüm ailem,arkadaşlarım yakın çevrem
herkes bilmekte ve beni bu hain tuzağın içine çekmeye çalışanları lanetlemektedirler.Bu
tuzağa bana ve silah arkadaşlarıma kuran hainler elbette ortaya çıkarılacaktır,adımı bu tür suç
ile karalamaya çalışanlar tespit edilerek yargılanmasını yüce mahkemenizden arz ediyorum.
Bu davadan beraatimi talep ediyorum. Arz ederim” şeklinde beyanda bulunduğu anlaşılmıştır.

 
12-SanıkHalil Cura'nın (Kapatılan) İstanbul 12 Ağır Ceza Mahkemesi'nin

2010/34 Esas sayılı dava dosyası ile birleşen 2011/111 Esas sayılı dava dosyasında
09/04/2012 tarihinde 6. celsede alınan savunmasında özetle;"İstanbul Emniyet
Müdürlüğüne 155 ihbar hattına 23/05/2009'da 1 tane 5273 nolu email gönderiliyor.
29/06/2009 2. bir email gidiyor. Bu elektronik mektuplarda Halil Cura'nın kafes eylem
planının hayata geçirilmesi için faaliyet gösteren illegal bir yapılanmada yer aldığı iddia
ediliyor. Ve bundan sonrada aynı tarz iddialar bu mahkemede sürmektedir. Bu iddiaları hiçbir
hukuki dayanağı bulunmamaktadır. Düzmece ve kurgulanmış bir şekilde adım iddialara
geçirilmiştir. İlk iddianamede 24/05/2009 tarihinde saat 12:53'de gelen 5309 nolu emailde
ekibi operasyonel faaliyette çok başarılı, çok yönlü, ilişkileri etkileyici ibaresi var ve bu aynı
cümle iddia makamı tarafından bu iddianamede de örgütsel döküman olarak değerlendirilmiş.
Daha önceki duruşmalarda bu konuda savunma yapmıştım. Bu cümlenin örgütsel döküman
olarak değerlendirilmesini kabul etmiyorum, reddediyorum. Yukarıda ki cümle, hukukta
hiçbir hukukta bir suç olamaz ve böyle bir yazı iddiası benim iddia edilen örgütle bir ilişkim
olduğu anlamına gelmez ve kanıtlamaz. Çünkü bu bir dijital veridir efendim. Bu dijital
verilerde ortaya atılan benim SAT kurs komutanlığındaki masam ve çekmecelerime iğrenç
ellerini sürüp not koyan, SD kart koyan, sonrada dışarıdaki işbirlikçileri veya kendileri gidip
155'e ihbar mailleri atan piyonlardır. Bu insanlar Türkiye Cumhuriyeti'nin Silahlı
kuvvetlerinin namusu ve şerefi üzerine vatana bağlılık yemini eden subay ve astsubaylarına
bu alçakça ithamlarda bulunurken bu kişiler alçakça ve şerefsizce kendilerini gizlemişlerdir.
Çünkü yaptıkları şerefsizce bir iddiadan başka birşey değildir. Dolayısıyla suçladıkları hiç
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kimseye karşı bakacak yüzleri yoktur. Edindikleri menfaatlerini karanlık dehlizlerde
gizlenerek hazmetmeye çalışmaktan başka çareleri yoktur. Bu iddialarla Türkiye Cumhuriyeti
mahkemelerini meşgul eden, Türkiye Cumhuriyeti ordusunda sadece vazifesini yapan silahları
kuvvetler mensuplarını, sadece vazifesini yaptığı halde bu sözde kurgulanmış iddialarla sanık
durumuna düşüren kişi ve kişiler arasında ne yazıkki vatanı, namusu ve şerefi üzerine yemin
etmiş, meslektaşlarımız vardır. Demekki bu yemini ederken, bu solucanlar ayakları yere
basmadığı için yeminlerini bozup, Türkiye Cumhuriyeti ordusuna ve mensuplarına kara
çalmaya çalışıyorlar veya girişiyorlar. Burada esas amaç orduyu yıpratmak, bu sorunlarla suni
gündemler yaratırken ülkemizin gelişmesini engellemektir. Sayfa 78 ikinci paragraf, sayın
Levent Bektaş'ın vesikalık fotoğrafının ve ingilizce özgeçmişinin yer aldığı 8 nolu disketteki
bilgiler ne yazıkki bu iddianamede de gereksiz yere yer almıştır. Aynı odada 3 yıl çalıştığım
bir silah arkadaşımın ingilizce CV'nin ve fotoğrafının masamda bulunması son derece normal
değilmidir efendim. İlk iddianamede bu konuya yer verilmişti ve hala bu iddianameye bu
paragrafın alınmasının gereği varmıdır. Sayfa 78'de Levent Bektaş'ın iş yerinde elde edilen ve
sonradan emniyettemi, adli emanettemi, yoksa gelip giderkenmi bir türlü tespiti yapılamamış
olan 3 nolu DVD içine sonradan sıkıştırılmış olan tırnak içinde aa isimli örgütsel döküman
olarak nitelendirilen nokta nokta ile başlayıp malzeme tedariğinde sorun varmı, bu konuda
Halil Cura ve ekibi görevlendirildi ve aynı aa klasöründe yer alan kafes eylem planı, isimli
klasör içinde bulunan gizli ibareli ek a görev bölümü 1 isimli belgede, görev bölümü başlığı
altındaki listede, marmara bölge komutanlığı alt başlığında savunma kıdemli başçavuş Halil
Cura birinci hücre elemanı şeklinde ismimin yer aldığı yazılmıştır. 13/01/2011 tarihli
iddianamede de aynı bilgiler mevcuttur ve ben bu konu ve paragraflarla ilgili olarak burada
savunma yapmak istemiyorum. Bir önceki ifadem, düzeltiyorum savunmam geçerlidir.
Burada sadece şunu belirtmek isterim ki kısaca insan toplumunun 3 yaşamsal ödevi vardır
efendim birincisi çalışmak, ikincisi dostluk, üçüncüsü sevgidir. Bizim kabul etmeyip,
reddettiğimiz bu 3 nolu DVD'ye bu bilgileri sonradan sıkıştıran insanların bu 3 ödevden
nasiplerini almadığını düşünüyorum. Çalışmak yerine tembelliği, dostluk yerine düşmanlığı,
sevgi yerinede nefreti seçmiş bu sütü bozuk örümcek beyinliler içeriden veya dışarıdan
birileriyle çıkarları ve menfaatleri için iş birliği halinde oldukları aşikardır ve mutlaktır.
Efendim, güneşle balçıkla sıvanmaz. Yüce Türk adaletine ben sonsuz güveniyorum, biz bu
hukuk mücadelesinden alnımızın akıyla çıkacağız. Albert Einstain'in bir sözü var efendim.
Güçlüklerin göbeğinde fırsatlar yatarmış. Bizler bu güçlükler karşısında yılmayacağız, bir
fırsatını bulup bu güçlüklerin üstesinden elbet bir gün geleceğiz efendim. Sayfa 78'de
iddianamede, donanma komutanlığı istihbarat şube müdürlüğünde yapılan aramalarda diye
devam eden Koramiral Kadir Sağdıç imzasıyla Deniz kurmay kıdemli albay Türkşen'e hitaben
anadolu kavağı, riva ve poyrazköy diye devam eden, sayın Ali Türkşen tarafından belirtilen
yazıya cevaben inceleme yapıldığına dair, inceleme isimli belge vs. Keçilik mevkiinin en
uygun yer olarak belirtildiği aynı yazıda personel kimlikleri altında benimde ismim
bulunmaktadır efendim dijital veri olarak. Arazi durum çizelgesi başlığı altında tahaffuzhane,
keçilik, incirtepe ve sıvatdere mevkilleri yazılmıştır iddianamede. Bunlar donanma
komutanlığında ayrıca bulunmuş olan veriler efendim dijital ortamda harddisklerde. 21-24
nisan 2009 tarihleri arasında Beykoz keçilik mevkiinde yapılan aramada bir çok mühimmat,
patlayıcı ve merminin ele geçirildiği, buna paralel olarak 06/12/2010 tarihinde yapılan
aramada Ali Türkşen adına imzaya açılmış inceleme isimli belgede faaliyetler için en uygun
yer olarak keçilik mevkiinin belirtildiği bu yerin incelenmesinde Halil Cura'nında aktif rol
oynadığı dolayısıyla belgenin ele geçen mühimmatların gizlenmesi maksadıyla belgede
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belirtilen personel tarafından icra edilen alan etüd çalışmaları olduğu, çalışmaların bu
kapsamda yapıldığı yazılmaktadır. Ben efendim Halil Cura olarak bu türden çalışmalara,
faaliyetlere, yazışmalara, mühimmatın gizlenmesi, çıkartılması, en uygun yerin neresi
olduğunun tespiti gibi paragraf içinde kullanılan ve yazılan eylemlerde faaliyetlerde
bulunmadım ve kabul etmiyorum, reddediyorum. Bu türden faaliyet çalışma ve gizlemelerede
kimin yaptığını bilmiyorum ve bilemem. Ben Halil Cura olarak donanma komutanlığında
bulunan dijital verilerde ve iddia makamının delil dediği ve beni şüpheli sıfatıyla niteleyen
belgelerde sadece Türk alfabesindeki harfler kullanılarak, bilgisayar yardımıyla matematiksel
karakterler ile harf ve kelimeler oluşturulmuş bu kelimeler şöyle, toprak, toprak analizi, arazi
incelemesi, güvenilirlik, inceleme, keçilik, incirtepe, sıvatdere kelimeleridir. Bu kelimeler
haliyle cümle ve paragrafı oluşturmuş. Söz konusu kelimeler, cümleler şu anda bu davadan
beraber yargılandığım 2 değerli komutanım kendi aralarında yazışma esnasında kullanılmış
olduğu varsayılmaktadır. El yazısı değildir, imzalarıda yoktur. Her zaman ki gibi dijital
veridir, bilgisayar ortamındadır. Ben Halil Cura olarak bu yazışmalardan haberim olmadığı,
nasıl yazılmıştır, kim yazmıştır, ne zama, nerede yazılmıştır bilmiyorum, bilemem de, ben
yazmadım. Yüce mahkemenizden izin alarak sayın komutanım, Koramiral Kadir Sağdıç'a
buradan sormak istiyorum efendim ben, bu çizelge ve yazışmaları benim adımın geçmiş
olduğu, siz yazmış olabilirmisiniz sayın komutanım. Peki kim yazmış, kim oraya koymuş onu
ben bilemem. Hakkımda ki örgüt üyesi, faaliyette bulunmuş, aktif rol oynamış veya olduğu
kanaatindeyim veya olabilir, yapmışmıdır, şüpheli, yani kesin değil. Hukuk buna izin verirmi
sayın başkanım. Sayın başkan ve değerli üyeler kesinleşmemiş kanıt yok, şahit yok, görüntü
yok, parmak izi yok. Varolan tek şey dijital veri. Bir harddisk, tekrar ediyorum ben örgüt
üyesi değilim bu tür faaliyetlerde de bulunmadım hepsinide reddediyorum efendim. Efendim
akıl noksanlığı 2 tür olabilir biri delilikten diğerde cahillikten, ben deli değilim, cahilde
değilim ama artık delirmek üzereyim. Nedeni şöyle efendim ele geçen materyaller ile ilgili
inceleme raporları başlığı altında madde 1 ve madde 2 iddianamede var efendim bunlar.
Emniyet müdürlüğü görevlilerince yapılan incelemler devamında sayfa 39'daki paragrafta
samsung marka seri numarası diye başlayan ve D/İKK/New Folder/Kadir Sağdıç Paşa/Arazi
sıralı klasörler içerisinde aşağıda yer verilen arazi ve inceleme isimli belgelerin bulunduğu.
Arazi isimli belgenin Koramiral Kadir Sağdıç imzasıyla Ali Türkşen'e hitaben 2008 yılı kasım
ayında yazıldığının anlaşıldığı, içeriğinde ise Kadir Sağdıç'ın anadolu kavağı, poyrazköy ve
riva mevkilerinde arazi yapısına ilişkin etüd çalışması yapılması talimatı verdiği, Ali Türkşen
ve ekibininde gerekli çalışmayı yaparak aynı komutana arzettikleri belgeler olduğu,
belgelerde mühimmatlar için en uygun yerin keçilik mevkii olarak belirlendiği, ayrıca diğer
bölgeler içinde etüd çalışmalarının bulunduğu anlaşılmıştır. Mühimmatlar kelimesi sayın Ali
Türkşen'in ve Koramiral Kadir Sağdıç'ın komutanlarımızın yazılarında bu kelime
geçmemektedir. Karşılıklı birbirlerine yazdıkları yazılarda, mühimmat kelimesi kullanılmıyor
ama ne yazık ki, iddianameye bu sokulmuş bir yerden, bir yere mühimmatlar diye yazılmış.
Sayın Kadir Sağdıç'ın yazısında buraların kullanılabileceği faraziyesi kelimesi kullanılmıştır.
Faraziye kelimesinde Türk dil kurumu sözlüğüne baktım efendim ben sayfa 680, faraziyenin
anlamı varsayım olarak açıklanmış. Bu bir varsayım efendim. Sayın Ali Türkşen cevabında
keçilik mevkiinin icra edilecek faaliyet için en uygun yer olarak belirtilmiştir mühimmat
kelimesi geçmemiştir, kullanılmamıştır. Ayrıca bu bölgeler efendim 100 bin dönümlük bir
arazi daha sonra savunmamın sonunda ben talepte bulunacağım yani bu bölgede keşif
yapılması, ayrıca savunmamın sonunda söyleyeceğim efendim. 100 bin dönüm arazidan
bahsediyoruz. Biz oraya koşarak 4 saat, araçla yarım saat 1 saat süren bölgeler. İnanılmaz
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büyük bir arazi, nasıl bir buluyorlar bir gün içinde, 2 gün içinde gömülü birşeyi bende çok
merak ediyorum. Bir üst paragrafta akıl noksanlığı 2 türlü olur bir delilikten iki cahillikten
demiştim. Mühimmatlar kelimesini buraya sıkıştıran iddia makamı herhalde farkında olmadan
bu kelimeyi yazmış olmalı. İddia makamı savcılarımız, iddianameleri hazırlarken haklı olarak
şu soruyu düşünmeden edemiyorlar efendim. Yani aslında savcılarımızın da haklı olduğu bir
nokta var. Gömülü bulunan bu kadar mühimmati kim gömdü. Yani bence savcılarımızda bunu
muhtemelen merak ediyorlar, bende çok merak ediyorum. Bu elektronik mektupları kim
atıyor evet bende merak ediyorum bütün bunları kim yapıyor. Bunlar bulmak benim görevim
değil, savcılarımızın ve emniyetin kriminalin, jandarmanın ve istihbaratın görevidir efendim.
Varsayalım ki iki komutanımız bir arazi etüdü veya tatbikat bölgesi alan çalışması için
yazışmış ol, olamazlarmı yani. Yapılacak faaliyetler için kelimesi bu kadar mı değiştirilir.
Faaliyet kelimesi mühimmat kelimesiyle aynı anlamdamıdır. Bu kelime objektifmidir yoksa
subjektifmidir yani. Eğer bir ön yargı yoksa, lütfen o mühimmatlar kelimesinin ben
iddianameden çıkartılmasını istiyorum yani talep ediyorum. Efendim buradaki küçük keçilik,
tahaffuzhane ve sıvatdere bölgeleri inanın efendim, yüz bin dönümden büyük bir alan yani.
Bir ucu Beykoz anadolu kavağından başlıyor öbür ucu Riva deresinin daha ötelerine kadar
gidiyor. 100 bin dönümlük bir arazi ve orman, bir sürü köy var içerisinde. Sayın Ali Türkşen'e
biraz önce incirtepe ile ilgili google'dan gösterdiği diktörtgen içine ben bu bulunan
mühimmatları gömeyim efendim, bana müsade edin. İstanbul emniyetinin tamamı gelse 1,5
günde bulamaz efendim mümkün değil yani. Ben tek başıma gömeceğim kimsenin gelmesine
gerek yok yani. Yani bunu gömen kimse, bulunlarda bence onlar yani. Yani ben iddia
ediyorum yani sırt çantamı verin ben saklayayım orada bir yere bunu 100 bin dönümlük bir
arazi nasıl olabilir efendim bir günde bunu böyle birşey inanılır gibi değil yani. Bu dava ile
ilgili dosyaların hiçbirinde, hiçbir sanıkla ilgili cebir ve şiddet kullanıldığına dair bir olgu
yoktur efendim. Bunu gösteren ne bir delil ne bir şahit mevcuttur. Bitiyor efendim bir sayfam
kaldı. Halil Cura'nın adı ve soyadı bir harddiskte bir dijital ortamda geçmektedir,
bulunmaktadır. Geçen konu ile bu bir, iki kelime iddia makamınca, bulunan mühimmatlar ile
ve birinci poyrazköy davasında mevcut olan ihbar, emaillerden yola çıkılıp ilişkilendirilmiştir
bu iddianamede de ne yazıkki. Direkt cebir ve şiddet kullanarak TBMM ortadan kaldırmaya
veya TBMM'nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek.
Yine cebir ve şiddet kullanarak hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlarından 2 kez
müebbet isteme inanılır gibi değil efendim. Yani ben koskoca güney deniz saha komutanımız,
bir ordu komutanımız altında 15000 – 20000 – 50000 insan çalışıyor ve örgüt kuruyorlar,
inanamıyorum yani ben. Efendim taşı delen suyun gücü değil damlaların sürekliliğidir diye
bir söz var. Biz 2009 yılından bugüne taş gibi dimdik ayakta durmaya çalışıyoruz bizler
efendim her buraya gelişimizde sakal traşımızı oluyoruz herkes ceketini giyiyor gravatını
takıyor hiçbir şekilde önümüzü bile sizin karşınızda biraz önce komutanımda söyledi yani
buradan bir, buradan başka çete davaları gördüğünüzüde biliyorum artık o kadar çok
okuyorum ki bu konuyla ilgili basından, internetten. Yani ben buradan bir örgüt üyesi, çete
üyesi olabilecek bir insana bir bırakın benzetmeyi aklımın ucundan bile geçiremem yani. Biz
burada en ufak ölçüsüz ağzımızdan en ufak bir kelime bile bu güne kadar bizim çıkmadı.
Belki Ergin Geldikaya vardı bir arkadaşımız işte beraatmi etti, tahliye oldu o bir ileri geri
belki konuştu ama bizler inanın, komutanım ben, benim diğer arkadaşlarım bir tane cümle,
kelime bile biz sarfetmedik yani. Bizler terör örgütü üyesi olabilirmiyiz efendim böyle birşey
mümkünmü. Ben inanın yani kanunlarıda şimdi okumaya başladım artık. Hani taşın delen
suyun gücü değil damlaların sürekliliğidir efendim bitiriyorum paragrafımı biz 2009 yılından
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bugüne taş gibi dimdik ayakta durmaya çalışıyoruz. Ne olduğunu, kimler olduğunu
bilmediğimiz bir yapılanma da bizi delmek için her türlü yola başvuruyor efendim. Ve biz,
adalet önünde kamuoyuna karşı basına karşı, suçumuz olduğunu kanıtlamak için 3 yıldır
tutuklu, sinir stress ve kaygı dolu bir süreç geçirmekteyiz. İddia makamına karşı Türk
adaletine karşı ecel terleri dökmekteyiz. Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları, ordu
komutanları terör örgütü kuruyor ve mühimmatları efendim düşünün yani Genelkurmay
başkanı, ordu komutanı, güney deniz saha komutanımız yani düşünün bir terör örgütü kuruyor
ve bir miktar yani belli sayıda hepsi belli bir miktar malzeme var, mühimmat diyelim adınada.
Bir poşet içine koyuyoruz biz bunları, çamur içindeki yerde 20 cm toprağın altına gömüyoruz.
Poşet içinde ama poşetlerinde ucu dışarıda kalacak şekilde gömüyoruz. Bu inandırıcımıdır
efendim, emrinde 10 binlerce sevk ve idare eden ordu veya saha komutanı örgüt kurarmı,
üstüne üstlükte terör örgütü. Şüpheliler, iddianamenin 95. sayfasında talep e maddesi efendim.
Son olarak okuyorum efendim son yarım sayfa. Şüpheliler Kadir Sağdıç, Ali Türkşen, İsmail
Bak ve Halil Cura'nın eylemlerine uyan cebir ve şiddet kullanarak TBMM'ni ortadan
kaldırmaya kısmen veya tamamen görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek
suçundan TCK'nın 312/1 şeklinde yazılan talep ve iddialarını reddediyorum ve kabul
etmiyorum. Benim yukarıda yazılı olduğu eylemlerine uyan şeklinde yazılmış olan herhangi
bir eylemim bugüne kadar olmamıştır efendim, olamazda. Yine aynı şekilde cebir ve şiddet
kullanılarak yürütme organını ortadan kaldırmaya ve kısmen veya tamamen görevlerini
yapmasını engellemeye teşebbüs etmek suçundan TCK 312/1 diye yazılmış olan bölümünüde
reddediyorum ve kabul etmiyorum. Yine aynı şekilde izinsiz tehlikeli madde bulundurmak
suçunuda TCK 174/1-2 diye yazılmış kısmı içinde ne evimde, ne de iş yerimde yapılan
aramalarda TCK'nın 124/1-2'ye isnad edilebilecek tehlikeli bir madde bulunamamıştır.
Arazide bulunan maddelerinde benimle ilişkilendirilmesini kabul etmiyorum reddediyorum.
Bu maddelerle ilgili hiçbir maddi delil, şahit, parmak izi, saç kıl ve kan örneği gibi alakam
yoktur bunlar hepside zaten daha önceki duruşmalarda defaeten söylendi bizimle
uyuşmamıştır efendim. Ateşli silahlı kanunlar var efendim 6136 onuda ben reddediyorum
benim bir alakam yoktur bu cephanelerle. Yine son olarak 3713 terörle mücadele kanununun
5, TCK'nın 53,54,58/9 maddeleri gereğince cezalandırılmalarına yazılı kısmında kabul
etmiyorum reddediyorum. Efendim 25 yıldır TSK mensuben vatanıma bir asker ve iyi bir
yurttaş olarak hizmet ettim, nöbet tuttum, görev yaptım. Terörle ilgili bu son bölümüde
reddediyorum kabul etmiyorum ve halende fiilen görevdeyim efendim. Son olarak ta İran
kökenli düşünür Firdevsi'nin şu sözüyle savunmamı bitirmek istiyorum efendim. Efendim
gençlik ilk bahar gibidir, yaşlılık ise kışa benzer, öyle bir kış ki arkasından bahar gelmez.
Sayın mahkeme savcım, sayın üyeler ve başkanım. Bu dava bizim gençliğimizi çürütüyor.
Baharımızı kışa çeviriyor, bu davalarda yargılanan arkadaşlarımızın çocukları, emekliyenler
yürümeye başlayanlar, ortaokullular liseli oldu, liselilerde üniversiteli oldu. Bu ithamlar ve
davalar sadece bizleri değil ailemizi ve çocuklarımızın şu anki yaşamını ve geleceğe
bakışınıda etkiliyor. 11 yaşımda oğlum var bir tane oğlum var, oğlum bir gün bir aile
ortamında İzmir Foça'da geçtiğimiz günlerde oldu bu. Baba dedi çok da üzülme, bir gün nasıl
olsa herkes tutuklanacak dedi. Bütün herkes şaşırıp kaldı, düşünün artık çocuklarımız
gündemden o kadar etkileniyorlar ki geleceği nasıl düşünüyorlar. Ben bunu, bu olayları
oğlumdan son derece gizli tutmaya çalışıyorum ama demekki basından, internetten
gündemden belki de ufak tefek kulak misafirliği yaptığından etkileniyor ki çocuk benim
oğlum 11 yaşında. Benim demekki oğlum ne kadar gizlesemde benim bu olaylardan
tutuklananlardan olumsuz etkilenmiş yani. Efendim son olarak ben burada komutanlarımızın
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savunmalarını yaparken bir konu vardı o aklıma geldi size ben arzetmek istiyorum. Son
paragraf, sayın başkanım değerli üyeler ben köyde doğdum büyüdüm efendim en basit tarla
sınırı davalarında hakimler keşfe gider. Benim babam bu davalar arasında 2010 yılında
babamıda kaybettim ben efendim. Hakimler keşfe gider babam bu işlerle çok uğraştı tarla
sınırı yüzünden, ormana girdi babam, orman geldi yerini belirledi veya komşu ile biz
mahkemelik oldu. Bir tane ağaç yüzünden benim babam mahkemelik oldu komşularımız,
ağaç vesaire kime ait diye tarlaya gidilir ağaç hangi tarla sahibine ait diye yerinde keşif
yapılır. Biz burada 100 bin dönümlük bir arazidan bahsediyoruz, keçilik, incirtepe,
tahaffuzhane ve sıvatdere isimli bölgeler, söz konusu malzemeleri buralara saklayıp gömüp
bilmeyen birinin burayı bulması mümkün değil efendim mahkemenizin bu iddianamedeki adı
geçen bu bölgelere ben mahkememizden talep ediyorum, bütün heyet olarak bu bölgelerin bir
gün keşfe gidilmesini ben talep ediyorum yüce mahkemenizden yani inanın hem bu bizim
birliğin o Bedrettin Dalan'ın arazisinin olduğu yerde daha önceki senelerde mühimmatların
bulunduğu yer, buralar bizim birliğimiz sınırları değil. Tel örgümüzden 500-1000-2000 metre,
hatta bu sıvatdere, tahaffuzhane dediğimiz yer efendim yani keşfe gidin görün yani herhangi
birisi orada isterse oraya gelir yani. İnanın ben sizin orayı görmenizi istiyorum. Belki siz
büyük kışlalarda askerlik yaptınız, yedek subaylık yaptınız bilemiyorum ama şöyle düşünüyor
olabilirsiniz yani. Hayat bir yanılsamalar zinciridir aristonun bir sözü var biz burada bir
yanılsama içindeyiz yani siz belki şöyle düşünüyor olabilirsiniz. Sanki bu mühimmatlar SAT
grup komutanlığının her halde tel örgüsünün içinde falan efendim bizim birliğimizin sınırı
birinci tel örgü son derece sınırlı bir askeri yasak saha var birinci derece, ikinci derece,
üçüncü derece ama tel örgü yok. Bu mühimmatların ne incirtepede, ne de Bedrettin Dalan'a ait
arazinin eğitim yaptığımız arazinin içinde bulunan mühimmatların hiçbiri bizim telörgümüz
içinde değil. İnanın keşfe gidildiğinde belki gözünüzdeki belki kafanızdaki büyük bir soru
işareti belki çok büyük bir aydınlanmaya sebep olacak ben oraya mahkemenin keşfe gitmesini
talep ediyorum efendim. Birde duruşmalardan vareste tutulşmak üzere talepte bulunuyorum.
Savunmam bitmiştir efendim." şeklinde beyanda bulunduğu anlaşılmıştır.

Sanık Halil Cura'nın (Kapatılan) İstanbul 12 Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2010/34
Esas sayılı dava dosyasında 15/07/2010 tarihinde 5. celsede alınan savunmasında özetle;"
Savunmalarım, Türkiye genelinde yürütülmekte olan ve kamu oyunda ergenekon soruşturması
olarak bilinen ve ergenekon terör örgütü adı altında var olduğu iddia edilen örgütle ilgili
yapılan yargılamaların bir ayağını teşkil eden davanın sanığı olarak huzurlarınızda
bulunmaktayım. Davanın geneli ve özel olarak kendimle ilgili iddialara karşı savunmalarımı
sunmadan önce kendimle ilgili kısaca açıklamalarda bulunmak istiyorum. Her on kişiden
birinin şehit olduğu, ölüm oranının %15 olduğu, ölüm oranının bu denli yüksek olduğunu
bildiğim halde bir gün bile tereddüt etmeden 23 yıldır bu birlikte yani SAT komando
birliğinde gururla görev yaptım ve bu insanların arasından geliyorum. Ne yazıkki artık aynı
gururu taşıyamıyorum çünkü içimizde hainler kinci ve nefret kusan ahlaksız kitapsız ve
şerefsizler var bundan eminim çünkü bu ahlaksız kitapsız şerefsizlerden biri veya birileri
benim masama oturup çekmecelerime yazılar evraklar ve CD koyabilecek ve daha sonrada
bunu bir email ile 155 ihbar hattına bildirip benim işyerimin ikinci kez aranmasını sağlayacak
kadar şerefsiz ve vicdansızlar. Evet bunu niçin ve neden yaptılar hepimiz bunun için
buradayız bence bu kişi yada kişilerin vicdanlarına buradan tükürüyorum. Eğer onların
inançları var ise ben onları Allahlarına havale ediyorum uzantılarınada buradan tükürüyorum.
Unutmayınız kimilerini bazen aldatabilirsiniz bazı insanları her zaman aldatabilirsiniz ama
herkesi her zaman aldatamazsınız hele buradakileri asla aldatamazsınız sayın başkan sayın
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üyeler sayın cumhuriyet savcım mahkumiyeti kesinleşmeden hapishanelerde çürütülen
aydınların, profesörlerin yanına Atatürkçü kemalist subay ve astsubaylarında kafeslenmesine
çalışılan bir süreçten geçmekteyiz. Pırlanta gibi geleceği olan bu değerli insanların gelecekleri
ve kariyerleri karartılmak istenmektedir bunu en sıradan bir insan bile emailleri okuduğunda
rahatlıkla anlayabilir. Yazılı ve görsel basınada taraflı ve tarafsız basınada buradan bir iki
cümle okumak istiyorum müsadelerinizle. Çünkü başka hiçbiryerde bizim bu taraflı ve
tarafsıza karşı kendimizi savunma hakkımız yok. Maşalaşmış ve boyunlarına tasma takılmış
taraflı basın ve hiç tutuklan düzeltiyorum maşalaşmış ve boyunlarına tasma takılmış taraflı
basın ben hiç tutuklanmadığım ve gözaltınada alınmadığım halde beni defalarca tutuklu ve
göz altında olduğuma dair haberler yapmışlardır. Bu basında mevcut benimde arşivlerimde
mevcut ama gazetelerimi getirmedim ömür boyuda saklayacağım yanımda. Donanmada 500'e
yakın sınıf arkadaşım var iki üçbine kadar tanıdığım ve beraber çalıştığım görev yaptığım
subay ve astsubay var. Telefonumda da 400 kişiye yakın kayıtlı insan var. Aile çevremide
düşünürsek eğer her haber oluşumda yüzlerce telefon aldım geçmiş olsun dilekleri vesaire,
psikolojim bozuldu. Bu ne hasta ruhlu bir habercilik anlayışıymış bu ne basın ilkelerine
bağlılıkmış ki kaynak gerçek araştırılmadan hakkımda haberler yapıldı. Özür diliyorum
efendim müsadenizle hakkımda haberler yapıldı hepsini lanetliyorum. Hakkımda aslı astarı
olmadan haber yapan taraflı basına lanet olsun hepsinin boyunları altlarında kalsın inşallah
çünkü maşa oluyorlar kimin kucağında oturduklarının farkında değiller. Kaleminden infaz,
taraflı yalakalık damlayan saygısız ve ahlaksız basın beni defalarca tutuklayıp içeri soktular
dışarı çıkardılar terörist yaptılar suçlu yaptılar. Bugüne kadar benim birbuçuk yıla yakın bir
zamandır hiç gözaltına alınmadım tutuklu kalmadım.iddianamede Halil Cura ve ekibi
yönlendirildi diye bir ibare var efendim bir ifade var anlamı ne olabilir diye savunmam için
Türk dil kurumu sözlüğüne ekibin anlamına baktım iki anlamı var birincisi takım aramızda
ekipler kuracağız maçlar yapacağız oyunlar oynayacağız şeklinde ikincisi işçilerin
oluşturacağı takımın bir kısmıda hususi temizleme ekipleri marifetiyle imha edilir anlamlarını
bulabildim. Bu arada terörle ilgili herhangi bir bağlantı kuramadım Türk dil kurumunun
yayınlamış olduğu sözlükte. Iddianamedeki sayfa 20 02/02/2009 tarihinde Beykozda ormanlık
alanda patlayıcı madde gömülmesiyle ilgili bölümde Beykoz jandarma karakolunu arayan
vatandaşların yaptığı ihbarda Beykoz Kaynarca köyü hocaoğlu mevkiinde ormanlık alanda
şüpheli şahısların opel marka araçla uzaklaştıkları vesaire şeklinde ibareler var uzatmak
istemiyorum şüphelilerin tespiti açısından İstanbul Emniyet Müdürlüğünce yaptırılan teşhis
işleminde şüphelilerin fotoğrafları ihbar ve müracat eden kişilere gösterilmiş bu tanıklardan
Cevdet Yılmaz fotoğrafı gösterilen şüphelileri daha önce hiç görmediğini beyan etmiştir.
Tanıklardan Güniz Takmaz benim fotoğrafım hakkında olay günü gördüğü şüpheli gri renkli
araç içerisindeki saçı kısa bıyıklı veya topsakallı şahsa benzemektedir ancak bu şahıs
konusunda emin değilim beyanında bulunmuştur. Yapılan araştırmada opel marka aracımın
olduğu tespit edilmiştir iddia makamı tarafından. Tanıklardan Abdurrahman Yılmaz'da sayın
Turhan Ecevit için olay günü gördüğü şüpheli aracın şoför koltuğunda oturan esmer sakalsız
bıyıklı şahsa benzemektedir ancak gördüğüm şahsın kesin bu olduğunu söyleyemem şeklinde
beyanda bulunmuştur. İddianame sayfa 21 bir iki üçüncü paragraflar sayın başkan değerli
üyeler sayın cumhuriyet savcım sakallı bıyıklı esmer topsakallı ve opel marka otomobili olan
binlerce insan vardır bu şahısa benzemektedir gibi bir ifadenin hukuksal olarak hiçbir anlamı
yoktur efendim. Bıyıklı şahısa benzemektedir ancak gördüğüm şahsın kesin bu olduğunu
söyleyemem gibi bir ifadeninde bir anlamı yoktur ve olamazda. Hukukta çelişki olamaz. Yüce
mahkemeniz ve yüce Türk adaleti bu şekildeki anlamları tasvirleri beyanları dikkate alıp
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takdir edermi. Bu beyanlar delil olarak değerlendire bu beyanları delil olarak
değerlendirilebilirmi. Ben mahkemenizden bu şahısların gelip ben mahkemenizden bu
şahısların gelip yüce mahkemeniz önünde bizi teşhis etmelerini talep ediyorum efendim.
Sayın başkan değerli üyeler sayın cumhuriyet savcım yolun kenarından başlanarak çamlara
işaret bırakmak için tornavida çakmak daha sonra poşete sarılı mühimmatı poşetin uçları
dışarıda bırakılacak şekilde toprağa gömmek söylenecek tek şey var gelin beni bulun. Eğer
bulamazsanız ben size email atarım kimlerin gömdüğünü biliyorum. İsimlerini bildiririm
madem isimlerini biliyorsun niçin gelip şahitlik yapmıyorsun her ne hikmetse nereye ne
gömülse nereye ne atılsa okyanustan tutunda dağlara beykozdaki ormanlık alana
poyrazköydeki gömülen mühimmatlardan tutunda herşeyden haberi oluyor bu vatanseverin.
Ortada bir örgüt var ise bu mailleri atanların bir örgüt olduğu aşikardır. Sayın başkan ve
değerli üyeler yani insanın aklına bütün bunları yapanlar ve yazanlar aynı insanlarmıdır aynı
merkezmidir diye gelmiyor değil. Bu nasıl hasta bir zihniyetki hem yapıyor hem ihbarlıyor
hemde hiç iz bırakmıyor sayın başkan biz arazide GPS dediğimiz global point sistem denilen
uydulardan yayın alan dünya çevresindeki uydulardan yayın alan sinyal olarak sinyal alarak
çalışan cihazları kullanırız. Bunları isteyen herkes dışarıdan satın alabilir. Bütün gemiler
yatlar tekneler bu cihazı kullanır. Arazide harita çalışması yapılırken yürüyüş yapılırken bu
tür cihazlar kullanılır bizde bunları kullanırız ormanda dağda bayırda herhangi bir noktaya bu
cihaz yardımı ile çok kolay bir şekilde ulaşırız veya denize birşey düşürdüğümüzde fix ederek
o noktanın koordinatını alırız ve o koordinat ömür boyu birşey olmaz yani kayıtlı olduğu
müddetçe. İstediğimiz zaman geliriz o noktayı buluruz zifiri karanlıkta bile çok kolay bir
şekilde biz bu noktayı bulabiliriz. Niçin ağaçlara tornavida çakalım niçin arkamızda iz
bırakalım kolay bulunsun diyemi. Tornavida ile işaret koymak poşetin görünür halde olması
gömenlerin görülmesine rağmen malzemeyi çıkartmayıp aynı yere gelmeleri hangi mantıkla
izah edilebilir. Bütün bunlar acemiliktir amatörlüktür hatadır. Bizler profesyoneliz
postalımızın boyasından silahımızın temizlenmesine dalış cihazımızın hazırlanılmasından
paraşütümüzün katlanmasına kadar herşeyimizi ama herşeyimizi biz kendimiz hazırlarız.
Sayın başkan biz en basit bir silah atışından sonra bile silahımızı kendimiz kontrol ederiz
yanımızdakine kontrol ettiririz arkadaşımıza en sonunda da atış amirine kontrol ettiririz. En
basit bir mermi attığımız zaman bile. Hayatta hataya yer yoktur bizim hayatımızda ve hiçbir
şartta mühimmat gömmeyiz atış eğitimi önceden planlanır emir yazılır komutan onaylar
imzalar ve bu emir imzalı emir olmadan bir adet mermi bile cephanelikten çıkartılamaz alınan
mermi ve mühimmat eğitimde kullanılır ve atan kişinin adına imzalı sarf tutanağı düzenlenir
komutana onaya çıkar ve deniz kuvvetlerine bildirilir yazı ile istenirse bunlar ben birlikten
getirip rahatlıkla mahkemeye sunabilirim örneklerini. Sayın başkanım kabul anlamına
gelmemek kaydıyla okuyorum bunu kabul anlamına gelmemek kaydıyla diyelimki biz
malzemeyi aldık varsayalım bizler bir örgütüz ve amacımızda TBMyi ortadan kaldırmak
yasamayı ve yürütmeyi durdurmak hatta hükümeti ortadan kaldırmak yani ben buna ancak
gülerim ve bu derece önemli bir mühimmatı alıp ağaçlara tornavidalar çakarak işaret bırakıp
torbasının ucunuda dışarıda bırakacak şekilde gömeceğiz sayın başkan sayın üyeler sayın
cumhuriyet savcım bu amatörlüğe böylesi amatörce davranış sergileyen örgüte ben ancak
gülerim lütfen sizlerde gülün. Bu örgüt bırakın hükümeti, Türkiye Büyük Millet Meclisini
kuru bir ağacı bile yıkamaz. Çünkü kıçlarını bile toplayamıyorlar bakınız her yaptıkları her
gömdükleri birileri tarafından görülebiliyor denize okyanusa ki ege akdeniz marmara
karadeniz ve boğaz varken gidip okyanusa atmalarına bir anlam veremiyorum. Ama attıkları
her türlü mühimmat her ne hikmetse aynı kişi yada kişilerce görülüyor. Evet ben bu örgüte
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gülerim bu örgüt hiçbir halt yiyemez bu örgüt ancak bir CD'ye sıkıştırılmış hiçbir suçu
olmayan bir çok masum insanın canına ot tıkamaya çalışmaktan öteye gitmeyen yalancı ve
fason bir örgüttür. İddianamenin ek klasöründeki iddiaya göre beykoz kaynarca köyü
hocaoğlu mevkiinde şüphelilerin mühimmatı gömenleri görenlerin beyanlarına göre
02/02/2009'da beykoz jandarma karakolunu arayan bir şahıs plakası bilinmeyen opel marka
araçla saat 20:10'da uzaklaştıklarını beyan etmiştir. Şubat ayı ve hava kararmış durumda
önleyici hizmet devriyesi faaliyeti yürüten devriye ekibi bölgede birşey tespit edememiş saat
22:00'da tekrar aynı yere gelmiş tornavida işaret tornavida ile işaretlenmiş ağaçlar ve ıslak
zemin kontrol edilmiş, ıslak zemin kontrol edilmiş yani çamur yani yağmur yağmış olmalı
malum şubat ayı acaba jandarma tornavidalardan parmak izi almışmı. Yoldaki tekerlek izleri
tespit edilmişmidir bunların araştırılmasını talep ediyorum sayın başkan. Dizi 1 274 paragraf
81-82 Samiye Sever Ayarcı, ihbarcının emaillerine göre amiraller albaylar bizi koruyor ise
benim evim niçin aransın veya ben evim aranırken evimdeki mühimmatı pencereden dışarıya
bekleyen dışarıda bekleyen savcıların kucağına neden atayım. Klasörlerde mevcut benim
evimin aranmasında el konulan yüzlerce CD el yazısı ajanda vesaire tutanaklarda mevcuttur.
Mailde geçtiği gibi beni hiçbir makam sahibi bir üstüm veya komutanım korumamaktadır
sayın başkanım. Samiye Sever Ayarcı isimli bu kadın sanık Ergin Gelidkaya'yı şikayetinde
benide suçlamıştır. Bu kadın bütün bunları biryerlerinden uyduruyor. Sayın başkan ben bu
kadın ile ilk defa bir akşam yemeğinde öğretmen evinde tanıştım. Ergin'i ve eski eşini, oğlunu
ailecekte görüştüğümüzden dolayı çok iyi tanırım aile dostlarımızdır. Son bir kaç yıldır
ailecek görüşemedik çünkü Ergin, Ergin istanbul dışına atanmıştır o akşam anadolu hisarına
500 metre mesafede oturan Rasim Demirtaş isimli arkadaşımın evine eşimi bıraktım eşlerimiz
olmadan yemek yiyip benim ve arkadaşlarımın başına gelen bütün bu komplolar vesaire
hakkında konuşacaktık. Bana birazda moral olması bu yemeğin amaçlarından biriydi. Fakar
Ergin Geldikaya bu Samiye denilen kadınla el ele sırıtaray yemek salonuna gelince ben çok
bozuldum ve sinirlendim konuşmamızda böylesine birisinin geleceğinden hiç konuşmamıştık.
Biz niye eşlerimizi getirmedikki yanımızda diye düşündüm Ergin'e zaten kızgındım eşinden
boşandığı ve yalnız bıraktığı için son bir kaç yıldır kendisiyle bu yüzden telefon görüşmeleri
yapmadım. Ayrıca email'e göre bana bağlı bir hücrenin elemanı olsaydı herhalde kendisiyle
telefon görüşmelerimiz olurdu. Neyse konudan uzaklaştım bu Samiye Sever denilen kadınla
tanıştığımızda aramızda şöyle bir dialog geçti. Ergin bizi tanıştırırken bu kim diye
sorduğumda bana partnerim dedi. Bende bu Samiye denilen kadına nasıl tatmin
edebiliyormusun diye bunun tatmini biraz zordur dedim. Evet ediyorum ama biraz zor oluyor
dedi bu kadında bana. Yani bu durumdan hoşlanmamış bunuda belli etmiştim. Tabiki kadının
hoşuna gitmedi muhtemelen Ergin terkedince aralarında sorun çıkınca hazmedemeyip
bendende hoşlanmamış olacakki bana bu iftiraları atıyor. Bu duyarlı vatandaş ayarlı hanım
neden acaba yemekten sonraki gün gidipte polise veya savcılara şikayet etmemişte üstünden
bir süre 20 gün gibi bir süre geçmesini beklemiştir. Sayın başkan sayın üyeler sayın savcım
benim ergenekon örgütü denilen sözde örgüt ile bulunan gömülmüş mühimmatlarla ilgili
hiçbir ilgim ve alakam yoktur. CD'de sıkıştırılmış dosyada ismim vardır kim yazmış bilemem
beni ilgilendirmez email ile gelen iddialar vardır bunların hepsi soyut iddialardır aslı astarı
yok gerçeklerden uzak çok uzak ve hukuk dışıdır. Hiçbir somut delil bulunamamıştır. Kan kıl
ve parmak izim alındı ve hiçbir bağlantı ve örtüşme bulunamamıştır. Sayın başkan sayın
üyeler sayın cumhuriyet savcım tutuklu bulunan emekli binbaşı sayın Levent Bektaş ile 1991
yılından beri tanışıyorum kendisi iki yıldan fazla SAT kurs komutanlığı yapmıştır. Kendisi
benim 20 yıllık silah arkadaşım ve komutanımdır. Bizler yıllardır kamucell telefon tarifesini
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kullanırız SAT kursu 10 öğretmen 2 subay 8 astsubaydan oluşan bir yapısı vardır SAT
kursunun aynı odayı paylaşırız ve masa çekmecelerimiz bütün gün açıktır kilitsizdir cep
telefonlarımızıda telsiz cihazı gibi kullanırız. 600 veya 1200 dakikalık kamucell
sözleşmelerimiz olduğundan garnizon içinde ve dışında arazideki kara harekatlarında, deniz
harekatlarında olsun dalışlarda olsun genellikle cep telefonlarımızı cep telefonlarımızla
birbirimize ulaşırız geçtiğimiz yıllarda sayın Turhan Ecevit olsun sayın Levent Bektaş olsun
sayın Sadettin Doğan olsun aynı odada aynı kursta görev yaptığımızdan birbirimizle yüzlerce
telefon görüşmemizin olması son derece normaldir. Bunun altından örgütsel bağ çıkarmak
yanlıştır. Kimbilir belkide örgüt olsak tam aksine hiç telefonlaşmamamız gerekmezmi sayın
başkanım ve sayın üyeler. SAT kursunun araziye yönelik kısmı %80 nazari kısmıda %20'lik
derslerden oluşur dolayısıyla arazide olduğumuz için birbirimiz ile çok sık telefon görüşmesi
yaparız. İncelenmesini istiyorum Levent Bektaş binbaşımız emekli olmadan önce benimle
olan telefon görüşmeleri daha fazladır emekli olduktan sonra ise minimumdadır. Tabiri caizse
biz son yıllarda telefonlarımızı telsiz gibi kullandık yasak ve suç olmasına rağmen dinlenebilir
diye ve askeri konularda konuşulmasın diye yasak olduğundan dolayı buna rağmen
telefonlarımızı kullandık çünkü eğitim yaptık yaptırdık. Eğitim yaptık yaptırdık nöbetçi
subayına nöbetçi amirine komutanlarımıza eğitimin başladığını bittiğini kimsenin
vurulmadığını boğulmadığını bildirdik. Bazende öldüklerini şehit olduklarını komutanlarımıza
bildirdik hep cep telefonunu kullandık eşlerimize özellikle çocuklarımıza çocuklarımızın
annelerine kendi ana ve babamıza paraşüt atlayışı silah atışı oksijen dalışı ve tahrip
eğitiminden sonra sağ olduğumuzu hayatta olduğumuzu haber vermek içinbirbirimizi cepten
aradık durduk ve bizim bu görüşmelerimiz örgütsel bağ olarak değerlendirilebiliyor. Bunu
anlamak mümkünde değildir merak ediyorum acaba adliye personeli kendi aralarında cep
telefonu ile hiç görüşmüyorlarmı. Sayın başkan sayın üyeler sayın cumhuriyet savcım bizim
bu durumumuz tragedyadır bu bir senaryo ve oyun ise oyun komedi değil trajedidir. Traji
komik değil trajedidir sadece yani bir düşünün dünyanın türkiyenin en zor kurslarından birini
bitirin ve ortalama 10 ve 20 yıl süreyle berabetr çalışın sonra bir örgüt kurun herşeyi telefonda
görüşün sakladığınız mühimmatı evin balkonundan dışarı atın vadiye gömün hemen birileri
bulsun yol kenarına gömün ağaçlara işaret bırakın görünsün bulunsun emaille ihbarla
mühimmat bulunsun örgütün şemasında 3 amiral 38 personel subay astsubay işçi memur
olsun bunların %80i birbirini hiç görmemiş tanımamış olsun ve bu 38 amiral ve 3 amiral dahil
hiçbirinin evet efendim hiçbirinin ana bilgisayarlarında bu örgütün şeması olmasın sadece
emekli binbaşı Levent Bektaşın aramalar sonucu el konulan bir adet iki adet CD'sinde bu
şema bulunsun oda ilk incelemede kayda değer bir şey bulunmasın ikinci incelemede
sıkıştırılmış dosya içerisinde bir örgüt şeması bulunsun bir numaralı sanık sayın Levent
Bektaş kafesten uçmadan uçmadan bir şekilde sıkıştırılmış olan bu belge örgütsel döküman
niteliğinde kapsamında hayatınızı karartsın. Sayın başkan sayın üyeler sayın cumhuriyet
savcım 1968 izmir doğumluyum 23 yıldır vatanıma ve milletime hizmet ediyorum 20'ye yakın
arkadaşım arkadaşımı 20'ye yakın arkadaşımı can yoldaşlarımı silah arkadaşlarımı şehit
verdim. Kimilerinin cansız bedenlerini denizin 40 metresinden dalıp çıkartmaya çalıştım
kazanın üzerinden helikopter kazasının üzerinden 24 saat bile geçmeden evet şaka değil bu
masalda değil filmde değil helikopter kazası gece oldu ben ertesi sabah dalış yaptım
arkadaşlarımın cansız bedenlerini çıkartmak için ve eğer o helikopter gece giderken düşseydi
içinde ben olacaktım ve 12 saat sonra ben dalış yaptım arkadaşlarımı bulmak için keşke
olsaydım geberip gitseydimde bu günleri görmeseydim. Geberip gitseydimde bu günleri
görmeseydim ülkemin silah arkadaşlarımın, değerli komutanlarımın bu durumda olmasını
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görmeseydim. Utanıyorum eğer ben gerçekten bir örgüt üyesiysem bu kadar iyi eğitilmeme
rağmen yaptığım her harekette kendimi ele vermişsem sakladığım mühimmat hemen
bulunmuş ise kendimden utanıyorum. Kardak krizinde adadaki yunan bayrağını indirip adaya
Türk bayrağını diken oradaki yunan bayrağını indiren ve burada yargılanan silah arkadaşlarım
ile aynı kafesin içine konmaktan utanıyorum. Utanıyorum çünkü gerilla kıyafeti giymiş
terörist kıyafeti giymiş bazı hainler sınırlarımızdan ellerini kollarını sallayarak benim ülkeme
girebiliyor ve savcılarımız bakanlarımız seyrediyor bunun adına demokrasi ve açılım diyoruz
bizlerde terör örgütü üyesi oluyoruz. Ben 23 yıl vatana hizmet etmiş silahlı kuvvetler
mensubuyum. Hakkımda atılan bir iki email ile terör örgütü üyesi olmakla suçlanıyorum.
Cumhuriyetin savcıları bütün bunları görmüyormu, bu kadar zormu bu,beni yargılamak
isteyen cumhuriyetin savcıları olduğuna inanmıyorum. Eğer gerçekten cumhuriyetin savcıları
olsaydı bizim bu cumhuriyetimizin savcıları olsaydı bu davalar bu soruşturmalar açılmaz
bizler burada olmazdık. Sayın başkan sayın üyeler sayın cumhuriyet savcım benim gözlerimi
bağlayın bir ormana salın sırtımada bir çanta dolusu mühimmat verin bir gece müsada edin
benim onları gömmeme bile gerek yok öyle çantasıyla öyle bir yere saklarım ki ne bir başlası
nede benim koordinat vermediğim hiç kimse bunları bulamaz. Tekrar ediyorum bu ne
örgütmüş ki gömdüğü herşey bulunuyor, okyanusa bile atılan mühimmattan haberdar oluyor
taraflı basın dahil. Sözde binbaşı Eren Günay imzalı silah mühimmat malzeme listesinde
internetsiz bilgisayar 9 adet, masaüstü bilgisayar 4 adet, kullanılmış cep telefonu 75 adet,
kullanılmamış taşınabilir bellek 40 gigabayt 25 adet, kullanılmamış taşınır bellek 48 gigabayt
80 kart 20 adet, dijital fotoğraf makinesi 6 adet, dijital video kamera sony 6 adet bütün bu
elektronik malzemeler nerede örgüt için örgüt bunları niçin kullanmıyor aramalarda ele
geçmiyor doğubank iş hanında bunlar satılıp örgüte gelirmi elde edilmek istenmektedir.
Merak ediyorum bu kadar elektronik malzeme var ama ne tuhafki hiçbiri ortada yok ve hiçbir
laptop veya masaüstü bilgisayarda kayıtlı örgüt şeması eylem planı yok. Bütün herşey bir iki
CD'ye sıkıştırılmış Allah korusun CD'lere birşey olsa çizilse kırılsa örgüt çöktü mahfoldu
hükümet Türkiye büyük millet meclisi yıkılamayacak kimseye suikast yapılamayacak vesaire
vesaire bu ne acemi bu ne amatör bir örgütmüş böyle sayın başkan ve sayın üyeler bu örgüt
Türk malı değil olsa olsa çin malı örgüt olabilir. Fason, basiretsiz, yeteneksiz herşeyi
telefonda konuşan herşeyini ele veren ucuz piyasa malı bir terör örgütüdür olsa olsa. Bu tam
Aziz Nesin'lik bir hikayedir. Antony Cheov'luk bir oyun, üç telli bir zımbırtıdır. Bu oyun eski
oyundur sayın başkan bizler bu oyunun zoraki figüranlarıyız. Konuyu gene dağıttım özür
dileyerek topluyorum. Kendimi savunmak istiyorum ama nasıl ve neye karşı savunacağımı bir
türlü bilemiyorum. Çünkü ben suç işlemedim ve herhangi bir örgüt üyeside değilim, örgüt
üyesiysem eğer %80'ini tanımıyorum malzemeci olduğum yazılmış ama ne tür bir malzeme
olduğunun ayrıntısına bakılmamış iddianamede. Malzeme denince benim aklıma kazma
kürekten, klozet ve rezervuara, tuğladan çimentoya herşey aklıma geliyor. Malzemeci
kelimesinin biraz daha açılmasını isterdim. Mühimmat gömdüğümden ve bir ekibim
olduğundan söz ediliyor ama hiçbir mühimmatta ne benim nede buradaki silah arkadaşlarımın
bir parmak izi, kılı, kanı ter lekesi çıkmıyor. Aramalarda hiçbirimizin evinden iş yerinden
hükümeti yıkacak bir plan, mühimmat çıkmıyor. Yani bana deniyorki falanca kişinin yazmış
olabileceği bir CD içinde adın var ve bu CD'deki belge bir örgüt listesini işaret ediyor bize
kanıtla ki bu örgüte üyemisin değilmisin. Bunu bize kanıtla kendini temize çıkar peki sayın
başkan sayın üyeler sayın savcım iddia makamı beni net bir şekilde deliller ve şahitler
yardımıyla benim bu örgüte üye olduğumu gerçekten kanıtlasa daha iyi olmazmı. Sayın
hakimlerimizde delillere ve şahitlere bakarak benim hakkımda bir karara varsalar belkide
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burada bunu yapmaya çalışıyoruz yani ömrümüzü çürüteceğiz. Sözde örgüt fason terör örgütü
olduğu için benimde savunmam hamaset ve edebiyattan ne kadar büyük bir vatansever
olduğumu anlatmaktan ileri geçmiyor sayın başkan, gerçekten elle tutulur gözle görülür bir
delil olsa çürütmek için veya kabul etmek için çalışacağım ama maalesef yapamıyorum.
Çünkü beni hiçbir güç illegal bir yapı içerisine sokamaz. Hiçbir güç yüzlerce çocuğun bir
arada olduğu bir yere bomba koyduramaz ben bunu savaş durumunda bile eğer sadece
çocuklar zarar görecekse düşman ülkelerin çocuklarına bile yapmam yapamam. Ben psikopat
sapık ve katil birisi değilim olamamda. Ben Türk ordusuna 23 yıl hizmet etmiş birisi olarak bu
alçaklığı ve hainliği bırakın kendi ülkemin çocuklarına hiç tanımadığım savaşta olsak bile
düşmana bile yapamam yani. Yazıktır ayıptır hainliktir kinciliktir iftiradır yalancılıktır bunları
bizim üzerimize yıkmaya çalışmak vicdansızlıktır şerefsizliktir adiliktir. Sayın başkan sayın
üyeler sayın cumhuriyet savcım 14/10/2009 tarihinde izmir adliyesinde cumhuriyet savcısına
verdiğim ifade savunmamda hakkında soruşturma yürütülen tutuklu sanıklardan sayın Levent
Bektaş, yarbay Turhan Ecevit, yarbay Ercan Kireçtepe, sayın Ergin Geldikaya, binbaşı Eren
Günay, binbaşı Erme Onat, kıdemli başçavuş Ferudun Aslan, kıdemli başçavuş Sadettin
Doğan, kurmay kıdemli albay Ali Türkşen'i SAT grup komutanlığından ortalama 15 ile 20
yıldır tanırım kendileri ile beraber çalışmışızdır silah arkadaşlarımdır canımı emanet ettiğim
namlusunun ucundan geçtiğim beraber gece dalışları, paraşüt atlayışları yaptığım SAT vasıflı
personeldir. Hiçbiriyle hiçbir şekilde illegal bir oluşum illegal bir yapılanma içinde
bulunmadım. Bütün emailler ihbarlar asılsızdır ve bizlere bir şekilde zarar vermek
istenilmektedir. Bütün bunlar komplodur 20 yıla yakın zamandır tanışırım ve kendilerine
güvenirim. Aralarında tim komutanlığımı, SAT kurs komutanlığımı yapmış olanlar vardır.
Eren Günay binbaşı ile doksanlı yıllarda kapalıdevre dediğimiz saf oksijen ile yapılan dalış
eğitimlerinin birinde gece sabaha karşı denizde yaşadığımız bir dalış kazasında Eren Günay
binbaşı binbaşı benim hayatımı kurtarmıştır beni 7-8 metre derinden su üstüne çıkartıp
maksımı çıkartmış kendime gelmemi sağlamıştır. Kendisiyle defalarca onlarca yüzlerce kez
gece ve gündüz yazda ve kışta dalış yapmışımdır. Kendisi benim dalış badimdir. Hayatımızı
biz birbirimize emanet etmişizdir. Evlilik yüzüklerimizi dalışlarda birbirimize emanet ederiz.
Bilirizki ölürsek o yüzük evlerimize gider ve evimize eşimize çocuklarımıza sahip çıkılır açta
açıkta kalmazlar biz birbirimize güveniriz ve kendimizi o kuruma ait hissederiz. Aidiyet
duygusunu insanlar kolay kolay elde edemezler. Biz yıllarımızı verdiğimiz için canımızı
canlarımızı verdiğimiz için ait hissederiz. Tabiki birileri bizlere zarar verebilmek için haince
ve şerefsizce planlar yapmışlar birileri ile işbirliği yapıp silahlı kuvvetlere karşı sürdürülen
asimetrik baskılara karalama çabalarına alet olmuşlardır. Terfi etmesi gereken komutanların
önü kesilmeye çalışılmıştır bizi bunlar yıldıramaz. Burada adı geçen bu şüpheli olabilecek
şahıslarında bu mahkemeye gelip ifadelerinin alınmasını istiyorum efendim ben. Ali Türkşen
albayımızın bahsettiği isimlerin mahkemeye gelip ifadelerinin alınması eğer mümkünse
alınmasını istiyorum yani talep ediyorum. Sayın başkan sayın üyeler sayın savcım. 4 sayfam
kaldı efendim. Ortada bir email var email birsürü iddialarda bulunuyor örgütten mühimmattan
yapılacak eylemlerden yerleştirilen patlayıcılardan bahsediyor savcılık hem askeri hem sivil
savcılık işlem yapıyor aramalar yapılıyor evlerimiz işyerlerimiz aranıyor telefon kayıtlarımız
inceleniyor telefonlarımız dinleniyor. Yani bugün hala herhangi biri hakkında şüphelidir örgüt
üyesidir Levent Bektaş ile Ercan Kireçtepe, Erme Onat, Eren Günay, M.Turhan Ecevit, Ali
Türkşen, Halil Cura Ferudun Arslan, Sadettin Doğan ile irtibatları vardır çok sık telefonda
görüşmektedirler mühimmatları bu ve benzeri şahıslar gömmüştür yazsa herhangi birileri
hakkında hemen onlar hakkında hiçbir araştırma yapılmadan aramalar dinlemeler kamu
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davasımı açılacaktır veya bu şahıslarda tutuklanacakmıdır acaba ben merak ediyorum. Sanki
iddiaları araştırmadan birilerini suçlayamazsınız yada suçlarsınız suçlarsınız ve dersinizki
kendi akla temize çıkar. 2009 mayıs ayından beri 14 aydır psikolojim bozuldu evim arandı iş
yerim arandı. Diş hekimi olan eşim iş yerini kapattı ve 9 yaşındaki oğlumuz 10 yaşına girdi.
Bana defalarca savcı ne demek iddianame ne demek tutuklu ne demek neden hep uykusuzsun
neden hep koltuğun üzerinde uyuyorsun türünde sorular sordu. Neden evet bütün bunlar
neden ben neden buradayım hakkımda email var ondanmı, silahlarda parmak izimmi var.
Mühimmatta kanımmı saçımmı var. Denizaltıya girerken görüntümmü var. Bir iki üç dört beş
tane şahitmi var. Ben neden buradayım bu şahitler beni teşhis etmişler beni tam ve kesin teyid
etmişlermi. Gömerken görenmi var. Birlik dışına mühimmat çıkartırken görenmi var. Bütün
bunlar hep emaillerde geçiyor peki ben neden buradayım. Hiçbir alakam olmadan hakkımda
terör örgütü üyesi olmaktan dava açılmıştır. Hiçbir suçum olmadığı halde tutuklanmadığıma
dua eder hale geldim. Artık çıldırmak üzereyim en azından tutuksuz yargılanıyorum diye
seviniyorum çünkü benim arkadaşlarım 14 aydır 15 aydır tutuklu. Yani belkide bir önceki
emailde benim adım geçseydi ben orada tutuklu olacaktım. İddia makamı tam incelemeden
araştırmadan beni suçlamaktadır ve hakkımda dava açılmıştır. Şimdide ben kendimi
temizlemek aklamak için akla karayı seçiyorum. Neyin savunmasını yapacağımı tam
bilemiyorum. Elle tutulur 2 adet CD ve bunlara sıkıştırılmış yazılardan ibaret email var
kaynarca köyünde köylülerin gördüğü köylülerin gördüğü ama bir türlü emin olamadıkları
opel marka bir otomobil top sakallı bir adam var. Hukuksal açıdan bunların hiçbir değeri
olamaz ülkemizde onbinlerce topsakallı esmer sarışın kumral, onbinlerce opel marka otomobil
onbinlerce email mevcuttur mevcuttur bütün bunlar delil olamaz. Vatan topraklarının büyük
aşığı vatanını benden çok seven duyarlı vatandaş biz örgüt kurarken gömerken verirken
alırken gördüm diyemiyor sanal ortamdam email elektronik mektup atarak beni suçlayan bu
gizli tanık çok vatansever şahıs yada şahıslar vatanlarını öylesine çok seviyorlarki karşımıza
çıkıp delikanlı gibi bunlar şunları yaptı diyemiyorlar. Karanlığın içinde yaşadıkları için
görünmüyorlar çünkü insanlar karanlıkta yaşadıkları ve aydınlıktan hoşlanmadıkları için
aydınlığada çıkamıyorlar. Buradan onların karanlıklarına yobazlıklarına kıskançlıklarına
adiliklerine tükürüyorum. Bunlar ya çok vatanseverler vatanlarını çok sevdiklerinden olsa
gerek gizli tanık olarak kalmayı sahne arkasında karanlıkta olmayı tercih ediyorlar. Biz
birbirimize canımızı emanet ederiz kader birliği yaparız hatta birbirimizi eşlerimizden daha
iyi tanırız. Ben eşimi 13 yıldır tanırım buradaki arkadaşlarımı ve komutanlarımı 20 yıla yakın
bir zamandan beri tanıyorum. Tanımak derken herhangi bir şirketteki gibi sabah 8 akşam 5
şeklinde değildir. Denizin altında su altında uçakta gemide gecede gündüzde yağmurda
çamurda Eren Günay binbaşı ile ıslak vaziyette ben bir balık adam kıyafetiyle bir botun içinde
biz 12 saat boyunca botun içinde ıslak vaziyette geceleyin denizde seyir yaptık 12 saat
boyunca birbirmize sarılarak tanımak budur paylaşmak budur. Eşim Nilüfer Cura birgün bana
eskiden SAT komandonun eşiydim şimdi ergenekoncununmu eşi oldum demiştir şakada olsa.
Sayın başkanım bu benim onuruma dokunmaktadır. Umarım bütün bu suçlamaları yapanlar
birgün gelir karşımıza çıkar ve birgün hesaplaşırız umarım. Kimbilir belki bu şahıslar
amerikadadır asyadadır belki Türkiye'dedir ve din kardeşidir benimle. Sözde örgüt
üyelerinden Erme Onat binbaşı ile bir adet telefon görüşmem vardır bir adet saniyelerle
ölçülmüştür onuda eşim diş hekimi olduğu için onunla randevulaşmışlardı tek bir görüşme
yapılmış buda örgütsel bağlantı olarak kurulmuş ne yazıkki. Bir baba ki avukat, oğlunu terör
örgütü üyesi olmaktan savunuyor burada, bizde SAT grup komutanlığında komutan emri
olmadan cephanelikten bir adet mermi bile alamazsınız. Alınan bütün mermi ve mühimmat
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içinde komutan imzalı sarf tutanakları hazırlanır deniz kuvvetlerine gönderilir her üç ayda bir,
yılda bir kezde genel kontrol ve denetlemeden geçer suiastimale açık olamaz hassas bir
konudur. Cephaneliğe herkesin elini kolunu sallayarak girmesi imkansızdır komutan emri
gerekir. Kafes eylem planı denilen planı bence bizler değil belli bir merkezden yönetilen
asılsız emailleri atanlar bizi kafese koydurdular. Bakarmısınız tutuklu ve tutuksuz olmak
üzere şuradaki silahlı kuvvetler mensuplarına, bazıları komutanımdır bazıları silah
arkadaşımdır. Asıl kafeste olan bizleriz sayın başkanım sayın üyeler ve sayın cumhuriyet
savcım tam olarak bizler kafeste değilmiyiz. Emailleri yazanlar bilirkişiler hakkında suç
duyurusunda bulunuyorum. Emailleri atanların bulunmasını istiyorum. Sayın başkan sayın
üyeler sayın cumhuriyet savcım gerçekten aralıklarla konunun dışına çıkmış oldum ama
gerçekten savunulacak bir durum göremiyorum. Bir yıldan fazla oldu ve ben herşeye alıştım
artık geçen yıl tutuklanmaktan haksız yere hapis yatmaktan korkmuştum ama artık
korkmuyorum evet yaşam heryerde var ve devam etmektedir. Hapiste yatarım diye
düşünüyorum artık suçlu veya suçsuz ne farkederki suçsuz olduğumu bildiğim halde
bugünlere kadar geldik ve halen suçsuzluğumu kanıtlamaya çalışmaktayım. Hakkımda isnad
edilen hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum tamamen iftiradan ibaret olan iddiaları
reddediyorum bu iddialar nedeniyle maddi ve manevi birçok zarar gördüm müfteriler
hakkında yasal işlem yapılmasını istiyorum. Sonuç ve istem sunulan nedenlerle öncelikle
duruşmalardan vereste tutulmama ve yargılama sonucunda beraatime karar verilmesini talep
ederim” şeklinde beyanda bulunduğu anlaşılmıştır.

 
13-Sanık Faruk Akın'ın(Kapatılan) İstanbul 12 Ağır Ceza Mahkemesi'nin

2010/34 Esas sayılı dava dosyası ile birleşen 2010/83 Esas sayılı dava dosyasında
07/05/2010 tarihinde 1. celsede alınan savunmasında özetle;"Sayın başkan, değerli üyeler,
saygıdeğer Cumhuriyet savcım.Yüce mahkemenizin huzurunda, terör örgütü üyesi olmakla
suçlanıyorum. Öncelikle bu asılsız ve onur zedeleyici ithamların beni ve ailemi ne kadar
derinden üzdüğünü belirtmek isterim. Müsadenizle sizlere nasıl ve hangi şartlarda
yetiştirildiğimizi, eğitim aldığımız itibariyle bizlerden neden bir terör örgütüüyesi
olamayacağını, aksine vatanını milletini seven bireyler olduğumuzu kısaca anlatmak
istiyorum. 1986 yılında Bursa'nın Karacabey ilçesinde doğdum. İlk ve orta öğrenimimi doğup
büyüdüğüm yer olan İsmetpaşa Köyü'ndeki okulumuzda tamamladım. Türk Deniz
Kuvvetleri'ne 2000 yılında henüz 14 yaşında iken katıldım. Bu yaşıma kadar ailemdende hiç
ayrı kalmadım. Bizler 14 Ağustos 2000'de Deniz Lisesi'nin kapısından ilk defa içeri girerken
çocukluğumuzu dışarıda bırakıp da girdik. Bizler o yaşlarda neler mi yaptık.Gündüzleri
vaktimiz yetmedi, geceleri kalktık ayakkabı boyadık, ütü yaptık,dikiş diktik. Elbiselerimizi
sıfırdan daima kendimiz hazırladık. Geceleri nöbet tuttuk. Hem oldukça zor olan derslerimize
çalıştık hem denetlemelerimize hazırlandık. Kışın soğuğunda yelkenle kürekle denize açıldık.
Bütün bu tatlı meşakkatleri çekerken, aklımızdaki yegane düşünce sekiz yıllık bu yorucu
eğitimin sonunda, Türk Bahriyesi'ne tam donanımlı birer deniz subayı olarak
katılabilmekti.Ben Deniz Kuvvetleri'ni ikinci ailem olarak bilirim. Sekiz yıl boyunca aşımı,
ibadetimi, giyeceklerimi hep Deniz Kuvvetleri sağladı. Sekiz yıl boyunca bu kutsal üniforma
ile kalktım bu kutsal üniforma ile yattım. İzinlerimde üniformamı gururla taşıdım.Deniz
okullarında her öğrencinin bir disiplin puanı vardır. Her öğrenci adeta aldığı nefesten attığı
adıma kadar takip edilir. Ceza ve mükafat müessesesi sürekli olarak işler. Şunu övünçle
belirtmek isterim ki Deniz Harp Okulu ve Deniz Lisesi'nden tam disiplin puanları ile mezun
oldum. Sürekli takdir belgeleri ve mükafatlar aldım. Deniz Harp Okulu dördüncü sınıfta örnek
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disiplinim ve davranışım dolayısıylaOnur Kurulu üyeliğine seçildim.Sayın heyet,hakkımdaki
suçlamalar, arkadaşlarım Alperen ERDOĞAN, Burak DÜZALAN, Yakut AKSOY ve Tarık
AYABAKAN, Tarık AYABAKAN'ın evlerinden çıkan bir flash bellek ve içerisindekiler
referans alınarak yapılmıştır. Bu flash bellek bana ve arkadaşlarıma ait değildir. Nitekim
arama görüntülerinde flash belleğin bulunması ile ilgili herhangi bir görüntü yoktur.
Görüntülerde flash belleğin kendisi bile gözükmemektedir.İşte iddianamenin 77. sayfasında
arkadaşlarımın evinden çıkan, alçak kişilerce bırakılmış bu flash bellekte yer alan Evler ve
Görevler başlıklı bir word belgesinde, gözaltına alındığım dönemde ikamet ettiğim evin sözde
karargah evleri yapılanmasında kullanıldığı, ismimin de belgede Yusuf olarak geçtiği, yine bu
belgede bu evlerin ve evlerde kalacak kişilerin başkaları tarafından belirlendiği ima
edilmektedir. Bu iddiaları kesinlikle ve hiç bir surette katılmıyorum. Müsaade ederseniz bu
evi nasıl kiraladığımızı anlatmak istiyorum.Söz konusu evi 2008 yılının takriben Temmuz ayı
sonları veya Ağustos ayı başlarında ilk ev arkadaşlarım olan kendiside kendileride bu davada
tutuksuz sanık olarak yer alan arkadaşlarım Yiğithan GÖKSU ve Barbaros MERCAN ile
beraber kiraladık. Daha önceden Yiğithan, Barbaros ve ben aynı evi kiralamayı aynı evde
kalmayı kararlaştırmıştık. Ailesi şehir dışında yaşayan öğrencilerebizim okullarımızda Bekar
Öğrenci denir. Haftanın 7 günü hafta sonu izine çıktığımızda dahil akşamları okula döner
okulda kalırdık. Bizler sekiz yıl boyunca bekar öğrenciydik. Subay Temel Kursu'nda daha
rahat etmek ve bir eve sahip olma duygusunu yaşamaknedenlerinden ötürü subay temel kursu
müddetince bir evde kalmaya karar vermiştik. Temmuz 14 Temmuz 2008'de benim ve
Yiğithan'ın Gölcük'te farklı gemilerde Donanma Stajımız başlamıştı. Barbaros'un stajı ise
Marmaristeydi. Biz ev kiralamaya karar verdiğimizden dolayı stajın ilk günlerinden itibaren
kiralık bir ev aramaya başladık. Takdir edersinizki emlakçılar ek bir komisyon aldıkları için
direk olarak evimizi kiralayacak şekilde hareket ettik. Daha sonrasındakiraladığımız evin
penceresinde kiralık olduğunu belirtenbir irtibat telefonu bulunan bir ilan asılıydı. Telefonu
aradık, eve kiralamak istediğimizi söyledik. Şu anda hatırladığım kadarıyla telefon apartman
görevlisi Erol Bey'e aitti. Evin sahibi Serdar GÜMÜŞTEKİN adında, Ankara'da görevli bir
deniz astsubayıydı. Eve kiracı bulması için de aynı sitede karşı apartmanda oturan İsmail
Bey'i vekil kılmış. Kendisideemekli bir deniz astsubayıymış. Sonuçta mevkii ve kira bedeli
itibariyle bahse konu evi kiralamaya karar verdik. Tabii Barbaros Marmaris'te olduğu için
telefonla kendisini aradık, evi begendiğimizi söyledik,niteliklerini tarif edip onun da olurunu
aldıktan sonra evi kiraladık. Kira sözleşmem burdadır sayın başkanım, üzerinde benim imzam
Yiğithan GÖKSU'nun imzası ve ev sahibi Serdar GÜMÜŞTEKİN yerine İsmail Bey'in imzası
bulunmaktadır. Kira süresi bir yıllıkolarak tanzim edilmiştir. Ev sahibinin banka hesabı
buradadır. Müsadenizle ben size burdan ileteyim. Kira sözleşmesibenim üzerimedir. Bu
safhada ev sahibiyle telefon ile birkaç kez görüşmüş ve fiyat üzerine böylelikle anlaşmıştık.
Telefon, elektrik, su ve internet faturalarını da ben kendi üzerime almıştım. Böyle yapmıştık
çünkü Subay Temel Kursu'nun bitimindearkadaşlarımın tayinlerinin Gölcük dışına çıkma
ihtimali yüksekti. Nitekim öyle de oldu. Benim ise Gölcük'te çalışacağım belliydi. Çünkü
Harp Okulunu bitirme derecem itibariyle ilk tayin yerimi belirleme hakkına sahiptim.
Çalışmayı arzuladığım gemi de Gölcük'de konuşlu idi.Ben Subay Temel Kursu bittikten sonra
gemide çalışırken de kirada devam etmeye karar vermiştim. Dolayısıyla Değirmendere'de ev
tutmam düzenimi bozmamam ve daha sonrasında aynı evde devam etmem adına benim için
daha iyiydi. Nitekim Barbaros ve Yiğithan'dabunu bildikleri için Değirmendere'de ev tutmayı
uygun buldular. Daha sonra Yiğithan ve Barbaros tayinlerinin başka illere çıkması dolayısıyla
evden 2009 Haziran ayının başlarında evden ayrıldılar. Tabii bu iki arkadaşımın evden
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ayrılmasından sonraayrılacakları tarihten önce kendime yeni ev arkadaşları bulma ihtiyacım
doğdu. Çünkü kira ve diğer masraflarla beraber harcamalar, tek başıma kaldıracağımın
üzerindeydi. Nitekim yanıma ev arkadaşı aradığımı duyan bazı sınıf arkadaşlarım, bana
Sinan'ın da tayinin Gölcük'e çıktığını, onun da hali hazırda kirada kalan birisinin yanına
taşınmak istediğini belirttiler. Sinan Deniz Lisesi'nden beri tanıdığım bir arkadaşımdır.
Konuştuk,anlaştık,kendisi 12 Haziran 2009 itibariyle yanıma taşınmış oldu. Hatta başımıza bu
olay gelmeseydi üçüncü bir arkadaşımız daha yanımıza taşınacaktı. Sayın heyet ben size
benim üzerime kayıtlı faturalarıda belirteyim göndereyim, görüldüğü üzere faturaların hepsi
benim üzerimedir. Söz konusu adreste sayın iddia makamının gizli bir örgütevi olduğunu
iddia ettiği adresimdir. Bütün resmi kurumlara bu adresi açık olarak bildirmekteyim.
Görüldüğü gibi bahse konu evi tutmamızda iddia edildiği üzere bize her hangi bir kişi ya da
örgüt aracı olmamış ya da kiralamamış, aksine tamamen kendi hür irademizle kalacağımız evi
kendimiz seçmişizdir. Bu konudaki şahitlerimiz kira sözleşmesini ev sahibi yerine imzalayan
İsmail Bey, ev sahibi Serdar bey ve apartman görevlisi Erol Bey'dir. Kira ücretini ev sahibi
Serdar Bey'in sözleşmede yazılı banka hesabına, her ay hangimiz müsaitse o havale ederdi.
Burda bana ait dekontlar bulunmakta. Tüm giderlerimizi kendi cebimizden ortak karşılardık.
Hiç bir şekilde evi geçindirme veya başka hususlar ile ilgili olarak kimseden maddi bir yardım
almadık. Tüm bunlar banka hesaplarımızdanda görülebilir. Kiraladığımızda ev eşyasız olduğu
için eşyalarımızı kendimiz, kendi paramızla aldık, kendimiz taşıdık.Evimizin bir örgüt evi
olduğu ve Yusuf, Güneşgibi takma adlar kullandığımız savları tamamen yalan ve gerçek
dışıdır. Ben hayatımın hiç bir evresinde takma ad kullanmadım. Neden bu şekilde yazıldığına
da bir anlam veremiyorum. Ayrıca evi kiraladığımızda da gerçek adlarımızı kullandık. Kapı
zilimize bile gerçek adlarımızı yazdık. Komşularımızla hiç bir sorun yaşamamış, aksine
terbiyemiz ve saygımızla kısa zamanda sevgilerini ve takdirlerini kazanmışızdır.
Komşularımız da bizleri gerçek isimlerimizle tanımışlardır. Evimiz sıradan, içerisinde normal
bir hayatın sürdüğü bir evdir. Bütün resmi işlemlerimde adres olarak bahse konu evi
göstermekteyim. Böyle bir ev gizli bir yapılanmanın gizli bir evi olabilir mi. Benim,
Yiğithan'ın ve Barbaros'un evde oturduğumuz müddetçe ikametimiz evimizin bulunduğu
Merkez Mahallesi  Muhtarl ığı  idi .  Buyrunuz burdada benim,Yiğithan' ın ve
Barbaros'unikametgah belgeleri. Cadde ismi bizim oturduğumuzdan bu yana 3 kez
değişmiştir.Caddenin ismi Plevne caddesi olarak geçiyor değişik olabilir .Bu sözde Evler ve
Görevler belgesinin örgütsel bir yapıyı ifade ettiği iddia ediliyor. Birincisi davanın
sanıklarının hepsi bu belgede yok. İkincisi listede yer alıp da davanın sanığı olmayan kişiler
var. Üçüncüsü bazı adreslerde kişiler ya yanlış yazılmış ya da eksik yazılmış. Fakat sayın
iddia makamı arama esnasında bu adres bilgilerinin doğrulandığını söylüyor. Halbuki bazı
evler arama yapılmadan çok önce boşaltılmış ve yerlerinde oturan kimse yok. Benim gibi
adres bilgileri doğru olan bir kaç kişinin ise adres bilgileri görüldüğü gibi muhtarlıktan çok
kolay ulaşılabilecek bir durumda. Şimdi bir takım kötü niyetli insanların, zaten gerçekte var
olan bu adres bilgilerinin içine iftiralarla dolu yanlışları da katarak bir belge hazırlamaları
bizleri bir örgüt mü yapıyor. Bu belgede ismi geçen diğer şahıslar hakkında hiç bir işlem
yapılmamışken biz niye buradayız. Efendim iddianamenin 78. sayfasında arama esnasında el
konulan şahsıma ait bilgisayarda Subay Temel B Kısmı Adres Defteriadlı bir word belgesinin
bulunduğu görülmektedir. Bu belgeyi benim hazırladığım ve bilgisayarımda bulunduğu
doğrudur. Subay Temel Kursu, Deniz Harp Okulu'ndan mezun olmamıza müteakip, Eylül
2008'de başlayan ve yaklaşık sekiz ay süreyle Altınova Karamürselbey Eğitim Merkezi
Komutanlığı'nda aldığımız hatırladığım kadarıyla 180'e yakın arkadaşımla beraber aldığım
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kursun adıdır. Bu kursta biz sekiz kısma yani sekiz şubeye ayrılırız.Kısımlar arası homojenliği
sağlamak maksadıylada Harp Okulundanmezun olan teğmenler Harp Okulunu bitirme
derecesine göre bu 8 kısma ayrılırlar. Komutanlığın yaptığı planlamaya göre de beni B
kısmına yazmışlar. Kursu gören teğmenlerin başında yüzbaşı rütbesinde bir subay, bölük
komutanı olarak görevlidir. Bu bölük komutanının görevleri arasında bizlere gerekli
tebliğlerin yapılması,mevucutların alınması ve bizlerle ilgili idari işlerin sorumluluğu vardır.
Aynı zamanda kurs boyunca bu kişi bizim ilk amirimizdir de. Bölük komutanı birçok işini ya
o hafta görevli kısım nöbetçilerine ya da kısım kıdemlilerine yaptırır. Bu tamamen onun
insiyatifindedir. Biz asker şahıslar olduğumuz için, tabiatiyle, her hangi bir aciliyet veya
ihtiyaç durumunda bizlere ulaşılabilecek telefon numaralarını ve adres bilgilerinibağlı
bulunduğumuz birliğe bildirmemiz gerekir. Bölük komutanı da bu amaçla her kısımdan
birisini bu adres bilgilerini toplayıp kendisine bildirmekle görevlendirmiştir. B Kısmında da
kıdemli, yani Harp Okulu'nu bitirme derecesi en yüksek kişi ben olduğum için bane bane
görevlendirmiştiler. Ben de boş bir kağıda arkadaşlarımın istenilen bilgilerini yazmalarını
istedim, yazdılar, bilgisayarımda bunu temize çekip bölük komutanıma teslim ettim. Listeyi
sicil numarasına göre hazırladığım içinde listenin başında benim bilgilerimin yer alması pek
doğaldır. Bilgisayarımda bulunmasının sebebide tamaman budur. Yasal olmayan hiç bir şey
yoktur. Ayrıca benimle beraber bu çalışmayı diğer kısımlardan yedi kişi daha yapmıştır. Onlar
bu davanın sanıkları arasında değildir. Bu bilgiler aynen bölük komutanının bilgisayarında
veya ilgili klasörlerde bulunmaktadır. Ayrıca bu listeyi hazırladığım tarihten sonra bazı
arkadaşlar adreslerini değiştirmişlerdir. Zaten aramanın yapıldığı tarihte, Subay Temel Kursu
çoktan bitmiş, hemen hemen herkes bu evleri boşaltmıştı. Sayın iddia makamı bundan öyle
şekilde bahsetmiş ki, sanki bu liste bir örgüt listesi. Efendim affınıza sığınıyorum, bu listenin
geri kalan yirmi kişisi nerede, biz buradayız. Yine iddianamenin 78. sayfasında
arkadaşlarımın evine atılan ve delil niteliği taşımayan bu flash bellekte yer alan Ülküden
Gelen isimli belgede şahsımla ilgili bir takım değerlendirmeler yer almaktadır. Hatta bizi
fişlediği iddia edilen Ülkü bilehızını alamamış kendini fişlemiş. Sayın iddia makamı,
iddianamenin 60. sayfasında bu belge ile ilgili olarak örgütün hedef olarak belirlediği kişiler
hakkındaki taktik ve stratejilerini gösterdiği, hedef kişilerin özel hayatına ilişkin bilgilerin
şantaj ve baskı amacıyla arşivlendiği şeklinde bir değerlendirmede bulunmuştur. Bu durumda
ben ve bu belgede ismi geçen bazı sanık arkadaşlarım hedef kişiler ve özel hayatımıza ilişkin
bilgilerin şantaj ve baskı amacıyla arşivlendiği mağdur kişiler oluyoruz ki üstelik hakkımızda
yapılan değerlendirmelerin doğru olduğu kabul ediliyor. Eğer tüm bunlar bizi örgüt üyesi
yapıyorsa bizim haricimizde kalan kişiler hakkında neden bir işlem yapılmıyor. Liste 61
kişiden oluşmaktadır. Yok, bunlar diğer kişileri örgüt üyesi yapmıyorsa niye bizi örgüt üyesi
olarak gösteriyor.Bunu yüce mahkemenizin takdirine bırakıyorum.Yine iddianamenin 78.
sayfasında arkadaşlarımın evine atılan ve delil niteliği taşımayan bu flash bellekte yer alan
2008-2009 Sonuç Raporu olarak adlandırılan belgenin sonunda hazırlayanlar arasında Tğm.
Faruk AKIN yazılı olması sebebiyle, sayın iddia makamı bu belgeyi hazırlayanlardan biri
olduğum kanaatine varıyor. Her şeyden önce şunu belirtmek isterim ki, ben hiç kimsenin
siyasi, dini ve sosyal görüşleri, alışkanlıkları, etnik kökenleri ve yaşamları hakkında bilgi
toplamadım ve arşivlemedim, böyle bir çalışma yapmadım ve kimseyi de yaparken
görmedim. Bu belge kesinlikle bana ait değildir ve imzam da bulunmamaktadır. Benim
evimdende çıkmamıştır ayrıca. Bu sahte belgeyi hazırlayan kötü niyetli kişiler, on yıllık asker
olan birilerinin yapamayacağı hataları da yapmışlardır. Hazırladığımız iddia edilen bu
belgenin sonunda Dağıtım iki nokta üstüste aynen söylüyorumYrb. Ali TATARyazmaktadır.
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Sayın heyet Yarbay rütbesinin kısaltması Yrb değildir. Yb'dir. Bu bile tek başına bu belgeyi
çürütmeye yeterlidir. Bunu Deniz Lisesi hazırlık sınıfı öğrencisine sorsanız böyle bir hata
yapmaz. Hele askerlik artık bilinç altına işlemiş bizler hiç yapmayız. Ayrıca rütbelerin başına
mutlaka kişinin sınıfı yazılır. Benim sınıfım Deniz sınıfı'dır ve Dz. Tğm. Faruk AKIN
şeklinde yazılır. Rahmetli Ali TATAR ise öğretmendir. Bakınız bu Radikal gazetesinde 6
şubat 2010 cumartesi tarihli merhumun cenazesinin tabutunun fotoğrafıdır. Üzerinde Dz. Öğ.
Yb. Ali TATAR yazmaktadır.Doğrusu budur ve bu alçaklığı yapanlara tokat gibi bir cevaptır.
Bakınız benimle ilgilide hazırladığımız iddia edilen belgede Tğm. Faruk AKIN yazmaktadır.
Tmamen yanlıştır Deniz Teğmen Faruk AKIN şeklinde yazılması gerekir.Bu belge bu haliyle
bırakın askeri yazım kurallarını, genel yazım kurallarına bile uymuyor. Belgenin içerisinde
dört farklı tipte yazı mevcuttur. Gizli ibaresi ise sayfanın ortasına hiç yazılmaz. Bunu
hazırlayan kötü niyetli kişiler dağıtım yazarak da sözde askeri yazışma kurallarına uydurmaya
çalışmışlardır.Ayrıca belgenin dijital incelemesinde Author yaniyazan kısmında Faruk AKIN
yazdığı iddia ediliyor, öncelikle şunu hatırlatayım, bu belge benim bilgisayarımdan değil
nereden geldiği belli olmayan bir flash belleğin içerisinden çıkmıştır. Belgenin bilgisayarımda
hazırlandığını belirten en ufak bir delil dahi yoktur. Arama sırasında bilgisayarların imajının
evde alınması talebimiz reddedilmiş dikkate alınmamış, imajları daha sonra alınmak suretiyle
de bilgisayarlarımıza el konulmuştur. Bu Imajlarda da görüleceği üzere bilgisayarımın adı
Faruk AKIN değildir. Fakat dijital incelemeleri yapan çok saygıdeğer kişiler nedense bundan
bahsetmemiş, bundan bahsetseler bu belgeyi bilgisayarımda hazırlamadığım yani benim
hazırlamadığım çok aşikar bir şekilde ortaya çıkacaktır. Lehimize, Sayın iddia makamı
damerak edip sormamıştır. Bilgisayarımda hazırlanıp hazırlanmadığını. Lehimize olacak
delillerin ne kadar aydınlatıldığını hep beraber görüyoruz. Üzerimize bu komployu kuranlar
da belge üzerinde değişiklikler yaparakAuthor kısmına adımı yazmışlarve Bunu
bilgisayarımda hazırladığım izlenimini uyandırmak istemişlerdir. Fakat ek klasör 13 sayfa 374
ve 380 arasındadagörüldüğü üzere, Sabancı Üniversitesi'nde konunun uzmanı öğretim üyeleri,
bilir kişi sıfatıyla, bilgisayarda yazılan belgelerin, yazıldığı bilgisayar isimlerinin, yazıldıkları
tarihlerin çok kolay değiştirilebileceği yönünde rapor sunmuşlardır. Ama maalesef sayın iddia
makamı tüm bunlara rağmen bu belgeyi gerçek kabul etmiştir.Bu raporu beraber
hazırladığımız iddia edilen Ülkü, Sezgin ve Koray çok yakın arkadaşlarım olmamakla birlikte,
Deniz Lisesi'nden bu yana tanıdığım kişilerdir. Aramızdaki ilişki birbirimizi gördüğümüzde
selam vermekten ibarettir. Bu kişilerle telefon görüşmem dahi yoktur. Rahmetli Ali TATAR'ı
ise şahsen tanımam. Sadece biz Deniz Lisesi'nde öğrenci iken kendisinin öğretmen olduğunu
hatırlıyorum. Dersimize girmişliğide yoktur. Söylediğim gibi böyle bir belge hazırlamadım ve
hazırlandığını da görmedim. Bu kişilerlede iddia edildiği üzere her hangi örgütsel bağım
yoktur. Sayın heyet, 2008-2009 Sonuç Raporu adıyla hazırlanan belgede 92 kişi hakkında
değerlendirme yapıldığı iddia edilmektedir. Görünüşe göre biz en az 92 kişilik bir örgütüz.
Bunlardan birinin karşısında PKK ikisinin karşısında uyuşturucu, beşinin karşısında eşcinsel
değerlendirmeleri bulunmaktadır. Yine aynı flash bellekte yer alan ve başkaları tarafından
hazırlandığı iddia edilen başka belgelerde de dört kişi PKK, bir kişi Hizbul Tahrir, beş kişi
eşcinsel, altı kişi uyuşturucu, yedi kişi sapık, üç kişi hırsız, birçok kişi ise disiplinsiz, bilmem
kim referanslı, kominist ve psikolojisi bozuk olarak değerlendirilmektedir. Her hangi bir muz
cumhuriyetinin bırakın bir harp okulunu, sıradan bir gençlik kampında bile zannetmiyorum bu
kadar değişik karakterlerde insanlar olsun ve biz burada Türkiye Cumhuriyeti'nin Deniz Harp
Okulu'ndan bahsediyoruz. Böyle bir başıboşluk ve ciddiyetsizlik Deniz Harp Okulu'nda her
hangi bir Harp Okulu'nda olamaz. Hani bir tane iki tane belki ama bu kadar kişi imkan dahili
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değil. Bakınız PKK'lılar, eşcinseller, uyuşturucu kullananlar, sapıklar, hırsızlar Deniz Harp
Okulu'ndan mezun edilecek ve bunları mezun eden bölük komutanları, tabur komutanları,okul
komutanları farketmeyecek. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Bu tip adamlar değil mezun
olmak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bir dakika bile barınamazlar. Bu belgeyi hazırlayanlar
arasında olduğum ne kadar yalansa içeriği çelişkilerle dolu bu belge de o kadar
yalandır.Bunlara ek olarak bir de bizim illegal bir yapılanmada olduğumuzu farzedin. Deniz
Kuvvetleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri bu tarz oluşumları tespit edemeyecek kadar aciz
olamaz. Deniz Kuvvetleri KomutanıOramiral Eşref Uğur YİĞİT bir deniz subayının
cenazesinde aynen şu ifadeleri kullanmıştır: Biz çok az mevcudu olan bir kuvvetiz. Bizim
personelimiz teğmen çıktığı andan itibaren 20 sene içerisinde, temayüz etmiş ise belirli
görevlere gelir. Biz aynı gemi içinde 200 kişi, küçük gemilerde ise 40-50 kişi yaşarız. Biz
personelimizi tanımadan önce onun nefes alışını dahi hissederiz. Personelimizin bir faaliyet
içinde olması ve bizim bunu haber alamamamız kesinlikle mümkün değildir ifadeleri bu
yöndedir. Hadi bu kadar kişinin Deniz Kuvvetleri'nin dikkatinden kaçtığını farz edelim. O
zaman, bu kişiler hakkında yazılan değerlendirmelerle ilgili olarak örgütsel bir yapı ve
tanımlamayı gösterdiği, örgüt mensupları ve örgüt dışındaki kişilere bakış tarzı gibi ifadelerle
bunların doğru olduğunu kabul eden sayın iddia makamı neden bu kişiler hakkında bir
işlemde bulunmamıştır.O halde şu an bir çok PKK'lı, uyuşturucu bağımlısı, hırsız, sapık ve
daha nicesi Türk Bahriyesi'ne hizmet etmekte ya da hizmet etmek üzere yetiştirilmektedir. O
zaman Aden Körfezi'nde deniz haydutlarını kovalayan, Karadeniz benim egemenlik saham
diyen ve Ege'de milli çıkarlarımızı koruyan Türk Deniz Kuvvetleri'nin vay haline. Kuvvetin
kapısına kilit vurup, gemileri Haliç'te çürütmek daha hayırlı olur bu durumda. Anladığım
kadarıyla sayın iddia makamı bu belgelerin gerçekliğine aslında kendisi bile inanmıyor.Bir
diğer dikkat çekici husus ise 2008-2009 Sonuç Raporu adlı uydurma belgenin altında,
Teğmenler başlığı ile ilgili olan kısımdır. İlk sayfasını ben çoğalttım müsadenizle. Türk
Silahlı Kuvvetleri'nde rütbeler 30 Ağustos itibariyle yükselir ve takılır. Siz 29 Ağustos akşamı
günü bile yeni rütbelerinizi takamaz ve yeni ünvanlarınızı kullanamazsınız. 30 Ağustos
olmadan da kimse size yeni bu ünvanlarınızla size bu yeni ünvanlarınızla hitap edemez ve
atıfta bulunamaz. Teğmenler başlığı altında yer alan bu otuz dört kişi ise tutuklandığımız
tarihte henüz öğrenciler ve 30 Ağustos 2009'da mezun olacak kişiler. Fakat belgenin
tuhaflığına bakın ki bu belgeyi ilk 11 Nisan'dahazırlanıyor son değişiklik 24 Mayıs'da
yapılıyor ve daha mezun olmamışmezun olabileceği bile belli olmayan Harp Okulu
talebelerinden teğemen diye bahsediyoruz. Kusura bakmasınlar böyle bir hata benim
yapabileceğim bir hata değildir. Bu askerliğin doğasına aykırıdır. O listede yer alan Fatih
Göktaş ve Burak Amaç burdadır kendilerine sorulabilir. Bu tarihte bu kişiler öğrencidir.
Teğmen değillerdir.Ayrıca sayın iddia makamı, örgütsel faaliyetlerde Yusuf kod adını
kullandığım iddiasında bulunuyor. Ama delil olarak ortaya konulan dokümanların hepsinde
Faruk AKIN yazıyor. Gerçek ismimle fişleniyorum, gerçek ismimle belge hazırlanıyor. Beni
Yusuf ismiyle tanıyan bir kişi bile yok. Hazırladığım iddia edilen belgede kod adı dururken
neden gerçek ismimi kullanayım. Kod adı kullanmanın maksadı gizlilikse, açık ismimi
yazarak kendimi neden deşifre edeyim.Efendim İdianamenin 78. sayfasında belirtildiği üzere,
buzdolabımın arka alt kısmındaki motorun içinden poşetler içerisinde mermiler, suikast ima
eden bir not kağıdı ve yine ayrı olarak Detasheet olduğu belirtilen bir madde
bulunmuştur.Önce şunu bütün samimiyetimle belirtmekisterimki bu maddeleri ilk defa arama
esnasında polisler tarafından ortaya çıkartıldığında gördüm. Daha önceden ne bir ilgim ve
nede bir bilgim oldu. Söz konusu notta ismi geçen Levent BEKTAŞ ve Orhan YÜCEL'i ise
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ismen ve cismen tanımam. Orhan YÜCEL albayımı bugün daha ilk defa burada görüyorum.
Y a n i  b a n a  ş u  s a l o n d a  y e r l e ş t i r s e y d i n i z  O r h a n  Y Ü C E L  a l b a y ı m ı  s i z e
gösteremezdim,tanımıyorum.Tayfun DUMAN'ın ise çalıştığım geminin bağlı olduğu
Komutanlık olan Harp Filosu Komutanlığı'nın Kurmay Başkanı olduğunu ismen biliyorum.
Şu an görevi değişmişte olabilir. Görsemhala tanımam.Bir hususa dikkatinizi çekmek isterim.
Bilindiği üzere, belirtildiği üzere mermilerin bulunduğu poşetlerin içinden malzemeleri
korunaklı bir yerde tutunuz ibaresi ile biten bir not kağıdı çıkmıştır. Kağıt buruşturulmuş
olduğuna göre bunun anlamı şu olsa gerek; bu poşeti alan kişi poşeti tutacak, içindeki not
kağıdını açacak, okuyacak ve tekrar buruşturarak tekrar poşete geri koyacaktır ve yazılı
olduğu üzere bu patlayıcı maddelere evinde korunaklı bir yer bulacaktır. Sonra korunaklı bir
yer olarakta buz dolabını seçecek ve motor gibi ısının yüksek olduğu çok yüksek olduğu
elektriklenmenin oluşabileceği bir yere bunları saklayacak. Bu senaryo mantıken
cevaplandırılması gereken bir kaç soru çıkarmaktadır ortaya.Birincisi bu kişinin poşetlere,
mermilere, patlayıcı maddeye ve not kağıdına dokunması gerekecektir. Dolayısıyla bu
maddelerüzerinde parmak izini bırakacaktır ya da istem dışı olarak bu tükürüğünü veya kılını
düşürecektir. Yani bu maddeler üzerinde esaslı bir parmak izi incelemesi ve adli tıp çalışması
bir çok karanlık noktayı aydınlatacaktır. Ama maalesef, lehimize olacak bu çalışmalar sayın
iddia makamı tarafından talep edilmemiş, sadece yazı karakterlerinin uyuşup uyuşmadığı
incelenmek istenmiştir. Nitekim bu yazıların bize ait olmadığı bilir kişiler tarafındanda tespit
edilmiştir. Fakat sayın savcıya ifade verdiğim gün, aynı zamanda avukatım bir dilekçe
sunmuş,diyekçe burda 21 Temmuz 2009 tarihliifadenin alındığı gün ve ele geçirilen tüm
maddi deliller üzerinde parmak izi incelemesi talep etmiştir. Fakat az önce de ifade ettiğim
gibi bu yapılmamış veya yapılmak istenmemiştir. Kendimizden bu kadar emin olmasak neden
parmak izi incelemesi talep edelim.İkincisi söz konusu patlayıcı maddelerin niteliğidir. Ben
bir deniz subayıyım. Sekiz yıl boyunca sürekli olarak bir denizci ve gemici olma ideali ile
yetiştirildim. Bir deniz subayı, diğer kuvvetlerin subayları gibi, özel bir ilgisi ve ihtisası
yoksa, silahlarla çok içli dışlı olmaz. Hele TNT, Detasheet gibi maddeleri bilmez bile. Bana
bugün bile sorsanız, hangi merminin, hangi silahın size ne tip olduğunu söyleyemem. Şahsen,
tarafıma istihkak olarak verilen beylik silahım, yine istihkak olarak verilmiş 25 adet mermim
hiç kullanılmamış bir şekilde gemide durmaktadır. İstihkak mermilerimizin bile başımıza bu
talihsiz olay geldikten sonra uzun 9 mm Parabellum fişekler olduğunu öğrendim, oda çok
sonra. Detasheet olduğu söylenen patlayıcı madde ile ilgili olarak ise, bunu arama öncesinde
oldu ki görsem, inanın buzdolabının motorun bir parçası zanneder geçerim,ilgimi çekmez.
Bulan polisler bile bunu TNT zannetmişlerdir.Detasheet olduğu sonradan ortaya çıktı. Ayrıca
bu patlayıcı madde ile ilgili hiçbir eğitimim yok. Kullanmasını bilmediğim bir maddeyi neden
evimde bulundurayım. Üstelik mermilerle bir operasyon yapmak istesem kendi silahımı ve
istihkak verildiği günden bu yana hiç kullanmadığım 25 adet mermiyi kullanırım. Silahıma
uymayan ve uyacak bir silahım da bulunmayan kısa 9 mm mermileri neden
bulundurayım,hangi amaçla. Ek mermiye ihtiyacım olsa dahi, silahıma uyan 9 mm. Uzun 9
mm mermi alırım. Bunları da silahımın yanında muhafaza ederim. Kusura bakmasınlar yanına
da suikast ima eden bir not bırakmam. Şimdi, herhangi bir aramada bunlar dikkat çeker mi.
Çekmez. Silaha ilgim var derim,mermilerikullanacağım derim geçerim,kimsede bana
soramaz,orada 50 tane mermi varmış 75 tane mermi varmış.Ek klasör 7 sayfa 153 ve 155'te
yer alan ve Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü'nce hazırlanan raporda,rapor burda
aynen Detasheet olduğu söylenen bu maddenin,bu patlayıcı maddeninadli emanet ve benzeri
depolarda bulundurulmasının ve saklanmasının sakıncalı olduğu belirtilmekte ve imha
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talebinde bulunulmaktadır. Emniyetin depolarında bile tutulması sakıncalı bir patlayıcı
maddeyihangi zihniyet buzdobı motorunun içine saklayabilir. Örneğin ele geçirilen
malzemelerde ve patlayıcı maddelerde parmak izi bırakmayacak, kılımızı düşürmeyecek
kadar itinalı olduğumuzu düşünelim. Peki bu kadar dikkatli olan kişi, nasıl olur da emniyetli
bir yer olarak buzdolabını seçecek kadar dikkatsiz olur. Bir yandan evimizin gizli bir örgüt evi
olduğu söyleniyor, öte yandan bu gizli evde malzemeleri saklamak için tuhaf tuhaf yerler
buluyoruz.Sayın heyet, bize bu alçak oyunu oynayan kötü niyetli insanlar bulundurulması
yasak bir takım malzemeler bulmuşlar, içine komutanlarına suikast ima eden bir not
koymuşlar ve evimize gizlice bırakmışlardır. Hem de bu kişiler evde olmadığımız bir saatte
haberimiz olmadan evimize girmişlerdir. Bunu neye dayanarak söylüyorum, bunu apartman
görevlimiz Erol AKKAŞ'ın Gölcük C. Başsavcılığına verdiği ifadesinde, buyrunuz 2 sayfadan
oluşmakta. Apartman görevlimiz Erol AKKAŞ bu ifadesinde evde olmadığımız saatlerde yani
evin boş olduğu bir saatte yanlış hatırlamıyorsam saat 2 veya 3 gibibahsetmekte arama
gününden önceki bir kaç gün içerisinde üç dört kişilik bir grubun iki üç defa evimize girdiğini
beyan etmiştir. İfadesindede belirttiği üzere bunlar anahtarla kapıyı açmak suretiyleevimize
girmişlerdir. Sayın heyet sbenim ben kimseye anahtar vermedim, Sinan'da vermemiş, yani
dolayısıyla anahtarların bizim anahtarlarımızın bizim bilgimiz haricinde birilerinde olması
imkansızdır ve kapıları açmakta takdir edersinizki veya onlara uygun anahtarları üretmekte
takdir edersinizki ne kadar kolaydır. Ayrıca bu kişiler Erol bey'in ifadesinde belirtildiği üzere
ellerinde sırt çantaları ile girmişlerdir evimize ve bunları bizim yanımızda daha önce hiç
görmediğinden bahsetmektedir. Bu kişiler tabi çok dikkat çekmemek amacıyla zannımca
subay traşı olmuşlar bizim yaşlarımızda birileri. Bunları tabi bizim arkadaşlarımız zannettiği
için Erol bey'de gelip bize bildirmemiş, olay bu.İddianamede komutanlarımıza suikast ile
ilgili olarak bir iddia bile bulunmamaktadır. Sayın iddia makamı sadece bu
malzemelerinsözde örgütün amaç ve stratejisi doğrultusunda bulundurduğumuz gibi üstü
kapalı ifadeler kullanmıştır. Çünkü bununla ilgili destekleyici hiç bir bulgu yoktur. Peki bu
malzemelerin arasından çıkan ve buruşturularak okuduğumuz ve gereğini yaptığımız ima
edilmeye çalışılan notun amacı nedir. Amacı üzerine üç beş isim yazarak sanal bir bağ
kurmaktır. O nottaki kelimeleri bağlaçları ile beraber sayınız, 30 tane kelime etmektedir ve o
nottaki ünvanları ile beraber isimleri sayınız 12 kelimelik isim bulunmaktadır. 30 kelimelik
bir yazıda ünvanları ile beraber 12 kelimelik bir ismin yazılı olduğu bir suikast notu
görülmüşmüdür. Ya da bu kadar kritik bilgileri ihtiva eden bir notu, okuduktan sonra hangi
zihniyet yok etmez. Böyle bir eylemde bulunacak olsak, o notu akılda tutamayacak seviyede
insanlar mıyız biz. Tüm bunlar sizi hiç düşündürmüyor mu. Bunu yazan adam, anladığım
kadarıyla içine bir isim daha sokabilmek için adeta kıvranmış. Bunların amacı kafa
bulandırmak, sansasyon yaratmaktır.Biraz önce ifadelerine yer verdiğim Deniz Kuvvetleri
Komutanı Oramiral Eşref Uğur YİĞİT, aynı konuşmasının devamında bizleri kastederek
aynen şu ifadeleri kullanmıştır. Ben üst düzey bir komutanım. Üst düzey komutanlara, devlet
görevlilerine her zaman bir suikast ihbarı olabilir. Bana birileri, belirli gruplar bir operasyon
da yapabilirler. Fakat beni en fazla üzen, esas bana suikast olacak şey, böyle bir operasyonun
masum subaylarımın üzerine yıkılmasıdır. Aziz milletimden Silahlı Kuvvetler'e güvenlerinin
devam etmesini diliyorum. Çünkü bu arkadaşlarımız bugün silahlı terör örgütüne üye olmakla
suçlanıyor. Bu konuya da dikkatinizi çekerim. Habur'dan terör örgütünün bütün üyeleri
ellerini kollarını sallayarak giriyorlar ve benim bu personelim, yani vatanları için canlarını
feda etmeye hazır personelim silahlı terör örgütü üyesi olmakla suçlanıyor.Bu sözler bir
başkasına ait olsaydı belki bu kadar önemli olmazdı. Ancak bu ifadeler kendisine suikast
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düzenleneceği öne sürülen Deniz Kuvvetleri Komutanı'na ait ve evimizde çıkan notta adı
geçen Tayfun DUMAN ve Orhan YÜCEL albayları kastederek, bırakın kendisine suikast
düzenlemeyi aksine böyle bir olayda kendisine siper olacak subaylar olarak gösteriyor.
Kendisine yönelik asıl suikastın ise masum personelin suçlanması olduğunu söyleyecek kadar
da kendinden emin konuşuyor. Ayrıca Oramiral Eşref Uğur YİĞİT, daha önceden intihar
etmiş olan ve kendisine suikast ile suçlanan rahmetli Ali TATAR'ın cenazesine de katılmıştır.
Koskoca bir kuvvet komutanı elinde menfi yönde en ufak bir delil veya bilgi olsa, emrindeki
subaylara güvenmese ve bu tüm bunları koca birer yalan olarak görmese böyle bir davranışta
bulunabilir mi,bulunamaz.Yine iddianamenin sayın heyet74. sayfasında tuvaletten kırık bir cd
çıktığı ve bunu arama esnasında kırdığım iddia edilmektedir. Fakat sayın iddia makamı
tenezzül edipte arama tutanağına bakmış olsa bu cd'nin akıbetini öğrenecek. Tutanağa aynen
geçtiği şekilde, içinde mesleki bigilerin yer aldığıve yaklaşık bir hafta önce içeriğini
bilgisayarıma kaydettikten sonra artık gereği olmayan ve yine bir hafta önce kırıp çöpe
attığım bir cd'dir. Sayın iddia makamının değerlendirmesine göre tuvaletteki tüm çöpleri
arama esnasında kullanıp çöpe atmış olmam lazım. Evimizi çok kullanan kişiler değiliz. Bir
haftada az çöpün birikmesi ve atılmamış olması pek doğaldır. Ayrıca bilgisayarımda şifreli
dosyaların olduğu yazılıdır. Bu da yanlıştır. Sayın iddia makamı ek klasör 7 sayfa
147'yebakmış olsaydı, bunların aslında şifreli olmadığını ve içeriği çok kolay görebilecekti,
buyrunuz. Efendim yine iddianamenin 73. ve 74. sayfalarında görüldüğü üzere arama
esnasında salondaki çekyatın altından bir tane kürtçe kitap, terör başı, çocuk katili Abdullah
Öcalan isimli şahsın yazdığı iki kitap bunları söylerken bile yani her tarafımdan terler
boşalıyor özür dilerimyine boş odada bölücü örgüt ile ilgili iki kitap ve banyoda lavabonun
altında dolap ve zemin arasına sıkıştırılmış birer tane Türk Solu dergisi, TKP broşürü ve cd
çıkartılmıştır. Bunlar kesinlikle bana ait değildir ve bunları ilk defa arama esnasında ortaya
çıkartıldığında gördüm. Yaşadığım evde bunların bilgim dahilinde bulunması bile söz konusu
değildir. Bunlar evimize gizlice giren alçakların attıkları dökümanlardır. İddianame kendi
içinde bile bir çok çelişkiler barındırmaktadır. Bir yandan evimizingizli bir yapılanmada
kullanılan gizli bir örgüt evi olduğu iddia ediliyor, bir yandan da yatak altlarından, lavabo
altlarından kitaplar çıkıyor. Bu ev iddia edildiği üzere gizli bir örgüt evi olsakitapları, cd'leri
neden tuhaf tuhaf yerlere saklıyoruz. Şahsen benim odamda güzelbirkitaplığım
vardır,okuduğum ve okuyacağım kitapları kitaplığımda biriktiririm.Lavabonun altından çıkan
dergilerle ilgili olarak ise şöyle ilginç bir gelişme yaşandı. Polisler banyoda bulunan
lavabonun alt kısmına bakmak istediklerini söylediler. Bakmak istedikleri yer, ön tarafı
ahşapla çevrili, bir insan elinin kolaylıkla girebileceği bir yer değil. Sinan ve ben polislere
yardımcı olmak amacıyla adeta seferber olduk. Gittik çekiç bulduk, tornavida buldukpolislere
verdik. Daha sonra polislerin açtıkları bu yerden ifade etiğim gibi bir TKP dergisi, Türk Solu
ve bir tane cd çıkmıştır. Bunlar bize ait olsa polislerin işini neden kolaylaştıralım.Onu da
geçtim, sokaklarda bedavaya dağıtılan bu dergileri neden lavabonun altınakilitler gibi
saklayalım.Ben, İngilizce ve Almanca olmak üzere iki tane yabancı dil bilirim. Kürtçe
bunların arasında yer almaz. Bilmediğim, anlamadığım bir dilde yazılmış bir kitabı neden
evimde bulundurayım ve saklayayım.Bu dokümanları bulan bazı polis memurları, bunları
adeta elime sıkıştırırcasına hareket ettilerse de hiçbirine dokunmadım. Bunlar üzerinde de
parmak izi incelemesi talep etmemize rağmen, yine anlaşılmaz bir şekilde bu taleplerimiz
karşılanmadı.Bu alçaklığı yapanlar zannımca aşure yapmaya çalışmışlar. Suikast notu
bırakmışlar, PKK propogandalı yayınları evimize sinsice atmışlardır. Bu alçaklığı yapanların
gözünden kaçırdığı bir iki husus var. AilemizGüneydoğu'da hain teröre şehit vermiş bir
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ailedir. Babamın amcasının oğlu merhum Cihat AKIN kahpe kurşunların hedefi olmuş ve
şehitlik mertebesine erişmiştir. Aziz naaşı, köyümüzün mezarlığında bulunmaktadır.
Hatırasını yaşatmak amacıylada bir park yaptırılmış ve adına Şehit Er Cihat Akın Parkı olarak
konulmuştur. Bakınız bu evden getirttim ben bunlarımezarının ve köyümüzdeki parkın
fotorafları. Teröre şehit veren bir ailenin ferdi olarak nasıl bir PKK sempatizanı olabilirim.
Bunları nasıl evimde bulundurabilirim veya nasıl izin verebilirim Şehidimizin babasının
yüzüne nasıl bakarım. Bu tablo çok tezatbir durum oluşturmaktadır. Bir ailede hem PKK
sempatizanı olacak hemde bu hainlerin kurşunlarıyla şehit olmuşbir insan bulunacaktır, benim
doğup büyüdüğüm yerlerde bunlar söz konusu bile olamaz .Sayın heyet Deniz Harp
Okulu'nda okul dergisi Pusula'da çalıştım. Ne mutlu bana ki dördüncü sınıfta bu derginin
editörlüğünü yapma şerefine eriştim. Bakınız bu dergi editörlüğümde çıkan dergi elimde
olmadığı için kapağını ve biraz sonra içeriğini anlatacağım ilk ik sayfasının fotokopisini,
kapağının bizzat kırmızı olmasının ve üzerinde Türk bayrağına özenle vurgu yapılmasının
özel bir anlamı vardır. Hatırlandığı üzere 2007 yılının Eylül-Ekim aylarında Güneydoğu'da
şehitlerimiz olmuştu. Bu derginin hazılanmasmda çok emeği geçen bir iki arkadaşımla
beraber, bu acıyı Deniz Harp Okulu öğrencilerinin de derinden hissettiklerini gösterecek bir
sayı yayınlamak istedik. Nitekim Aralık ayında çıkardığımız derginin ilk sayfasında
görülecektir kapağın arkasında siyah zemin üzerine aynen şunlar yazılıdır. Bunlar bizim
yazdığımız yazılardır. Başımız sağ olsun. Hain saldırılarla şehit edilen kahraman
meslektaşlarımıza, Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyoruz. Bu vatanın ve bayrağın her
zaman kendisini uğruna feda edecek kara sevdalıları vardır ve bundan sonra da olacak. Biz de
varız. Her ne kadar iddianamede yer almasa da kamuoyuna Deniz Kuvvetleri Komutanı'na
suikast hazırlığında olan teğmenler olarak sunulduk. Harp Okulu'ndan henüz mezun olmuş
teğmen dediğiniz nedir ki. Gözaltına alındığımda gemi görevimde henüz bir ayımı
doldurmuştum ve bu bir ayın tam yedi günü gemide nöbetçi subayı olarak kaldım.Üstelik bu
bir ayın son 15 gününde 7 gün nöbet tuttum. Ilk 15 gününde gemiye katılan teğmenlere nöbet
tutturulmaz adettendir. Bir teğmen gemiye ilk katıldığında, inanın o gemide vatani görevini
yapmakta olan üç dört aylık mehmetçikten daha fazla pratik bilgiye sahip değildir, işte bunun
için, teğmen dediğinizyerinde duramaz, o yüz yirmi metrelik gemiyi başından kıçına,
sintinesinden radarına kadar adım adım dolaşır, ezberler. Bu bir aylık mesaimde evden en geç
sabah yedi, yedi buçukta çıkar, akşam en erken sekiz, sekiz buçukta eve dönerdim. Eve
döndüğümde yine yorgunluktan bitap bir halde, mesleki kitap ve dokümanları okur, yatar,
sabah yine aynı saatte mesaiye giderdim.Çalıştığım gemi sürekli seyir halinde olan
firkateynlerimizden birisidir. Yılın 365 gününün abartmıyorum ortalama 250 gününü Gölcük
dışında, tatbikatlarda ve seyirlerde geçirir. Örneğin, tutuklanmamdan 10 gün sonra çalıştığım
gemimin bir aylık bir Karadeniz seyri vardı. Kaba bir hesapla gemimin100 gün boyunca
Gölcük'te bulunduğunu farzedelim. Bunun en az en azdörtte birinde nöbetçi subayıyımdır ve
gemiden dışarı adımımı atamam. Geriye kalan 75 günün kimisinde ise denetlemeler sebebi ile
askerlik yaptıysanız bu denetlemelerin ne demek olduğunu gayet iyi bilirsiniz.Evden çok daha
erken çıkar çok daha genç dönerim. Tablo budur ve şu an firkateynlerde çalışan sınıf
arkadaşlarımın durumu bundan hiç farklı değildir. İşte benim ev tutma sebebim dekalan 75
günün az da olsa bir kısmını evde geçirmek, üzerimdeki stresi biraz olsun hafifletebilmek
toprağa dokunmaktır ve gemi bu 75 günü bütün olarak değil, parça parça Gölcük'te
geçirir.Albay rütbesindeki gemi komutanımı bile mesai saatleri içinde en fazla bir iki kez
görürüm, 120 metrelik gemide o da subay salonunda, tüm personelin öğle yemeği maksadıyla
bulunduğu saatlerdir. Şimdi soruyorum bu yoğunlukta, oramiral rütbesindeki iki komutanımı,
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hatta sürekliAnkara'da bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanı'nı ne zaman göreceğim de, onlara
ne zaman bir operasyon düzenleyeceğim. Harp Okulu'ndan mezun olan bir teğmen için
oramiral rütbesi ne ifade etmektedir bilir misiniz. Size çok trajikomik bir şey söyleyeyim, ilk
defa cezaevinde tefmen çıktığımdan bu yana bir amiralle başbaşa şahsen konuşma fırsatı
buldum. Bunlarda Balyoz Harekat Planı soruşturmasıyla tutuklu üç amiral ve en yüksek
rütbelisi ise tümamiral. Görüldüğü gibikoramiral seviyesine bile çıkamadım. Çalışma tempom
buna müsade etmez.  Sayın heyet  s izlere çom samimi bir  soru yöneltmek
istiyorummüsadenizle. Sizler 22-23yaşlarında üniversiteden henüz mezun olmuş
mesleklerinize alışmaya çalışarak hayat mücadelesimi veriyordunuz yoksa illegal yollara
sapacak kadar boş vaktiniz oluyormuydu ve üstelik 365 gün karadaydınız benim ise karada
bulunduğum gün sayısı toplasanız 75,bu bilgiler ışığında bir düzeltme yapmak istiyorum. Bu
davaya komuoyunda Amirallere Suikast Davası denilmektedir. Düzeltiyorum bu dava
Teğmenlere suikast davası'dır. Görevlerine kutsal ve saf duygularla başlamış, karşınızda
duran, aylardır tutuklu bulunan 9 teğmenin parlak istikballerine, pırıl pırıl yaşamlarına yapılan
bir suikasttır. Tutuklanmamıza sebep olan asılsız ihbar mektubunda deniliyor ki evimiz bir
uyuşturucu deposuymuş,aramada böyle bir şey çıkmadı. Bunu yazan kişi de uyuşturucu ve
borç batağına saplanmış bir deniz subayı imiş. Bizleri sayın heyet istihbari yönden, sadece
Deniz Kuvvetleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri değil devletin bu konuyla ilgili bütün birimleri
takip eder. Bizler düzenli ve düzensiz aralıklarla sağlık muayenelerinden geçiriliriz.
Maaşlarımızı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile anlaşmalı bankalardan alırız. Dolayısıyla bir
deniz subayının uyuşturucu ve borç batağına düşmesi ve bunu Deniz Kuvvetleri'nin haber
alamaması mümkün değildir. Hele bu kadar ayyuka çıkmış bir mektubun sahibinin hala
bulunamamış olması ise imkansızın da ötesindedir. Buradan şu sonuç çıkıyor; bunu yazan bir
deniz subayı değildir. Evimize maddi delil oluşturabilecek pislikleri atanlar ise hiç
değildir.Ben 10 aydır tutuklu olarak cezaevindeyim. Tutuklu bulunduğum her bir dakikayı,
vatanıma hizmet edemediğim, vazifemdan geri kaldığım süre olarak görüyorum. Tutuklu
bulunduğum her ay, mesleğimden geri kaldığım bir yıla tekabül ediyor. Mesleğime
adaptasyonla geçirmem gereken yaşımı ve rütbemi maalesef cezaevinde geçiriyorum.Bakınız,
davanın tutuksuz sanıkları Oğuz DAĞNIK, Yiğithan GÖKSU, Barbaros MERCAN, Koray
KEMİKSİZ,Halit Mehmet ERGÜL hepsi de görevlerinin başında çalışıyorlar. Onlara şu gün
şu saatte mahkemede bulunun dediniz, geldiler. Üzerlerine atılı suçlardan ötürü hiç biri kaçma
gereği ya da delilleri karartma ihtiyacı duymadılar. Aldıkları eğitim ve terbiye böyle bir şey
yapmalarına müsaade etmez. Başka türlü davranamazlar. Tahliye olunca bizim farklı
davranacağımızı düşünmeyin. Görevli bir subay olarak her gün vazifemin başında olacağım.
Örneğin Yiğithan ve Barbaros da kendiside burdalarbenimle aynı suçlardan yargılanıyorlar.
Ben üstelik on aydır suçsuz yere cezaevindeyim. Suçsuzluğumu biliyorum ve bunu
aydınlatmak için elbette buraya gelip yüce mahkemenizin huzurunuza çıkacağım. Şahsıma ve
şahsım nezdinde mensubu olmaktan gurur duyduğum Deniz Kuvvetleri'ne atılmış bu lekeyi
temizlemek boynumun borcudur.Ayrıca kaçtığım takdirde çok sevdiğim mesleğimi
kaybedeceğim. Bakınız ben suçsuz olduğumu biliyorum ve eminim ki yüce adalet de sizin
elleriniz vasıtasıyla bunu en yakın zamanda çözecektir. Fakat suçsuz olmama rağmen on aydır
cezalı gibi tutukluyum ve bu dava uzadığı müddetçe de teğmen rütbesinde kalacağım. Bizler
zaten cezamızı almışız sayın heyet bu dava sürdüğü müddetçe ben teğmen rütbesinde
kalacağım arkadaşlarım 1 sene sonra üsteğmen olacaklar yattığımda yanıma kalacak.Sayın
başkan, değerli Üyeler,Deniz Lisesi'ni üçüncülükle, Deniz Harp Okulu'nu dördüncülükle
bitirdim. Bir deniz subayının mesleğinde başarılı olabilmesi için gerekli tüm vasıfları
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kendimde yeterli görüyorum. Meslek hayatımı ve özgürlüğümü karartacak illegal yollara
sapmak için hiç bir mantıklı neden göremiyorum.Ama şu an bir ek özelliğimin daha olduğunu
görüyorum, o da kötü talih. Bütün bunlara kader demekten başka söyleyecek söz
bulamıyorum. Bu alçaklıkları bizlere kimlerin yaptığını da inanın bilemiyorum. Kanıtım
olmadan birilerini veya kurumları suçlamak, bize bu iftiraları atanlara benzemektenbaşka
bana bir şey kazandırmaz.Sayın iddia makamı evimizin hücre tipi bir yapılanmada olduğunu
iddia ediyor. Arama günü ile ilgili yine çok ilginç bir olay anlatacağım sizlere.
Tutuklanmamızdan bir kaç gün sonra evimizin aramadan sonraki hali bazı televizyon
kanallarında gösterildi. Haber tabi ev tabiiyetiyle dağınık vaziyette haber yapan kişi mutfakta
kahvaltılık malzemeleri tezgahta görünce, gecenin saat ikibuçuğunda biz kahvaltı yaparken
polislerin gelmiş olduğundan bahsediyor. Tamamen yanlış kanıya varmış. Olay aynen şöyle,
arama bitti, tutanak tutuldu,polis memurlarıyla beraber sayın savcının kararını bekliyoruz
nöbetçi savcının. Bu arada sohbet sırasında sabah oldu. Bu arada polisler karınlarının
acıktıklarını ve akşamdan beri bir şey yemediklerinden bahsettiler. Sinan ve ben hemen
kalktık çay demledik, dolabımızda ne varsa çıkardık ve polis memurlarıla beraber kahvaltı
ettik. Soruyorum, polis hangi hücre evine hiç bir mukavemet görmeden girmiş, üstelik ev
sakinleriyle arama sonunda beraber kahvaltı yapmıştır. Haberlerden görüyoruz, polisler böyle
evlere bombalarla ve mermilerle karşılanıyor, şehitlerle uğurlanıyor.Hayatımın hiç bir
evresinde ailemin yüzünü karartacak hiç bir davranışta bulunmadım. Ailem iyi bir eğitim
alabilmem için tüm maddi ve manevi varlığını benim için seferber etmiştir. 30 Ağustos
2008'de Deniz Harp Okulu'ndan teğmen rütbesiyle mezun olmamınhemenardından,ilk
maaşımlamevlüt okutmuş, kurbankestirmiş ve tüm köy halkımıza yemek vermişizdir. İşte ben
bu şartlar ve bu kutsal duygularla mesleğime başladım. Kusura bakmasınlar böyle kolayda
mesleğimi kaybedemem.Ben vatanını,milletini seven, ettiği yemine bağlı bir deniz subayıyım.
Aleyhimde delil oluşturan bulgularda ne bir imzam ne de bir parmak izim vardır. Suçsuzum
ve hakkımdaki tüm asılsız iddiaları reddediyorum. Ben artık üniformama kavuşmak
istiyorum. Tüm yaşananlar bir komplodan ibarettir. Bizlere yapılan bu saldırıya bugün siz dur
demezseniz, bu alçaklar yarın dahada cesaretlenecek bugün subayına yaptığını yarın
öğretmenine, doktoruna,gazetecisine ve hakimine yapacaklardır ve korkarım ki yarın bu
sıralardaoturanlar sadece bizler değil, sizin masum evlatlarınız da olacaktır. Başımıza bu
çorapları örenlere, bu alçaklığı bilip de ortaya çıkarmayanlara ve bilip de sessiz kalanlara
hakkımı hiçbir surette helal etmiyorum. Gerçek suçluların bir an önce adalet önüne
çıkartılmasını temenni ediyor ve tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmemi
istiyorum.Saygılar sunarım efendim" şeklinde beyanda bulunduğu anlaşılmıştır.

 
14-Sanık Sinan Efe Noyan'ın(Kapatılan) İstanbul 12 Ağır Ceza Mahkemesi'nin

2010/34 Esas sayılı dava dosyası ile birleşen 2010/83 Esas sayılı dava dosyasında
07/05/2010 tarihinde 1. celsede alınan savunmasında özetle;"Sayın başkan,saygıdeğer
heyet,sayın cumhuriyet savcım,malumunuzolduğu üzere 18 temmuz 2009 tarihinde,1 aydır
ikamet etmekte olduğum evde yapılan aramanın ardından 21 temmuz 2009 tarihinde
tutuklandım ve 291 gündür tutuklu bulunmaktayım.Savunmama kendimi sizlere takdim
ederek başlamak istiyorum.1985 yılında Adana'da dünya'ya geldim.İlkokulu Adana'da
tamamladıktan sonra babamın görevi nedeniyle taşındığımız Van'da anadolu lisesinde
ortaöğretimimi tamamladım.2000 yılında 15 yaşındayken ailem tarafından Silahlı kuvvetlerin
şerefli ellerine emanet edildim.İstanbul heybeliada'da bulunan deniz lisesi'nde hazırlık sınıfı
ve 3 yıllık lise eğitimimin ardından 2004 yılında deniz harp okuluna başladım. 2008 tarihinde
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deniz harp okulu'ndan bilgisayar mühendisi olarak, teğmen rütbesiyle mezun oldum.Şunu
belirtmek isterim ki tüm deniz lisesi ve deniz harp okulu hayatım boyunca.yelken sporuyla
ilgilendim ve ordu milli sporcu olarak deniz kuvvetlerini ve ülkemi uluslar arası arenada
temsil etme onuruna eriştim.Deniz harp okulu'ndan mezuniyetimin ardından Altınova-Yalova
bölgesinde bulunan Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığında subay temel kursuna
başladım. Eylül 2008-Mayıs 2009 tarihleri arasında bu kursa devam ettim.Kurs sonunda, kura
ile ilk görev yerim olan TCG Yarbay Kudret Güngör Komutanlığı   elektrik subaylığıgörevine
atandım.Ancak görevime başlamadan önce Derince-İzmit bölgesinde bulunan Derince Eğitim
merkezi komutanlığında 1,5 ay süre ile elektrik subaylığı görev öncesi kursuna
katıldım.Kursun bitmesini müteakip 12 haziran 2009 tarihinde TCG yarbay Kudret Güngör
gemisinde elektrik subaylığı görevine resmi olarak başladım.Sayın başkan,saygıdeğer heyet,
öncelikle iddianamede yazılı olan ve şahsıma isnat edilen suçlamaların hiçbirini kabul
etmediğimi huzurlarınızda saygılarımla arz etmek istiyorum.Son 10 aydır yaşanan tüm bu
olayların aslında her daim milletimize öncü olmuş,milletimizin en çok güvendiği kurum olan
Türk Silahlı  Kuvvetlerini  bizim üzerimizden lekeleme gayretleri  olduğuna
inanmaktayım.İddianamede bahsi geçen terör örgütüne veya herhangi bir terör örgütüne üye
değilim.Sizin huzurunuzda yüce milletimizin vicdanına,suçsuzluğumu göstermek
istiyorum.18 temmuz 2009 tarihinde yaşananları, bir de benim gözlerimden size arz etmek
isterim.1 aydır ikamet ettiğim merkez mahallesi 75. yıl sitesi b blok daire 10 Değirmendere
Gölcük adresine gittiğimde arama başlamıştı.Eve girdiğimde gördüklerimi size tasvir etmek
istiyorum.Kapı girişinde bulunan yaklaşık 10 çift ayakkabı, evde arkadaşım deniz. teğmen
Faruk Akın haricinde tanımadığım yaklaşık 10 kişi ve elinde kamera bulunan bir kişi.Adli
sicili temiz,hayatında hiçbir şekilde polisiye bir olayla ilgisi olmamış birisi olarak, evde
bulunanların polis olduğunu ve ev araması için geldiklerini öğrenince çok şaşırdım. Arama
emrini okudum ve polislerin uyuşturucu ve seks partileri düzenlendiğine yönelik bir ev
araması yaptıklarını belirtmeleri üzerine suçsuzluğumdan emin bir şekilde buyrun istediğiniz
gibi arayın dedim. Savcılık ifademde de belirttiğim üzere bırakın uyuşturucu
kullanmayı,hayatım boyunca uyuşturucu madde görmüş bile değilim.Aramada birçok
doküman cd,dvd,kitap ve ayrıca buzdolabının arka kısmında bulunan motorun hemen altından
polislerin o anda tnt kalıbı olarak değerlendirdiği sonradan öğrendiğimiz üzere datasheet
isimli patlayıcı madde ve mermi bulundu.Bulunan bu malzemelerle hiçbir ilgim yoktur.İlk kez
arama esnasında gördüm.Arama esnasındaki kamera kayıtları incelendiğinde de görüleceği
üzere aramayı yapan polislere her an için yardımcı olmaya çalıştım.Çünkü tamamıyla
suçsuzdum,bulunan malzemelerle hiçbir alakam yoktu.Şimdi affınıza sığınarak masumiyetimi
kanıtlamak adına birtakım sorular sormak istiyorum.Hangi örgüt evinde hangi örgüt üyesi,
arama yapılırken,polislere yardım etmek amacıyla, arkadaşına ait olan kilitli bond çantanın
kilidini, evde pense bularak.çantanın kilidini kırar ve açar.Hangi örgüt üyesi, buzdolabının
arka kısmından birşeyler çıkacağını bilerek, polislere yardım eder ve buzdolabını beraber
çeker.Hangi örgüt üyesi, arama bittikten sonra, unutulan cd'leri polislere gösterip bunları
almayı unutmuşsunuz der.Hangi örgüt evinde, arama bittikten sonra polisler için çay
demlenir, kahvaltı hazırlanır.Bu bahsettiğim olayların hepsi arama esnasında ve arama
sonrasında ikamet ettiğim evde gerçekleşti.Bunlar suçsuzluğumun manevi kanıtlarıdır.Şimdi
ihbar diğer adıyla iftira mektubundan bahsetmek istiyorum.Sayın başkan,saygıdeğer
heyet,ihbar mektubunda uyuşturucu trafiğinin kilit noktasında ve organizatörü olarak
geçtiğime dair bir iddia var.Bu iddianın tamamen bir iftira olduğu zaten iddianamede de
geçtiği üzere takipsizlik kararı verilerek ortaya çıkmıştır.Kaldı ki ben savcılık ifademde de
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derhal uyuşturucu kullanımına yönelik test yapılmasını istemiştim.Bu da masumiyetime ve
suçsuzluğuma ne kadar güvendiğimin bir başka kanıtıdır.İddianamenin 83. ve 84. sayfalarında
geçen önce Kadıköy olarak belirtilen Celal muhtar sok. rasim paşa mah. kutlu apt. no:1 daire :
3 adresinde kalacağımın ve ali kod adını kullandığımın, sonra ergenekon terör örgütü içinde
yer alan karargah evleri örgütlenmesi içinde örgüt üyesi olarak yer aldığım,örgütçe tayin
edilen ve tasarlanan evde kaldığım örgütsel faaliyetlerde ali kod adını kullandığım,örgüt amaç
ve stratejisi doğrultusunda patlayıcı madde ve mermi bulundurduğum iddia edilmiştir.Bu
iddiaların hiçbirisini kesinlikle kabul etmiyorum.Vatanı uğrunda can vermeye hazır,şerefli bir
asker olarak iddianamede örgüt üyesi olarak adım geçmektedir.Bunu onuruma
yediremiyorum.Öncelikle adım Sinan Efe Noyan'dır ve neden Ali diye bir kod adı
yakıştırmışlardır,anlamış değilim. Bırakın böyle bir kod adını kullanmak bugüne kadar kimse
bana adım haricinde herhangi bir lakapla bile hitap etmemiştir.Şimdi sizlere bu iddiaların
tamamen yanlış olduğunu, örgütçe tayin edilen herhangi bir yerde kalmadığımı kanıtlamak
istiyorum.2008 yılı eylül ayında subay temel kursunun başladığı tarihte Değirmendere-Gölcük
bölgesinde arkadaşlarım deniz teğmen Alperen Erdoğan,deniz teğmen Burak Düzalan ve
deniz teğmen Serrdar Başar ile birlikte istiklal caddesi yüzbaşılar mahallesi paksan apartmanı
no:60 daire: 6 Değirmendere-Gölcük adresinde bulunan evi 800 Lira aylık kira ile 4 ev
arkadaşı olarak kiraladık.Bunun kanıtı olarak da kira kontratında bulunan benim ve arkadaşım
deniz teğmen Alperen Erdoğan'ın imzalarımıza dikkatinizi çekmek istiyorum.Örgüt evinde
kalacak ve örgüt üyesi olan birisi,resmi bir belgeye imza atarak ev kontratını kendi üzerine
yaptırması siz yüce mahkemenin de göreceği üzere mantıksızdır.Aralık 2008 tarihinde
bankadan kredi çekecek olduğum için evden ayrılıp daha ekonomik olan ve kurs gördüğümüz
birliğin içinde bulunan Karamürselbey Eğitim merkezi komutanlığı misafirhanesine
yerleşmiştim.Bunun evrakı da siz sayın mahkeme heyetine sunulmuştur.Aralık 2008-Mayıs
2009 tarihleri arasında Karamürselbey eğitim komutanlığı misafirhanesinde kaldıktan sonra
mayıs 2009-12 haziran 2009 tarihleri arasında Derince eğitim merkezi komutanlığında
elektrik subaylığı görev öncesi kursuna katılmam dolayısıyla kurs gördüğüm birliğe daha
yakın muhitte bulunan Değirmendere-Gölcük bölgesinde merkez mahallesi profesör
muammer aksoy caddesi rakıcıoğlu sitesi kat:3 daire :6 adresinde arkadaşlarım deniz
teğmenMehmet Akif Karakaya ve deniz teğmen Ekrem Yasin Küçük'le birlikte ikamet ettim
ve bu konuyu da kanıtlamak amacıyla dilerseniz arkadaşlarım siz yüce mahkeme tarafından
dinlenebilir.12 haziran 2009 tarihinde ise arkadaşım deniz teğmen Faruk Akın'ın yanına
taşındım.Taşınmamın nedeni arkadaşım deniz teğmen Mehmet Akif Karakaya'nın tayininin
İzmir'e çıkması,evde bulunan diğer arkadaşım deniz teğmen Ekrem Yasin Küçük'ün denizaltı
kursuna başlayacağı için aynı kursa katılım sağlayacak kişilerle ev kiralaması üzerine
Değirmendere-Gölcük bölgesinde merkez mahallesi profesör muammer aksoy caddesi
rakıcıoğlu sitesi kat:3 daire : 6 adresinden ayrılmak zorunda kalmama dayanmaktadır.Bunun
üzerine ev kiralamayıp Gölcük subay orduevinde kalmayı düşündüm.Fakat subay orduevinde
o  t a r ih t e  yüzbaş ı  r ü tbes in in  a l t ı ndak i  pe r sone l  yan i  t eğmen ,üs t eğmen
kalamamaktaydı.Öğrendiğim kadarıyla halen aynı şartlar devam etmektedir.Bekarsubay
misafirhanesinde kalmayı düşündüğümde de şartların iyi olmadığını gördüm ve o yerde
öğrendiğime göre halen tadilat çalışmaları da devam etmektedir.Bu olaylardan sonra ya
çalıştığım gemi TCG Yarbay Kudret Güngör komutanlığında kamarada kalma ya da ev
kiralama seçeneklerim kalmıştı.Fakat çalıştığım geminin Eylül 2009 tarihinde uzun süreli bir
tersane bakımına gireceğini öğrenince yalnızca ev kiralama seçeneğim kalmıştı. Tek başıma
ev kiralamak yerine ekonomik olması amacıyla kendime ev arkadaşı aramaya başladım.
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Arkadaşım deniz teğmen Faruk Akın'ın birlikte ikamet ettiği deniz teğmen Yiğithan Göksu ve
deniz teğmen Barbaros Mercan'ın tayinlerinin İzmir ve İstanbul bölgelerine çıkması nedeniyle
evden ayrıldıklarını ve arkadaşım deniz teğmen Melih Akdağ'ın da deniz teğmenFaruk
Akın'ın yanına taşınmayı planladığını öğrenince ve toplam kiranın ayda 550 lira olduğunu göz
önünde bulundurunca deniz teğmen Faruk Akın'ın yanına taşındım.Kısaca anlattığım üzere
,bu evde ya da başka bir yerde ikamet etmemin nedeni yalnızca ekonomik olmasıdır.
Mecburiyetten kaynaklanmaktadır.Kimse bana şu evde veya başka bir yerde kalacaksın
dememiştir.Kaldığım tüm yerler kendi istek ve irademle belirlediğim yerlerdir.Malumlarınız
olduğu üzere iddianamenin 83. sayfasında Kadıköy olarak adlandırılan evde kalacağımın
tasarlandığından bahsedilmektedir. Ayda en az 10 gün gemide nöbet tutarak.gündüzünü
gecesini gemide geçiren ve bunun haricinde haftaiçi sabah 7:30 ile akşam 19:00 saatleri
arasında gemide mesaide olan ayrıca gemiye yeni tayin olmam nedeniyle üstlerinin bugün
mesaiden sonra kal gemiyi gez,öğren diye basit bir emriyle mesai bitiminden sonra gemiden
ayrılamayan bir kişi olarak İstanbul Kadıköy'de kalma ihtimalimin olmadığı açıkça
ortadadır.Kadıköy'deRasimpaşa  mahallesi  celal muhtar sokak kutlu apartmanı no:1 daire :3
adresinde bulunan ev, haftasonu eğer nöbetçi değilsem ve İstanbul'a gitmişsem arkadaşlarım
Deniz Gökçe Özüren ve Serkan Erin'i ziyaret etmek amacıyla gittiğim bir yerdir.Ayrıca
belirtmek isterim ki bu evde de arama yapılmış herhangi bir suç unsuruna rastlanamamış ve
iddianamede de geçtiği üzere evde ikamet edenler hakkında takipsizlik kararı
verilmiştir.Sayın başkan.saygıdeğer heyet.Şimdi de iddianamede ve eklerde bulunan
belgelerden ülküdengelen.doc isimli word belgesinde bulunan asılsız iddialardan bahsetmek
istiyorum.Bu belgede kimi insanlara eşcinsel alkolik uyuşturucu kullanır gibi iftiralar
atılmıştır ve iftira atılanlardan biri de ne yazıkki benim.Savunmamı hazırlarken günlerce
ailemin ve siz mahkemenin huzurunda bu asılsız iğrenç iftiralardan nasıl bahsedeceğimi
düşündüm.Bu iftiraların bahsetmek bile insana acı veriyor.Bunu yazan zavallı müfteriler adına
utanıyorum.İddianamenin eklerinde 2. klasör 178. sayfada bulunan belgede benimle ilgili şu
iftiralar bulunmaktadır .Kullandığı evin adresi a. sok. 22/18 g/istanbul. Şunu belirtmek isterim
ki iddianamede ve eklerde nerede ikamet ettiğime bir türlü karar verilememiştir.Diğer
iftiralara gelince Aydın Ortabaş referans peşine taktığımız kızı hamile bıraktı,bebeği
aldırdık,bizle konuştuğu telefonu saklamasını söyledik.Bu şekilde iftirada bulunan kişi ve
veya kişilere siz sayın heyetin huzurunda bir kaçsözüm olacak.BenAydın Ortabaş'ı
tanımam.Bugüne kadar kimseyi de hamile bırakmadım, kimseden sakladığım telefonum da
yoktur.Bu avukatımın tutuklandıktan hemen sonraki savcılığa verdiği dilekçede de
kullandığım hatlar olan 05366063691 ve 05324314837 no'lu telefonların geriye doğru teknik
takibinin yapılmasını ve herhangi bir örgütsel bağlantı varsa kanıtlanmasını istememle de
açıkça ortadadır.Bu iddiaların sahiplerini herkesin şahitliğinde Allah'a havale ediyorum ve
Allah katında hesap günü geldiğinde de iftira atmanın kul hakkı yemenin nasıl günahlar
olduğunu anladıklarında da iki elim yakalarında olacaktır.Bu asılsız belgeleri düzenleyip
bizleri zan altında bırakmaya çalışan ailelerimizi ve bizi böyle iftiralarla üzen kişileri esefle
kınıyorum.Sayın başkan,saygıdeğer heyet.İddianamede ve iddianamenin eklerinde de bahsi
geçen şahsıma ait olan smartdisk marka 080902757 seri numaralı 160 gb'lık hard diskte
bulunan bazı belgelerden ve fotoğraflardan bahsetmek istiyorum .Eklerde görüleceği üzere
bilirkişilerin açık kaynaklarda da bulunabileceği raporunu verdiği bu belgeler tamamen genel
kültür bilgileri ve deniz harp okulundayken hazırlanan ödevlerden oluşmuştur.Arkadaşım
deniz teğmen Alper Barutun düğününde çekilmiş fotoğraflarım ve yine arkadaşlarımla
gittiğimiz kahvaltıda çekilmiş olan fotoğraflarım hiçbir delil niteliği taşımamasına rağmen
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eklerde neden bulunmaktadır anlamış değilim.Sayın başkan,saygıdeğer heyet.Arama
esnasında buzdolabının arkasında motor kısmında bulunan patlayıcı madde mermiler ve
suikast notu olarak ifade edilen kağıt parçasıyla ilgili dikkatinizi bazı hususlara çekmek
istiyorum.Daha önce de bahsettiğim gibi kamera kayıtları tam olarak incelendiğinde
görüleceği üzere buzdolabının çekilmesine bizzat ben yardım ettim.Bulunan kağıt parçasının
üzerinde gerekli incelemeler yapılmış ve bizim el ürünümüz olmadığı tespit edilmiştir.Neden
böyle bir not yazalım veya saklayalım ve neden komutanlarımıza böyle birşey yapmak
isteyelim.Bizler onların emriyle vatan için gözümüzü kırpmadan hayatımızı vermeye and
içmiş şerefli subaylarız.Bu tamamen biz teğmenlere kurulan komplonun sansasyonel bir
şekilde basında duyurulabilmesi için hazırlanmış bir kağıt parçasıdır.Mermilerin bulunduğu
poşet üzerinde ve mermilerin üzerinde ayrıca kendi gözlerimle gördüğüm datasheet'in sarılı
olduğu kağıt benzeri malzeme üzerinde avukatımız aracılığıyla talep etmemize rağmen 10
aydır neden parmak izi tespit çalışması yapılmamıştır hala merak etmekteyim.Bomba imha ve
inceleme şube müdürlüğünde görevli kişiler tarafından verilen raporda datasheet'in yüksek
güçlü patlayıcılardan olan canlılar üzerinde öldürücü ve yaralayıcı cansızlar üzerinde ise
yakıcı ve tahrip edici özelliğe sahip olan bu malzeme için adli emanet ve benzeri depolarda
bulunması ve saklanması sakıncalı olduğundan imha edilmesi değerlendirilmektedir notu
bulunuyor.Şahsen böyle bir malzeme bana ait olsa ve saklayacak olsam, saklayacağım en son
yer emin olunuz ki buzdolabı gibi buzdolabının altı gibi sıcak, sarsıntılı, elektrik aksamının
açıkta olduğu bir yer olur.Bunu eve getirip oraya yerleştiren kişi ya da kişilerin tek amacı
evde ikamet eden ben ve arkadaşım deniz teğmen Faruk Akın'ın görme ihtimalinin olmadığı
yere koymaktı.Keza boş ranzaların, çekyatların,banyoda bulunan dolabın altından çıkan
kitaplar,dergiler için de aynı durum vardır.Evimizin anahtarının kimsede olmamasına rağmen
evimize bizden habersiz biz mesaideyken giren kişiler olduğunu gören ve bu konuda Gölcük
Cumhuriyet savcılığına ifade veren ikamet ettiğimiz apartmanın kapıcısı Erol Akkaş'ın ifadesi
de siz yüce mahkemenin değerlendirilmesine sunulmuştur.Ayrıca olay gününden birkaç gün
önce bir marketin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen arabamın kapılarının ve içinin bir
geceyarısı kimliği belirsiz bir şahıs tarafından kontrol edilmesini gösteren görüntü kayıtları da
mevcuttur.Cezaevinde geçirdiğimiz birkaç aydan sonra tutuklanması üzerine tanıştığım ve
aynı koğuşta kaldığım merhum deniz öğretmen yarbay Ali Tatar'ı buradan saygıyla anıyor
ailesine sabırlar diliyorum, ruh'u şad olsun.Sayın başkan,saygıdeğer heyet.Sonuç olarak iddia
e d i l e n  s u ç l a r l a  h i ç b i r  i l g i m  o l m a m a s ı n a  r a ğ m e n  1 0  a y d ı r  t u t u k l u
bulunmaktayım.Suçsuzluğumu ispat etmek için imkanlar dahilinda cezaevinden birşeyler
yapmaya çalışıp duruyorum.Yapılan isimsiz ihbar mektubunda uyuşturucu organizatörü
olan,arkadaşlarımın ikamet ettiği evde bulunan ve kimin oraya yerleştirdiği belli olmayan,
arama görüntülerinde de hiç görülmeyen, bir flash bellekdeki belgelerde gönderildiği iddia
edilen ancak var olmayan bir kızı hamile bırakan,iddianamede bu flash bellek yüzünden ve
yine kimin tarafından yerleştirildiği belli olmayan ikamet ettiğim evde bulunan malzemeler
yüzünden karargah evleri örgütlenmesi içinde örgüt üyesi olarak suçlanıyorum.Ama bu
davada sanık mı yoksa mağdur mu olarakdeğerlendirilmeliyim siz yüce heyetin takdirine
bırakıyorum.Ailemin her ay beni görmek için katettiği binlerce kilometreyi,30 ağustos 2008
tarihinde mezuniyet töreninde yaşadıkları,vatana ve millete hayırlı bir evlat yetiştirmiş
olmanın haklı gururunun üstünden 1 sene bile geçmeden suçsuz yere evladının tutuklanmasını
görmelerini.yaşadıkları üzüntüleri siz sayın heyetin vicdanına ve takdirlerine
bırakıyorum.Sayın başkan,saygıdeğer heyet. Savunmamı tamamlamadan önce suçsuzluğumu
gösteren konulara bir kez daha dikkatinizi çekmek istiyorum.Hangi örgüt üyesi evine gelen
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polislere arama esnasında yardımcı olur.Hangi örgüt üyesi çok tehlikeli bir maddeyi saklamak
amacıyla en riskli olan yer yer olan buzdolabının motor kısmına koyar.Hangi örgüt üyesi
akılda kolaylıkla kalacak çok basit bir notu bertaraf etmez de saklar.Bu malzemeleri evine
koymakta sakınca görmeyen insanın parmak izleri neden bu malzemelerin üstünde
olmaz.Hangi örgüt üyesi,siz yüce mahkemeye ikamet ettiği yerler hakkında ayrıntılı bilgileri
tümü belgelere ve şahitlere dayandırarak sunabilir.Gördüğünüz üzere ne bir eksik ne bir fazla
benimle aynı suçlamaların isnat edildiği aynı delillerin gösterildiği arkadaşlarım deniz teğmen
Yiğithan Göksu ve deniz teğmen Barbaros Mercan siz yüce mahkemenin huzurundadırlar. Ne
bir delil karartma ne de kaçma girişiminde bulunmuşlardır.Bize atılan bu lekeleri temizlemek
üzere siz yüce mahkemenin huzuruna gelmişlerdir.Türkiye Cumhuriyeti'nin bekaa'sı için
peşinen ölüm yemini etmiş bir subay olarak bizi bu günlere getiren milletimize,devletimize
ödenmez borçlarımızın telafisi için,ben de arkadaşlarım gibi tutuksuz yargılanmak üzere
tahliye edilmemi ve görevime iade edilmemi istiyorum. Yüce mahkemenize en içten
saygılarımı arz ederim" şeklinde beyanda bulunduğu anlaşılmıştır.

 
15-Sanık Alperen Erdoğan'ın(Kapatılan) İstanbul 12 Ağır Ceza Mahkemesi'nin

2010/34 Esas sayılı dava dosyası ile birleşen 2010/83 Esas sayılı dava dosyasında
07/05/2010 tarihinde 1. celsede alınan savunmasında özetle;"Sayın başkanım değerli
üyeler, sayın C. Savcım. 15 Temmuz 2009 tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Elektronik
Şube Müdürlüğüne Uyuşturucu Çetesi başlıklı bir e-posta intikal etmiştir.Bu isimsiz ve sahte
e-posta herhangi bir takibat, inceleme veya tespit yapılmadan direkt işleme konmuş ve 3 gün
içinde arama emri çıkartılarak bu ihbarda yer alan bazı adreslere baskınlar
düzenlenmiştir.İstanbul'dan ve Kocaeli'nden, birçok komiser ve polis memurunun katıldığı
eşzamanlı operasyonlar, 17-18 Temmuz 2009 gecesi saat 2:00-2:30 sularında başlamış ve
sabaha dek sürmüştür.Bizim evde yapılan arama neticesinde 18 Temmuz 2009 sabahı göz
altına alındım ve Gölcük Merkez Komutanlığına teslim edildim. 3 günlük gözaltı süresinin
ardından; 21 Temmuz 2009 tarihinde savcılıkta ifade verdim. Ardından tutuklanma talebiyle
mahkemeye sevk edildim. 11.Ağır Ceza Mahkemesi tarafından da tutuklanıp Hasdal Askeri
Cezaevine gönderildim.Tutuklanmamın üzerinden 7 ay geçtikten sonra soruşturma
tamamlanmış ve kamuoyunda Amirallere Suikast gerçekte ise Teğmenlere Komplo
iddianamesi hazırlanmış ve kamu adına dava açılmıştır.Bu davada sanık, askeri savcılığın
yürüttüğü soruşturmada tanık ve Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada
da müşteki olarak yer almaktayım. Savunmamı bunları dikkate alarak dinleyeceğinizden
şüphem yoktur.Sayın heyet, hakkımda silahlı terör örgütüne üye olmak, kişisel kullanım
amacı dışında uyuşturucu madde bulundurmak ve aynı suç işleme kararıyla birçok kişiye ait
kişisel verileri hukuka aykırı olarak kaydetmek gibi ağır ve onur kırıcı suçlamalar vardır.
Atatürkçü, vatanını ve milletini her şeyin üstünde tutan, babası ve ağabeyi de birer Türk
Silahlı Kuvvetleri mensubu bir subayın böyle suçlara karışmasını iddia etmek saçmalık
ihtimalinde bile değildir.Nihayet 10 ay sonra, suçsuzluğumu ispat etmek üzere burada hazır
bulunmaktayım. Hukuk, suçun ve suçlunun bulunması için olduğu kadar; suçsuzluğun ve
bunlar gibi komplonun açığa çıkarılması için de vardır. Ben, bu ikincisi için buradayım.10
aylık tutukluluk süresi benim için onurlu bir zaman olmuştur. Demek ki bu tertibi
düzenleyenler beni kendileri için ileride bir tehlike olarak görmüşler ki başıma bunlar
gelmiştir. Ama hiç merak etmesinler içerde de olsam dışarda da olsam bu adamların kabusları
olmaya devam edeceğim. Bu komplocuları bulup yargıya ve Türk milletine teslim
edeceğim.Savunmamda detaylı olarak hakkımdaki suçlamalara, aleyhimdeki suç unsurlarına
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ve hakkımda olumsuz kanaat oluşturan şeylere açıklamalar getireceğim. Başımıza gelen bu
olayın bir komplo olduğunu nedenleriyle açıklayacağım ve savunmamı bitireceğim.Fakat
önce biraz kendimden bahsetmek istiyorum izninizle.23 Haziran 1985 tarihinde Erzurum'da
dünyaya geldim. Babam Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan emekli astsubay, annem ise ev
hanımıdır. 2 ablam ve 1 ağabeyim vardır. Büyük ablam doktor, ağabeyim Kara Kuvvetleri
Komutanlığı mensubu bir subay ve şu an Afganistan'da görevlidir.Küçük ablam ise ev
hanımıdır. Babamın astsubay olmasından dolayı çocukluğum Erzurum, Çanakkale, Kıbrıs,
Ankara ve Antalya gibi yerlerde geçmiştir. İlkokulu, Ankara Yenimahalle Zehra Önder
İlköğretim Okulu'nda, ortaokulu ise köklü bir kurum olan Ankara Atatürk Lisesi'nde okudum.
Daha sonra 2000 yılında girdiğim şanlı yuva Deniz Lisesi'ni 2004,2004 yılında girdiğim
Deniz Harp Okulu'nu da 30 Ağustos 2008 yılında DenizTeğmen rütbesiyle mezun olarak
bitirdim. 8 yıl süren askeri öğrencilik hayatımda zorlu eğitim-öğretim faaliyetlerini başarıyla
icra ettim.Deniz Harp Okulu mezuniyetini müteakip Eylül 2008'de Subay Temel Kursu'na
başladım ve Mayıs 2009 da bu kursu başarıyla bitirdim. Kurs sonunda ilk görev yerlerimiz
için kura çektik ve TCG Yarbay Kudret Güngör adlı donanmamızın en büyük lojistik ve
akaryakıt gemisine Denizde İkmal ve Kontrol Subayı Yardımcısı olarak atandım. Kura
çekiminden sonra Mayıs 2009 ve Haziran 2009'da 6 hafta Görev Öncesi Kursu olarak
adlandırılan bu görevin kursunu aldım. Bu kursu da başarıyla bitirdim ve aktif olarak ilk
görevime başladım.Asıl hedefim, Türk Silahlı Kuvvetlerinin özel birlikleri olan Özel
kuvvetler, SAT veya SAS birimlerinde gönüllü olarak görev yapabilmekti. Kendimi sürekli
fiziksel, zihinsel ve psikolojik olarak bu uğurda hazırlamaya çalıştım. Bütün sınıf
arkadaşlarım, ailem ve beni tanıyan üstlerim bu çalışmalarıma şahittir. Aşağı yukarı yılın bu
tarihlerinde bu kurslardan birine başlamam gerekirken, bir komploya kurban gittim ve burada
terör örgütü üyesi olma iftirasıyla yargılanıyorum. Fakat bu durum beni kesinlikle
engelleyemeyecektir. Tahliye olduktan sonra bu uğurda çalışmalarımı arttırarak devam
edeceğim ve bu birimlerde gönüllü olarak vatanıma ve milletime hizmete devam edeceğim.İlk
olarak iddianameye bakmak istiyorum; kimilerince Amirallere Suikast kimilerince de5.
iddianame olarak adlandırılıp, kopyala yapıştır yöntemiyle oluşturulan Teğmenlere Komplo
iddianamesi hakkında bazı saçmalıklardan bahsedeceğim.Bir, İsimsiz ve adsız bir örgüte üye
olduğumuz iddia edilmektedir.İki,İddianamenin içine sadece suç unsuru olan eşyalar değil
evlerimizde bulunan her şey konmuştur.Üç,Bazı sanıkların savcılık ve emniyet ifadeleri
konmamış bazılarının ki de eksik konmuştur.Dört, Bazı sanıkların mahkeme sorguları
konmamış bazılarının ki de eksik konmuştur.Beş,Deniz Teğmen Faruk AKIN'ın mahkeme
sorgusu isimler bile değiştirilmeden benim mahkeme sorguma kopyalanmıştır.Altı, Her ne
kadar sözde Ergenekon terör örgütü"nün varlığıyla veya yokluğuyla ilgili bir karar yüzlerce
duruşmaya rağmen ortaya konamamış ise de, bizim de bu sözde örgüte bağlı sözde Karargah
Evleri örgütlenmesine üyeliğimiz iddia edilmektedir. Bunun ne anlama geldiğini kimse
anlayamamaktadır. En önemliside Terörle Mücadele şehidi Ali Yarbay'ımızın, bıraktığı
mektup ve günlüklere ve onun cenaze törenine sözde kendisine suikast düzenleyeceğimiz
Deniz Kuvvetleri Komutanımız Oramairal Eşref Uğur YİĞİT'in katılımıyla bile bu saçma
sapan soruşturmaya takipsizlik verilmemiş. Her ne hikmetse mahkemenize sunulan Poyrazköy
iddianamesi'nin hemen ardından iddianamemiz tamamlanmış ve birleştirilme talebiyle
mahkemenize sunulmuştur.Sonuç olarak eğer bu iddianame Cumhuriyet savcısı Sayın
Süleyman PEHLİVAN tarafından hazırlanmışsa vahimdir. Yok eğer o hazırlamayıp da
başkalarına hazırlatmışsa çok daha vahimdir. Adeta dönem ödevi gibi hazırlanan, Türk Silahlı
Kuvvetleri'nin şerefli ve haysiyetli subaylarını karalayan ve bu sayede Türk Silahlı



T.C. İSTANBUL ANADOLU  5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ - 2014/155 ESAS, -  2015/359 KARAR SAYILI
DOSYA- GEREKÇELİ KARARIN 8. BÖLÜMÜDÜR

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

Kuvvetleri'ni olmadık bir şeymiş gibi göstermeye çalışan zihniyetlere cevabımız çok sert
olacaktır.Tekrar savunmama dönecek olursam hakkımdaki suçlamalarla ilgili şunlar göze
çarpmaktadır: sahte bir ihbar mektubu, bir miktar uyuşturucu madde net 22 gr; ekspertiz
raporunda buşekilde yer almıştır.Kimseye ait olmayan bir flash bellek ve birtakım
CD'ler.Bunların bize ait olmadıklarını ve evimize başkaları tarafından konulduğunu teker
teker ispatlayacağım.Önce soruşturmayı başlatan sahte e-postadan bahsetmek
istiyorum.İsimsiz ve imzasız olan yalan ve iftira dolu Uyuşturucu Çetesibaşlıklı ihbar 15
Temmuz 2009 tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Elektronik Şube Müdürlüğüne
gönderilmiştir.Mektupta kendisini uyuşturucu ve borç bataklığına düşmüş bir deniz subayı
olarak belirten şahıs bana, bir kısım Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına ve bazı sivillere
çeşitli iftiralarda bulunmuştur. Bizleri uyuşturucu satıcısı,kullanıcısı, seks ve fuhuş partileri
veren,yaptıran,bunları şantaj ve tuzak malzemesi olarak kullanan ve tüm bu işleri örgütsel
bağlamda yapan karanlık kişiler gibi göstermiştir.Bu beyanlar tamamen deli saçmasıdır.
Benim babam ve ağabeyim de TSK mensubudur. Ben hayata gözlerimi açtığım andan itibaren
TSK'nın içindeyim. 14 yaşında baba ocağından ayrıldım ve deniz subayı olabilmek için 8 yıl
yatılı okudum. 2008 yılında deniz teğmen olarak Deniz Harp Okulu'ndan mezun oldum.Bizler
TSK mensubu olarak MİT, Jandarma İstihbarat, Deniz Kuvvetleri İstihbarat, Milli Savunma
Bakanlığı ve daha başka bir çok kurum ve kuruluş tarafından sürekli güvenlik
soruşturmalarından geçmekteyiz. Bizim uyuşturucuyla ilgili bir işimizin olması imkanlar
dahilinde değildir.Bu ihbarın kim tarafından, nereden ve ne maksatla gönderildiği için bir
takım taleplerde bulunduk. Fakat Türk Telekom'un yazısında, bu kullanıcının kim olduğunun
bulunamayacağı belirtilmiştir. Bu açıklama da zaten bize yapılan tertibin boyutlarını gösterir
niteliktedir.Bu ihbarın standart bir insan tarafından okunduğunda sahte ve iftira dolu olduğu
hemen anlaşılır. Şöyle ki, bu mektubu kaleme alan kişi hukuki olarak müşteki, davacı,
şikayetçi, tanık veya gizli tanık değildir.Mektup isimsiz ve imzasızdır. İhbardan anlaşıldığı
üzere kendini uyuşturucu ve borç bataklığına düşmüş bir deniz subayı olarak tanıtan şahıs,
telefon numaralarımıza, ev adreslerimize, akrabalarımıza ve arkadaşlarımıza kadar yalan
yanlış bizleri iyi tanımaktadır. Fakat Uyuşturucu çetesi başlıklı bu e-postayı gönderen şahıs bu
lanet yapıyı çökertmeyi amaçlamakta ve kendisine de kurulmuş olan tuzakları anlatmaya
çalışmakta iseniye ergenekondan, karargah evlerinden ve amirallere suikast gibi sansasyonel
eylemlerden bahsetmemektedir.Bu e-posta birçok yazınsal ve mantıksal hata
içermektedir.Anlam bütünlüğü bozuk ve karmaşıktır.Tamamen suçlama amaçlıdır yani bir
örgütten bahsedilmektedir fakat mağdur kimse yer almamaktadır adeta mektuptaki herkes
uyuşturucu işindedir.Pek tabii ki suç teşkil edenler teşkil eden eylemler polise, jandarmaya,
savcılığa veyahut da başka adli makamlara ihbar edilir veya bildirilir. Fakat uyuşturucu ve
borç bataklığına düşmüş bir deniz subayı olduğunu iddia eden, gününün büyük bir bölümünü
görevde ve mesaide geçirmesi gereken bu yalancı kişi ne hikmetse bahsettiği durumu kimseye
çaktırmamış, hiçbir üstüne veya amirine bildirmemiştir. Çünkü böyle bir şeye kimsenin
inanmayacağı açıktır.Deniz Kuvvetleri, personel ve üs bakımından sayıca küçük bir kuvvettir.
Personel içli dışlıdır. İnsanların görev yerleri ve gemileri sabittir. Bu kadar büyük suçlamalara
maruz kalan bir grup insanın böyle bir ortamda duyulmaması, görülmemesi hayatın olağan
akışına aykırıdır. Kaldı ki Uyuşturucu ve borç bataklığına düşmüş bir deniz subayı olduğunu
iddia eden birinin tespit veya teşhis edilememesi imkansızdır. TSK personeli sürekli
izlenmekte ve kontrol edilmektedir. Ayrıca periyodik veya habersiz sağlık muayenelerine
tabii tutulmaktadır. Neticede de bu ihbar bir deniz subayının yazmayacağı veya yazamayacağı
kadar iftira doludur.Sayın heyet,bütün bu saydığım nedenlerden dolayı bu ihbar sahtedir.
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İşleme konması ve bu konuda soruşturma başlatılması düşündürücüdür. Kaldı ki bu ihbar
intikal ettikten 3 gün sonra birçok eve gece baskınları düzenlenmiştir. Bu evlerin birçoğu
bekar subaylara aittir. Böyle bir güvensizliğin oluşması ve hiçbir takibat yapılmadan bu
ihbarın işleme konması hayatın olağan akışına aykırıdır. Bu ihbar evlerimize konulan ve bize
ait olmayan malzemelerin bulunması için yapılmış bir ön iftiradır. Evimizde yapılan aramada
birçok malzemeye el konulmuştur. Bu malzemelerden bize ait olanların yapılan
incelemelerden sonra hiçbir  suç unsuru oluşturmadıkları  ve içermedikleri
sabitlenmiştir.Bunun dışında kimseye ait olmayan Kingston marka, yeşil-beyaz renkli, 2
GB'lık bir flash bellek, bölücübaşı Abdullah ÖCALAN'ın Diriliş Tamamlandı Sıra Kurtuluşta
isimli kitabı ve bu kitabın arasına koyulmuş bir adet CD, 2 paket uyuşturucu madde ve birkaç
adet CD. Bunlar hakkımızda suçlama yaratabilecek, olumsuz kanaat oluşturabilecek olanlardır
ve evimizin gizli-saklı yerlerinden, zulalanmış olarak, yatak altlarından ve dolap arkalarından
bulunmuştur.Bu malzemelerin hiçbiri bize ait değildir. Hepsi suç malulü veya olumsuz
kanaate yol açabilecek olan malzemelerdir. Bu malzemelerin üzerlerinde parmak izlerimiz
yoktur. Bu da bize ait olmadıklarının en büyük göstergesidir.Devam edecek olursamisimsiz
bu sahte ihbar dikkate alınmış ve birçok polis tarafından ihbardaki adreslere gece saat 2:00
sularında baskınlar düzenlenmiştir. Bizim evdeki arama 2:30 civarı başlamıştır. Polis
memurları kapıyı çalmış ve derin uykuda olan ben uyanıp kapıyı açmışımdır. Kapının 10-15
dakika geç açılması tutanağa işlenmiştir.Bir örgüt üyesi olan ve yasadışı işler yapan bir
insana, evinde bulunması muhtemel eşyaları yok etmek için bu 15 dakikanın yeterli
olabileceğini düşünmekteyim. Hele ki bunlar 2 ufak paket uyuşturucu madde, küçücük bir
flash bellek ve birkaç adet CD'den oluşuyorsa.Asıl konuya bakacak olursak da gecenin
ortasında uykusunun en derin yerinde olan birisi tabii ki kapıyı 10-15 dakika geç açacaktır.
Kapı çalar çalmaz açması hayatın olağan akışına aykırıdır.İçeri giren 10 civarındaki görevli
polis memuru evi arayacaklarını, bunun için mahkeme kararı olduğunu söylediler.Aramada
üst komşumuz ve kendisi emekli bir deniz binbaşısı olan yan komşumuz nezaretçi olarak
bulunmuşlar ve bulunan malzemeler karşısındaki şaşkınlığımı ve bunları buraya hangi
vicdansız, şerefsiz koydu acaba sorusunu defalarca yüzümden okumuşlardır. Aynı ifadeyi
görevliler de görmüştür. Masum, komploya uğramış, Allahsız ve vicdansız kimselerin evine
yerleştirdiği eşyalarla ilgili şaşkınlığa uğramış olan bir şahsın polis kamerasına da geçen
mimik ve jestleri izlendiği takdirde hemen anlaşılabilir. Bunu anlayabilmek için doktor,
sosyolog, psikolog veya buna benzer bilim adamları olmak gerekmez. Neticede 10 civarında
polisin arama yaptığı 3 oda, 1 salon ve 1 kilerden oluşan evimizde gecenin bir vaktinde ve
uykudan yeni uyanmış olarak aynı anda hepsine nezaret etme olanağım yoktu. Arama
sırasında görevlilere hiçbir zorluk çıkarmadım, kendilerine yardım ettim hatta banyo
aranırken görevli bir memur banyo dolabının altına baktı ve burada bir şey var dedi. Bunun
üzerine ben yakınlarda bulunan vileda sopasını kendilerine gösterdim ve alın, bununla bakın
ve çıkarın dedim. Ev sahibinin eşyalarının bulunduğu kileri hatta ve hatta otoparkta arabam
var. Ona da bakın, belki namussuzlar ona da bomba filan yerleştirmişlerdir diye görevlilerden
arabamı aramalarını da rica ettim.Fakat aşağıda saydığım nedenler bu aramanın hukuksuz
yapıldığını göstermektedir.Görevlilere kapıyı açtığımda evin içine dağılmışlar ve benden
başka kimse var mı diye bütün odalara silahlarıyla girerek tek tek bakmışlardır. Bu esnada
beni salona almışlar ve arama emrini okutmaya başlamışlardır. Ancak aramaya
başlayacaklarına karar verdikleri zaman, nezaretci olarak komşularımızı çağırmışlardır.
Tutanak, odaların arama sırası, bulunan ve el konulan malzemeler ve polis kamera
kayıtlarındaki ses ve görüntüler büyük tutarsızlıklar içermektedir.Özellikle arama görüntüleri
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dikkatle incelendiği zaman bu davanın en temel unsurlarından biri Kingston marka seri no'lu
yeşil-beyaz, 2 GB'lık flash bellek evimizde bulunmuyor. Bulunan bütün dijital materyaller
kamera önünde delil poşetlerine konulurken bu flash bellek nedense en son tutanak tutulurken
ortaya çıkıyor. Arama emri şahsıma tam olarak okutturulmadığı gibi elimden tamam, yeter
denilerek alınmıştır. Arama esnasında sadece arama yapılan yere baktırıldım ve evin içinde
olan diğer görevlilere nezaret edemedim. Aramada kendi isteğimle apartman otoparkındaki
kendi arabamı ve ev sahibinin kendi eşyalarının olduğu ambar tarzı odayı arattım. Fakat
bunlar tutanağa geçmemiştir.El konulan elektronik ve dijital materyallerin kopyaları aramada
benim yanımda alınmamıştır. Arama sonunda tarafıma teslim edilmemiştir.Aramaya
Cumhuriyet savcısının, askeri savcının veya merkez komutanlığı personelinden kimse
gelmeden başlanmıştır. Aramaya nezaret edecek olan komşular ise ancak polisler odalara girip
tek tek baktıktan sonra çağırılmışlardır.Bulunan bölücübaşı Abdullah ÖCALAN'a ait kitap ve
arasındaki CD, bunlar ne gibi ifadelerle bana doğru uzatılmıştır. Ben de refleksle kitabı aldım
ve şaşkınlığımdan acaba içinde bir isim, yazı veya başka bir şey var mı diye hızlıca baktım.
CD'ye de dokunmuş bulundum. Artı bu kitaba dokunmama müdahale edilmemesi ayrı bir
ihmaldir.Yukarıdaki aynı olay uyuşturucu maddeler için de yapılmıştır. Fakat bu sefer bu
maddelere dokunmamaya özen gösterdim.Şunu da belirtmek istiyorum, uyuşturucu maddeler
bulunduğu zaman ve paket önümde açıldığı zaman polis maddeleri saymaya başladı ve kubar
kelimesini hayatımda ilk kez polisin ağzından orada duydum. Daha önce ne bir filmde, ne bir
gazetede ne de bir romanda bu kelimeyi daha önceduymamıştım.Merkez komutanlığına veya
görevli bulunduğumuz komutanlığa haber verme zorunluluğum nezaretci komşumuz
tarafından bana ve görevlilere hatırlatılmıştır. Ben de bunu onayladım. Fakat görevlilerin
başında, amirleri olduğunu düşündüğüm şahıs Merkez komutanlığına haber verme
zorunluluğumuz yoktur diyerek kendi zihniyetini ortaya koymuştur.Arama sırasında kimi
görevliler tarafından şahsıma biz uyuşturucu satmıyoruz,görevimizi yapıyoruz,biz de seni bu
Cuma gecesi seks ve uyuşturucu partisi falan yaparken suç üsütü yakalarız zannediyorduk.
Hatta evdeki bayan arkadaşlarınız için bu bayan görevli geldi gibi onur kırıcı, aşağılayıcı ve
hakaret benzeri konuşmalar yapılmıştır. El konulan bilgisayarım ve cep telefonumla ilgili
olarak bunlar ne olacak,ne zaman geri alacağım bunları gibi sorularıma karşılık sonra bakarız,
hallederiz gibi ilginç cevaplar verilmiştir.Yarım yamalak okutturulan arama emrinde yazan
örgüt için uyuşturucu madde ticareti ifadesiyle alakalı olarak bu ne örgütüymüş sorularıma
cevap verilmemiştir. Arama esnasında askeri kimliğime el konulmuş, kimliğim ancak sabah
merkez komutanlığında ben gözaltındayken tarafıma teslim edilmiştir.Arama sonunda tutanak
tutulurken el konulan bütün CD'ler görevlilerce tarafıma paraflattırılmıştır. Bunun nedenini
sorduğumda sadece evde bulunduğunu belirtmek için gibi tuzağa düşürücü ve anlamsız bir
cevap verilmiştir.Salonda bulunan 5-10 adet Playstation oyun CD'lerine ve odalarımızda
bulunan bazı CD'lere keyfi olarak el konulmamıştır. Görevliler bunların suç unsuru oluşturup
oluşturmadıklarını nereden bilmektedirler. Sayın heyet, netice itibariyla sahte ve isimsiz bir e-
mail hemen dikkate alınmış, bu konuda bir arama emri çıkartılmış ve 3 gün içinde evlerimiz
basılmıştır. İlginç olan sanki arama yapılacak yerler subayların ikamet ettikleri evler değil de
yasadışı işlerle uğraşan, aylarca takip edilmiş, telefonları dinlenmiş, çeşitli fotoğraflarla
desteklenmiş uyuşturucu tacirlerinin veya yasadışı bölücü terör örgütlerinin hücre
evleridir.Evimize gelen polislere her türlü iyi niyeti ve yardımı göstermeme ve onlara sonsuz
bir güven beslememe rağmen aramada birçok hukuksuzluk yapılmıştır. Aramada adeta evimiz
talan edilmiş, bütün eşyalarımız ortalığa saçılmış ve yıllarca çalışıp biriktirdiğimiz ders
notlarımız ve mesleki birikimlerimiz dağıtılmıştır. Bu konuda Gölcük Cumhuriyet
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Başsavcılığına şikayette bulunduk ve Türk milletinin en güzide kurumlarından emniyet
teşkilatımızı lekeleyen kim varsa cezalandırılmasını istedik.Sayın heyet, bir insan, Türk
Silahlı Kuvvetleri'ne girme aşamasında ve girdikten sonra da geçmişi detaylı olarak incelenir.
Sabıka kaydına bakılır. Ailesi ve arkadaşları ve yakın çevreleri araştırılır. Sürekli bazı kurum
ve kuruluşlar tarafından güvenlik araştırmalarından ve soruşturmalarından geçirilir. Haberli
habersiz, detaylı sağlık muayenelerinden geçirilir.Ben 10 yıldır bu kurumdayım. Sizi temin
ederim ki hakkımda defalarca inceleme ve takibat yapılmıştır. Bunun dışında yılda neredeyse
en az bir kez sağlık muayenesine girmişimdir. Dolayısıyla uyuşturucu kullanma, bulundurma,
ticaretini yapma hatta bunları birtakım Türk Silahlı Kuvvetleri personeliyle birlikte yapma
gibi bir olay sadece hayatın olağan akışına aykırı değil her şeyine aykırıdır.Sonuçta
taleplerimiz doğrultusunda uyuşturucu madde kullanmadığımız bilimsel olarak kanıtlanmıştır.
Paketler üzerinde parmak izlerimiz yoktur. Benim odamdaki paketin içinden iki adet kıl
çıkmıştır. Bu kılların bizim olmadığı açıktır. Fakat ne hikmetse bu kıllarla ilgili rapor ortada
yoktur.Eksper raporuna göre; bulunan 2 paket uyuşturucu maddenin bunlar hint keneviri, toz
esrar, captagon, extacy iki paket uyuşturucu maddenin miktarı paketlerle birlikte 42 gr, net
olarak 32 gram ve hint kenevirinden elde edilen esrarla birlikte en nihayetinde 22 gr.
civarındadır.İşte evimize yerleştirilen, ihbar mektubuna konu olan, kazanç sağladığımız,
insanları tuzağa düşürüp bağımlı yaptığımız, adı sanı belli olmayan bir örgüt amacı
doğrultusunda ticaretini yaptığımız rakamlar bunlardır. Hakkımızdaki iddiaların gerçeklik
dışında kalması buradan da açık bir şekilde belli olmaktadır.Sayın heyet, salonumuzda
bölücübaşı Abdullah Öcalan'ın kitabı ile arasında1 adet CD bulunmuştur. Ve bunun dışında ev
arkadaşlarımın odasında bazı CD 'lere rastlanmıştır.Önce şunu belirtmek isterim ki bu CD'lere
kopyaları bizlere verilmeden el konulmuştur. Bu kitap ve CD'ler hep oraya buraya saklanmış,
zulalanmış ve gizlenmiş vaziyetlerde ilginç yerlerden çıkmıştır.63 no'lu CD'nin içinden
müstehcen görüntüler çıkmıştır. Bu CD bölücübaşının kitabı arasından çıkmıştır. İlginç ve çok
düşündürücü bir olaydır. Kitap bölücü terör örgütü PKK ile ilgili gözükmekte fakat arasındaki
CD'de müstehcen görüntüler bulunmaktadır. Bu kitap ve içindeki CD salondaki üçlü
çekyatımızın altından çıkmıştır. Evimizde 2-3 tane kitaplık varken okuduğumuz kitapları
yatak içlerine, çekyat altlarına ve banyo dolaplarına saklamamız tamamıyla mantık dışı
değildir de nedir.Bu kitap bulunduğu zaman al bak bu ne gibi ifadelerle tarafıma uzatılmıştır.
Ben de bunu hangi şerefsiz ve vicdansız koymuş olabilir acaba gibi duygularla, şaşkınlıkla ve
küfrederek acaba içinde bir yazı, resim veya başka bir şey var mı diye kitabı alıp incelemeye
ve hızlıca sayfalarını çevirmeye koyuldum.Aynı şekilde el konulan diğer CD'lerin içinde
sözde Ergenekon örgütü ile ilgili çeşitli yazılar, belgeler, iddianameler ve darbe günlükleri
çıkmıştır. Bunların bize ait olmasını düşünmek çok saçmadır. Hiç bir işim yok hobi olsun diye
veya entellektüel bir birikim kazanayım diye açıp ergenekon iddianamelerini, darbe
günlüklerini mi okuyacağım. Arama sonunda evimizde bulunan tüm CD'lere tarafımca
görevliler tarafından paraf attırılmıştır. Bunun nedenini sorduğumda önemli bir şey
değil,sadece evde bulunduğunu belirtmek ve anlamak için gibi ifadeler kullanılmıştır.
Dolayısıyla bu CD'lerde parmak izim çıkma ihtimalim vardır. Arama sonunda bütün dijital
materyallerin kimlere ait olabileceği tarafıma soruldu. 3 adet flash bellek çıktı evimden. Bir
tanesi gri renkliydi. Bunun ev arkadaşım Deniz teğmen Burak DÜZALAN'a ait olduğunu
biliyordum. Fakat 2 adet de yeşil-beyaz renkli, Kingston marka flash bellek vardı. Bir tanesi
benimdi fakat diğerinden emin değildim. Neticede de bunları alıp inceledim. Fakat ikisinin de
farklı olduklarını gördüm ve kendiminkini hemen teşhis ettim. Diğeri için kimin olabilir diye
ısrarla bana sorulunca nerede bulmuştunuz diye sordum. Salonda bulmuştuk cevabını alınca
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da bu sırada salonda kalan arkadaşım yani Tarık AABAKAN olduğu için Tarık'ın olabilirdiye
bir cevap verdim.Tutuklanmamın ardından da bu konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet
Başsavcılığına bir dilekçe gönderdim ve bu dilekçede özetle bu flash bellekle ilgili yanlış bir
beyanda bulunduğumu, yanlışlıkla ev arkadaşım Tarık AYABAKAN'a ait olabilir diye
söylediğimi belirttim ve bu flash belleğin yapılacak olan incelemeler neticesinde kime ait
olabileceğinin bulunabileceğini belirttim.Bunların dışında olarak da iddianamenin eklerine,
hiç bir suç unsuru içermemesine rağmen benim flash belleğimin bulunma görüntüleri
konulup,bu ne olduğu belirsiz flash belleğin görüntülerinin konulmaması düşündürücüdür.
Evde birçok flash bellek, laptop, hafıza kartı, disket ve CD gibi bilgi depolanabilecek
malzeme çıkmıştır. Fakat suçlanmamıza neden olan bütün dosyalar bu ne olduğu belirsiz flash
bellekten çıkmıştır.Bu flash bellek bize ait değildir. Bunu aşağıda saydığım nedenler
açıklamaktadır.Bir,bu kadar çok birbiriyle ilgili ilgisiz şeyin aynı cihazda bulunması
olmayacak şeydir. Hayatımız boyunca uğraşsak bulamayacağımız ve göremeyeceğimiz şeyler
bu 2 GB'lık flash belleğin içine konmuştur.İki,bu flash bellek üzerinde parmak izi incelemesi
talebinde bulunduk fakat bu yapılmamıştır. Arama esnasında ben evde olduğum için ve flash
belleğin kime ait olabileceğini görevlilere söyleyebilmek için flash belleği elimle
inceledim.Dolayısıyla parmak izim çıkmış olabilir. Fakat ev arkadaşlarımın parmak izlerinin
çıkmayacağı kesindir. Bunu tekrar talep ediyoruz.Bu flash belleğin içindeki fişlemelerle ilgili
rasgele bir kaç kişi çağrılıp da bak kardeşim, senin için şıh, hırsız, eşcinsel, Pkk, yalaka,
komünist diyorlar, doğru mu diye sorulmamıştır. Bu fişlemelerin doğru olduğu kabul
edilmiştir. Evde birçok flash bellek, laptop, hafıza kartı, disket ve CD gibi bilgi
depolanabilecek malzeme çıkmıştır. Fakat suçlanmamıza neden olan bütün dosyalar nedense
bu ne olduğu belirsiz flash bellekten çıkmıştır.Hayatımda adını duymadığım kendisini yolda
görsem tanımayacağım eski bir bayan yüzbaşıya ait resimlerin, bir çok saçma sapan şey içeren
bu flash bellekte çıkması ilginçtir. Bu da bizlere uygulanan tertibin boyutlarını ve maksadını
açıklamaktadır.Kimseye ait olmayan bir flash belleğin içinde ve oraya buraya saklanmış
CD'lerde yer alan belgeleri göz önüne aldığımızda iddia makamı tarafından Ergenekon isimli
terör örgütüne bağlı Karargah Evleri örgütlenmesi üyesi olduğum iddia edilmektedir.Kimseye
ait olmayan ve kimin ne maksatla hazırladığı belli olmayan Evler ve Görevler isimli word
belgesinde 2. Paksan olarak kodlanan İstiklal cad. Yüzbaşılar Mah. daire 6 Değirmendere
adresinde kalıyor gözükmekteyim. Burada ismim Alperen ERDOĞAN parantez içinde Deniz
şeklinde yer almış. Bu belgeye istinaden hakkımda Ergenekon isimli terör örgütüne bağlı
Karargah Evleri örgütlenmesi içinde bulunduğum, örgütçe tasarlanan evde kaldığım, örgütsel
faaliyetlerde Denizkod adını kullandığım iddia edilmektedir.Bu suçlamanın sadece iddia
olarak kaldığını detaylı nedenleriyle anlatacağım. Fakat önce neden bir ev tuttuğumuzdan
başlamak istiyorum.Öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki yukarıda bahsettiğim adres
doğrudur. Bu evde ikamet etmekteyim. Bizler bu evi 8 sene yatılı okuduktan sonra Deniz
Harp Okulu'ndan mezun olunca tuttuk. 8 sene boyunca sadece tatillerde ailemizin evine
gidebildik. Ne öğrenci evinde, ne yurtta yada başka bir yerde kalmadık. Bu yüzden de
çektiğimiz ev hasretini sınıf arkadaşlarımızla beraber mezun olduktan sonra sivilde
tuttuğumuz evlerle gidermeye çalıştık. Artı maddi sıkıntıya da düşmemek için 3-4 kişi birleşip
ev tuttuk. Evli olmadığımız için lojmanda oturma hakkımız da yoktu. Bu şekilde 3-4 kişinin
birleşip beraber ev tutması sadece bizim döneme özgü bir olay da değildir. Bundan önce
mezun olmuş sınıflar da bu şekilde ev tutmuşlardır. Bizim şanssızlığımız ise bu komplonun bu
yıla denk gelmesidir.Devam edecek olursam Deniz Harp Okulu'ndan mezun 200 civarındaki
subayın yaklaşık 180'i Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı Altınova- YALOVA
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adresinde subay temel kursuna başladı. Bu 180 kişinin sadece 30-35 kişisi maddi imkanları
elvermediği, ailesine para gönderdiği, ev veya araba taksidi ödediği için Karamürselbey
Eğitim Merkezi Komutanlığı'ndaki bekar subay misafirhanesinde kaldı. Geri kalan 150
civarındaki kişi ya kurs bölgesinde bulunan ailelerinin evlerinde ya da Değirmendere, Gölcük,
Karamürsel ve Yalova gibi kurs bölgesine yakın yerlerde evtutmuşlardır.Ben bu evi Deniz
Harp Okulu'ndan mezun oluncaAğustos 2008'de Deniz teğmen Sinan Efe NOYAN, Deniz
teğmen Burak DÜZALAN ve Deniz teğmen Serdar BAŞAR'la birlikte 800 liraya kiraladım.
Kirayı aramızda toplayarak o an kim müsaitse ev sahibinin verdiği Banka Hesap Numarasına
internetten ya da Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı'ndaki bankadan yatırdık.Aralık
2008'de Deniz teğmenSinan Efe NOYAN araba almak için bankadan kredi çekti ve maddi
imkanları da hem taksit hem de kira ödemeye elvermediği için evimizden ayrıldı ve subay
temel kursuna gittiğimiz Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı'ndaki bekar subay
misafirhanesine yerleşti. Böylece evde ben, Deniz teğmenBurak DÜZALAN ve Deniz teğmen
Serdar BAŞAR kalmaya devam ettik. 3 kişi kalınca da ev sahibine ricada bulunduk ve kirayı
600 liraya indirdik.Mayıs 2009'da subay temel kursu bitti ve ilk görev yerlerimiz için kura
çektik. Ben ve Deniz teğmen Burak DÜZALAN Gölcük'te kaldık. İzmir bölgesine tayini
çıkan Deniz teğmenSerdar BAŞAR ise Haziran 2009'da evden ayrıldı.Şunu belirtmek
istiyorum sayın heyet, Mayıs 2009 ve Haziran 2009 tarihlerinde tayini çıkan subaylardan
ötürü bekar subayların evlerinde değişiklikler olmuştur. Kimi evleri tamamen boşaltmıştır,
kimi de başkalarının evlerine yerleşmiştir.Daha önce başka bir evde oturmuş bulunan, sınıf
arkadaşım Deniz teğmenYakut AKSOY da bu anlattığıma nazaran Haziran 2009'dan itibaren
temelli olarak bizim yanımıza yerleşti. Tayini Marmaris'e çıkıp da Ağustos 2009'a dek
kalacak bir yer arayan arkadaşımız Deniz teğmen Tarık AYABAKAN'ı da yine Haziran
2009'dan itibaren evimizde kısa bir süre için misafir etmeye başladık.Bu evi neden, nasıl ve
kimlerle tuttuğumu detaylı olarak açıkladım sanıyorum. Şimdi de bu evin neden bir örgüt evi
olmadığını, olamayacağını açıklayacağım. Ev sahibimizin adı Tanju ARABACI'dır. Emlakçı
Öz Viya Emlak'tır. Kira kontratımız vardır. Bu kontratta benim, Deniz teğmen Sinan Efe
NOYAN'ın ve ev sahibimiz Tanju ARABACI'nın imzaları bulunmaktadır. Bu adres görev
yaptığımız birliklerde kayıtlıdır. Hatta öğrenci olduğumuz zaman ikamet adresimiz İstanbul-
Tuzla'daydı. İkametimizi mahalle muhtarına gidip bu adrese aldırdık. Her zaman kanunlara
riayet ettik. Yasa dışı hiç bir şey yapmadık. Bu evde bizden önce hiçbir zaman başka bir kiracı
oturmamışt ı r .  Bu ev,  ev sahibi  taraf ından i lk  olarak eşyalar ıyla  bi r l ik te
bizekiralanmıştır.Mayıs 2009 tarihinde Subay Temel Kursu'nu bitirdik ve ilk görev
yerlerimizin kuralarını çektik. Görev yeri Gölcük-Donanma Komutanlığı olanlar evde
kalmaya devam edeceklerdi. Herhangi bir başkasına evi devretmemiz söz konusu
değildi.Hiçbir zaman Deniz diye bir kod adım, lakabım, takma adım veya hitap edilme tarzım
yoktur. Bu adın ne anlama geldiğini ve ne maksatla bana takıldığını bilmiyorum. Bu sahipsiz
flash bellekte Evler ve Görevler belgesi dışında hiçbir yerde ismim, şahsımla ilgili fişleme
veya iddia edildiği gibi Deniz lakabı da geçmemektedir.Ergenekon ve Karargah Evleri gibi
davalar halen İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri'de görülmektedir. Yüzlerce
duruşma yapılmış fakat hala mahkeme tarafından böyle bir örgütün varlığıyla veya okluğuyla
ilgili karar verilmemiştir. Dolayısıyla bu sözde örgüte bağlı Karargah Evleri örgütlenmesi gibi
bir suçlamaya maruz kalmamız mantık dışıdır.Ev arkadaşlığı, silah arkadaşlığı ve sınıf
arkadaşlığı bir örgütlenme değildir. Silahlı terör örgütü hiç değildir.Evlerimizi aramaya gelen
görevlilere her türlü iyi niyeti gösterdim. İşlerini iyi yapmaları için yardım ettim. Bugün hangi
polis veya jandarma bir örgüte baskın düzenlediği zaman içeri buyur edilmiştir.Daha geçen yıl
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Bostancı'da ne olduğu belirsiz bir örgüte baskın yapılmış,fakat ne yazık ki Orhan
YILMAZKAYA adlı vatan haini benim yaptığım gibi polislerimizi içeriye buyur etmemiştir.
1 polisimiz ve 1 sivil vatandaşımız ne yazık ki şehit olmuştur,ruhları şad olsun.İğrenç olan şey
ise, bu örgütle ilgili birtakım belgelerin evimizde bulunmuş olan bu flash belleğin içine
atılmış olmasıdır.Sonuç olarak ben ve sınıf arkadaşlarım hiçbir örgüte, siyasi partiye, kurum
ve kuruluşa üye değiliz. Bu evleri, 8 sene yatılı okuyupda sıcak bir ev hasreti çekdiğimiz,
bekar olup da lojmanda oturamadığımız veya geceleri görev yaptığımız gemilerin
kamaralarında yatmak istemediğimiz için tuttuk. Bu evlerin kayıtları ve evlerde hangi
dönemde kimlerin ikamet ettiği ev sahibinin, bağlı bulunduğumuz birliğin, ailelerimizin ve
apartman yönetiminin bilgisi dahilindedir.Sayın heyet, bize yapılan bir komplodur.Aşağıda
belirttiğim nedenler bizlere yapılanın bir komplo olduğunu detaylarıyla ve şüpheye yer
bırakmayacak biçimde açıklayacaktır.İhbar mektubu sahtedir. Bu mektup isimsiz ve
imzasızdır. Tamamen iftira dolu ve suçlayıcı niteliktedir. Bu mektubu yazan kişi ortaya
çıkmadığı gibi hukuki olarak tanık, gizli tanık, müşteki veya davacı da değildir. Bu ihbar ile
ilgili yaptığımız talepler doğrultusunda çeşitli incelemeler yapılmıştır. Fakat bu ihbarın
kaynağı net olarak bulunamamış, Türk Telekom'un kendi server'larından gönderildiği
belirtilmiş ve ihbarın gönderildiği saatte birçok kullanıcının bu İP adresini kullanarak
internete girdiği belirtilmiştir. Sahte mektubun dikkate alınması ve hiçbir takibat, ön inceleme
yapılmadan 3 gün sonra evlerimize baskınlar düzenlenmesi bu tertibin en büyük kanıtıdır.
Bizler deniz subaylarıyız, PKK, DHKP-C, İBDA-C ve EL KAİDE benzeri örgütlere üye
değiliz; uyuşturucu baronları hiç değiliz.Bu şuna benzemektedir: Hayali bir terör senaryosu
planlanır. Polis İmdat 155 veya polisin elektronik posta adresine bir ihbar gelir. Birkaç saat
içinde gözaltılar ve sorgulamalar bunu izler. Çünkü sıradan vatandaşların ulusal iletişim ağı
içinde kullandığı telefon numaraları ve internet adresleri polis tarafından kontrol edilebilir.
Dolayısıyla polise yapılan bir ihbar üzerine diye kamuoyuna yapılan açıklamalara önce bu
gözle bakmak gerekir. Ancak, polisin kimi ihbarlar karşısında , muhbirin adresini
saptayamayadığı da bir gerçektir. Ne var ki bu gerçek polisin kaynağı belli olmayan her
ihbarın üzerine sazan gibi atlamasını gerektirmez. Polisin zaten böyle bir çalışma yöntemi
olamaz, olursa da sonu gelmeyen asılsız ihbarlardan şaşkın ördek gibi oradan oraya
koşturmaktan çalışamaz. Demek ki , muhbirin kimliği veya adresi belli olmayan ihbarların,
polisin akıl ve mantık süzgecinden geçmiş, doğruluğuna kanaat getirilmiş, soruşturmaya
muhtaç ihbarlar olması gerekir. Bu noktada, yani kaynağı belli olmayan ancak polisin dikkate
ve ciddiye aldığı ihbarlar konusunda, önemli bir ekleme yapabiliriz: Polis, soruşturmakta
olduğu fakat içinden çıkamadığı bir konuda yeni bulgulara ulaşmak amacıyla doğrudan
kendisi veya muhbirleri yardımıyla ihbar yapıyor olabilir. İhbar mektubu terörünün
açıklaması budur.Polise yapılan bir ihbar üzerine diye başlayıp gelişen olayların kamuoyuna
yansımasına gelince. Gazete ve televizyonlarda çok başarılı polis muhabirleri olmasına karşın,
polisin istemediği bir bilginin kamuoyuna sızdırılması deveye hendek atlatılması kadar
zordur. Polisten sızdırılan her bilgi, üst düzey polislerin onayından geçmiş bilgidir ve bunların
doğruluğu kadar yanlışlığı da her türlü tartışmaya açıktır. 10 ay boyunca, soruşturmada
gizlilik kararı olmasına rağmen hakkımızda yalan yanlış birçok haber yapılmıştır.Son
bahsettiğim de bunun açıklamasıdır.Sayın heyet, devam edecek olursam, Yapılan bilimsel
testler benim ve arkadaşlarımın uyuşturucu madde kullanmadığını ortaya çıkarmıştır.
Uyuşturucu maddeler üzerinde parmak izi incelemesi yapılmış ve yine parmak izlerimiz
çıkmamıştır. Uyuşturucu maddelerin içinden 2 adet kıl çıkmıştır. Bu kıllar kiminse uyuşturucu
maddeler ona ait olabilir veya evimize o koymuş olabilir.Bir örgüt olduğumuza dair ilişkin
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herhangi bir tanık, resim, yazı veya telefon konuşması kaydı da yoktur. Aramanın başlatılması
ve arama başlı başına hukuksuzdur. El konulan dijital maddelerin kopyaları benim yanımda
alınmamıştır.Suçlanmamıza sebep olan belgeler tek bir flash belleğe toplanmıştır. Bu kadar
çok birbiriyle alakalı alaksız, istihbarat birimleri tarafından bile ele geçirilmesi zor olan
bilgiler bizim evimizde ne olduğu belirsiz bir flash bellekten çıkmıştır.İçlerinde saçma sapan
birçok şey bulunan CD'ler yatak altları, dolap arkaları, kitap araları gibi enteresan yerlerden
çıkmıştır.Sınıf arkadaşlarımız Deniz teğmen Onur Can YILMAZ, Deniz teğmen Sezgin
DEMİREL ve Deniz teğmen Abdullah Çağatay AVCI'nın ikamet ettikleri adreste biz
tutuklandıktan sonra bir anahtar demeti bulunmuştur. Bu anahtarların üzerinde Alperen benim
adım yani,Halil Can, Özer Balkan, Anıl Demirağ yazılarının olduğu görülmüştür. Bu isimler
deniz teğmenlere aittir. Bu anahtarları bulan arkadaşlarımız bunları tutanakla İstihbarat
Binbaşı Serdar BURUCUOĞLU'na teslim etmişlerdir. Bu anahtarlar bilgimiz dışında
yaptırılıp bu evde ortaya çıkmıştır. Kaldı ki bu ev aramaların olduğu tarihlerde
aranmıştır.sayın heyet bi rolayı arzetmek istiyorum. 14 Temmuz 2009 tarihinde, mesai
çıkışından sonra arabamla eve geldiğimde apartman kapısının önünde 2 adet polis arabası
gördüm. Daha sonra eve çıktım ve o esnada evde bulunan arkadaşım Deniz teğmen Burak
DÜZALAN 'a bir olay mı var diye sordum. O da bir bilgisinin olmadığını söyledi. Sonradan
öğrendik ki meğer apartmanımızda bir hırsızlık olayı meydana gelmiş. Hırsız eve girmiş fakat
hiç bir şey almadan çıkıp gitmiş. Bu anlattığım olayda muhtemelen bizim evimiz hedef
alınmış fakat komplocu daha sonra yanlış eve girdiğini anlayarak olaya hırsızlık süsü vermiş
olabilir.Bu da şunu göstermektedir, örgüt üyesi olan biri 14 Temmuz'da polisle karşılaşmış
olmasına rağmen hücre evi olduğu iddia edilen evinden suç eşyalarını yok etmemiş demektir.
Bu hayatın olağan akışına aykırı değildir de nedir.Apartmanımızda, biz yokken güvendiğimiz
insanlardan biri de kapıcımızdır. Ne hikmetse o izindeyken az önce değindiğim hırsızlık olayı
ve evlerimize madde yerleştirilme olayları meydana gelmiştir. Sınıf arkadaşlarım Deniz
teğmenFaruk AKIN ve Deniz teğmen Sinan Efe NOYAN'ın evlerinde aramada bulunmuş olan
sözde suikast notu ile ilgili yapılan incelemelerde bu davanın sanıklarından hiç birinin el
yazısının nottaki el yazısına uymadığı görülmüştür. Evimize yerleştirilen eşyalar, bunları
koyanlar, aramadaki hukuksuzluklar ve iftira nitelikli ihbar mektubu için Gölcük Cumhuriyet
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Bu bile masumiyetimizin bir kanıtıdır. Soruşturma
kapsamında çok üzücü bir olay meydana gelmiştir. Rahmetli komutanımız Deniz Öğretmen
Yarbay Ali TATAR tutuklanmasının ardından avukatının yaptığı itiraz sonucu serbest
bırakılmıştır. Fakat iddia makamı bu karara itiraz etmiş ve mahkemeden kendisi hakkında
yakalama emri çıkartılmıştır. Bu haber kendisine ulaştığında da kendisi hakkındaki mesnetsiz
suçlamalara, iftiralara ve yalanlara daha fazla dayanamayarak onurlu bir şekilde canına
kıymıştır. Arkasında acılı bir eş ve bir kız evlat bırakmıştır. Yazdığı mektubu ve günlükleri
bizim masum olduğumuzu kanıtlayan önemli bir ispattır. En önemlisi de cenaze törenine
sözde kendisine suikast düzenleyeceğimiz Deniz Kuvvetleri Komutanımız Oramamiral Eşref
Uğur YİGİT'in katılımı ve rahmetli komutanımızın ailesine taziyelerini iletmesi bizim de
iftiraya uğradığımızı ispatlayan en önemli kanıttır. Görevli bulunduğumuz yer olan Gölcük-
Donanma komutanlığı, personel ve üs bakımından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en içli dışlı
birliklerindendir. İnsanların görev yerleri ve gemileri sabittir. Bu kadar büyük suçlamalara
maruz kalan bu grubun böyle bir ortamda duyulmaması, görülmemesi hayatın olağan akışına
aykırıdır. Deniz Kuvvetleri mensubu bir teğmenin mesaisi oldukça yoğun geçmektedir. Hem
tecrübe kazanmak için hem de iş yükü yüzünden görevli bulunduğumuz gemiye eğer seyirde
veya görevde değilse sabah saat 7:30'lardan akşam saat 9:00'lara kadar gemide kalmaktayız.
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Bunun dışında 4 günde 1 nöbet tutmaktayız. Bu saydığım nedenler evlerimizin çoğu zaman
boş kalmasını sağlamaktadır. Bu da hırsızlık ve bunun gibi tertipçiler için evlerimizi çok
uygun kılmaktadır.Bugün, hiç bir yere bağlı olmadan kendi gemisini ve denizaltılarını
yapabilen sadece mavi vatanda değil tüm Akdeniz, Kızıldeniz ve Okyanuslarda Türk
sancağını şerefle dalgalandıran, hatta buradaki karargahlara komutanlık eden, Afganistan,
Kosova, Azerbaycan, Bosna ve Arnavutluk gibi yerlerde her türlü görevi icra eden ve şu an
bölgesel olarak çok büyük bir güç olan Deniz kuvvetlerimiz birilerine batmaktadır ki şu an
hedeftedir.En önemlisi de Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu olmamız ve Türk Silahlı
Kuvvetleri'nin şu an hedef olması bu olayın bir komplo olduğunun en büyük ispatıdır. Bizlere
yapılan bu komplonun amacı hep aynıdır. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni, içinden çıktığı Türk
milletinin gözünde küçük düşürmek ve güvenilirliği kaybetmesini sağlamaktadır. Sahte
ihbarlar, belgeler ve yazılar.Adeta bir dijital terör ortamı yaratılmıştır.Bütün bu açıkladığım
sebepler bize yapılanın bir komplo olduğunu ispatlamaktadır. Bunlar gibi yüzlerce binlerce
neden sayabilirim. Fakat en önemli olanlarını söylemiş bulunmaktayım. Bizim suçsuz ve
masum olduğumuz zaten bizim yüzlerimizden okunmaktadır.Sayın heyet,savunmamı burada
bitirmiş bulunmaktayım. Kimsenin kafasında en ufak bir soru işareti kalmadığını tahmin
ediyorum.Sonuç olarak 10 aylık tutukluluk sürem boyunca aylarca denizlerde seyretmiş,
gemilere komutanlık yapmış amirallerimizi, günlerce dağlarda terörist kovalamış, ordulara
komutanlık etmiş generallerimizi,Kardak'a Türk bayrağını dikmiş, Avrasya feribotuna çıkmış
SAT komandolarımızı, doğuda terörle mücadele etmiş ve hatta bu yüzden gazi olmuş
komutanlarımızı ve silah arkadaşlarımı tanıdım. Bu sürede çok şey paylaştık, beraber spor
yaptık, maç izledik, doğum günleri kutladık ve daha başka bir çok şey yaptık. En büyük
noktamız yaşlı-genç, üst-ast , subay-astsubay herkesin Ergenekon, Poyrazköy, Teğmenlere
Komplo, Kafes ve Balyoz gibi tertip ve iftira kampanyalarıyla buraya tıkılmalarıydı. Hepimiz
kayıtsız şartsız bu vatana ve bu millete hizmet için yemin ettik. Dolayısıyla bu durumda bile
bir an olsun başımızı eğip umutsuzluğa kapılmadık, çünkü bizler suçsuzuz. Siz de gayetiyi
biliyorsunuz ki suçluluk psikolojisi bir insana bakıldığı an gayet net anlaşılır. Eğer görevimiz
hapis yatmaksa bunu da başarıyla icra ederiz. Şunu da çok iyi bilinsin ki içinde
bulunduğumuz vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceğiz. Bu imkan ve şerait çok namüsait
bir mahiyette tezahür etsede. Yeni çağın vatan hainleri şunu iyi etüt etmiştir.Bu askerler
onurlarından, şereflerinden ve haysiyetlerinden ödün vermeyeceklerdir. Dolayısıyla biz her
şeyi yapalım, her türlü bunları karalayalım ve her pisliğe bunları bulaştıralım. Doğrudur, biz
hiç bir şekilde onur,şeref ve haysiyetten ödün vermeyiz. Neticede, 10 aylık tutukluluk
süremde bütün modern Ali Kemal'ler, hainler, ajanlar, haberli habersiz işbirlikçiler ve
şerefsizlikten taraf olanlar bizleri her türlü pisliğe bulaştırmış ve yerden yere vurmuşlardır.
Kadın satıcısı, şantajcı, uyuşturucu müptelası ve uyuşturucu baronu yapılmışızdır. Bunlarla da
yetinilmemiş PKK ve daha başka bir çok örgütün üyesi yapılmışızdır. Fakat hainler ve
komplocular bir şeyi gözden kaçırmışlardır; artık bizler Türk Silahlı Kuvvetlerinin onur ve
şeref timsalleri genç teğmenleriz. Bizler Barbarosun torunları ve Mustafa Kemal'in
askerleriyiz. Bizim hiç bir şeyden korkumuz yoktur. Komplocular biz teğmenlerde
boğulmuşlardır ve yenilmişlerdir. Daha da ileriye gidemezler. Bizi karalamaya çalışanlar
ancak avuçlarını yalarlar.Sayın başkanım, sayın üyeler ve sayın savcım.Sonuç olarak, 10 aydır
haksız yere tutuklu bulunmaktayım. Bu süre artık bir peşin cezaya dönüşmüştür. Ben görevli
bir subayım, kaçma ve delilleri karartma şüphem yoktur. Hakkımdaki bütün deliller
toplanmıştır. Gördüğünüz üzere bu davada yargılanan tutuksuz sanıklardan biri hariç geri
kalan herkes benim gibi askerdir. Bugün de buraya gelip duruşmaya katılmışlardır. Tutuksuz
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yargılama bu davanın görülmesinde engel veya değişiklik göstermez. Bugün çok daha ağır
suçlamalara maruz kalanlar tutuksuz veya serbesttirler. Bütün Türk milleti bu davanın
teğmenlere komplo olduğunun farkındadır. Türk milleti adına karar verecek olan sizlere ve
vicdanlarınıza güvenimiz tamdır. Bütün bu saydığım nedenler gözönünde bulundurularak; en
verimli çağımda tekrar göreve başlayabilmek ve vatanıma milletime hizmet edebilmek için
tahliyemi talep ediyorum. Arz ederim" şeklinde beyanda bulunduğu anlaşılmıştır.

 
16-Sanık Burak Düzalan'ın(Kapatılan) İstanbul 12 Ağır Ceza Mahkemesi'nin

2010/34 Esas sayılı dava dosyası ile birleşen 2010/83 Esas sayılı dava dosyasında
14/05/2010 tarihinde 2. celsede alınan savunmasında özetle;"Sayın başkanım,sayın
üyeler,sayın C. Savcım.Hakkımdaki iddialara cevap vermeden önce sizlere kendi hakkımda
ve olayların gelişimi hakkıda kısa bir bilgi vermek istiyorum.1986 yılında İzmir'de doğdum.
2004 yılında Deniz Lisesi'nden, 30 Ağustos 2008 yılında Deniz Harp Okulu'ndan mezun
olup,Eylü ayında Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda Subay Temel Kursuna
başladım. 8 ay süren Subay Temel Kursu'nu müteakip donanmamızın Sancak gemisi
olanTCG Kemalreis gemisine atandım. Gemiye katılmadan önce 4 ay sürecek olan görev
öncesi kursuna 2009 yılının Mayıs ayında başladım. Kurs süresi boyunca Harp Okulu
yıllarımızda samimi olduğum arkadaşlarımla beraber hem birlikte daha çok vakit
geçirebilmek, hem de kira ücretini paylaşarak maddi sıkıntı çekmemek adına yeni mezun
arkadaşlarımızın çoğu gibi biz de bir ev kiraladık.Yaklaşık olarak 1 yıl sürecek olan kurslar
süresinin sonuna yaklaşırken, 16 Temmuz 2009 günü ailemi ziyaret etmek ve kısa bir tatil
yapabilmek maksadıyla otobüse binerek İzmir'e gittim. Cumartesi sabahı ev arkadaşım Yakut
Aksoy'un beni telefonla araması sonucu evimizde yapılan aramadan haberdar oldum.
Yaşadığım şaşkınlık ve şok ile kendisine aramanın ne için yapıldığını sordum. Ancak kendisi
de durumdan haberdar olmadığını, olayın ayrıntısını bilmediğini, sadece ev arkadaşımız olan
Alperen Erdoğan'ın gözaltına alındığını duyduğunu bildirdi. Uzunca bir süre durum hakkında
bilgi almaya çalışmama rağmen hiç kimseden bir şey öğrenemedim.Bugüne kadar adli
herhangi bir işe karışmayan, hukuk dışı hiçbir faaliyet içerisinde olmayan, işinden başka bir
uğraşısı olmayan bizlerin evlerin evinde niçin arama yapıldığına ve niçin ev arkadaşımızın
gözaltına alındığına bir anlam veremedim, ilerleyen saatlerde telefonla konuştuğum haftasonu
Gölcük bölgesinde olan sınıf arkadaşlarımdan, evimizde bir miktar uyuşturucu madde
bulunduğunu ve bu sebeple arkadaşımızın gözaltına alındığını öğrendim. Bunu duyunca
inanamadım çünkü kendimden emin olduğum kadar net bir şekilde arkadaşımın da uyuşturucu
madde kullanmadığını biliyordum ve böyle bir şeye ihtimal dahi vermiyordum. Yaşadığım
huzursuzluk ve dehşetle derhal tatilimi yarıda keserek ailemle beraber Gölcük'e döndüm.
Konu hakkında bilgi almak üzere birliğime giderek amirimle, daha sonra da Merkez
Komutanlığı'ndaki yetkililerle görüştüm. Ancak kendilerinden de ayrıntılı bir bilgi
alamadım.Bunun ardından üç gün boyunca, gözaltına alınıncaya dek mesaime devam ettim.
Evimin talan edilmiş görüntüsü verecek şekilde bırakıldığını görünce yaşadığım çöküntü
sonucu kendi evimde kalamadım. Bu süre zarfında da arkadaşlarımız Faruk ve Sinan'ın evinde
patlayıcı madde ve sözde suikast notu olduğu söylenen bir not kâğıdı bulunduğunu duydum.
Televizyonda ana haber bülteninde arkadaşlarımızın adliyeye getirildiklerini duyuncaya ve bu
olay haber yapılıncaya dek konuşulan söylentiler dışında olay hakkında bir bilgim olmamıştır.
Televizyonda ilk duyduğumdagerçekten şok oldum. Çünkü söylenen şeyler akla mantığa
sığacak şeyler değildi.Arkadaşlarım tutuklandıktan üç gün sonra çıkarıldığım savcılıktaki
sorgum esnasında şahsıma ait olmayan bir flash bellekten, hayatımda ilk defa duyduğum
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şeyler hakkında bir takım sorulara maruz kalınca nasıl bir iftiraya, nasıl bir komploya kurban
seçildiğimizin farkına vardım. Ancak yaşamış olduğum durum karşısında neler olduğunu,
neyle suçlandığımı anlayamadan büyük bir şaşkınlık içerisinde çıkarılmış olduğum
mahkemece tutuklandım. Mesleğimin henüz başında gemideki görevime dahi başlayamadan
hiç bir ilgi ve alakamın bulunmadığı mesnetsiz iftiralarla, onur kırıcı suçlamalara maruz
kalarak yüce heyetinizin karşısına çıktığım bugüne kadar tam 10 ay boyunca çok büyük bir
haksızlığa uğrayarak içimde tarifsiz bir acıyla yaşadım.Saygıdeğer heyet,bizler 2000 yılında
Deniz Lisesine başladık. 2008 yılında Deniz Harp Okulu'ndan mezun oluncaya dek geçirilen
sekiz senelik eğitim hayatımızda birçok arkadaşımız disiplinsizlik ve ders başarısızlıklarından
ötürü aramızdan ayrılmak durumunda kaldı. Askeri Lise ve Harp Okulu'nda hem iyi bir asker,
hem iyi bir sporcu, hem de akademik başarısı yüksek, ahlaklı bir subay olabilmemiz için
yoğun bir eğitimden geçirildik. Boş zamanlarımızda dahi askeri ve genel kültürümüzü
geliştirmek için durmadan çalıştık. Mezuniyetimizi müteakip yaklaşık 1 yıl süren kurslarda ise
30'a yakın mesleki ders gördük. Yine bu süreçte başarısız olup rütbe kaybeden arkadaşlarımız
olmuştur. Bu derslerin yanında kendimizi geliştirmek, gemideki görevimize hazırlanmak için
yoğun bir çaba sarf ettik.Ben, yoğun ve bir o kadar zor olan bu kursu 200'e yakın subay
arasından 11. olarak tamamladım. Bu sebeple kendi özel yaşamıma çalışmaktan ve
okumaktan yeterince zamanayıramadım. Ayrıca gerek lise, gerek harp okulu, gerekse kurs
süresi boyunca yüz kızartıcı ve onur kırıcı hiç bir ceza almadım.Bizler bu bilinç ve kültürle
yetiştirildik. Milletimizin bizlere verdiği emeklerin karşılığını daima tüm gayretimizle
çalışarak gerekirse de canımızla vermeyi borç bildik.Efendim tüm bunları niçin söylüyorum,
bu kadar yoğun eğitim alınan bir kurumda, çocukluğumuzdan itibaren yatılı kaldığımız bir
ortamda, aldığımız nefesin, attığımız her adımın komutanlarımız tarafından bilindiği
disiplinli,ciddi bir kurumda henüz eğitim hayatını tamamlayamamış, gemisindeki görevine
dahi başlayamamış bir kişi olarak benim yasadışı bir faaliyette bulunmak için zaman bulma
ihtimalim ya da bu sistem içerisinde komutanlarımızın bu durumundan haberdar olmama
ihtimali yoktur. Bu suçlamalar ne benim ahlak ve kişiliğime yakışır, ne de akla mantığa sığar.
Bu iddiaları yapmak bir kenara, bu konular içinde adımın geçmiş olması dahi benim için
peşinen biçilmiş bir cezadır. Hakkımdaki hiçbir suçlamayı katiyen kabul etmiyorum ve bu
iftiraları bizlere kendi çıkarları uğruna atmaya çalışanları, bizleri ve ailelerimizi bu duruma
düşürenleri lanetliyorum. Efendim, hakkımda kullanım maksadı dışında uyuşturucu
bulundurmak gibi asılsız ve çok çirkin bir suçlama bulunmaktadır. 15 Temmuz 2009 tarihinde
kimliği belirsiz bir kişi tarafından uyuşturucu çetesi adı altında tamamıyla asılsız ve imzasız
bir ihbar mektubu gönderilmiştir. Bu ihbar mektubunu dikkate alan polis teşkilatı, 17
Temmuz'u 18 Temmuz'a bağlayan gece saat 02:30 sularında ihbar mektubunda yer alan evlere
eş zamanlı bir baskın düzenlemiştir.İhbar mektubunun gerekli mercilere ulaşmasının
üzerinden henüz 53 saat geçmiş olmasına rağmen hiçbir araştırma yapılmadan evlerimize apar
topar bir baskın yapılmış olması gerçekten düşündürücüdür.Sayın başkanım,sayın
üyeler.Benim bugüne kadar televizyonlardan izlediğim, gazetelerden okuduğum kadarıyla bu
şekilde vuku bulan olaylarda şüpheli kişiler teknik ya da fiziki takibe alınmaktadırlar ve
böylece, çeteler uzun süren uğraşlar sonucunda teknik takibe takılarak ifşa edilmektedir.
Öyleyse ben de bu durumda, gönderilen bir ihbar mektubuna istinaden, hele hele isimsiz bir
ihbar mektubuna itibar edilerek, nasıl olur da arama yapılmadan evvel olayın doğruluğunu,
gerçekliğini araştıracak bir önlem alınmamıştır diye sorma hakkını kendimde görüyorum.
Toplam 12 eve arama yapacak olan onlarca polis isimsiz bir ihbar mektubuna dayanılarak iki
gün içerisinde nasıl olur da harekete geçirilebilir. Niçin bizler teknik takibe alınmadan böyle
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büyük bir baskına girişilmiştir. Bu acelenin,bu telaşın sebebi nedir. Ayrıca hangi şartlar
oluşmuştur ki şerefli Türk subaylarının evinde polisler silahlarını teşhir ederek arama
yapmışlardır.Tüm bunlar karşısında herhangi bir kurumu veya kişileri suçlamak bana
yakışmayacağı için tüm bunların takdirini yüce heyetinize bırakıyorum.İhbar mektubunda
uyuşturucu partileri düzenlendiği, bizlerin de uyuşturucu kullandığı gibi asılsız ve çirkin bir
takım iddialar bulunmaktadır.Savcılık makamındaki sorgum esnasında bunun bir komplo
olduğunu ve bulunan paketlerle hiçbir ilgimin olmadığını, bu şüphenin giderilmesi için kan
testi,parmak izi testi gibi bütün bilimsel testlerin yapılmasını şiddetle ısrarla talep ettim.
Nitekim gerekli veriler alınarak bilimsel araştırma yapılmış, Adli Tıp Kurumu tarafından
hiçbirimizin uyuşturucu madde kullanmadığı belgelenmiştir. Ayrıca paketler üzerinde parmak
izlerimizin olmadığıdayapılmış araştırılması yapılmış ve parmak izlerimizin olmadığı da
tespit edilmiştir. Görmüş olduğunuz gibi bu durumun ve buna bağlı olarak tüm ihbar
mektubunun asılsız olduğu, bunun bir iftira ve komplo olduğu açıkça görülmüştür. Şayet
paketler bize ait olsa evimizden çıkan paketler üzerinde parmak izlerimiz olmazmıydı.Bu
testlerin yapılmasını kendimiziden çok emin bir şekildeşiddetle talep etmemiz sonucunda
hepsinin söylemiş olduğumuz gibi lehimize çıkması masumiyetimizin bunların bize ait
olmadığının ve bu komplonun en büyük kanıtıdır. Şu da ayrıca dikkat edilmesi gereken bir
konudur ki paketler üzerinde yapılan parmak izi araştırmasında bizlerin parmak izlerine
rastlanmadığı gibi hiçbir parmak izine rastlanamamıştır. Yani paketleri koyan caniler
kendileriyle ilgili bir kanıt bırakmamaya çalışmışlardır.Şunu çok net bir şekilde belirtmek
istiyorum.Hayatımda hiçbir zaman uyuşturucu madde kullanmadığım gibi, uyuşturucu madde
görmedim. Size çok açık yüreklilikle ve bütün samimiyetimle söyleyebilirim ki içinde
uyuşturucu madde ihtiva eden birkaç farklı nesne önüme koyulsa bunların niteliği konusunda
her hangi bir teşhiste bulunamayacağım gibi tahmin dahi yürütemem ve yine bütün
samimiyetimle söylüyorum kubar ve captagon isimlerini ilk defa başımıza gelen bu felaketle
duydum.Sayın başkanım, sayın üyeler. İhbar mektubunda 38 kişinin ismi geçmektedir, ihbar
mektubunda bazı arkadaşlarımızın bu organizasyonun başında oldukları, lider konumunda
bulundukları söyleniyor. Ancak bu olayın hiç bir gerçeklik payı olmadığı için biz aynı evde
yaşayan dört kişi hariç geri kalan kişiler hakkında uyuşturucu konusunda takipsizlik kararı
verilmiştir. Bu ihbar mektubunun doğruluğu konusunda hiçbir olguya rastlanmamıştır.
Tamamen iftira ürünü olan bu ihbar mektubuna doğruluk payı katabilmek için evimize bir
miktar uyuşturucu madde koyulmuştur. Ekspertiz raporlarına göre bunlarında toplam 22 gram
hint keneviri bitkisi ve amfetamin içeren haplar olduğunu öğrendik. Bunun bizlere ait
olmadığı konusunda da tutarsızlıkları yüce heyetinize arz etmiş bulunuyorum.Ayrıca ihbar
mektubunu gönderen sözde isimsiz ve borç batağına batmış olan teğmenin sanal bir kişilik
olduğunu değerlendiriyorum. Böyle bir kişinin Türk Silahlı Kuvvetleri gibi bir kurumda fark
edilmemesi, tespit edilememesi mümkün değildir. Bizler düzenli olarak hatta bazende
habersiz olarak periyodik muayenelere tabi tutuluyoruz. Uyuşturucu batağına düşmüş bir
teğmen her şeyden önce yapılan testlerle tespit edilir, ortaya çıkarılır. Bu taammen bir ihbar
mektubu yazmak için oluşturulmuş sanal bir kişiliktir. Evimizde yapılan arama esnasında
evimizde Kingston marka bir flash bellek bulunduğu iddia edilmiştir. Tutuklandıktan sonra
öğrendik ki hiçbirimize ait olmayan bu flash bellek içerisinde bizlerin sözde bir örgüt
yapılanması içerisinde bulunduğumuzu ileri sürecek bir takım belgeler bulunmaktadır. Ne
yazık ki dijital terör olarak tanımlayacağımız bir kurgunun mağdurları durumundayız. Kimliği
belirsiz kişilerce isimlerimiz, daha doğrusu onlarca yüzlerce kişinin ismi parmak kadar bir
flash belleğin içerisine yazılarak evimize atılmıştır. Bunlar suç oluşturmak için kullanılan
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maymuncuklardır.Bunun sonucu olarak somut hiçbir bulgu olmadan silahlı terör örgütüne üye
olmak gibi ağır ve onur kırıcı bir suçlamaya maruz kalmış durumdayız.Dikkatinizi çekmek
istediğim çok önemli bir konu bulunmaktadır. Evimizde el konulan 4 bilgisayarda,2 flash
bellekte bize ait onlarca CD'de disketlerde yazılı dökümanlarda defter ve kitaplarda bir tane
bile suç unsuru oluşturcak bir şey bulunmamakta aleyhimize delil gösterilen her şey bize ait
olmadığınıısrarla belirttiğimiz 1 adet flash belleğin içerisinden çıkmaktadır.Bu apaçık bir
komplo değilde nedir.Bunuda yüce heyetinizin takdirine bırakıyorum. Şimdi bu noktada
içerdiği belgelerin gerçek dışı olduğunu ortaya çıkarmadan önce tek başına bir iddianame
yazdırtan söz konusu flash bellek'in hakkında çok önemli bir noktaya dikkatinizi çekmek
istiyorum.Evimizde yapılan arama görüntülerini içeren cd'yi avukatlarımız aracılığıyla
mahkemenizden aldık ve izledik.Arama esnasında evde bulunmadığım için evimizde
bulunduğu iddia edilen suç unsuru oluşturabilecek malzemeleriarama esnasında evde olan
arkadaşım Alperen'in anlattığı tarif ettiği kadarıyla bilebiliyorum.Dolayısıyla kayıtları
izleyerek bunları ilk defa kendi gözlerimle görebilecektim. Arama görüntülerinin başından
sonuna kadar kamerayla çekildiğini gördük.Evimizde el koyulan tüm malzemaler delil
torbalarına koyulmadan önce kameramanın dikkati o malzemeye çekilmiş,yakın çekim olarak
malzemelerin tek tek görüntüsü alınmış,kime ait  oldukları  da sesli  olarak
belirtilmiştir.Böylece hangi malzemenin kaçıncı dakikada nerede bulunduğu ve kime ait
olduğu kamera kayıtlarına geçmistir.Ancak arama esnasında evimizin hiçbir yerinde örgütsel
dokümanlar içerdiği iddia edilen ve ısrarla bizlere ait olmadığını belirttiğimiz söz konusu
flash bellek bulunmamıstır.Aramada el konulan iki adet flash bellek vardır.Bunlar bize
aittir.Bunların içeriğinde hiçbir şekilde suç unsuru oluşturacak birşey bulunmamış ve ayrıca
bu durum inceleme raporlarıyla belgelenmiştir.Az öncede bunları belirtmiştim. Dosya
kapsamında bu belgeler mevcut olup dosya kapsamındada bu belgeler mevcuttur.Kamera
görüntülerinden de arama esnasında toplam iki adet flash bellek'e el konulduğu açık bir
şekilde görülmektedir.Aramanın sonunda delil torbalarından çıkarılan malzemeler mutfak
masasının üzerine serilmiş ve Alperen'e tüm bunların kime ait oldukları tek tek
sorulmuştur.İşte tam Alperen'e malzemelerin kime ait oldukları sorulduğu esnada birden
arama esnasında bulunmayan,görüntü kayıtlarında da hiçbir şekilde bulunmayan üçüncü bir
flash bellek nasıl olduysa birden ortaya çıkmıştır.Tesadüf o ki bu flash bellek de örgütsel
dokümanlar içerdiği ileri sürülen flash bellektir.Alperen'e söz konusu flash bellek'in kime ait
olduğu sorulması üzerine kendisi Tarık'ın olabilir şeklinde cevap vermistir.Bu flash bellek
hariç masanın üzerinde bulunan tüm malzemelerin kamerada ne zaman,nerede bulunduğu ve
kime ait olduğunun görüntüsü bulunmaktadır.Ancak bahse konu flash bellek'in bulunduğuna
dair bir kamera kaydı yoktur.İşte biz bu flash bellek'in hangi el tarafından bu malzemelerin
arasına koyulduğunu aramada evimizden bulunmamasına rağmen aramanın sonunda birden
ortaya nasıl çıktığını anlayamadık.Tüm bu esrarengiz olayları yüce heyetinizin takdirine
bırakıyorum.Bu durumu kamera kayıtlarını izlediğinizde çok açık bir şekilde
göreceksiniz,affınıza sığınıyorum efendim.Bunun ardından bu hafta içi tespit ettiğimiz çok
vahim bir konuyu daha sizlere belirtmek istiyorum. Arama görüntülerini içeren Cd'lerin
ikincisinde 3'üncü dakika 42'ince saniyede aramanın başında bulunankomiser delil torbalarına
el konulan delilleri yerleştiren polis memuruna kısık bir sesle ağzını kapatarak bunların
üzerine nereden çıktığını yazmayın hiç diyor. Efendim bu konu pazartesi günü avukatlarımız
tarafından CD görüntü, görüntüleri içeren CD burada konularak görüntülü bir şekilde sizlere
anlatılacak ve bunun ne için bu komiser tarafından söylendiğide sizlere açık bir şekilde ifade
edilecektir. Sözde örgütsel dokümanlar içerdiği söylenen Kingston marka flash bellek
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evimizdeki hiç kimseye ait değildir; ayrıca az önce de belirtmiş olduğum gibi arama esnasında
evimizde bulunmamasına rağmen şüpheli bir biçimde bir anda aramanın sonunda ortaya
çıkmıştır.Söz konusu flash bellek'in bu durumda tüm bunların üzerine CMK.nun 134.
Maddesine uyularak imaj alınma işlemiyapılmadığınıda göz önünde bulundurursak Hukuksal
geçerliliği olmamasına ve evimize koyulduğu çok açık bir şekilde görülmesine rağmen
şahsıma isnat edilmiş olan silahlı terör örgütü üyeliğinin bu flash bellek'ten kaynaklanması
sebebiyle Türk Adaleti'nin tecelli etmesi, suçsuz olduğumuzun daha net görülmesi için
içeriğinde ismimin geçtiği iki belge hakkında ki bunların beni mağdur konumuna
düşürdüğünüde az sonra göreceksiniz, bilgi vermek ve gerçek dışı olduğunu yüce heyetinize
arz etmek istiyorum .İlk olarak bu flash bellek içerisinde evler ve görevler listesi isimli bir
belgenin varolduğu ileri sürülmektedir. Burada aynı dönem mezunu olduğumuz 40'a yakın
Teğmen'in ikamet ettiği 12 bekâr evi listelenmiştir. İddianame içerisinde yer alan belgelerde
bu evlerin bizlere sözde örgüt tarafından belirlenip kiralandığı ve evlerin teğmenler arasında
devir daim edilerek bir sonraki yeni mezun teğmenlere aktarıldığı ileri sürülmüştür. Nitekim
savcılık makamı evimizin bir örgüt tarafından finanse edildiğini düşünerek Tarık
AYABAKAN arkadaşımızın sorgusunda kendisine evin kirasını kimin ve nasıl ödediğini
sormuştur.Sayın başkanım, sayın üyeler.Bu evlerin hiçbir şekilde örgüt evi olmadığını, ortada
bir örgütün bulunmadığını, tüm bunların bir hayal mahsulü olduğunu ve bu belgenin açık bir
şekilde kötü niyetli kişilerce hazırlandığını sizlere kanıtlayacağım. Evimizi hiç kimsenin
aracılığı olmadan, tamamen kendi irademizle ve uzunca bir süre yatılı okulda
yaşayamadığımız ev ortamının hasretiyle kiraladık. Ayrıca yapmış olduğumuz kira
kontratımız da kanıt olarak elimizdedir. Arkadaşım tarafındanda mahkemenize
sunulmuştur.Evi kiraladığımız kişinin ismi bellidir ve kendisi bir makine mühendisidir.
Ayrıca kendisi evini ilk defa bizlere kiraya vermiştir. Yani iddia edildiği gibi evler arası devir
teslim söz konusunun olmadığı buradan da açıkça görülmektedir. Evin kirası da her ay düzenli
olarak ev sahibinin İş bankasındaki hesap numarasına tarafımızdan yatırılmaktaydı. Sözde
listeye bakacak olursak bazı kişilerin oturdukları evler karıştırılmış ayrıca 1-2 ay öncesinden
tayinler sebebiyle boşaltılan evler ise hala sözde listeye göre sözde örgüt evi olarak
gösteriliyor. Listedeki evler ayrıca içerisindeki oturan insanlar doğru değildirki bu belgeler
gerçek olsun üzerine birdre bu evler örgüt evi olsun. Anlaşılan listeleri hazırlayaniftiracı ve
komplocular eksik ve yanlış istihbarat bilgisi almışlar ki tayin dönemindeki değişiklikleri
hesaba katamamışlar ve böylece listeleri yanlış hazırlamışlardır. Şayet biz bu flash belleği
kullanan kişiler olsaydık bunlarda bir örgüt evi olsaydı evlerdeki kişileri yanlış
yazarmıydık,karıştırırmıydık .1-2 ay öncesindentayinler sebebiyle boşaltılmış ev sahiplerine
teslim edilmiş evleri hala bu listede tutarmıydık. Yapılan bu büyük yanlışlar bu belgelerin
gerçek dışı olduğunuve yarım yamalak bilgilerle adını yaz yeter nasıl olsa diyerek düzenekler
kuran zihniyetlerin bizleri karalamak amacıyla hazırladığını kanıtlıyor zaten. Kaldı ki,
içerisinde oturan insanların muhtarlıkta orada yaşadığına dair resmi olarak ikametgah kaydı
bulunan bir ev nasıl bir örgüt evi olabilir. Bunu da yüce heyetinizin takdirine bırakıyorum ve
bu belgeyide sunacağım evrakta ek olarak görebilirsiniz efendim. Sayın başkanım, sayın
üyeler.Bu sözde evler ve görevler listesi hakkında son olarak bir konuya değinmek istiyorum.
Bu konuya iyice açıklık getirmek istiyorum, çünkü iddia makamı tarafından yapılan
hakkımdaki hukuksal değerlendirmede sözde evler listesinde ismim geçtiği için örgüt üyesi
olduğum iddia edilmektedir. Bu listede 12 tane ev bulunmaktadır. Sözde bu belgeye göre bu
evlerde toplam 35-40 kişi ikamet etmektedir. Sayın savcımız bu evlerin örgüt evleri olduğunu
iddia etmekte ve burada yaptığı çıkarımla bizleri silahlı terör örgütü üyesi ilan etmektedir.
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Madem bunun bu şekilde olduğu iddia ediliyor niçin sözde listede bulunan 12 tane evin
6'sında ikamet eden kişilerin hiçbiri böyle bir olay var mıdır yok mudur diye
sorgulanmamışlardır. Niçin bu listede bulunan 35-40 kişiden sadece yarısı burada sanık
konumundadır. Çünkü bu olayın gerçeklik payı yoktur.Tamamen kurmaca ve hayal
mahsulüdür. Şayet bu flash bellek bizim evimiz yerine bu evlerden bir diğerine koyulmuş
olsaydı o evde yaşayan arkadaşlarımızın da benden ve buradaki arkadaşlarımdan bir farkı
olmayacaktı. X isimli şahsın evler listesinde ismi olduğu için örgüt yapılanması içerisindedir
denilecek ancak hakkında bende olduğu gibi hiçbir somut ve fiili bir kanıt gösterilemeyecekti.
Böylece benim gibi isimsiz ve ne yaptığı belli olmayan bir silahlı terör örgütüne üye olduğu
iddia edilecekti.İsmimin yazıldığı ikinci belge ise Ülkü'den gelen isimli bir belgedir.İçeriğinde
aynı dönem mezunu olduğum ve benim de aralarında bulunduğum 61 arkadaşımız hakkında
yapılmış olan gerçekliği olmayan fişleme bilgileri vardır. Şahsım adınaTeğmenBurak Düzalan
verdiğimiz kadınlarla istediğimiz seviyeye getirdiğimiz şeklinde bir fişleme ibaresi
bulunmaktadır. İddianamenin 60. sayfasında bu belgeden söz edilerek, bir sonraki sayfada
iddia makamı tarafından bu belge hakkında yapılan değerlendirmeye yer verilmiştir. Bu
değerlendirmeye göre bu kısma özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum.Hedef olarak
belirlenen kişilerin yani listedeki kişilerözel hayatına ilişkin bilgilerin şantaj ve baskı
amacıyla arşivlendiği, örgütün görüşlerinin üçüncü şahıslara bazen temin edilen kadınlar
sayesinde aktarıldığını gösterdiği hakkında tespitler yapılmıştır. Yani bu 61 kişinin arasında
bulunan ve fişlenmiş olan ben, sözde örgütün hedef olarak belirlediği şantaj ve baskıya
uğrayacak kişi konumunda bulunmaktayım. Ayrıca örgütün görüşlerinin üçüncü şahıslara
bazen temin edilen kadınlar sayesinde aktarıldığından söz edilmektedir. Benim hakkımda da
verdiğimiz kadınlarla istediğimiz seviyeye getirdiğimiz ibaresi bulunduğuna göre ben sözde
örgütün dışında bulunan üçüncü bir kişiyim. Hatta bu durumda olayın mağduruyum. O zaman
niçin ben burada sanık konumunda bulunuyorum bunuda yüce heyetinizin takdirine
bırakıyorum.Bu durumu dikkate aldığımızda, şahsımla ilgili çirkin ve gerçekliği olmayan bir
fişlemenin bulunduğu flash belleği değil evimde bulundurma, bu flash bellekten haberdar
olma ihtimalimin dahi bulunmadığı çok açık bir şekilde görülmektedir.Bu nasıl bir
tutarsızlıktırki evimde bulunduğu ve içerisinde sözde örgütsel dökümanlar bulunudğu iddia
edilen bir flash bellekte aynızamanda beni mağdur konumuna getiren ve benim hakkımda
fişlemeler yapıldığına dair bilgiler vardır ve ben bundan haberdar olmama rağmen bunu
evimde saklıyorum. Böyle bir şey hayatın olağan akışına uygun değildir. Kusura bakmasınlar
ama bu flash belleğihangi eve koyacakları konusunda iyi bir çalışma yapamamışlar yada bunu
hangi eve koyacaklarını karıştırmışlar. Ayrıca şunu da belirtmek isterim ki hakkımda fişleme
olarak yazılmış olan cümlenin hiçbir gerçekliği yoktur. Ne birisi bana bir kadın göndermiştir
ne de birisi beni istediği seviyeye getirmek için yönlendirmiştir. Benim 2,5 yıldır birlikte
olduğum ve hayatımı paylaşmayı planladığım bir kız arkadaşım vardır. Kendisi İstanbul'da
öğretmenlik yapmaktadır. Kurs süresi boyunca da çalışmaktan arta kalan zamanlarımı
kendisiyle birlikte geçirdim. Kendisi benim nasıl bir insan olduğumu ve günlerimi nasıl
geçirdiğimi bizzat bilmektedir. Şayet arzu ederseniz kendiside bunu anlatmaya hazırdır.
Evimize bir kaç yere CD koyulduğunuda görüyorum. Nitekim bunlar yatak altı,dolap arkası
gibi bizlerden gizlenmiş yerlerden bulundu.Dolayısıyla iddianameyi incelerken durum
anlaşılıyorki, bu CD'lerin içerisinde hakkımızda olumsuz kanaat oluşturmak için kopyalanmış
bir takım dosyalar mevcuttur, iddianamenin 40 ve 41. sayfalarında görülmektedir ki hiç bir
suç unsuru oluşturmayan, internette binlercesi mevcut olan ve haklarında yine yüzlerce kitap
yazılmış olan ergenekon isimli dava hakkında güncel bilgiler olan, çeşitli sanıkların
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savunmaları, ergenekon iddianamesi gibi belgeler hakkımızda olumsuz kanaat oluşturmak
amacıyla ve ergenekon isimli davayı takip ediyoruz imajını yüce heyetinize ve halkımıza
yansıtmak için yapılmış bir takım kurgular vardır. Tıpkı arkadaşlarımızın evinde Aydınlık
dergisinin çeşitli sayıları, TKP CD'leri, Türk Solu dergileri ve benzeri şeyler bulunduğu iddia
edildiği gibi. Kaldı ki Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı olarak bu yayınları da takip
edebilir, bunların hakkındada bilgi sahibi de olmak isteyebiliriz.Bunları koyan kişilerin hiçbir
oluşum içerisinde bulunmayan ve aleyhimize hiçbir şey bulamayacakları bizleri bir şeylerle
ilişkili gösterme çabasına girdikleri buradan da açıkça anlaşılmaktadır.Burada değinmek
istediğim önemli bir konu bulunmaktadır.Soruşturma esnasında evimizin anahtarının kopyası
üzerinde ev arkadaşım Alperen'in ismi yazılı bir şekilde başka üç evin anahtarlarının kopyası
ile birlikte anahtarlık demeti halinde arkadaşlarımızın evinde ortaya çıkmıştır.
Arkadaşlarımızın evine de girmiş olan kişiler büyük bir şanssızlığa uğramış olacaklar ki
anahtarları bu evde unutmuş ya da düşürmüşlerdir. Evimizin anahtarının bizim haricimizde
hiç kimsede bulunmamasına rağmen bilgimiz dışında başka bir yerde bulunması üzerine
soruşturmayı yürüten savcılık makamına başvuruda bulunduk.Ancak konu hakkında şu ana
kadar bize bir sonuç ulaşmamıştır.Ne yazık ki lehimize olan her durum gibi bu durum da göz
ardı edilmiştir. Çok dikkat çeken ve son derece şüpheli olan bu durum evlerimize bizim
bilgimiz dışında kötü niyetli kişilerce girildiğini apaçık göstermektedir. Bu konunun önem arz
etmesi sebebiyle heyetinizce bu konunun açıklığa kavuşturulmasını talep ediyorum ve bu
anahtarların Gölcük Askeri Savcılığında bulunduğunu ve bu konuyla ilgili bir araştırma
yapıldığını biliyorum ve avukatlarımıza son gelen bilgi bize bu şekilde aktarıldı.Evimizde
salonda bulunan bir kanepenin alt tarafına gizlenmiş bir şekilde terörist başı Abdullah
ÖCALAN'ın kitabı bulunduğu iddia edilmiştir. Evimize bu malzemeleri koyan haysiyet
cellatları, caniler kimbilir ne vaaatlerle kandırılmış,kimbilir ne inançlar uğruna bunları
yapmışlardır ki vicdansızlıkta gerçekten sınır tanımamışlardır. Bir de bu kitabın arasına bir
adet ahlak dışı görüntüler içeren bir DVD bırakmışlardır. Görmüş olduğunuz gibi, hakkımızda
olumsuz kanaat oluşturmak, bizleri karalamakiçin ellerinden ne geliyorsa yapmışlardır.Ben bu
kadar acımasızca hareket eden gözünü kırpmadan bir çok masum insanın geleceğini hayatını
karartanların müslüman olabileceğine, içinde Allah inancı olabileceğine inanmıyorum. Bize
bu düzeneği kuranlar her şeyden önce insan olamaz. Şunu söyleyebilirim ki bugüne kadar
onur ve şerefini her değerinin üzerinde tutan, tarihimizin şeref yükünü omuzlarımda
taşıdığımın hissiyat ve bilinciyle kendini yetiştiren bir teğmen ve sekiz sene boyunca askeri
okullarda Türk Milletinin bana vermiş olduğu emeğin karşılığını vatana şerefle hizmet ederek
vermek isteyen bir Türk evladı olarak içine düşürülmeye çalışıldığımız durumdan sadece
arkadaşlarım ve kendi adıma değil aynı zamanda bizleri yetiştiren Deniz Kuvvetleri, Türk
Silahlı Kuvvetleri ve şanlı şerefli ordumuzun gerçek sahibi olan Türk Milleti adına derin
üzüntü duyuyorum. Yüce heyetinizden istirhamım, milyonlarca Türk insanının gözünde
Türkiye'nin genç subayları hakkında oluşturulan bu karalama ve iftiralara dur diyerek, vicdan
yoksunlarının yüzüne adaletin cevabını tokat gibi vurmanız,bizlere daima güvenen halkımızın
yanılmadığını onlara bir kez daha göstermenizdir. Lütfen içimizdeki bu tarifsiz yangını
söndürün.Bize bunları yapan alçaklar hedeflerine ulaşmanın vermiş olacağı cesaretle bir çok
masum insanın dahahayatını karartacak ailesini dağıtacak kahpece tuzaklar kurmaya devam
edecekler. Biz suçsuz ve masum insanlar olarak yargılanırken açık suçlular ellerini kollarını
sallayarakdışarda dolaşıyorlar. Lütfen bu alçakları durdurmanın vebu oynana oyuna bir son
vermenin iki dudaklarınızın arasında ve vicdanınızdaki seste gizli olduğunu unutmayın. Sayın
başkanım, sayın üyeler; müsaade ederseniz bir insanın ölmeden üç dört gün önce yapmış
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olduğu bir vasiyeti yerine getirmek istiyorum. Hatırlayacağınız üzere davamızın içerisinde
bulunan rahmetli Yarbay Ali TATAR, tutuklanıp serbest bırakılmasının ardından hakkında
tekrar çıkarılan tutuklama kararını öğrenince, uğramış olduğu iftira ve haksızlığa daha fazla
dayanamayarak hayatına son vermişti. Merhum Yarbay Ali TATAR bizlerin Askeri lisede
okuduğu esnada lisede görevli bir subay olması sebebiyle hepimizin sima ve isim olarak
bildiği ancak derslerimize de girmemesi münasebetiyle tanımadığımız ve herhangi bir
diyaloğumuzun bulunmadığı bir kişiydi. Ne yazık ki kader bize kendisiyle tanışma fırsatını
çok acı bir şekilde yaşattı. Tutukluluğumuzun beşinci ayında Yarbay Ali TATAR
tutuklanarak cezaevine getirildi. Bizlerle birlikte tutuklu kaldığı on iki günlük süre zarfında
kendisiyle tanıştık. Bu süreçte kendisinin psikolojik olarak büyük bir çöküntü yaşadığını
gözlemliyorduk. Dolayısıyla herkes kendisiyle konuşmaya, moral vermeye ve kendisini teselli
etmeye çalışıyordu. Kendisi sürekli olarak bizlere bu haksızlığa nasıl tahammül ettiğimizi, bu
şartlar altında nasıl yaşayabildiğimizi soruyordu. Yine bir gün kendisinin çok kötü bir olduğu
bir dönemde bizzat yanına giderek, güçlü ve sabırlı olmamız gerektiğini, elbet gerçeklerin ve
suçsuzluğumuzun bir gün ortaya çıkacağını, dirayetli bir şekilde beklemekten başka bir
çaremizin olmadığını kendisine söylerken bana gözünde yaşlarla söylediği şu cümleler halen
kulaklarımda çınlamaktadır.Size şu an size onları aynen aktarıyorum. Ben burada yaşayamam.
Siz aylardır nasıl tahammül ediyorsunuz bu haksızlığa. Kızım kalp ameliyatı geçirdi. Ya
benim için ağlarken, üzülürken ona birşey olursa ben ne yaparım. Dirayetli olmaya
çalışıyorum yapamıyorum. Bu iftiraları bizlere niçin atıyorlar, ne istiyorlar bizden. Eğer
burada bana bir şey olursa sizlerden isteğim mahkemede benim de hakkımı savunun, benim
için de bir şeyler söyleyin olur mu. Ayrıca rahmetli Yarbay Ali TATAR yalan ve iftiranın
lanetine, zulmüne son vermek ve Türk Milletinin yalan ve iftiralarla karalanan Türk
Subayının onur ve şerefini hayatının önünde tuttuğunu göstermek için bakın son mektubunda
neler söylemiş. Hukuksuzluk sürecine hukuk adına saygı gösterilemez. Ben bu hukuksuzlukla
yaşayamam. Belki benim ölümüm benim durumumda olanların aydınlığa çıkmasına vesile
olur. Şunu bilin ki en küçük suçu ve günahı olmayan ben, bu yapılan hukuksuzluğa isyan ve
bu karanlığa bir nebze ışık olabilmek için hayatıma son veriyorum. İşte kendisine iftira
atılarak, hayatı haince alt üst edilen bir kişinin yaşadığı haksızlık karşısındaki çaresizlikle
intihar etmeden kısa süre önce söylediği son sözler bunlardı. Kendisi, haince bir kurguda,
olmayan bir örgütün içinde bizleri örgütleyen kişi olarak gösteriliyordu. Bir can alabileceğini
hesaba katmış mıydı acaba komployu kuran haysiyet cellatları vicdansızlar. Kendisini
rahmetle anırken onuve bizleri bu duruma düşüren vicdansızları Allah'a havale
ediyorum.Kendisine birşey olacağını hissedercesine gözünde yaşlarla yapmış olduğu isteğin
benim için bir vasiyet olmasının acısını yaşıyor ve bu görevi üzülerek yerine getirirken kederli
ailesine başsağlığı diliyorum. Ruhu şad olsun.Sonuç olarak, henüz 14 yaşındayken ailemin
yanından ayrılarak başka bir şehirde Askeri okul gibi disiplinli, zor şartları olan, bir o kadar
da anlamlı bir eğitim kurumunda yatılı olarak okumaya başladım. Devletimin yedirdiği
yemekle,giydirdiği kıyafetle büyüdüm.14 yaşındayken bana verilmiş bembeyaz üniformamı
ilk gün nasıl aldıysam aynı şekilde muhafaza ettim ve üzerine bir leke sürdürmeden onur ve
şerefimle taşıdım. Harp okulundan mezun olup Teğmen rütbesini hak edeceğim güne kadar
vatanıma, milletime, vatanıma ve aileme layık bir evlat ve iyi bir asker olabilmek için var
gücümle çalıştım. Sahip olduğum tüm amacım öğrencilik hayatımda kendimi en iyi şekilde
donatarak milletime yakışır bir Subay olmak, görevimi en iyi şekilde icra etmek ve
mesleğimde yükselebildiğim makam ve mevkiye kadar yükselmekti. Bu süreç içerisinde
ailemin her zaman onur ve gurur duyduğu bir evlat oldum ve gayet başarılı bir öğrencilik
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hayatı geçirdim. Askeri Liseden 7'inci mezun olup, Harp Okulu ve ardından kursumuz
sonunda sınıfımın ilk yüzde 10'luk diliminde yer aldım. Ancak üzerime vicdansızca atılmış bir
iftira ve haince kurulmuş bir komplo sonucu 10 aydır özgürlüğümden ve henüz başında olup,
büyük idealler ve hedeflere sahip olduğum çok sevdiğim mesleğimden mahrum olarak hiç
haketmediğim şartlarda yaşamaya maruz bırakıldım. Bu süreçte hayatım alt üst olduğu gibi,
bu günlere kadar sarf etmiş bu günlere gelene kadar sarfetmiş olduğum bütün çaba ve
emeklerim boşa gitme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Aynı zamanda beni hiçbir zaman yalnız
bırakmayan ailem bu haksızlık karşısında çaresiz kalmış, madden ve manen büyük kayıplara
uğramışlardır. Sayın başkanım, sayın üyeler. Dava devam edip sonuçlanmadığı,
suçsuzluğumuz ispatlanmadığı sürece Teğmen rütbesinde kalacak, sınıf arkadaşlarım
Üsteğmen olurken ben ne yazık ki içim acıyarak onlara bakacak, akademi sınavına girip
Kurmay Subay olma hakkını kaybedecek, yıllarca çalışıp çabalayıp gelmeyi hayal ettiğim
mevkilere gelemeyecek, mesleğimde sürekli olarak geri hizmetlerdeki görevlere verilecek,
haketmediğim bir hayat yaşamak zorunda kalacağım. Teğmen rütbesinde kıtasındaki görevine
yeni başlamış bir subay olarak uğradığımız mağduriyetler saymakla bitmeyecektir.Cezaevi
koşullarını denetlemeye gelen Meclis İnsan Hakları Komisyonu üyeleri dahi teğmen
rütbesindeki bir kişinin yaşadığı ve yaşayacağı mağduriyetleri duyduğunda büyük bir
şaşkınlık yaşamış, bizlere acıyarak bunları bilmiyorduk diyebilmişlerdir.Benim
yargılanmaktan yana bir kaygım bulunmamaktadır. Yüce Türk Adaletinin önünde suçsuz
olduğum er ya da geç anlaşılacaktır,anlaşılmalıdır. Yüce Mahkemenizden istirhamım, bu
yargılama sürecini en kısa zamanda tamamlayarak hakettiğim hayatı ve mesleki haklarımı
geri kazanmamı sağlamanız, bu mağduriyete bir son vermenizdir. Bu haksız muameleyi
görmemize sebep olanların, henüz mesleğimizin başındayken bütün dünyamızı karartanların,
hayatımızı çalanların, bize bu iftiraları atan vicdansız ve hainlerin bulunmasını talep
ediyorum. Bu kişilerin yüce heyetinize ve Türk milletine hesap vereceği günü görebileceğimi
temenni ediyorum.Son olarak bembeyaz üniformaların akıl dışı iftiralarla düzeneklerle
lekelemeye çalışan hainlere alçaklara bir cevabım olacak. Şunu unutmasınlar üniformamız
leke tutmaz.10 aydır yaşadığım haksızlığın son bulması için Yüce heyetinizin vicdanına
sığınıyor ve tahliyemi talep ediyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum" şeklinde
beyanda bulunduğu anlaşılmıştır.

 
17-Sanık Yakut Aksoy'un (Kapatılan) İstanbul 12 Ağır Ceza Mahkemesi'nin

2010/34 Esas sayılı dava dosyası ile birleşen 2010/83 Esas sayılı dava dosyasında
14/05/2010 tarihinde 2. celsede alınan savunmasında özetle;"Sayın başkan, yüce
mahkemenin değerli heyeti ve sayın C. Savcısı. Savunmama herşeyden önce isimsiz, kimin
gönderdiği belli olmayan bir ihbar mektubuna dayandırılarak başlatılmış olan bu soruşturma
ve sonucunda yazılmış olan iddianamenin yalan ve iftiralarla donatılmış bir komplodan başka
birşey olmadığını belirterek başlamak istiyorum. 23 Temmuz 2009 tarihinden beri suçumun
ne olduğunu bilmeden masumiyetimi kanıtlamaya çalışarak 10 ayımı tutuklu olarak geçirdim.
Daha ihbar mektubunun başında, gönderen faili meçhul şahıs borç ve uyuşturucu batağına
düşmüş bir Türk subayı olarak kendini tanıtmıştır. Bu duruma gelmiş bir kişi ne Türk Silahlı
Kuvvetlerinde görevli bir subay olarak kalabilir ne de akıl sağlığını muhafaza edebilir. İşte
böyle bir asılsız ihbar ve bunun sonucunda yaratılan sahte deliller neticesinde özgürlüğümden
mahrum bırakıldım. Ben 2000 yılında Deniz Lisesine girdim 2008 yılında Deniz Harp
Okulundan mezun oldum. Bu süre zarfında devletimin bana sağladığı imkanlarla kendimi
geliştirdim, iyi bir deniz subayı olmak için çabaladım. Henüz mesleğimin başında verilecek
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görevleri heyecanla beklerken bu soruşturma sebebiyle beni 8 yıl okutup yetiştiren vatanıma
olan borcumu ödemem engellenmeye devam etmektedir.Soruşturma kapsamında içinde benim
ikamet ettiğim evinde bulunduğu evlerde yapılan eş zamanlı operasyon esnasında ben izinli
olarakÇanakkalede, ailemin yanında bulunmaktaydım. 18 Temmuz 2009 sabahı o zamanki
birlik komutanım beni aramış ve hemen birliğime dönmemi emretmiştir. Ben de hemen yola
çıkarak Gölcük'e hareket ettim. Yolculuğum esnasında arkadaşım Serhat Vecdi AFŞİN bana
telefon etmiş ve Değirmenderede bazı evlerde arama yapıldığını,uyuşturucu ve patlayıcı
maddeler bulunduğunu duyduğunu fakat kesin birşey bilmediğini söylemiştir. Ben de
kendisine şu anda yolda olduğumu, olaylarla ilgili herhangi bir bilgimin olmadığını fakat
Gölcük'e iner inmez birlik komutanımın yanına giderek gerekli görüşmeleri yapacağımı
söyledim. Dolayısıyla onurlu, vatanına, milletine ve ettiği yemine sadık bir Türk subayıolarak
herhangi bir suç işlemediğim,yasadışıörgüte de üye olmadığım için kaçmak aklımın ucundan
bile geçmemiştir. 18 Temmuz 2009 günü akşam üzeri Gölcük'e iner inmez birliğime,
akabinde birlik komutanı eşliğinde merkez komutanlığına teslim oldum. Burada, yaşanan
olaylar hakkında gerekli bilgileri merkez komutanlığındaki nöbetçi subaydan aldım. Bu sırada
nöbetçi subay, soruşturmayı yürüten savcı olduğunu anladığım bir savcıyla telefonda görüştü
ve benim merkez komutanlığına geldiğimi iletti. Savcı da o anda verdiği kararla benim
g ö z a l t ı n d a  t u t u l m a m a  g e r e k  o l m a d ı ğ ı n ı  b i l d i r m i ş t i r .
BuyaşananlardansonraPazartesigünümesaisonrasıevimegittiğimde evde bir aramadan ziyade
yağma ve talan benzeri birşeyler olduğunu gözlemledim. Tüm evin altı üstüne getirilmiş,
koltuklar kılıflarına kadar sökülmüş, yataklar ters çevrilmiş, albümlerdeki fotoğrafları tek tek
etrafa saçılmış buldum. Odama girdiğimde ilk olarak bilgisayarıma,bir adet kitabıma,sayısını
bilmediğim belki birkaç adet CD ye el konduğunu fark ettim. Yapılan aramalar sonucunda
evimizde, devrimci karargah, PKK gibi örgütlere ait dokümanların ya tutarsa mantığıyla
serpiştirilmiş olduğu ayrıca Burçin Öztürk isimli bir bayana ait özel görüntülerin ve daha
birçok örgütsel doküman diye nitelendirilen yazıların var olduğu söylenen bir yığın belleğin
bulunduğu iddia ediliyor. Ben ve ev arkadaşlarım kesinlikle böyle bir yığın belleğe sahip
değiliz. Bu yığın belleğin nerede ve ne zaman bulunduğuyla ilgili de her hangi bir bulgu
yoktur. Nitekim iddianame eklerinde flash belleğin bulunduğu ana ait görüntüler diye sunulan
fotoğraflar ev arkadaşım Alperen Erdoğan'ın odasının araması esnasında alınan görüntülere
aittir. Bu görüntülerde bulunan USB Alperen Erdoğan'a ait olup içinde herhangi bir suç
unsuruna rastlanmamıştır. Fakat nerede bulunduğu belli olmayan meşhur yığın belleğin
bulunma anının görüntüleri yerine sadece bir belge konulmuştur. Zira evimizden bizlere ait
olan 4 adet bilgisayar ve 2 adet flash belleğe daha emniyet mensuplarınca el konmuştur. Bu
materyallerin hiçbirinde ne bir örgütsel doküman ne de flash belleğin içeriğiyle benzer türde
bilgi ve belgeye rastlanmamıştır. Bu kadar yalan,bunca insan hakkındaki ağır ithamlar asılsız
suçlamalar  nereden geld iğ i  be l l i  o lmayan bi r  f lash  bel leğin  iç ine  adeta
tıkıştırılmıştır.Dolayısıyla bulunduğu yer ve zaman bile bilinmeyen bu flash bellek dışarıdan
birileri tarafından evimize konulmuştur veya o anda ortaya çıkmıştır. Bu iddiam evimizde ele
geçirildiği iddia olunan uyuşturucu maddeler içinde geçerlidir. Nitekim benim ve
arkadaşlarımın uyuşturucu madde kullanmadığı adli tıp raporlarıyla ispatlanmıştır. Dahası ele
geçirilen bu maddelerde hiçbirimizin parmak izine de rastlanmamıştır. Hayatında uyuşturucu
görmemiş birisi olarak şu an kişisel kullanım amacı dışında uyuşturucu madde bulundurmak
suçlamasıyla karşı karşıyayım. İddianameye bakıldığında da bu yaşanılanlar için, atılan bu
iftiralar, asılsız suçlamalar için uyuşturucu sadece bir araç olarak kullanılmıştır. İhbar
mektubunda sözde uyuşturucu ve seks partisi düzenlemekle suçlanan bizler her ne hikmetse,
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şimdi de ne olduğu belli olmayan bir silahlı terör örgütüne üye olmakla suçlanmaktayız. Türk
milletinin gözündeki değerini hiçbir zaman kaybetmeyecek Silahlı Kuvvetlere, son
zamanlarda yüklenen asılsız iftiralara inandırıcılık katmak için bu uyuşturucular önceden
kurulmuş bir tuzak olarak dikkat çekmektedir.Faili meçhul ihbarcı ve bizlere bu tertibi
hazırlayanlar da vatanını canı pahasına korumaya and içmiş teğmenlerin bir terör örgütü
kurdukları yalanını, kimsenin yutmayacağını bildikleri için genç insanlara yüklenecek kolay
bir suçlama olan uyuşturucuyu kendilerine konu olarak seçmişlerdir. Böyle düşünerek bizlere
bu komployu hazırlayan insanlar, zaten adli tıp raporlarıyla gerekli cevabı aldılar ben de
onları Allah'a havale ediyorum.Arama ertesinde yine kullandığım evde ele geçirilen delillerin
başka bi r i ler i  ta raf ından yer leş t i r i ld iği  iddiamızı  des tekleyecek bi r  o lay
yaşanmıştır.ŞuandabenimgibitutuklubulunanarkadaşımSezgin DEMİREL, kullanmış olduğu
evi aramadan sonra boşalttığı esnada kendisi ve evi kullanan diğer arkadaşları tarafından bir
anahtar demeti bulunmuştur. Bu anahtarların üzerinde ait oldukları evlerde oturan şahısların
isimleri yazılıdır. Ne yazık ki soruşturma safhasında sayın Savcı Süleyman Pehlivan'a bu
konuyla ilgili dilekçeyle başvurmamıza rağmen kendisi herhangi bir girişimde bulunmamıştır.
Cumhuriyet Savcılarının görevleri arasında şüphelinin aleyhindeki delillerin yanı sıra lehine
olabilecek delillerinde toplanması bulunduğu göz önünde tutulursa bu soruşturmada büyük
eksiklikler vardır vesayın savcı Süleyman Pehlivan görevini layıkıyla yerine
getirmemiştir.Sayın heyet, savcılık ifademde de belirttiğim gibievde bulunduğu belirtilen
bölücü resim içerikli kitaplarla, nerede bulunduğu belli olmayan yığın bellekten ele geçirilen
örgütsel içerikli not ve dokümanlarla hiçbir şekilde ilgim ve alakam yoktur. Hatta Ülküden
gelen başlıklı,birçok devre arkadaşımın isimlerinin karşısına alakasız ve yalan özellikler
yazılarak listelendiği dokümanda ismimin karşısına Şıh yazılmak suretiyle bende fişlenmiş
b u l u n m a k t a y ı m .  S o n r a d a n  e d i n d i ğ i m  b i l g i y e  g ö r e  Ş ı h  ş e y h
demektir.Dinadamı,dinbilginivehattakendindekeramet olduğu düşünülen kimse anlamına
gelmektedir. Şimdiye kadar hiçbir arkadaşım beni böyle çağırmamış, bu şekilde hitap
etmemiştir. Açıkçası bende keramet olduğunu düşünen, ermişlik olduğunu düşünen insanlar
var olduğunuda düşünmüyorum.Enteresan bir şekilde savcılıktaki sorgumun kayıtlara
geçmediği esnada sayın iddia makamı da bu ibarenin çok saçma ve komik olduğunu
düşünmüş olacak ki bana hitaben Yakut sen şıh mısın.Korkalım mı sendenşeklinde gülerek
espri yapmıştır. Sonuç olarak bu iddia da kesinlikle hayal ürünü, yalan ve kuru iftiradır.Evde
bulunan yığın bellek içinde çıkan Evler ve görevler isimli belgede adım 11 Rakıcı olarak
kodlandırılan Merkez mah. ProfesörMuammer Aksoy caddesi, Rakıcıoğlu 2 Sitesi Park
Apartmanı No 82 kat: 4 Daire: 10 Değirmendere adlı evde geçmektedir. Bu evi Subay Temel
Kursu esnasında yaklaşık 10 ay süreyle kullandığım doğrudur.Evimizi 2008 Eylül ayının
hemen başında devre arkadaşlarım Halit Mehmet ERGÜL ve Lutfi ERTEMİZ ile beraber ev
sahibi ile temasa geçerek kiraladık. Evi tutarken kimseden emir veya tavsiye almadık,
tamamen kendi kararımızla ve manzarası güzel olduğu için bu evi tuttuk.Evi kiraladıktan
sonra ikametgahımızı bu eve aldırdık ve bütün faturaları da üzerimize aldık. Yani adı sözde
hücre evi olarak geçen bu evde oturduğumuz Nüfus Müdürlüğü,muhtarlık gibi makamlar
tarafından bilinmektedir. Ayrıca resmi kurumların yanısıra evlere servis yapan restoranlarda
bile evimizin kayıtları mevcuttu. Bununla beraber bizim evde oturduğumuz esnada ev
sahibimiz evi satılığa çıkardı ve evimizin balkonunda kocaman satılık ilanı bulunmaktaydı.
İlanı görüp evi almak isteyen şahıslar da rastgele zamanlarda gelip evi görmekteydiler.Bu
sebeplerle takdir edersiniz ki evimizin sözde karargah evleri yapılanması içerisinde bulunması
kesinlikle sözkonusu değildir.Evi tutmamızdan yaklaşık 3-4 ay sonra Lutfi ERTEMİZ maddi
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sebeplerle evden ayrılınca yerine yine meslektaşımız olan Tarık AYABAKAN taşındı ve
2009'un Haziran ayına kadar bu evde ikamet ettik. Tekrar söylüyorum bu evde hiçbir yasadışı
faaliyette bulunmadım ve neredeyse günün 24 saati beraber olduğum ev arkadaşlarımın da suç
teşkil edebilecek herhangi bir eylemde bulunmadıklarından eminim. 15 Haziran 2009 da iki
ev arkadaşımın tayin olması sebebiyle bu evi boşaltıp yine Degirmendere de bulunan Paksan
Apartmanı Daire:6 da oturan arkadaşlarım Burak Düzalan ve Alperen Erdoğan' in yanına
taşındım. Eski ev arkadaşım Tarık AYABAKAN da bitmesine yaklaşık 1 ay kalan görev
öncesi kursunu tamamlayıp görev yeri olan Marmaris'e gidene kadar geçici olarak bir misafir
gibi bu evde bizimle beraber kalmaya başlamıştır. Taşınma sebebim eski evimin kirasını ve
tüm masraflarını tek başıma karşılayamayacak olmamdır.Taşınma ertesinde de eski evimin
anahtarlarını götürüp emlakçıya teslim ettim. O listede karargah evleri yapılanması içinde
gösterilen eski evimin hangi amaçla yazıldığını bilmiyor ve tarafıma yöneltilen suçlamayı da
kesinlikle kabul etmiyorum.Sayın başkan,sayın üyeler az önce bahsettiğim Ülküden gelen
isimli sözde örgütsel doküman diye nitelendirilen belge dikkatle incelendiğinde çok ilginç bir
ayrıntı göze çarpmaktadır. Şimdi sizlere, bu belgede 7 ay boyunca aynı evi paylaştığım iki
arkadaşımın ve benim isimlerimizin ne şekilde geçtiğini aktarıyorum.Yakut AKSOY
Şıh,Tarık AYABAKAN Ulusalcı Görüşe Sahip olduğu,Halit Mehmet ERGÜLPKK. Öyle bir
ev düşünün ki bir odasında Pkk'lı, bir tarafında Şıh başka bir tarafında da Ulusalcıgörüşe sahip
bir insan. Yanyana gelmesi bile neredeyse imkansız olan bu üç tip insan aynı evde hiçbir
sorun yaşamadan 7 ay geçirmiştir. Bu rezil ve rezil olduğu kadarda komik iddialar üzerine
daha fazla birşey söylemeye gerek görmüyor takdiri yüce mahkemenize bırakıyorum.Listeler
buradadır. Ayrıca sorgumda da belirttiğim gibi 2008'de benim gibi Deniz Harp Okulu'ndan
mezun olmuş devre arkadaşlarım dışında bana sorulan Haydar KESKİN, Mehmet KİRACI,
Gülay DEMİREL gibi sıralanan birçok isimden hiçbirini kesinlikle tanımıyorum ve hiçbiriyle
herhangi bir görüşmem de yoktur.Yine yapılan aramalarda evimizin enteresan
yerlerinde,yatak altlarında.dolap arkalarında çeşitli DVD'ler bulunduğu iddia edilmektedir.
Ben böyle DVD'lere sahip değilim. İddianameye bakıldığında bu DVD'lerin içeriğinin
neredeyse aynı olduğu görülmektedir ve çoğu şu anda devam eden bir davayla ilgili köşe
yazısı ve makale benzeri yazılardır. Kaldı ki içerisindeki her hangi içerisideki bilgilere
internetten kolayca erişilebilecek bu DVD'ler bize ait olsalardı yasakmış gibi dolabımızın
arkasında, yatağımızın altında muhafaza etmemiz tamamen mantığa aykırıdır. Bu 3 DVD de
flash belleğin içine atılan belgeler gibi rastgele odalarımıza serpiştirilmiş veya o anda ortaya
çıkmıştır. DVD'ler adeta bizden bile saklanmış ve bir örgüt olduğumuz intibaı verilmeye
çalışılmıştır. Yine odamda bulunan ve bana ait olan Bedri Baykam'ın yazarı olduğu 27 Mayıs
İlk Aşkımızdı isimli kitap iddianame eklerinde bulunan bir tutanakta, salonda bulunan, bana
ve ev arkadaşlarıma ait olmayan Abdullah Öcalana ait kitapla aynı kefeye konulmuş ve aynen
şu ifadeler kullanılmıştır.1 adet Abdullah Öcalana ait kitap 2 adet de benzer görüşte kitap.
Unutulmamalıdır ki Türk Subayı ne bölücübaşının, ne de onunkilere benzeyen hiçbir fikrin
kitabını alıp okumaya tenezzül etmez. Bu tutanağı hazırlayan kişi ya hiç kitap veya gazete
okumamaktadır ya da hain, bebek katili terörist başının düşüncelerinden,emellerinden
bihaberdir. Hiçbir suç unsuru taşımayan bir kitabı böyle nitelendirmekteki amaç sizlerin ve
diğer insanların kafasında bir soru işareti bırakmak, bizleri lekelemek ve şüphe uyandırmaya
çalışmaktan başka birşey değildir. Sayın heyet,sonuç olarak, 2000 yılından beri Türk Silahlı
Kuvvetleri bünyesinde sadece vatanının selameti için çalışıp çabalamış biri olarak
karşınızdayım. Bu zaman zarfında da işindeki tek hayali denizaltılarda çalışmak olan, bunun
için ter döken bir Türk subayıyım. Maalesef tutukluluk halimin haksız yere uzaması sebebiyle
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Denizaltı Özel İhtisas kursunun büyük bölümüne katılma olanağı bulamadığımdan meslekteki
tek idealimden vazgeçmek zorunda kaldım. Parmak kadar flash bellekten adı sanı belli
olmayan bir silahlı terör örgütü kurmaya çalışırken insanların atacağı iftiraların, yapabileceği
tüm haksızlıkların boyutlarını üzülerek ve dehşetle gördüm. İddianamedeki hukuksuzluklara
dayanamayıp ne yazık ki herşeyden vazgeçip canına kıyan bir Türk subayının onur intiharına
tanık oldum. Neden diye sormadan.bir emriyle ölüme gideceğimiz komutanlarımıza suikast
planlamakla suçlanıyorum. Bir oğlunu bu toprakların savunması için henüz 15 yaşında asker
ocağına vermiş, yetmemiş ikinci oğlunu da yine aynı yaşta, hiç düşünmeden Türk ordusuna
emanet eden bir ailenin evladı olarak bu iğrenç.ahlaksız suçlamaları hazmedemiyorum.
Uğradığımız tüm bu haksızlıklara rağmen, er ya da geç, gerçeklerin, gerçek suçluların ortaya
çıkarılacağına yüce Türk adaleti ve Türk halkı önünde suçsuzluğumuzun kanıtlanacağına
yürekten inanıyortahliyemi talep ediyorum. Arz ederim" şeklinde beyanda bulunduğu
anlaşılmıştır.

 
18-Sanık Tarık Ayabakan'ın (Kapatılan) İstanbul 12 Ağır Ceza Mahkemesi'nin

2010/34 Esas sayılı dava dosyası ile birleşen 2010/83 Esas sayılı dava dosyasında
14/05/2010 tarihinde 2. celsede alınan savunmasında özetle;"Sayın başkan değerli üyeler
sayın cumhuriyet savcım.Öncelikle kendimden bahsedecek olursam26 nisan 1986 tarihinde
Kayseride doğdum. 12 yaşıma kadar memleketim Malatyada bulundum, ilkokulu burada
okudum. 1998 yılında babamın İ stanbul'a atanması sebebiyle İstanbul'a taşındık. Ortaokulun
bitimini müteakip askeri liseyi kazandım.2001 yılında girdiğim deniz lisesinden 2004, deniz
harp okulundan ise 2008 yılında teğmen rütbemle mezun oldum.Annem ev hanımıdır. Babam
da halen çalışmakta olup 32 yıllık havacı astsubaydır.Ablam hemşire olup 4 yıldır
çalışmaktadır.Yaklaşık bir yıl önce nişanlandığım Özgül Karabudak da benim gibi deniz
subayı olup halen TCG Fatih Firkateyninde çalışmaktadır. Çocukluğumdan beri babamın da
astsubay olması sebebiyle belli bir disiplinle, örf adetlerimizi yaşayarak yaşatarak, dini milli
bayramlarımızın önemini değerini bilerek yaşayarak büyüdüm. Lise harp okulu ve
teğmenliğim boyunca yüz kızartıcı hiçbir suçum kabahatim olmamıştır. Üniformayı üzerimde
taşımanın onurunu gururunu her an içimdeyaşayarak hissettim.Sayın başkan,değerli üyeler. 10
ay önce teğmen rütbemin henüz ilk yılını bitiremeden, hem mesleki hem de aile kurmaya
yönelik planlarım varken terör örgütü üyeliği gibi şahsiyetime, onuruma yönelik çok ağır bir
suçlamayla ve i lk  kez savcı l ıkta  gördüğüm duyduğum belgeler  nedeniyle
tutuklandım.Davayla ilgili süreci başlatan aramalar 15 Temmuz 2009 tarihinde gelen isimsiz
bir ihbar mektubu üzerine alınan kararla yapılmıştır. Ne ihbar mektubunda ne de arama
kararında ismim bulunmamaktadır. Burada misafir olarak geçici süreliğine arkadaşlarımla
kaldığım eve atılan bir flash bellek ile içindeki hiçbir surette kabul etmediğim belgeleri,
iddiaları ve hiçbir suretle ilgimin olmadığı uyuşturucu maddelerin bana ait olmadığını
ispatlamaya çalışıyorum.Sayın başkan değerli üyeler.Geçici süre ile kaldığım paksan
apartmanındaki adrese, 18 temmuz gecesi yapılan aramalar, evdeki yatağımın olduğu bölgede
başlamış ve aramalarda hiçbir eşyam alınmamıştır. Nitekim ek 13-sayfa 18'deki raporun
sonunda,raporu sizede uzatıp gönderiyorum, raporun sonunda aramanın yapılması esnasında
Tarık Ayabakan'a ait başkaca bir şeye rastlanmadığı denmektedir. Rapordaki bu ifade de
aramalarda hiçbir eşyamın alınmadığına yönelik iddialarımı desteklemektedir.Peki buradaki
başkaca ifadesinin sebebi nedir.Bunun nedenini birazdan anlatacağım üzere tutanağın
hazırlanması sırasında yapılan bir hatadır.Sizler de takdir edersiniz ki arama sırasında tutulan
tutanak,davanın gidişatını etkileyen en önemli unsurlardan biridir. Paksan apartmanındaki
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arama sonunda hazırlanan tutanakda denmektedir ki, tutanağın üçüncü sayfasında yer alıyor
söyleyeceğim ibare, şüpheli Tarık Ayabakan'a ait 1 adet flash belleğe el konulmuştur. Peki
sayın başkan ve değerli üyeler nasıl bu kanıya varılmıştır. Arama görüntülerinin 3.
Bölümünün 24 dakika 6. Saniyesinde açık ifadeyle polis memuru flash belleğin kime ait
olduğunu soruyor.Size göndermiş olduğum ek klasör 13 sayfa 18'deki ev arama görüntüsü
inceleme tutanağında da belirtildiği gibi arama sırasında evde olan Alperen Erdoğan'da açık
ifadeyle kendisine belirtilen nesnenin Tarık Ayabakan'a olabileceğini söylemektedir.Dikkat
ederseniz olabileceğini söylüyor. Anlaşıldığı üzere hiç bir kesin ifade belirtmemiştir. Fakat,
olabileceği ifadesi ek klasör-13 sayfa 18 deki ev arama görüntüsü inceleme tutanağında bu
flash belleğin Tarık Ayabakan'a ait olabileceği tarafımızdan değerlendirildiği ve bu
değerlendirmenin arama tutanağında Tarık Ayabakana ait bir adet flash belleğe el
konulmuştur seklinde ifade edilmiştir. Dolayısıyla Alperen Erdoğan tarafından ifade edilen ait
olabilceği sözü tutanağa aittir şeklinde geçirilimiştir. Ben olabileceği ifadesinin tutanağa aittir
şeklinde geçirilmesini kasıtlı yapılmış bir davranış olarak görmüyorum tutanağın hazırlanması
sırasında yapılmış bir hata olarak düşündüm. Fakat bir kelimelik hata tutanağın
hazırlanmasındaki ifadeyi çok ayrı bir anlam katmış ve ilk günkü savcılık ifadem sırasında o
aittir kelimesi savcılık gözünde, sanki tüm flash bellek içerisindeki tüm bilgilerin, belgelerin
benimle direk ilgisi varmış izlenimi yaratarak tutuklanmama neden olmuştur.Tutanaklara
sehven geçirilen bir kelime, ömrümün neredeyse bir yılına mal olmuştur. Devletime olan
hizmetimin başında olduğum en verimli yılımı, yuva kurmayı planladığım,evlilik hayalleri
kurduğum bir yılımı alıp götürmüştür.Tüm özlük haklarımın,mesleki planlarımın önüne set
çekmiştir.Ne yazık ki bu kayıpların telafisi oldukça zordur.Flash bellek ile ilgili bahsetmek
istediğim diğer önemli nokta ise arama görüntülerinde ve emniyet raporunda flash belleğin
görüntüsü bulunmamaktadır. Size vermiş olduğum şu anki emniyet raporunda bulunan kareler
arama sırasında Alperen Erdoğana ait bulunan flash belleğin görüntü kareleridir ve orada
nerden bulunduğuda açık şekilde ifade edilmiştir. Çünkü fakat malum flash bellekle ilgili her
hangi bir görüntü karesi mevcut değildir hazırlanan raporda. Çünkü flash belleğin görüntü
kaydı yoktur. Raporun en sondaki yazıda malum flash bellekle ilgili olan rapordur ve orada
her hangi bir görüntü karesi kaydı yoktur ve raporda bahsedilen konuşmalar ise flash belleğin
bulunması ile ilgili olmayıp, tutanağa geçirilmesi ile ilgilidir.Bunu özellikle tekrar etme
ihtiyacı hissediyorum.Flash bellek ile ilgili bir görüntü kaydı yoktur. Flash belleğin nereden
nasıl bulunduğu belli değildir. Arama görüntüleri ve emniyet raporu dikkatle incelendiğinde
bu durum açık şekilde görülebilmektedir.Yine iddianamenin 21. Sayfasında salon olarak
kullanılan kısımda Tarık Ayabakan'ın eşyalarının olduğu yerde flash belleğin bulunduğu
belirtilmiş olup, arama görüntülerinde eşyalarımın yanında hiç birşeyimin bulunmadığı açıkça
görülmektedir. Size vermiş olduğum belgede iddianamede flash belleğin salondan çıktığı
belirtiliyor. Flaş bellek eşyalarımın yanından çıkmadığı gibi flaş bellek içeriğinde bana ait
olduğu anlamına gelecek hiçbir dosya ya da doküman bulunmamaktadır.Ayrıca ek klasör 13
sayfa 68'e bakacak olursak,Alperen Erdoğan flaş belleğin bana ait olmadığını,benim
kullandığımı veya yanımda bulundurduğumu görmediğini, tutanak hazırlanması sırasındaki
olabileceği ifadesini ise sehven kullandığını 27 ağustos 2009 tarihinde savcılığa verdiği
dilekçede de ifade etmiştir.Dolayısıyla şunu belirtmek istiyorum ki flaş bellek içerisindeki
bilgi,belge görüntülerin hiçbirinin benimle ilgisi yoktur. İddiaların hiçbirini kesinlikle kabul
etmiyorum ve diğer arkadaşlarımla ilgisinin olmadığına inanıyorum. Sayın başkan değerli
üyeler. 2009 yılında altı ay kadar kaldığım evin adımın bir listede yer alması ve bir belgede
adımın karşısında hakkımda bir fişleme yapılması nedeniyle şahsıma karşı yapılan asılsız,
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iğrenç kabullenmesi mümkün olmayan suçlamalarla karşı karşıyayım.Evler ve görevler adlı
listeden başlayacak olursak. Bu listede ki adreslerle ilgili iddianamede bulunan
değerlendirmelere bakmak gerekir öncelikle.İddianamenin 66. Sayfasında bulunan
değerlendirmede evler ve görevler word belgesinde 12 ayrı eve ait adresin ve bu evlerde
kalacak kişilerin isimlerinin mevcut olduğu denmektedir.İddianamenin 105.safyasında ise
benim hakkımda örgütçe tesbit olunan evde kaldığı denmektedir.Peki durum iddia edildiği
gibi midir. Geçen yıl 6 ay kadar oturduğum ev daha önce bana belirtildiği için mi ben oraya
gidip taşınmışımdır.Müsaade ederseniz listede yer alan rakıcıoğlu sitesindeki eve nasıl ve
hangi gerekçelerle taşındığımı anlatmak istiyorum.Sayın başkan,değerli üyeler. 2008
ağustosunda harp okulunu mezuniyeti müteakip, Altınova-Yalovadaki Karamürselbey Eğitim
Merkezi'nde, diğer aynı dönem mezun arkadaşlarım gibi, 8 aylık subay temel kursuna
başladım ve ekim 2008'e kadar eğitim merkezinin misafirhanesinde kaldım.Size sunduğum
belgedede misafirhanede kaldığıma dair belgeler faturalar bulunmaktadır. Kurs sürecinde,hem
mesai dışındaki boş vakitlerimi değerlendirmek, hem de mesleğimin ileriki safhalarında yurt
dışı görevlerine hazırlanmak maksadıyla, 27 haziran 2009 tarihinde nişanladığım Özgül
Karabudak ile İngilizce kursuna başladım. Size vermiş olduğum belgede kursa katılış belgem
ayrıntılarıyla hangi tarih ve saatlerde kursta bulunduğum yer almaktadır.Kursa 14 Ekim 2008-
26 Mart 2009 tarihleri arasında Salı-Perşembe,bunu müteakip 20 Nisan 2009-10 Haziran 2009
tarihleri arasında ise Pazartesi-Çarşamba günleri 18:30-21:40 saatleri arasında gittik. Kısaca
14 Ekim 2008-10 Haziran 2009 tarihleri arasında haftada iki gün Kocaeli 'ne
gitmekteydik.Nişanlım değirmendere'de oturmaktaydı bu nedenle evlilik hayalleri kurduğum
nişanlımı yalnız burakmamak için ben de mesleki kursum akşam 16:00da bittikten sonra
eğitim merkezinden değirmendereye gidip gelmekteydim.Sayın başkan değerli üyeler.Eğitim
merkezi-Değirmendere arası 30km,Eğitim merkezi-Kocaeli arası 45km dir.Kocaeli-eğitim
merkezi Kocaeli ile Eğitim merkezi arasındaki yol şehirlerarası trafiğin yoğun olduğu ve
kazaların en çok yaşandığı güzergahlardan biri olması, İngilizce kursunun 21:40da bitmesi
sebebiyle, akşamın karanlığında misafirhaneye dönmem benim için sıkıntılı olmaktaydı.Daha
mezun olmadan aynı dönem mezun olduğum Deniz teğmenHayrullah Atar, Deniz teğmen
İhsan Asiler ile beraber ev tutmaya karar vermiştik. Fakat Hayrullah Atarın mesleği polis olan
babasının, Gölcük-Kocaeline ataması sebebiyle ev tutmaktan vazgeçtik ve İhsan Asiler ve ben
misafirhanede kalmaya başladık.2008 yılı Ekim ayı sonuna kadar misafirhanede kaldıktan
sonra değirmenderede Rakıcıoğlu sitesinde oturan Halit Egül, ev arkadaşlarından Lütfi
Ertemizin evden ayrılacağını, benim onun yerine gelmeyi isteyip istemediğimi sordu. Ben de
yukarıda belirttiğim gibi kursun saat 21:40da bitmesi nedeniyle gece yolculuklarını
yapmamak, nişanlım da değirmenderede oturduğu için ve nişanlımla aynı semtte
bulunabilmek amacıyla evlerine taşınmayı kabul ettim.Haziran 2009 tarihine kadar burada
kaldıktan sonra, ev arkadaşımız Halit Ergül'ün ataması İstanbulayapıldı. Ive bu nedenlede evi
boşaltmaya karar verdim. Ataması Gölcüke çıkan diğer arkadaşım Yakut Aksoy ise Gölcüke
atanan Alperen Erdoğan ve Burak Düzalan arkadaşların kaldığı bulunduğu Paksan
apartmanına taşınmaya karar verdi. Benim atamam ise Marmarise olmuştu.Fakat 6 haftalık
daha görev öncesi kursum bulunmaktaydı. Ev kirasıda 650 TL gibi tek başıma karşılayamacak
kadar yüksek bir meblağ olduğu için rakıcıoğlu sitesinde tek başıma kalmaktan vazgeçip,
Yakut'a benimde Paksan apartmanına gelip gelemeyeceğimi sordum.Yakut da, Alperen ve
Burak arkadaşlarımla konuşup ile onlarda kabul ederse evlerinde kalabileceğimi
söyledi.Bende arkadaşlarımla tek tek konuştum, onlarda bana mahsuru yok odamız yok ama
eğer uygun görürsen salondaki çekyatta kalabilirsin dediler. Ben de kursumun bitmesine fazla
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bir zaman kalmadığı içinve geri kalan o az kalan zamanımı da nişanlımla beraber
geçirebilmek için 1,5 aylığına kaldığım kıyafetlerimi, üniformalarımı alıp 15 Haziran 2009
tarihinde paksan apartmanındaki adrese taşındım.Sayın başkan değerli üyeler, şimdi
soruyorum.Varlığı olmayan bu asılsız örgüt mü, mezun olduktan sonraki 3 ay boyunca
misafirhanede git kal dedi.Varlığı olmayan bu asılsız örgüt mü,bundan sonra evden arkadaşın
çıkacak onun yerine Rakıcıoğlu sitesine taşın dedi.Varlığı olmayan bu asılsız örgüt
mü,haziran ayından itibaren kursun bitimine kadar gitpaksan apartmanında kal dedi.Varlığı
olmayan bu asılsız örgüt mü,nişanlınla kurs boyunca ingilizce kursuna katıl dedi.Bu konudaki
takdiri  siz yüce heyetimize burakıyorum.Sayın başkan değerli  üyeler sayın
savcım.Değirmendere rakıcıoğlu sitesindeki eve yukarıda belirttiğim bir süreç sonunda
taşınmışken asılsız bir belge ile sanki birilerinin benim için daha önce bu evi belirlediği ve
benim öyle taşınmış olduğum gösterimeye çalışılıyor. Oysa nerelere nasıl taşındığımı
ayrıntıları ile sizlere izah ettim ve çok açık şekilde görüldüğü gibi tamamen kendi irademle
kendi vermiş olduğum kararlarla önce kurstaki misafirhanede kaldım, daha sonra rakıcıoğlu
sitesindeki adrese taşındım daha sonra da 1,5 aylık kursum kaldığı için nişanlımın yakın
olduğu adreste kalmak amacıyla Paksan apartmanına taşındım. Ne yazıkki iddianamede
sunulmuş iddialar şahsıma karşı yöneltilen suçlar iddialar tamamen asılsız ve gerçek dışıdır,
ve bunlar hayal ürününden başka birşey değildir.Ayrıca Rakıcıoğlu Sitesindeki evde
oturduğum süreçte balkon parmaklıklarında kocaman bir afişle satılık ilanı bulunmaktaydı.
Zamanlı zamansız eve talip olanlar eve gelip eve bakıyorlardı.Bu durum da gözönüne alınırsa
bu evin gizli bir örgüt evi olduğu nasıl düşünülebilir.Taşınma nedenlerimden bahsederken
Değirmendere-Eğitim merkezi arasındaki yoğun trafik hatta, gece yolculuğunun çok riskli
olduğuna değinmiştim. size sunmuş olduğum gazete haberlerinden de görüleceği gibi sene
içerisinde meydana gelen kazalar bu konuda tedirgin olmakta ne kadar haklı olduğumu ortaya
çıkarmıştır. Nitekim subay temel kursu sürecinde bir arkadaşımız arabasıyla takla atarak
denize uçmuş büyük bir şans eseri araçtan sağ kurtulabilmiştir. Bir diğer kazada kursları
bitimine müteakip, değirmendereden görev yerleri Balıkesir-Erdek'e dönmek için yola çıkan 6
subay arkadaşımız maalesef değirmenderedeki kazada hayatlarını kaybetmişlerdir.Burada
belirtmek istediğim kısaca o hat üzerinde fazlasıya kazalar meydana gelmektedir. Oldukça
yoğun bir trafik hattıdır orası. Görüldüğü üzere kendi hayat mücadelemde almış olduğum ev
taşınma kararım hayal bile edemeyeceğim tertiplere alet edilmeye çalışılmıştır. 6-7 aylığına
oturduğum ev adresim başka kişilerce fişlenerek anlamı olmayan belgelere koyulmuştur.
Dolayısıyla mağdur edilmişimdir.Kaldıki evler ve görevler adlı listede toplam 38 kişinin ev-
adres bilgileri mevcutken sadece 9 kişi olmayan bir örgütün üyesi olarak gösterilmeye
çalışılarak tutuklu bulunmaktadır.Sayın başkan değerli üyeler, şimdi müsaadenizle adımın
geçtiği diğer bir aslı olmayan belge olan Ülkü'den gelen adlı belgeye geçmek
istiyorum.İddianamenin 61. Sayfasında bulunan ülküden gelen adlı listeye ait hukuki
değerlendirmede değerlendirme ve notlar şüphelilerin içinde bulunduğu örgütün yapı ve
faaliyetlerini, örgütün hedef olarak belirlediği kişiler hakkında taktik ve stratejilerini, hedef
kişilerin özel hayatına ilişkin bilgilerinin şantaj ve baskı amacıyla arşivlendiği denmektedir.
Bu listede benim adımın karşısındada ulusalcı çizgide olduğu şeklinde bir ifade yer
almaktadır.Görüldüğü gibi bu listede ben de fişlenerek mağdur edilmişimdir. Dolayısı ile
iddianamenin 61. Sayfasındaki değerlendirmesindeki tezatlar, apaçık ortadadır. Nasıl
oluyorda kendim hem örgüt üyesi olup , hem kendimi hedef gösterip, hem de kendimi şantaj
amaçlı fişlemeler yapabiliyorum. Görüleceği üzere aslında mağdur olduğum bir davada
maalesef sanık olarak ver alıyorum.Yine bu listede aynı dönem mezun olduğum 61 kişiyle
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ilgili fişlemeler bulunmaktayken bunların sadece 7'si tutukludur.Sayın başkan,değerli üyeler,
hakkımdaki hukuki değerlendirmelerde görüyoruz ki ülküden gelen ve evler-görevler adlı aslı
olmayan belgeler gözönüne alınarak olmayan bir oluşumun içindeymişim gibi gösterilmeye
çalışılmaktadır.size şimdi sunacağım belgede her iki belgenin kesişiminde kişiler hakkındaki
fişlemeleri ben isimlerin karşısına yazdım ve buradaki tespitime göre her iki listede adı geçip
ki biz bu iki listede adımız geçtiği için karargah evleri yapılanmasında olduğumuz iddia
edil iyor.Oysaki  her  iki  l is tede adı  geçip sanık dahi  olmavan tam 10 kişi
bulunmaktadır.Tutuksuz olarak yargılananlar da gözönüne alınınca bu sayı 13'e çıkmaktadır.
Bu tespit de bir kere daha görülmektedir ki aslında aslı olmayan bu belgeler hakkındaki
değerlendirmeler, tamamen ciddiyetten uzak bir şekilde yapılmıştır.Önemli bir diğer noktada
ise Yakut arkadaşımın sunduğu belgede açıkça görülüyor bu iki belgenin asılsız ve gerçek dışı
olduğu, kişileri karalamaktan başka bir amacının olmadığı açık şekilde görülüyor. Şöyleki her
iki listedeki fişlemeler yanyana getirildiğinde rakıcıoğlu sitesindeki adreste kalan
teğmenlerden Yakut Aksoy'un Şıh benim ulusalcı çizgide olduğumve Halit Ergül'ün ise Pkk'lı
olduğu belirtiliyor. Bu evde kaldığım doğru, hangi nedenlerle taşındığımı zaten ayrıntısıyla
anlattım.Fakat hakkımızda yapılan bu mesnetsiz fişlemeler nasıl kabul edilebilir.Düşünce
olarak birbiriyle zıt olan Şıh,Ulusalcı ve Pkk'lı aynı evde 6 ay boyuncasorunsuz bir şekilde
nasıl kalabilir. Eğer bu değerlendirmeler doğru olarak kabul ediliyorsa Pkk'lı olarak fişlenen
kişinin tutuksuz olmasının ne anlamı bulunmaktadır.Çok açık şekilde görülmektedir ki
tamamen asılsız olan bu belgeler yüzünden, mağdur durumda iken, sanık olarak karşınızda yer
alıyor ve suçsuz olduğumuzu ispatlamaya çalışıyoruz.Sayın başkan,değerli üyeler, 15 temmuz
2009 tarihli ihbar mektubunda birçok kişi hakkında asılsız iddialar var.İddianamenin 56.
Sayfasındaki değerlendirmede ki bu değerlendirme ihbar mektubu ile ilgili,her ne kadar
soruşturma ihbar mektubunda belirtilen iddialar üzerine başlatılmış ise de denmektedir bu
tamamiyle iddia makamının değerlendirmesidir, bu değerlendirmeye bakacak olursak imzasız
ve kim tarafından gönderildiği belli olmayan bu belgenin hiçbir gerçekliği olmadığını açık
şekilde görebiliyoruz. Nitekim, nitekim özellikle benim adımın yer almadığı bu ihbar
mektubunda, 34 kişinin adı yer almakta iken 24 kişi hakkında kovuşturmaya yer olmadığına
dair ek karar çıkarılmıştır ve bu kovuşturmaya yer olmadığına dair karar da uyuşturucu
maddeleri ile ilgili ihbar mektubunda yer alan iddialar üzerinedir.Oysaki ihbar mektubunda
olmayan bir uyuşturucu trafiğinden bahsediliyor. Ama ek karara bakıldığında bu kişiler
hakkında kovuşturmaya gerek olmadığı kanaatine varılmış çünkü tutuklanmamızdan sonraki
teknik takipte bu bulguyu destekleyecek her hangi bir şeye rastlanmamış. Zaten ilk günkü
savcılık ifademizden itibaren uyuşturucu maddeleri hiçbir surette kabul etmemiş, hiç bir
şekilde herhangi bir uyuşturucu trafiğinin olmadığını söylemiştik. Nitekim savcılığın ek kararı
bu iddialarımızı doğrulamaktadır. Ayrıca yapılan adli tıp incelemelerinde uyuşturucu
paketlerinde parmak izimiz çıkmamıştır.Uyuşturucu kullanımıyla ilgili adli tıp raporlarımız
temizdir.Sayın başkan değerli üyeler, hakkımda ilk günden itibaren hiçbir gerçekliği olmayan,
son derece asılsız iddialarla karşı karşıyayım.İlk olarak flash bellek ile ilgili suçlamaları hiçbir
suretle kabul etmiyorum.Bunun bana ait olduğuna dair hiçbir delil olmadığı gibi, arama
görüntülerinde de eşyalarımın yanında böyle bir nesnenin olmadığı açıkça görülmektedir.
Kaldı ki arama gecesi istanbul'da ailemin yanına gittiğim için laptop ve kendime ait flash
belleğim yanımda götürmüştüm. Hatta mahkemedeki ifademde kendi flash belleğimin
özelliklerini belirttim,bu ilk günkü mahkemedeki sorgumdaki ifadem orda flash belleğimin
özelliğini belirtiyorum ve sonraki itirazlarımdadakendi flash belleğimi ve laptop'u mu arama
sırasında olmadığı için daha sonra alınmasını ve incelenmesini talep ettim. Fakat savcılıktan
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herhangi bir cevap gelmedi.Bunlarda dönem dönem avukatlarımın yapmış olduğu itirazlar. Bu
itirazlardada flash belleğim ve laptop'umun incelenmesini talep ediyorum. Tahliye
taleplerimin reddinde delilleri karatma şüphesi gerekçe olarak gösterildi.Ben kendim arama
sırasında evde olmayan flash belleğimin ve laptopu'mun incelenmesini talep ederken,
hakkımda delilleri karartma şüphesi yönünden bir şüphe oluştuğuna kanaat getirilmesioldukça
şaşırtıcıdır.Arama görüntüleri incelendiğinde anlaşılacağı üzere Alperen Erdoğan flash
belleğin bana ait olabileceği şeklinde hiç bir kesin ifade içermeyen bir cümle kullanmıştır.
Daha sonra kendisinin27 ağustos 2009 tarihinde savcılığa verdiği dilekçede de arama gecesi
sehven böyle bir ifade kullandığını, benim bu flash belleği ne kullandığımı ne de yanımda
taşıdığımıbulundurduğumu görmediğini açıkça ifade etmesine rağmen hala tutuklu
bulunmaktayım.İkinci olarak uyuşturucu ile ilgili iddialar. Ben bu yaşıma kadar uyuşturucu
denilen nesneyi ne gördüm ne de kullandım. Burakın uyuşturucuyu sigara dahi kullanmayan
bir kişi olarak şahsıma atılan iddiaları kabul etmem mümkün değildir. Yapılan tahliller ve
belirtilen raporlarda da kullanmadığım açıkça görülmektedir. Sayın başkan, ben
tutuklandığımda henüz 1 aylık nişanlı idim. Büyük bir evlilik hayalleri kuran, yuva kurma
hevesleri içerisindeki bir kişinin nasıl olurda böyle ahlak dışı davranışlarda olabileceği
düşünülebilir.Ayrıca bugüne kadar 10'dan fazla komutanımız sınıf subaylığı,sınıf amirliği,
bölük komutanlığı tabur komutanlığı gbii çeşitli görevler yaptılar ve gözleri her an üzerimizde
oldu. Ayrıca 8 yıllık eğitimimiz süresince daima istihbarat soruşturmaları yapılıp, takip
altında bulunduk. Zaman zaman sağlık kontrollerinden geçirildik. Yapılan istihbarat
soruşturmaları ve sağlık kontrollerinde hiçbir zaman olumsuz kanaat yaratacak bir durumla
karşılaşılmamıştır. Askeri Lise ve Harp Okulu süresince de hep takdir edilen, disiplinli
başarılı bir öğrenci olmuşumdur. Şahsıma yöneltilen iddiaları bir kez daha hiç bir şekilde
kabul etmiyorum.İddianamedeki hukuki değerlendirilmelere bakıldığı zaman hep olmayan bir
yapılanma içerisinde olduğumuz söylenmekte ve silahlı terör örgütü üyeliği gibi suçlamalar
yapılmaktadır.Bizler laik demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına, ülkenin
bölünmez bütünlüğüne, yüce Türk ulusunun namus ve şerefine, aziz vatanın bir karış
toprağına uzanacak eller, karsısında bizi bulacak, kılıçlarımız daima keskin olacaktır andını
içerek Deniz Harp Okulundan Teğmen rütbesiyle mezun olmuş subaylar olarak nasıl olur da
bir terör örgütünün üyesi olduğumuz iddia edilebilir.Bu iddiaların tamamı daha önce de
belirttiğim gibi asılsız olmakla birlikte örgüt kelimesini duymak bile iğrenç birşeydir.
Hakkımda yapılan teknik takip incelemelerinde hiç bir bulguya rastlanmamıştır.Ne bir örgüt
üyesi ile ne bir örgütle hiç bir bağlantım yoktur.Bu teknik takip incelemelerindede
açıkçagörülmektedir.Kaldıki, tarafıma yapılan tebligat üzerine merkez komutanlığına mesai
bitiminde üniformamla, daha sırtımın teri kurumadan kendim gittim. Bugüne kadar terör
örgütü üyeliği ile suçlanan kişilerden hangisinde böyle bir davranış görülmüştür. Yapılan
itirazlarda da kaçma şüphesi ile kaçma durumumu olmamasına rağmen kaçma şüphesi
nedeniyle tutukluluk halimin devamına karar verilmiştir.Merkez komutanlığına
üniformasıyla,hem de ilk tutuklamaların üzerinden bir hafta geçmişken, kendi ayağıyla giden
bir askerin kaçacağı nasıl iddia edilebilir ve kabul edilebilir ve ben nasıl örgüt üyesi
olabilirim.Bu asılsız suçlamaları asla ama asla kabul etmiyorum ve şuna inanmanızı
istiyorum. Davanın soruşturmaya başlandığı ilk günden itibaren hep gerçekleri söyledim, her
konuda dürüst davrandım. 30 ağustos 2008 töreninde yapılan törendebüyük Türk milletinin
önünde etmiş olduğum yemine her zaman sadık kaldım ve sadık kalacağım.Bizler Türk
İstikbalinin evlatlarıyız, şerefimizle doğduk, şerefimizle yaşayacak ve şerefimizle öleceğiz.
Tüyü bitmemiş insanların hakları ile bizi yetiştiren bu ülkeye ihanet etmeyeceğimize, dürüst,
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vatansever ve gerektiğinde bu vatan için canımızı seve seve feda edeceğimize yemin etmiş bir
asker olarak, ümit ediyorum ki yüce Türk adaleti sayesinde davanın sanığı değil mağduru
olduğumuz en kısa sürede ortaya çıkacaktır.Sayın başkan değerli üyeler şunu da belirtmek
istiyorum. Ben 9 aylık subay Temel kursum boyunca haftaiçi 8 ile akşam 4 arasında mesleki
kursumda bulundum.Daha sonra nişanlımladeğirmendereye gidip üzerimizi değiştirip
yemeğimizi yiyip tekrar nişanlımla buluşup akşam 6.30 ile 9.40 arasında ingilizce kursu için
kocaeline gidiyorduk. Akşam eve dönüşüm zaman zaman23.00'ü buluyordu.Kalan
boşzamanlarımda ise nişanlımla evlilik hazırlıkları yapıyorduk. Çünkü eğer bu dava
olmasaydı şubat 2010'da nikah kıyıp, eylül 2010'da da düğün hazırlıkları yapıyor
olacaktık.Her hafta cuma akşamları İstanbul'a ailemin yanına gidiyor, pazartesi erkenden
Kocaeline geliyordum. Bu nedenle her hafta sonu ailemin ikamet ettiği Taşdelen hava
lojmanlarına giriş için araç giriş kartımı çıkardım.Bu giriş kartının fotokopisi size verdiğim
belgelerin bir tanesinde en altta bulunmaktadır. Paksan apartmanındaki evde kaldığım sürece
sadece yatmadan yatmaya denilebilmektedir. Bu durum arkadaşlarımın ifadelerinde de
Alperen geçici süreliğine kalıyor, Yakut ara sıra gidip gelmekte ve Burak ise yine geçici süre
ile kalıyor diyerek doğrulamışlardır.Yukarıda bahsettiğim gibi günlük faaliyetlerim nerede
bulunduğum ne yaptığım oldukça açıktır. Kendisi de benim gibi deniz subayı olan nişanlım
Özgül Karabudak ve ailem şuan burada bulunmaktadır. Hakkımda her türlü konuda soru
sorabilirsiniz.Attığım her adımın, ailemin ve nişanlımın gözleri önünde olan biri olarak,
bahsedilen suçlamalarla ilgili olan hiç bir bağlantımın olmadığı, yapılmış olan teknik
takiplerin neticesinde de açık ve net olarak görülebilmektedir.Ayrıca sayın başkan ve değerli
üyeler, mesleki ve özel hayatımla ilgili birkaç hususa dikkatinizi çekmek istiyorum.
Tutuklanma tarihim 27 temmuz 2009, nişanlanma tarihim 27 haziran 2009 arada tam 1 ay var
ve müstakbel nişanlım Özgülle o dönem ki planlarımıza göre daha öncede belirttiğİm gibi
çoktan evlenmiş nikah kıymış, düğün hazırlıkları yapıyor olacaktık ve maalesef o
planlarımızın hiçbirini gerçekleştirememiş durumdayız ve ben karşınızda masumiyetimi
anlatmak için bulunmuş durumdayım.Mesleki açıdan ise görev yoğunluğu fazla ve önemli bir
gemiye atamam olmuştu.Nitekim atanmış olduğum gemi TCG Gaziantep, tutuklandığım
sırada Somalide 4 aylık Birleşmiş Milletler görevindeydi.Gemim göreve haziran ayında
gitmişti ve ben gemiye katılma öncesi olan görevöncesi kursumda bulunmam nedeniylebu
göreve katılamamıştım ve o dönemi hep içimde bir buruklukla geçirmekteyken ne yazık ki ilk
görev yerime katılamadan tutuklandım.Aslında en büyük cezamı o zaman almış oldum. Belki
bu dava hiç olmasa Karadenizde,Egede,Akdenizde veya dünyada aklınıza gelebilecek
herhangi engin denizlerde görev alıyor olabilirdim. Ben bu savunmamı geçen hafta
tamamladım ve şu anda size hafta içinde geçen bir gazete haberini okumak istiyorum. Vatan
gazetesinin salı günki haberi demektedirki,Cumhuriyet tarihinde ilk kez Adriyatik'e açıldık.
Bu ggerçektende Cumhuriyet tarihinde ilk kez yapılan bir görev ve 4 adet fırkateynimiz 1 tane
hareket gemimiz 2 ay süre ile 9 adet ülkeyi liman yapacak şekilde uzun süreli göreve
çıkmışlardır ve bu göreve katılan gemiler arasında benim maalesef atandığım atanmama
rağmen göreve başlayamadığımve bundan sonrada görev yapmamın çok zor olduğu TCG
Gaziantep fırkateyni'de yer almaktadır.Bu haberi size iletiyorum ve bu haber de açık şekilde
görülüyorku aslında bizim şu anda görev yerinde olmamız görevimizin başında olmamız
gerekiyor ve tüm anllatıklarımda açık şekilde görüldüğü üzere ne yazık ki ailevi ve mesleki
tüm planlarım engellenmiş bir durumda karşınızda yer alıyorum.Arkamızda tutuksuz olarak
görmüş olduğunuz arkadaşlarımızla aynı dönem mezun iken onlar şu an bizden bir sene daha
kıdemli durumdalarve gemi görevindeler.Bizse bir yıla yakın süredir hasdal askeri
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tutukevinde haksız yere tutuklu bulunmaktayız. Eğer bu davadan yargılanmamız gerekiyorsa,
bizimde yerimiz arkadaşlarımızın bulunduğu konumda olması gerekir. Çünkü aksini
düşünecek olursak bunca sene hapishanede masumiyetimizi kanıtlayacağımız günü, aylarca
beklemek için mi yoksa almış olduğumuz eğitimlerin sonucu olarak, vatanımıza milletimize
olan hizmetimizi yerine getirmek için mi yaşadık. Ayrıca görüldüğü üzere görevde olmalarına
rağmen hepsi duruşma günü mahkeme salonunda bulunmaktadırlar.Sayın başkan, 24.Yaşıma
bir ay önce bastım.İlkokul, anadolu lisesi derken,askeri liseyi kazandım çocuk denebilecek
yaşta TSK' ya girmiş oldum sonrasında harp okulu derken 22 yaşıma kadar aslında hep
teğmen rütbemi takıp göreve başlayacağım günler için birikim yapmış oldum. Tam bu
birikimleri değerlendirip daha fazlası ile, vatanıma milletime hizmetimi sunacağım, ülkemin
denizlerdeki güvencesi ben olacağım derken, çok çirkin bir komplonun mağduru oldum.Bizler
çocukları şehit olduğunda Vatan Sağolsun diyen anne babaların çocuklarıyız. Hainler her türlü
oyunu oynayarak aslı astarı olmayan delillerle bizleri karalamaya çalışsalar da amaçlarına
ulaşamayacaklardır.Çünkü muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda
mevcuttur.Sayın başkan değerli üyeler sayın savcım.Savunmam sırasında bahsettiğim
hususlar ile hakkımdaki iddiaların asılsızlığını açık şekilde ortaya koyduğuma ve aldığım
ailevi askeri terbiye ile demir parmaklıkların arkasında kalmamı gerektirecek bir durum
olmadığına inanıyorum. Tarafıma tedbir olarak uygulanan tutukluluk halinin sonlandırılması,
özlük haklarımın kısıtlanmış olması nedeniyle oluşan mağduriyetimin, daha fazla devam
etmemesi ve güçlü donanmamızın güzide gemilerinde biran önce göreve başlayabilmek için
tahliyemi talep ediyorum arz ederim" şeklinde beyanda bulunduğu anlaşılmıştır.

 
19-Sanık Ülkü Öztürk'ün (Kapatılan) İstanbul 12 Ağır Ceza Mahkemesi'nin

2010/34 Esas sayılı dava dosyası ile birleşen 2010/83 Esas sayılı dava dosyasında
14/05/2010 tarihinde 2. celsede alınan savunmasında özetle;"Sayın başkan ve değerli
üyeler.İzmir/Foça TCG Osmangazi çıkarma gemisinde muhabere subayı olarak görevli iken,
Değirmendere/İzmit'de yapılan aramalar sonucu bulunan 2 GB Kingston marka taşınabilir
bellekte Ülkü Öztürk veya Ülkü ibaresi 6 adet word dosyasında yer alması sebep gösterilerek
aramalardan 11 gün sonra 29 temmuz 2009'da savcılık ifademin ardından tutuklandım.Sayın
yargıçlar, bir insanın sanal bir ortamda kim tarafından hazırlandığı belli olmayan yazılarda
isminin geçmesi onu bir terör örgütü üyesi yapar mı.Eğer böyle bir durum söz konusu ise
Türkiye'de istediğiniz şahsa bu aşağılık suçu yükleyebilirsiniz. Zira o word dosyalarına
başkalarının adlarının yazılmasına hiçbir şey mani değildir.5 haziran 2009 itibariyle TCG
Osmangazi çıkarma gemisinde ailemin bu güne kadar ki ilk subayı olarak, yaklaşık 9 senelik
bir eğitimin ardından, sabırsızlıkla beklediğim görevime başladım. Daha görevimin 2. ayını
bile tamamlanmadan 15 temmuzda gelen sahte bir ihbar elektronik postası ile başlatılan bir
süreç sonucu karşınızdayım. Bu ihbar mektubu o kadar mesnetsizdir ki benim teyzemin
oğlunu Pkk'lı olarak bile belirtebilmişmiştir. İhbar mektubu yalanlar ile dolu olduğu için bu
konu herhangi bir soruşturmaya tabi bile tutulmamıştır ve neden kolluk kuvvetleri bu husus
hakkında küçücük bir şüphe duyup kısa bir araştırma ve inceleme yapmamıştır. Hakkımdaki
bütün iddialar yalanlardan ibaret olmakla birlikte müsadenizle bunları size
anlatacağım.Mezun olduktan sonra 1,5 ay hariç olmak üzere hiç bir evde ikamet etmediğim
gibi gemi görevim esnasında dahi gemimde ikamet etmekteydim.Bu gerçeklere rağmen bile
Kadıköyde bir adresteki evi kullandığım yalanlar ile dolu bir ihbar mektubuna dayanılarak
iddia edilmektedir. Sayın heyet ben bu evde hiç bulunmadım, nerede olduğunu dahi
bilmiyorum.Bu ihbar mektubu iddia makamının da kabul ettiği üzere gerçekleri
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yansıtmamaktadır. Ortada seks partileri ya da uyuşturucu tuzakları yoktur. Bu ihbar mektubu
Türkiye Cumhuriyetinin düşmanları tarafından yazılmıştır. Ama gerçekleri yansıtmayan bir
şey nasıl bir amaca hizmet eder o dile getirilmemiştir. İğrenç iddiaların yer aldığı bir ihbar
mektubu eğer gerçek değilse bunu yazan ellerin amacına hizmet eder.Bahsi geçen evde Doğu
Perinçek'e ait mafyokrasi isimli bir kitap bulunmuştur. Bu kitabın kapağının ilk sayfasında el
yazısı ile Ülkü Öztürk ifadesi yer almaktadır. Benim böyle bir kitabım hiç olmadı. O yazı
benim elimin ürünü değildir. Hal böyle iken kim oraya benim ismimi yazma ihtiyacı
duymuştur.Bunun dışında bütün iddialar, bulunduğu iddia edilen evde, arama görüntülerinde
bulunma görüntüsü bile olmayan, saçmalıklar ve iftiralarla dolu,aramada imajı alınmamış,
hukukiliğini kaybetmiş bir taşınabilir bellekteki word dosyalarındaki ismimden ibarettir. Bu
taşınabilir belleğin içinde 6 adet word dosyasında ismim geçmektedir. Bu saçma yazıları
suçsuzluğumu ifade etmek için anlatacağım.İddianamede arama görüntüleri olmayan 2 GB
Kingston marka taşınabilir bellekte görevlendirme isimli word belgesinde Ülkü maddelerden
sağlanacak para kaynaklarını arttırmak için yeni satış kanalları oluşturacak.Bu konuda gerekli
bağlantıları sağlayacak şeklinde ismim geçmektedir değerlendirilmesi yapılmaktadır.Benim
herhangi bir para kaynağı ile, her hangi bir satış kanalı ile, hiçbir ilgim yoktur. Böyle bir
ifadenin neye hizmet ettiğini dahi bilmiyorum. Mevcut maddi durumum, aylık gelirim sabit
olup başka herhangi bir ek gelirim yoktur. Herhangi bir mal varlığım yoktur. Her hangi bir ek
gelir oluşturma teşebbüsünde bulunmadım ve bunun için herhangi bir bağlantı sağlama
girişimim olmadı.İddianamede arama görüntüleri olmayan taşınabilir bellekte 2008-2009
sonuç raporu isimli word belgesinde çeşitli Türk Silahlı Kuvvetleri personeline ait
değerlendirmeler bulunmaktadır.Bunun altında teğmen Ülkü Öztürk olarak ismim
geçmektedir. Ben böyle bir listenin hazırlanmasında bulunmadım. 92 kişi hakkında örgütsel
bir yapılanma havası verilen değerlendirmeler yapan insanların kendi isimlerini bu listelerin
altına yazacaklarını düşünmüyorum.Kaldı ki iddia makamı benim kod ismi kullandığımı iddia
ediyor. Bu ve bunun gibi askeri personel hakkındaki değerlendirmelerin bulunduğu listeler
iddia makamının sunduğu üzere bir örgütün kendi amacına hizmet eden fişlemeleri olmaktan
çok insanları hedef göstermekte ve suni bir yapılanma ortaya koyma çabalarının bir
ürünüdür.İddianamede arama görüntüleri olmayan taşınabilir bellekte Eruygur isimli word
belgesinde yapılan şematik görevlendirmede proje planlayıcısı, köprü elemanı, kurye ve
projeyi gerçekleştirecek karargah şeklinde görevlendirmeler yapıldığı, bu görevlendirme
çerçevesinde şüpheli Ülkü Öztürk'ün projeyi gerçekleştirecek karargah biriminde karargah
teğmeni olarak görevlendirildiği değerlendirmesi yapılmaktadır.Ben herhangi bir projeyi
gerçekleştirecek bir karargahta görevlendirilmedim. Harp okulundan mezun olduktan sonra
Karamürsel eğitim merkezinde subay temel kursu gördüm. Kursa müteakip haziran ayının
başında TCG Osmangazi muhabere subayı olarak İzmir/Foça çıkarma filosunda görevime
başladım. herhangi bir karargah ile ilgim yoktur. Söz konusu dosyada ki şematik
görevlendirmede Doğu Perinçek,Kurye,Levent erkek, Ali Tatar,Ülkü Öztürk şeklindedir.
Doğu Perinçek'i ancak medyadan tanıyorum. Levent Erkek'i tanımıyorum, rahmetli yarbay
Ali Tatar'ı deniz lisesisinde öğrencilik yıllarımda kendisinin plan program şubesinde görev
yapması sebebiyle gördüm fakat aramızda rütbe farkı sebebiyle harhangi bir münasebetimiz
olmamıştır. Yarbay Ali Tatar tutuklandıktan sonra Hasdal Askeri cezaevine geldi ve kendisi
ile aynı koğuşta kaldım. Kendisi aynı bizler gibi bu şartlarda, aşırı derecede mesnetsiz iddialar
ile tutuklanmış olmaya isyan ediyordu. Kendisinin bu konudaki duyarlılığının ve hissiyatının
farkına varmamak imkan dahilinde değildi. İsminin çok yerde geçtiği üzülerek ifade edilmiş
ve tutuklanmıştır. Nitekim kendisinin tahliye olduktan sonraki sevincinin bir daha asla geri
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dönmemek üzere yemin etmiş olduğunun muştusunu olduğunu asla bilemezdik. Bu intihar
yapılan hukuksuzluklara ve iğrenç ifitiralara karşı tek başına yapılabilecek bir isyandır. Ruhu
şad olsun.Hakkımdaki değerlendirmeler bölümünde arama görüntüleri olmayan 2 GB
Kingston marka taşınabilir belleğin içindeki Ülküden gelen isimli word belgesinde ismim
geçmektedir. Ben böyle bir word belgesi yazmadım. Ayrıca bana kimse herhangi bir şey
dolayısı ile referans olmamıştır. Bu word dosyasında benim sınıf arkadaşarım hakkında
değerlendirmeler yer almaktadır. Öyle değerlendirmeler ki TSK personeline bu kadar çirkin
ifitiralarda bulunanlar niyetlerini hiçbir şekilde gizlememektedirler. Bu word dosyasını
hazırlayanlar benim hakkımda da gerçekle hiç bir ilişkisi olmayan şeyler yazmışlardır. Ama
iddia makamı bunu benim yazdığımı ve aynı zamanda da kendimi fişlediğimi iddia edebiliyor.
Bu word dosyasının içinde benim 9 yıl beraber okuduğum arkadaşlarım için ne yazıyor biliyor
musunuz.Bu word dosyasına göre benim o 9 yıl beraber okuduğum insanlardan 11"i şıh, 2'si
hıristiyan, 3'ü Pkk'lı, 1'i rum, 1'i ermeni, 2'si ateist, 2'si eşcinsel. Şimdi bunların hiçbiri doğru
değil tabiki. Fakat neden ve kimler biz daha gözlerini donanmaya yeni açmış teğmenler için
bu karalamaları yapma ihtiyacı duysun.Bu karalamayı yapıp da karlı çıkacak kimlerdir.İddia
makamı bu fişlemeleri örgütün baskı ve şantaj amacı ile kullandığını iddia ediyor. Peki kendi
kendini fişlemiş gözüken ben dahil olmak üzere burada sanık olarak bulunan bir çok
arkadaşımın da burada ismi geçmektedir. Bize biz mi şantaj yapıyoruz. Bunun dışında aynı tip
içerikli başka word dosyalarında TSK öğretim kurumlarında öğrenim gören 100'lerce öğrenci
hakkında iğrenç ifadeler bulunmaktadır.Bu ifadeler gerçek olmadığına göre bunları
hazırlayanlar nasıl bir durum ortaya çıkarmaya çalışıyorlar biliyor musunuz.Bunun cevabı
elinizdeki yazılardadır. Acaba böyle yalanları yazan birisi dosyasının ismini kendi ismiyle mi
belirler yoksa içeriğindeki yalanların işlevi gibi başka birilerini karalamayı hedef alacak
şekilde mi belirlemek ister.Bu sorunun cevabını sizlere bırakıyorum.İddianamede arama
görüntüleri olmayan taşınabilir bellekte Orhan Yılmazkaya.doc, düşen bir devrim şehidinin
ardından başlıklı belgede gerekirse üniformasını giyer deniz'ini gemide arayan bahriyeli,
özgürlüğüne uçan pilot, dağlarda komutan olurlar,Ülkü Öztürk şeklinde not bulunduğu yer
almaktadır değerlendirilmesi yapılmaktadır.Benim herhangi bir ideolojik düşünceye sempatik
bir yaklaşımım ve bu düşünce için fiili bir harekette bulunma güdüm olmamıştır. Orhan
Yılmazkaya ismini iddianamede ilk defa gördüm. Her hangi bir program uygulatma içine
girmedim. Ben bir deniz subayıyım biricik düşüncem ilk önce ailemden daha sonra deniz
lisesi ve deniz harp okulunda aldığım eğitim ve öğretim yardımıyla aldığım görevleri yerine
getirmektir. Gemi görevim esnasında da gemimin sevk ve idaresini sağlamaktan başka
herhangi bir arayış içinde olmadım. Yetiştiğim ortam ve almış olduğum eğitim sayesinde hiç
bir aşırı düşünceye hiçbir şahsa bağlı kalmam. Tam tersine mensubu bulunduğum kurumun
varlık sebebine hizmet etmeye ant içmiş bulunmaktayım. Gönderdiğim belgede Orhan
Yılmazkaya.doc adlı word dosyası bulunmaktadır. Bu yazıda Orhan Yılmazkaya adlı şahısın
27 nisan 2009 günü polisle girdiği bir çatışmada telsizden polise söylediği cümleler yer
almaktadır. Bu çatışmada bir emniyet müdürümüzde şehit olmuştur,ruhu şad olsun. Yani bu
sözler ilk olarak 27 nisan 2009 günü söylenmiştir. Fakat bu word belgesinin oluşturulma tarihi
15 mart 2009'dur. Yani gelecekte söylenen cümleler geçmişde yer almıştır tabi eğer bu
elektronik dosyalara güvenirsek. Bu yazıların tutarsız olduğu açıktır.İddianamede arama
görüntüleri olmayan taşınabilir bellekte Evler ve görevler başlıklı belgede karargah evleri
yapılanması içinde hangi görevlinin hangi evde kalacağının tasarlandığı listede adım
geçmektedir.Daha önce belirttiğim gibi ikamet ettiğim adres İzmir/Foça da TCG Osmangazi
çıkarma gemisidir. 08 eylül 2008 tarihinden 5 haziran 2009 tarihine kadar 1,5 ay hariç olmak
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üzere Karamürselbey eğitim merkezi komutanlığının misafirhanesinden kaldım. Herhangi bir
evde kalmamaktayım ve herhangi bir özel görevimde yoktur. TCG Osmangazi gemimde
görevim seyir harekat bölümünde muhabere subaylığıdır. Bunun dışında başka bir yerde
görevim yoktur. Orhan ismini hiç kullanmadım ki kod adım olarak belirtilmektedir.
Arkadaşlarımın bana ismimin dışında başka bir hitap biçimi de yoktur. Herhangi bir şeyin
başkanı değilim böyle bir görevim olmadı. Bu yazıda hem isim ve soyisimler yazılmış hemde
kod isimi olarak geçen isimler parantez içinde yanlarına yazılmıştır. Kod isimleri yazılan
şahısların gerçek isimlerinin aynı sayfada olmaması gerektiğini düşünüyorum. Bu da bir hedef
göstereme durumdur. Bu yazılar herhangi bir örgütlenmeyi yansıtmaktan çok bazı isimleri
hedef gösteren ve bu isimleri bir örgütlenme havasındaymış gibi gösterme çabasının
ürünleridir. İzmir/Foça da görev yapan bir deniz subayı olarak neredeyse hiç biriyle aynı
bölgede görev yapmadığım insanlar  i le  nası l  bir  örgütsel  bağlant ı  iç inde
olabilirim.Müsadenizle evler ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Karamürsel'de kurs
misafirhanesi 3 katlı'dır Toplam kapasite her kat için 30 dur. 3. kat hiç kullanılmamıştır kurs
süresince. Misafirhane mevcudu ortalama 20-30 civarında olmuştur. Kursda bulunan 180
kişinin diğer 150 kişisi ailelerinin yanında kalanlar hariç kendi tuttukları evde
kalmaktaydılar.Yani bu listenin dışında da yaklaşık 150 kişi kendi tuttukları evlerde
kalmaktaydılar. 8 yıl yatılı askeri okul okumuş insanlar için bu tamamen hayatın olağan
akışına uygundur. Bizim kursumuz 08 eylül 2008 günü başladı, takdir edersiniz ki insanlar da
evlerini bu tarihden önce tuttular. Yani kursa başlamadan önce evlerini tutmaya başladılar ki
bu kira sözleşmelerindeki tarihlerdende kontrol edilebilir. İddia makamı bu evler ve
görevleradlı word belgesine dayanarak kimin hangi evde kalacağının tasarlandığını iddia
etmektedir.Bu word belgesi 20 aralık 2008 tarihinde oluşturulmuştur. Şimdi soruyorum kurs
başladıktan herkes zaten tuttuğu evlerde otururken kurs başlangıcından 4,5 ay sonra
hazırlanan bir yazıya dayanılarak nasıl böyle bir şey iddia edilir.Saşın başkan,değerli üyeler.
Sonuç olarak bu 6 tane word dosyasına dayanılarakergenekon terör örgütünün içinde yer alan
karargah evleri örgütlenmesinde örgüt üyesi olarak yer aldığım iddia edilmektedir. Ne
ergenekon isimli bir örgüt ile ne de karargah evleri isimli bir örgüt ile hiç bir ilişkim yoktur.
Bütün bilgileri tarafınıza sunduğum gibi hakkımda iddia edilen hiç bir şey maddi bir delile
dayanmamaktadır, güvenilirliği olmayan, tamamen sanal ortamda hazırlanmış, örgütsel bir
hava verilmeye çalışılmış yazılardan ibarettir. Sanal ortamda olan imzaların bile tartışıldığı bir
ortamda hiç bir imzam olmadan tarafıma suç isnat edilmesi doğru değildir.Bazı word
belgelerinde yazan veya son kaydeden olarak Ülkü ibaresi bulunmaktadır. Bildiğiniz gibi bir
dosyanın yazan veya son kaydeden hanesi windows'da kendi oturumunuzu parola ile
koyduğunuz kullanıcı adıdır. Yani kendi oturumunuzda ne kaydederseniz yazan ve son
kaydeden olarak o isim geçer. Yazan kısmı ise word belgesinde dosya-özellikler-özet
hanesinden rahatça değiştirilebilir. Sayın başkan ben 9 sene Ted kolejinde eğitim aldım.
Ardından deniz lisesinde girdim.Harp okulundan elektronik iletişim mühendi olarak mezun
oldum ve 12 yaşımdan beridir de bilgisayar kullanmaktayım.Bu tür bir word dosyası yazacak
olsam dosyaya ya da içeriğine isimimi yazmam, bilgisayarın ismine kendi ismimi hiç
vermem. Bu yazıları yazanların da bu hanelere kendi ismini yazmayacakları gayet
açıktır.Kendi çocuklarınızı ya da kendi gençlik yıllarınızı bir düşünün. Ağır bir eğitim
programı altında iken, böyle şeylerin tabiatınıza aykırı olmasının dışında, bu gibi işlere vakit
ayırmanın imkansızlığını bir düşünün. Sizler gençlik yıllarınızda ağır bir eğitim programının
dışında kalan zamanlarda normal bir hayat mı sürüyordunuz yoksa örgüt falan mı kurmaya
çalışıyordunuz. Sayın başkan değerli üyeler.Ben 25 yaşındayım gemi adamlığı ile ilgili
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yeterliliklerim tam muhabere subaylığı yapabilmek için gereken bilgilere sahip bir subayım.
Bunun için yoğun ve ağır bir eğitim aldım. İki tane ileri seviyede yabancı dil
bilmekteyim.Harp okulunda günde 8 km mesafeye varan antremanların olduğu yüzme
takımında 3 yıl yer aldım. Deniz harp okulu su topu takımını ilk defa 1. lige taşıyan takımın
içinde yer aldım. Elektronik iletişim mühendisiyim. Yüksek lisans yapmak için girdiğim Ales
sınavından aldığım not ile tam Yüksek lisansıma başlayacak iken tutuklandım. Bu yaşımda bu
yoğunluğun içinde bir örgütte sorumlu düzeyde görevli olabileceğim nasıl düşünülebilir.Sayın
başkan değerli üyeler.Bu davanın bir soruşturmamı geçirdiğini değerlendirmek istiyorum.
müsadenizle.15 temmuzda tartışmasız yalan ve sahte kendisinin subay olduğunu yazan ama
subay olmadığı kesin biri tarafından ihbar mektubu geliyor.16 temmuzda yani 1 gün sonra
dayanaksız ve istihbaratsız bu yalan ihbar mektubunun doğruluğu bile araştırılmadan arama
talep ediliyor. 17-18 temmuz gece 02:30 da bu ihbar mektubundaki evlere 10-15'er kişinin
katıldığı baskınlar yapılıyor.Kimseye ait olmayan ve arama görüntülerinde bulunma
görüntüsü olmayan bir taşınabilir bellek bulunuyor.Taleplere rağmen bu elektronik aletlerin
evde yedeklenmesi yapılmıyor.Her iki evde yapılan aramalardan çıkan elektronik verilerden
ilk imajı alınan 2 GB taşınabilir bellekler oluyor. Müsadenizle bu konuyu biraz açacağım.
Şimdi teğmen Sinan Efe Noyan'ın evinden 9 adet elektronik alet çıkmıştır. Alperen Erdoğan'ın
evinden de 9 adet elektronik alet çıkmıştır. Sinan Efe Noyan'ın evinde arama 06:30 civarı
bitmiştir. Bu aletler için imaj alınma işlemi emniyette 08:50 de başlamıştır. İlk imajı alınan
alet ise 2 GB taşınabilir bellektir. Alperen Erdoğan'ın evindede arama 08:30 da bitmiştir. Bu
evden çıkan elektronik aletler için ilk imaj alınma işlemi emniyette 10:55 de başlamıştır. İlk
imajı alınan alet ise 2 GB kingston marka taşınabilir bellektir. Yani emniyet personeli ilahi bir
önsezi ile ilk olarak en önemli elektronik aletin imajını almıştır.Ama birden fazla 2 GB
taşınabilir bellek olduğu için diğer evden çıkan elektronik aletlerden de ilk imaj olarak 2 GB
taşınabilir belleğin imajı alınmıştır. Yani parola 2 GB taşınabilir bellektir.İmaj alma işlemi
imaj alınmaya başlama zamanı ve imajın bitim zamanının aynı olması itibariyle dikkat
çekicidir.Bu, kimseye ait olmayan, bulunamayan, her nasılsa ilk olarak imajı alınan taşınabilir
bellekten yığınlarca, mesnetsiz, birbiriyle ilgisiz, Türk Silahlı Kuvvetleri personelini
aşağılayıcı, küçük düşürücü bir çok yazı çıkmıştır.Bunun bir soruşturma olma olasılığıyüzde
sıfırdır.Bu konular ile ilgili hiç bir eylemin olmadığından içeriğindeki yazıların örgütsel bir
hava verilmeye çalışılmış, tutarsız, yanlış, askeri yazım usullerini bırakın normal yazım
usullerine uymayan Türk Silahlı Kuvvetleri aşağılayıcı yazılar olmasını yazıların içeriğindeki
herkesin böyle bir konudan bihaber olduğundan bahsetmiyorum bile.Sayın başkan ve değerli
üyeler, 10 aydır sanal ismim dolayısı ile mağdur durumdayım. Mesleki kariyerim daha
başlamadan baltalanmıştır. Yıllarca devletin ekmeğini yiyen, milletin bekaası için yemin
etmiş, anadolunun bağrından kopan, peygamber ocağının sakinleri bizlerin böyle insanlar
olabileceğimizi düşünenleri kınıyorum. Yüce Türk adaletine güvenim tamdır. Bütün bu
mesnetsiz iddiaların bir an önce Türk milletinin nezdinde bizleri yaralamasına bir son
verilmesini dileyerek tahliyemi talep ediyorum arz ederim" şeklinde beyanda bulunduğu
anlaşılmıştır.

 
20-Sanık Halit Mehmet Ergül'ün (Kapatılan) İstanbul 12 Ağır Ceza

Mahkemesi'nin 2010/34 Esas sayılı dava dosyası ile birleşen 2010/83 Esas sayılı dava
dosyasında 14/05/2010 tarihinde 2. celsede alınan savunmasında özetle;"Sayın başkan,
sayın üyeler, sayın C. Savcısı. Efendim üstümdeki iddialara hepsine bir açıklama getirmeden
önce kendimle ilgili kısa bilgi vereceğim. Arkadaşlarımıda bekletmemek adına.1985
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senesinde Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde dünyaya geldim. Milliyetçi bir çevre
içerisinde yetiştim ve orta öğrenimimi tamamlamayı müteakip 2000 senesinde kendi arzumla
deniz lisesine sınavlarına girerek Deniz lisesine girdim ve 15 yaşımdaçok sevdiğim
üniformamı giymiş pozisyona geldim. 2004 senesinde deniz lisesini bitirerek harp okuluna
geçtim ve 2008 senesinde ve Ağustos ayında harp okulundan mezun olmuş
bulunmaktayım.Harp okulu mezuniyet harp okulunda mezun olmadan önce donanma stajı
yaparız 1 ay, bu staj döneminde Lütfi Ertemiz arkadaşım daha önceden beraber ev tutmaya
karar verdiğimiz Lütfi Ertemiz arkadaşım kendi stajını Gölcük'te yapması nedeniyle biz orada
bir ev 3 adet ev bakmıştık o kurs döneminde kalmak üzere. Bu 3 adet evden daha sonra
bizimde mezun olmamızı müteakip gidip beğendiğimiz 11. Rakıcıolarak geçen evde ikamet
etmeye başladık 3 kişi. Daha sonra Lütfi arkadaşımız maddi sebeplerle o zamanki sözlüsü
olan kız arkadaşının İzmit'e gelmesi nedeniyle onunla ayrı bir eve çıktı. Bende o anda kursa
mevcut olan Tarık arkadaşıma bizimle beraber kalıp kalmak isteyip istemeyeceğini sordum.
Çünkü tarık benim harp okulundan tanıdığım aynı sınıfta iletişim düzeltiyorum kontrol
sistemleri mühendisliğinde beraber aynı sınıfta eğitim gördüğüm arkadaşımdır. Tanıdığım
bildiğim bir insandır. Onla beraber aynı eve çıkmış bulunmaktayız.Bu evin kirası 650 liraydı.
Bunu kendi aramızdaki maaşlarımızdan birleştirerek ödüyor pozisyondaydık. Bunu genelde
birisi banka internet bankacılığı üzerinden ev sahibinin hesabına EFT yapmaktaydı. Ayrıca bu
adresimizi bu ikamet adresimizi muhtarlıkkurs saha komutanlığındaki personel birimleri
olmak üzere gerekli bildirmemiz gereken her yere bildirmiş bulunuyoruz. Her hangi bir
gizlilik bir şey saklama ismimizi saklama orda bulunduğumuzu saklama gibi bir durumumuz
bulunmamaktadır. Ben atandığım gemide görevime başlayalı çok zaman geçmeden basında
böyle bir soruşturma olduğunu izledim televizyonda,daha sonra telefonlada arkadaşlar haber
verdilerbana öyle bir durum olduğunu. Şimdi efendim ben bumahkeme boyunca bu
soruşturma boşunca soruşturulan arkadaşların bende dahil olmak üzere televizyonda
gördüğümde bunların bu şekilde organize bir faaliyet içinde olamayacaklarını net olarak
kararımı verdim çünkü yani böyle organize bir terör örgütü suç örgütü olacak ve bende onları
8 sene tanıdığınız bazısıyla 4 sene 8 sene tanıdığını insanların samimi olduğunuz insanların
böyle organize faaliyetinin farkına varmayacaksınız, yani böyle bir durum olmadığı aşikardır
ve buna ben çok şaşırdım ve çok üzüldüm televizyonda izlediğimde. Hem aileleri hemde
kendileri çok büyük bir mağduriyet içine girmişlerdir. Daha sonra gemimin Erdek'te bulunduu
bir dönemde bir akşam vakti benim İstanbuldan C. Başsavcılığına ifade vermek üzere
çağrıldığım haberi gemiye ulaştı.Aynı akşam Erdek'ten çıkarak İstanbul'a geldim ve sayın
savcı Süleyman Pehlivan'a ifade verdim. Bana savcılık sorgusu sırasında bu evler ve görevler
şeklinde kime ait olduğu belli olmayan USB içerisindeki bilgiler gösterildi PKK ile bir
alakam olup olmadığı soruldu. Ben PKK'ya nefretten başka bir duygumu bir duygu
beslemediğimi söyledim ve ben milliyetçi bir nisanım ben şehit haberi gördüğü zaman
televizlonda televizyon karşısında ağlayan bir insanım. Böyle bir suçun bu şekilde kime ait
olduğu belli olmadan sanal bir şekilde yazılıp tarafıma söylenmesi çok saçma ve kırıcıbir
suçlamadır. Bununla beraber bu evler ve görevler isimli 11. Rakıcı sitesindeki evinde oturur
orada örgütsel faaliyetlere katılır şeklinde bir belge bulunmaktadır. Bunuda anlattığım gibi bu
evin bir örgüt evi olma ihtimali yoktur çünkü bu ev gizli saklı her hang ibir şeyi olan bir ev
değildir. Bu evin faturalarının hepsi bizim üzerimizedir. Bunları biz kendimiz ödemekteyiz
faturalarını ödemekteydik o belirtilen dönemde. Evin her türlü kaydı her yere yapılmıştır.
Yani bizim açımızdan bunu saklayacak burda örgütsel faaliyetlerde bulunacak bir durum
mevcut değildir. Ayrıca Kadıköy'de aranan bir arama yapılan bir evde bir not kağıdından
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bahsedilmektedir. Bu not kağıdı yiğit abi şeklinde başlayıp beni acil arasın şekmlinde sona
ermektedir. Yiğit Yücel o evde hafta sonları ikamet eden benim aynı sınıfta okuduğum fakat
bir sene ders durumundan sınıf kaybetmiş alt sınıftan mezun olmuş bir teğmen arkadaşımdır.
Çok samimi bir arkadaşımdır ve o tarihlerde hafta sonları harp okulundan çıktığı zaman bu
evde ikatem etmekteydi. Onun yanına gittiğim zamanlar olmuştur o evde yanlız bahsedilen
gibi uyuşturucu yada orda seks partileri gibi her hangi bir şeye şahit olmadım ve görmedim.
Sanırım ya bu notun yazıldığı zamanı tam olarak hatırlamıyorum. Ama bu notu ben Yiğit
arkadaşıma ulaşamadığım bir zamanda notun içinde kendi telefon numaramıda vererek beni
araması şeklinde bir not bırakmışım ona ve tam tarihinide hatırlamıyorum bunun. Şimdi bu
doğal hayatın akışı içerisinde olan bir durumdur. Bu notta her hangi bir suç unsuru her hangi
bir şey yoktur ama hala anlamadığım bir şekilde bu iddianamenin içinde sanki böye gizemli
bir hava yaratılmak isteniyor bir not bırakılmış oraya ya bunda gizli saklı bir şey yok. Yani
bunda bir suç unsuruda yok. Eğer o evde seks partileri uyuşturucular bilmemneler olduğu
söyleniyorsa bu evde ikamet eden insanlar ortadadır. Suçlu onlar olabilir siz böyle bir şey
yapıldığını kabul eder gibi orda bulduğunuz bir notla bu iddianamede olmasını hala anlamış
değilim efendim. Bunun dışında benim üzerime atılı her hang ibir suç bulunmamaktadır.
İkamet adresimde her hangi bir değişiklik yoktur. Bulunduğum hiç bir evde arama
yapılmamıştır üzerime isnat edilen uyuşturucu madde patlayıcı madde yada her hangi bir şey
bulunmamaktadır. Örgüt üyesi olduğum kesinlikle uydurma ve hayal mahsulü bir şeydir.
Benimle ilgili belgelerde geçen telefon numarası yada her hangi bir şey alınması gibi husus
nerden geldiğini bilmiyorum yani ne şekilde alındığını bilmiyorum. Bu askeriyenin içindeki
personel birimlerindende alınmış olabilir dışardan takip edilmiş bulunmuşta olabilir. Çünkü
günümüzde teknoloji çağında insanların telefon numaralarını adreslerini bulmak çokzor bir
olay değildir eğer siz takip edip insanları bu şekilde sanal bir suçlama yapmak istiyorsanız
bunu askeriyenin içinden alabilirsiniz eğer orda nüfuz edebileceğiniz bir yerler varsa, yada
dışarda kendinizde bunu takip ederek düzenleyebilirsiniz. Bu sebeple efendim alakam
olmayan bir durumda ailemin ve kendimin daha fazla mağdur olmasını bu gördüğümüz
kabusun sona erdirilmesini mahkemenize talep ediyorum bu mahkemede şu anda ben yanlış
yerde bulunduğumu düşünüyorum ben burda mağdurum o yüzden benim bu davada bu
şekilde yagrılanıyor değil bu belgeleri kim hazırladıysa benim adımı oraya kim yazdıysa
onlardan şikayetçi pozisyonunda olmam gerektiğini düşünüyorum efendim arz ederim"
şeklinde beyanda bulunduğu anlaşılmıştır.

 
21-Sanık Barbaros Mercan'ın (Kapatılan) İstanbul 12 Ağır Ceza

Mahkemesi'nin 2010/34 Esas sayılı dava dosyası ile birleşen 2010/83 Esas sayılı dava
dosyasında 14/05/2010 tarihinde 2. celsede alınan savunmasında özetle;"Deniz teğmen
Barbaros Mercan, sayın başkan, değerli üyeler, sayın Cumhuriyet Savcım. Yüce Yargı ve
Mahkemeniz huzurunda Silahlı Terör Örgütüne üye olmak, örgüt amacı doğrultusunda
patlayıcı madde ve mermi bulundurmak ile suçlanmaktayım.Konuşmama savunmama
başlamadan önce kendim ve ailem hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. 16 Ocak 1986
tarihinde İzmir-Karşıyaka'da dünyaya geldim. Annem Nimet MERCAN emekli hemşire,
Babam Muhammet İhsan MERCAN emekli turizmcidir.Ablam Ayşegül GÖKTEPE Ege
Üniversitesi Ziraat Fakültesi mezunu ve şuanda Garanti Bankası Muğla-Milas Şubesinde
görev yapmaktadır. Ablam evlidir, eşi İlgin GÖKTEPE serbest meslek ile uğraşmaktadır.
Poyraz isminde bir yeğenim vardır. Annem ve Babam Muğla ili Bodrum ilçesine bağlı Bitez
Beldesi'nde ikamet etmektedir.Eğitim ve Öğrenim hayatına İzmir-Karşıyaka'da bulunan
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Türkbirliği İlköğretim Okulu'nda başladım. İlköğretim döneminin bitimine müteakip Deniz
Lisesi sınavlarına girdim ve başarılı oldum. 14 yaşında büyük bir istek ve şevkle Askeri Okul
hayatına başladım. 2004 yılında Deniz Lisesi'nden başarı ile mezun olduktan sonra 4 sene de
Deniz Harp Okulu eğitimini tamamlayarak 30 Ağustos 2008'de Teğmen rütbesiyle mezun
oldum. Elbette bu 8 senelik periyot kurduğum iki cümleye sığacak kadar kolay geçmedi.
Deniz Lisesi ve Deniz Harp Okulu'nda bir yandan Askeri Disiplinin gerektirdiği kurallara
riayet ediyor bir yandanda çok iyi seviyede yabancı dil öğreniyor veaynı zamanda fen ağırlıklı
derslerimizde başarılı olmaya çalışıyorduk. Bunların yanında spor da vazgeçilmez bir
tamamlayıcı unsur durumundaydı. Deniz Lisesi'nde Yelken, Deniz Harp Okulu'nda Triatlon
takımlarında yer aldım.8 yıllık Askeri okul hayatı sürecinde aynı zamanda Vatanına, Milletine
yürekten bağlı, Atatürk ilke ve inkılaplarını, onun düşünce yapısını tam olarak özümsemiş
Atatürkçü Deniz Subayları olarak yetiştirildik.Deniz Harp Okulu'ndan mezun olduktan sonra
Kocaeli-Karamürsel'de bulunan Karamürselbey Suüstü Eğitim Merkezi Komutanlığı'na
mezun tüm teğmen arkadaşlar ile birlikte tayin olduk ve Subay Temel Kursu'na başladık. Ben
Deniz Lisesi ve Deniz Harp Okulu dönemi boyunca ailemin garnizon dışında ikamet etmeleri
sebebiyle hafta sonları her akşam okulda kaldım. Bu durumda olan arkadaşlara okulda deniz
teğmen arkadaşım Faruk Akın'ın savunmasında çok güzel ifade ettiği üzere bekar öğrenci
denmektedir. Ailesi garnizon içinde oturan arkadaşlar haftasonu ailesinin yanına giderdi. Bu
arkadaşlara evci öğrenci denmektedir. Ev, bekar arkadaşlar için hep özlenen bir kavram
olmuştur. Bu nedenle Subay olduktan sonra da bekar arkadaşların birçoğu masrafların ağır
gelmemesi açısından 2-3 kişi birleşip ev tuttular. Ben de yine benim gibi öğrenci iken bekar
olan Deniz teğmen Faruk AKIN ve Deniz teğmen Yiğithan GÖKSU ile birlikte ev tutmaya
karar verdim ve Gölcük-Değirmendere'de bulunan 75. Yıl Sitesi, B Blok, Daire:10 adresine
yerleştik. Subay Temel Kursu süresince bu evde kaldık. Evin tutulması sırasında ben staj
sebebiyle Marmaris'te bulunmaktaydım. Yiğithan ve Faruk Gölcük'te staj yapıyorlardı. Bu
sebeple evi ilk olarak Yiğithan ve Faruk gördüler ve beğendiler. Bana durumu telefon ile
bildirdiler.Subay Temel Kursu'nun bitimine müteakip ilk görev yerlerimizin belirlenmesi
maksadıyla kura çektik. Ben İstanbul-Beykoz-Umuryeri'nde bulunan Kurtarma Grup
Komutanlığı bağlısı TCG Işın Komutanlığı Muhabere Subaylığı görevine atandım. Faruk ,
Deniz Harp Okulu ve Subay Temel Kursu'nda gösterdiği üstün başarı sebebiyle ilk görev
yerini kendi seçti ve Gölcük'te bulunan TCG Barbaros gemisine atandı. Yiğithan da yine kura
ile İzmir'e atandı. İlk görev yerlerinin belirlenmesinden sonra görev öncesi kurslarına
başladık. Bu kursları da yine Karamürselbey Suüstü Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda gördük.
Ben ve Yiğithan Muhabere Subayı görev öncesi kursuna katıldık.5 Haziran 2009 tarihine
kadar süren bu kurs periyodunda da ben, Faruk ve Yiğithan aynı evde kaldık. Kursların
bitimine müteakip Yiğithan ve ben evden ayrıldık.Benim görev yerimin eve yakın olması ve
evde çok fazla eşyam olması sebebiyle bütün eşyalarımı tek seferde gemiye taşıyamadım. Bu
nedenle evin bir anahtarı da bende bulunuyordu. Yiğithan ve ben evden ayrıldıktan sonra
Faruk, yine sınıf arkadaşımız olan Deniz teğmen Sinan Efe NOYAN ile birlikte evde kalmaya
başladı.İstanbul'da göreve başladıktan sonra eşyalarımı almak hem de sınıf arkadaşlarımı
görmek için haftasonları eve birkaç kez geldim. 17 Temmuz 2009 tarihinde de Faruk'u aramış
ve haftasonu İstanbul'da görüşmek üzere sözleşmiştik ancak nasip olmadı.Sayın başkan,
değerli üyeler,sayın Cumhuriyet Savcım. Gölcük-Değirmendere'de bulunan 75. Yıl Sitesi, B
Blok, Daire: 10 adresinde kaldığım süre boyunca silah arkadaşlarım Deniz teğmen Faruk
AKIN ve Deniz teğmen Yiğithan GÖKSU ile alakalı en küçük şüphe uyandıracak bir olay
yada duruma rastlamadım. Evimize zaman zaman diğer sınıf arkadaşlarımızı akşam yemeği
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yada sohbet etmek için çağırırdık fakat akşam herkes evine dönerdi.Deniz Lisesi, Deniz Harp
Okulu ve Subay Temel Kursu boyunca ne Faruk'un Yusuf,ne de Yiğithan'ın Güneş diye bir
lakabı olmadı. Olsaydı 8 yıllık sınıf arkadaşı ve 8 ay aynı evi paylaşmış bir ev arkadaşı olarak
eminim benim de haberim olurdu.İddianamenin 120. ve 121. sayfalarında belgenin sonunda
yer aldığı belirtilen Hava Kuvvetleri yazısı altında Barbaros Mercan parantez içerisinde Kız
kardeşi ibaresi bulunmaktadır. Konuşmamın başında belirttiğim üzere bir ablam vardır, Ege
Üniversitesi Ziraat Fakültesi mezunudur ve şu anda Garanti Bankası Muğla-Milas Şubesinde
görev yapmaktadır. Yani Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile ilişkisi yoktur. Aynı şekilde Hava
Kuvvetleri  Komutanlığı mensubu her hangi bir akrabam yada tanıdığım da
bulunmamaktadır.Sayın başkan, değerli üyeler, sayın Cumhuriyet Savcım.Deniz teğmen
Faruk AKIN ve Deniz teğmen Yiğithan GÖKSU'yu yakinen tanırım, ailelerimiz dahi birbirini
tanır. Üzerimize atılmış olan suçlamalar alçak bir komplonun ürünüdür.Vatanına, Milletine
gönülden bağlı bir Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı, bir Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu ve
bir Deniz Subayı olarak Silahlı Terör Örgütüne üye olmak, örgüt amacı doğrultusunda
patlayıcı madde ve mermi bulundurmak gibi ancak bir Vatan Hainine yakıştırılabilecek
suçlamayı asla kabul etmiyorum. Beraatime karar verilmesini saygılarımla talep ediyorum"
şeklinde beyanda bulunduğu anlaşılmıştır.

 
22-Sanık Ali Seyhur Güçlü'nün (Kapatılan) İstanbul 12 Ağır Ceza

Mahkemesi'nin 2010/34 Esas sayılı dava dosyası ile birleşen 2010/83 Esas sayılı dava
dosyasında 14/05/2010 tarihinde 2. celsede alınan savunmasında özetle;"Deniz teğmen Ali
Seyhur Güçlü, Sayın başkan, değerli Üyeler, sayın savcım.Huzurunuzda Silahlı Terör
Örgütüne Üye Olmak suçlamasıyla bulunmaktayım.Ben 1984 yılında Afyonkarahisar'ın Dinar
ilçesinde doğdum. 2001 yılında Deniz Lisesi'ne girdim. Oradan 1 Ekim 2004 Tarihinde
yeminimi ederek Harbiye'ye geçtim ve 30 Ağustos 2008 Tarihinde Deniz Teğmen rütbesi ile
mezun oldum. 8 ay Subay Temel Kursu'ndan sonra kendi isteğimle vatanıma hizmetimi
yaşamın zor olduğu ve benim için bir o kadar da güzel olan denizaltı gemilerimizde
yapabilmek için Denizaltı Özel İhtisas Subay Kursu'na 8 Mayıs 2009 tarihinde başladım. 18
Temmuz 2009 tarihinde ben stajyer olduğum denizaltı ile seyirde iken soruşturma kapsamında
evim arandı. 29 Kasım 2009 tarihinde şu an eşim olan Nalan GÜÇLÜ ile nişanlandım ve 4
gün sonra 3 Aralık 2010 tarihinde ne olduğunu anlamadan Beşiktaş Adliyesi'nde önce
sorgulandım sonra ne olduğunu bile bilmediğim, hazırlamadığım, görmediğim, üzerime atılan
iftiraların saçma belgeleri olan herkesin hazırlayıp düzenleyebileceği bilgisayar ortamı
dokümanlarından tutuklanıp Hasdal Askeri Cezaevi'ne kondum.İfademe başlamadan önce
şunu belirtmek isterim. Suç unsuru ihtiva ettiği iddia edilen sözde belgeler usule uygun
aramalar ile ele geçmemiştir. Elde edilen dijital verilerin birer kopyası aramalar esnasında evi
aranan arkadaşlarıma verilmemiş, asker kişilerin evleri polislerce aranmıştır. Üzerime atılı
suçların temel kaynağı olan data traveler 2 gbkigston marka flash belleğin bulunduğu Alperen
ERDOĞAN, Burak DÜZALAN, Yakut AKSOY, Tarık AYABAKAN'ın evlerindeki
aramanın görüntülerini izledim. Sayın heyetinizin de görmüş olduğunu düşünüyorum ki bu
flash bellek aramalar esnasında hiçbir yerde bulunmamıştır. Hiçbir görüntü karesinde bu flash
bellek yoktur. Her bulduğu şeyi kameraya zoomlatan emniyet mensupları bu flash belleği
kameraya çektirmemiştir bile. Deliller torbadan çıkartılıp mutfak tezgahına konduğunda
birden ortaya çıkmış ve bu kimin diye Alperen ERDOĞAN'a aramayı idare eden polis
tarafından sorulmuştur. Bunlar gibi pek çok olaya ek olarak da isimsiz ihbar mektubuna
dayanılarak teknik takip, fiziki takip yapılmadan bir uyuşturucu operasyonu yangından mal
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kaçırır gibi 2 gün içinde oldu bittiye getirilmiştir. Fiziksel güvenliği olmayan dijital verilerde
art niyetli insanlara bu verilere erişebilme, değiştirebilme, ekleme-çıkarma yapabilme şansı
doğmuştur. Yani aramalarda el konan harddisk, flash bellek, CD, DVD, disket ve benzeri gibi
veri ihtiva eden dijital araçların yasal güvenliği yeteri derecede alınmamıştır. Bu bende büyük
şüpheler yaratmıştır. Ya bu flash bellek ve diğer sözde deliller bu eve başkaları tarafından
konulmuştur, ya da flash belleğin içine güvenlik zaafıyetinden faydalanılarak sonradan
doküman yerleştirilmiştir. Bu durumda bana ve davadan yargılanan diğer arkadaşlarıma bu
komployu kuran kişilere gün doğmuştur. Bu şartlar altında zaten düzmece olan, 5 yaşında bir
çocuğun bile hazırlayabileceği bu kağıt parçalarını zaten kabul etmediğim gibi, yukarıda
saydığım sebepler i le delil  niteliği olmayan bu harf toplulukları  yüzünden
yargılanamayacağımı size belirtmek istiyorum.Siz yüce mahkemenin görevini Yüce Türk
Milleti'nden alarak, vazifesini yaptığını biliyorum. Sonuçta bu dava kamuoyunda infial
yaratmıştır. Milletimizin doğruları öğrenme hakkı ve ihtiyacı vardır. Bundan dolayı Yüce
Türk Milleti önünde savunma görevimi yapacağımı ve sayın mahkemenizin hakkımda
öğrenmek isteyeceği ve soracağı tüm sorulara içtenlikle cevaplayacağım.Öncelikle üzerime
atılı suçu kesinlikle kabul etmediğimi belirtmek istiyorum. Ben silahlı ya da silahsız hiçbir
terör örgütüne üye değilim. Bu iddiayı asla kabul etmiyorum. Ortada böyle bir örgüt olduğunu
da düşünmüyorum. Kendim, böyle bir örgütten habersiz olduğum gibi, diğer arkadaşlarımın
da böyle bir oluşum içinde yer almayacağına inanıyorum. Ben kendimden eminim, ne böyle
bir örgüt duydum, ne gördüm,ne de böyle bir örgüt içerisinde yer aldım. Böyle bir örgüt de
yoktur. Zaten iddianamede bile bu örgütün adı konulamamıştır.Karargah Evleri
örgütlenmesinde örgüt üyesi olduğum iddia edilmektedir. Türk Silahlı kuvvetleri haricinde
herhangi kurum, kuruluş, parti, dernek, örgüt gibi oluşumlara üye değilim. İddianamemi
görene kadar böyle bir örgütün varlığından bile haberim yoktu. Tamamen tutarsız, asılsız,
hayal ürünü, hiçbir somut delile dayanmayan bu iddiayı kabul etmiyorum. İddianamede,
benim silahlı terör örgütü üyesi olduğuma dair ileri sürülen gerekçelerden biride, örgüt
tarafından organize edilen evlerde kaldığım iddiasıdır. Bu iddiada tamamen asılsız,
dayanaksız ve gerçek dışıdır. Ortada bir örgüt olmadığı gibi bu örgütün evleri de yoktur. Evet
benim kirada oturduğum Yalı Mahallesi, Leyla Atakan Caddesi, Dizman Apartmanı No:7
Değirmendere,Gölcük-Kocaeli adresli bir evim vardı. O ev ben Stajyer olduğum TCG 1.
İnönü Denizaltısında gece su üstünde Türkiye ile Yunanistan'ın arasındaki uluslararası
sularda, Egemiz'de, şanlı bayrağımızı dalgalandırırken kapı kilidi kırılarak darmadağın
edilmiş, aranmıştır. Ben Yüce Türk Milleti yatağında rahat uyusun, düşmanlarımız
Vatanımıza göz dikmesin, göz dikerlerse de önce cesedimi çiğnemesi gereksin diye gece seyir
yapan geminin 3 kişinin ayakta zor sığdığı köprü üstünde nöbetteyken sanki bir teröristmişim,
vatan hainiymişim gibi evim basılmıştır. Bu da ayrı bir ironi olarak hayat tecrübeme
eklenmiştir.O ev savcılık ifademde de belirttiğim gibi ev arkadaşım Oğuzhan SAĞLAM'ın
babası Mehmet SAĞLAM tarafından Değirmendere'de Can Emlak adındaki bir emlakçıdan
15.08.2008 tarihinde kiralanmıştır. Sözleşme Oğuzhan Bilge SAĞLAM ve Ufuk UÇAR
üzerine yapılmış ikiside devre arkadaşımdır ve ev sahibi Nejla KÖMÜRCÜ'ye vekaleten
emlakçı Atilla BELET tarafından imzalanmıştır. Bu sözleşme çeşitli kamu kurum ve
kuruluşlarına da verilmiştir.O Ev tutulduğu zamanlarda ben sınıf arkadaşım Orçun
SARIOĞUZ ile Yalı Mahallesi Kardelen Sitesi Değirmendere,Gölcük-Kocaeli de bir ev
tutmuştum, bu evde kalmaktaydım. 2009 Mayıs ayında Subay Temel Kursu'nun sonlanması
sonrasında çekilen kuralarla birlikte ev arkadaşım Orçun SARIOGUZ'un İzmir'e tayini çıktı.
Ben Denizaltı Özel İhtisas Subay Kursu'na katılmayı seçmiştim. Deniz Kuvvetleri'nde
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Denizaltı İhtisası fiziksel şartlarından dolayı çok meşakkatli bir görev olduğundan, gönüllülük
esasına dayanır. Oğuzhan Bilge SAĞLAM da aynı kursa katılacaktı ve onun da ev arkadaşı
Ufuk UÇAR'ın Marmaris'e tayini çıkmıştı. Bu yüzden ben Oğuzhan SAĞLAM'ın yanına
taşındım. Sonra yine bizimle birlikte Denizaltı Özel İhtisas Subay Kursu'na katılacak olan
arkadaşımız Koray KEMİKSİZ'de aynı eve taşındı. Mayıs ayında ben ve Koray KEMİKSİZ
eve taşındığımızdan aramanın olduğu güne kadar evde ben, Oğuzhan SAĞLAM, Koray
KEMİKSİZ ve Marmarise tayini çıktığı için evden ayrılacak olan fakat gemisi Gölcük
Tersanesi'nde onarımda olduğundan bir süre evden taşınmayı ertelemek durumunda kalıp
bizimle kalmaya devam eden Ufuk UÇAR kaldık. Bu arkadaşlarımla aynı evde kalma
sebebim Gölcük'de Denizaltı Özel İhtisas Subay Kursu'na devam edecek olmam, bir ev
tutmanın getireceği büyük maliyetleri paylaşarak ekonomik olarak daha az zarar göreceğimi
öngörmem, bu arkadaşlarımla Askeri Lise'den beri güzel bir dostluğumuzun, muhabbetimizin
olmasıdır. Evin kirasını aramızda paylaşarak ev sahibemizin annesi olan ve evin karşısında
Yalı Mahallesi, Leyla Atakan Caddesi 3133 No'lu sokak Numara 4 adresinde oturan Sabriye
teyzeye elden vermekte idik. Tüm bu hususlar basit bir araştırma ile kolayca öğrenilebilir.
Gerekirse evi kiralayan Oğuzhan Bilge SAĞLAM'ın babası Mehmet Sağlam, emlakçı Atilla
BELET ve kiraları ödediğimiz Sabriye teyze tanık olarak dinlenilebilir.Evler ve Görevler adlı
sözde belgede Ali Seyhur GÜÇLÜ, Oğuzhan SAĞLAM, Ozdoğan CİNEMRE'nin Dizman
apartmanında kaldığı yazılıdır. Oysa Özdoğan CİNEMRE bu evde kalmamıştır. Özdoğan
CİNEMRE benim yakın arkadaşımdır. Ailesi Gölcük'de ikamet etmektedir. Arkadaşım
Özdoğan CİNEMRE de ailesi ile birlikte Gölcük-Kocaeli'de ikamet etmektedir. Bu sözde
belgenin tutarsız olduğuna, sahte olduğunu, yalan olduğunu göstermektedir. Bu tutarsızlığın
yanında Evler ve Görevler sözde belgesinde asıl evde kalan Koray KEMİKSİZ ve Ufuk
UÇAR olduğu halde bunlardan söz edilmemiştir.Bu da belgenin sahte olduğunu,yalan
olduğunu, düzmece olduğunu göstermektedir.Ortada herhangi bir örgüt tarafından tutulmuş
bize tahsis edilmiş bir ev yoktur. Bizim örgüt amaçları doğrultusunda kullanacak bir ev
tutmamız da söz konusu değildir. Aynı kursa devam eden arkadaşlarım ile kaldığımız, kirasını
aramızda toplayarak kendimiz ödediğimiz bir evimiz vardır.Bu evde kalan ve evi kiralayan
Oğuzhan Bilge SAĞLAM ve Ufuk UÇAR hakkındada dava açılmamıştır.İddianamede
örgütsel faaliyetlerde Can kod adını kullandığım iddia edilmektedir. Can kod adını
kullandığım iddiası da diğer iddialar gibi asılsızdır. Bu iddiayı asla kabul etmiyorum.Bir
örgütten bahsediliyor, sonra benim bu örgütte, örgütsel faaliyet yürüttüğüm iddia ediliyor.
Sonra da bunlar sanki somut delillere dayandırılıyor gibi bu faaliyetlerde Cankod adını
kullandığım iddia ediliyor. Merak ediyorum, acaba sayın savcının elinde herhangi bir delil var
mıydı. Mesela aylarca dinlenen telefonumu açıp da karşımdakine alo ben Can demiş miyim.
Bu iddialar saçmadır. Nasıl bir örgütsek, kod adlarımız var ama düzenlediğimiz iddia edilen
bütün sözde belgelerde gerçek adımızı kullanıyoruz.Okuma yazma bilen bir çocuğun bile
yapabileceği, bilgisayar klavyesinin başına geçip 3 harfi ard arda tuşlayıp yapılabilecek bir
şeyden öte değildir. Gerçekten çok uzak, aklın sınırlarını zorlayıp hayal dünyasında kabul
görebilecek bir iddiadır. Benim kitabımda bir tek can vardır, o da inandığım en büyük
değerler olan vatanım, milletim, devletim, bayrağım için feda etmeye yemin ettiğim kendi
canımdır. Bu can için de kimseye hesap vermem. Ben hiçbir zaman Can adını kullanmadım.
Kimse bana Can diye hitap etmedi. Böyle bir kod adım yoktur. Kimse bana Can demez. Beni
kimse Can diye çağırmaz. Tamamen hayal ürünüdür. Saçmadır, iftiradır asılsızdır.Tüm diğer
iddialar gibi bunu da kabul etmiyorum. Savcılıktaki ifademde de söylediğim gibi Ülküden
gelen,Eruygur ve evler ve görevler, isimli sözde belgeleri ilk defa savcılıktaki ifademde
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gördüm. Bu sözde belgelerin ve tüm o flash bellekte yer alan diğer sözde belgelerin hiçbirinin
hazırlanmasında, yazılmasında, yüklenmesinde yani hiçbir şeyinde bulunmadım. Bu
belgelerin hiçbiri ile alakam yoktur. Bunların hepsi bana ve davadan yargılanan diğer
arkadaşlarıma kurulan komplodur. Bunlar başkaları tarafından hazırlanmıştır.Bu flash bellek
bildiğim kadarıyla arkadaşlarımın hiçbirine ait değildir. Bizler bu flash belleğin dışarıda bize
bu komployu kuranlar, bu iftiraları atanlar tarafından üretilerek oraya konulduğunu
düşünmekteyiz. Bu Flash bellekteki hiçbir sözde belgeyi kabul etmiyorum. Oradaki bazı
belgelere adımın niçin ve ne şekilde yazılmış olduğunu bilmiyorum. Ama word belgelerinde
tarihlerinin, biçimlerinin, metninin, her şeyinin rahatça değiştirilebileceğini çok iyi biliyorum.
Bu tür dijital verilerin tarihlerinin ve içeriklerinin bazı bilgisayar programları kullanılarak
değiştirilebileceğine ilişkin uzman görüşlerini dosyaya sunmuş idik. Bir microsoft office word
belgesindeki author kısmı last saved by kısmı, belgenin içerisindeki metin kısmı, tarihler, yani
dijital ortamdaki microsoft office word belgesinin herşeyi, herhangi bir kullanıcı tarafından
rahatlıkla değiştirilebilir.Flash bellekte yer aldığı söylenen ve benim adımın geçtiği veya
geçmediği hiçbir belgeyi hazırlamadım, kaydetmedim, değiştirmedim.Ben ergenekon terör
örgütü ismini sadece televizyonlardan duydum. Bu davadan yargılanan herhangi bir insan ile
bir bağlantım yoktur.Hakkımda dava açılmasına gerekçe gösterilen başka bir iddia ise, bir
fişlemede benim için alevi dostlarımızdandır şeklinde bir ifadenin geçtiği iddiasıdır. Bu iddia
da diğerleri gibi tamamen yalandır. Çünkü ben alevi değilim. Alevi yurttaşlarımız ile hiçbir
problemim olmaması ile birlikte, benim sülalemde hiç alevi yoktur. Nasıl ki kaldığımız evin
uyuşturucu organizasyonlarında kullanılan bir karargah evi olduğu iddiası yalan ve iftira ise,
benim alevi olduğum iddiası da bir o kadar yalandır. Kaldı ki alevi olmak suç teşkil eden bir
durum değildir. Eruygur isimli sözde belgede emir komuta zinciri altında adımın birlikte
geçtiği Doğu PERİNÇEK, Levent GÖRGEÇ'i tanımıyorum. Hazin ve onurlu bir ölüm ile
dünyaya veda eden şehit Yarbay Ali TATAR'ı ise kendisi tutuklandıktan sonra aynı koğuşta
kaldığımızda tanıdım. Bu Sözde belgeler tamamen düzmecedir, yalandır, iftiradır, biz onurlu
insanları küçük düşürmek amaçlı olarak hazırlanmıştır. Hazırlayanlar da bir nebze olsun kötü
amaçlarına ulaşmışlardır. Bu suçlamaları onuruna-gururuna yediremeyen Ali Yarbay artık
aramızda değil. Bu saçmalıkları yazanlar, Ali Yarbay'ın intihar etmesine sebep olmuşlardır.
Bu kişiler Ali Yarbay'ın katilleridir ve kanun önünde cezalarını elbet çekeceklerdir. Ailesine
ve Türk Deniz Kuvvetleri'ne başsağlığı diliyorum.Toplantı Kararları Mayıs ve İşte Masonların
İç Yüzü adlı sözde belgeleri hayatımda hiç görmedim. Oluşturulmasında, düzenlenmesinde
veya herhangi bir faaliyetlerinde bulunmadım. Bu sözde belgelerde author ve last saved by
hanelerinin bazılarında A nokta Seyhur Güçlü yazmakta olduğu iddia ediliyor. Bu Author ve
Last Saved By ifadeleri herhangi bir imza değildir. Microsoft Office programında ilk
kurulumda yazılan, çoğunlukla lisanslı kullanıcıların şifrelerini girerek kurulum yapmak
amaçlı olarak kullandıkları ve sonradan da rahatlıkla değiştirilebilen bir ibaredir. Author
ifadesinin, Microsoft Office dosyalarının hangi bilgisayarda üretildiğini gösterdiği tespiti
doğru değildir. Author ifadesi, microsoft office dosyalarının hangi bilgisayarda üretildiğini
göstermez.Bu Konudaki teknik bilirkişi görüşünü avukatım dosyanıza sunmuştur veya
sunacaktır. Kendime ait Microsoft Office programı lisansım yoktur, daha önce hiç olmamıştır.
Bu konularda ilk itirazımda, Türkiye Bilişim Derneği'nden avukatımın aldığı resimli anlatımlı
rapor hiç dikkate alınmamış ve tutukluluğumun devamına karar verilmiştir. Bizim üzerimize
bu iftiraları atan, arkadaşlarımın evlerine girerek kıyı köşelere sözde delilleri atan her kimse,
beni zan altında bırakmak için bu hanelere sadece 15 tuşa basarak A nokta Seyhur Güçlü
yazmıştır.  Bu sözde belgelerle herhangi bir i lgim alakam yoktur. Hiçbirini
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yazmadım,hazırlamadım,okumadım, düzenlemedim.Bu sözde belgeler hakkındaki iddiaların
hepsini reddediyorum.Kaldığımız evin uyuşturucu organizasyonlarında kullanıldığı iddiası da
tutarız, tamamen asılsızdır, iftiradır. Ne ben ne de arkadaşlarım uyuşturucu nedir
bilmeyiz.Evimde yapılan arama esnasında kimi kopya CD-DVD'lerime el konmuş, kimine
konmamıştır. Diğer arkadaşlarımın aranan evlerinde tahtalar kırılıp altından dergiler, CD'ler
bulunmuş, buzdolabı çekilip motorunun arkasından patlayıcı sanki elle konmuş gibi
bulunmuştur. Benim evimde kapı kilidi dışında bir yer kırılmamıştır. Arama tutanağında
çilingire açtırıldı yazıyor ama kapı kilidi kırılarak açılmıştır. Buzdolabı olduğu yerde
durmaktaydı. Zaten yerine zor sokmuştuk, büyük bir dolaptı. Odamda duvara yaslanmış duran
yatağımın yanındaki aynanın arkasına ben seyirdeyken hırsız girerse bulamasın diye devletin
verdiği istikhak mermilerimi koymuştum. Ayna yerinden oynamamış. Eve gittiğimde
mermiler yerinde durmaktaydı.Yani aramayı yapan şahıslar duvara yaslanmış aynayı bile
kıpırdatma zahmetinde bulunmamışlardır. Tüm bunlar, aramayı yapanların nerede ne
bulacaklarını bildiklerini düşündürmektedir. Sonuçta benim evime bir şey koyulamadığı için
bulunması da zor olsa gerek. Mahalle esnafı sabahtan akşama kadar bir nevi mahalleye
gözkulak olurlardı. Evimizin karşısında bir market ve yanında kuaför dükkanı vardır. Hem
market sahibi ve kuaför, hem de dükkana giren çıkanlar mahallemizi ve dolayısıyla dairemizi
gözetirler, göz kulak olurlardı. Yol cephesine bakan dairemiz bu market ve kuaför
dükkanlarını rahatlıkla görmektedir. Bu Market ve kuaför dükkanları tarafından da bizim
dairemiz görülmekte ve gözlenebilmektedir. Benim böyle bir evde,bizim böyle bir evde
uyuşturucu organizasyonu yapmamız mümkün olmayacağı gibi, birilerinin girip bişeyler
bırakması da mümkün değildir. Akşamları da mesai bitince biz evde olurduk. E tabi ki böyle
doğal güvenlikli bir eve kötü niyetli insanlar giremez. Fakat tabi ki diğer evlere giren bu art
niyetli şahıslar beni de düşünmüşler ki koydukları Usb belleğin içine 2-3 kere Ali Seyhur
Güçlü yazmışlar. Arkadaşlarım tutuklandıktan 4,5 ay sonra ben de tutuklandım.Evimde
yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmamıştır.Ayrıca suç unsuru olmamakla
birlikte arkadaşlarım Koray KEMİKSİZ, Oğuzhan Bilge SAĞLAM, Ufuk UÇAR'a ait bazı
eşyalar da bana ait gibi gösterilmiştir.Benim odamda bulunanların ikisi ortaokuldan beri okul
ve mahalle arkadaşlarımın isimlerinin telefon numaralarının yer aldığı ajandalardır. Bu
Ajandalarda yazılı kişilerin hiçbirisinin bir suçla alakası yoktur.Evimizde bulunan bana ve
diğer arkadaşlarıma ait CD, DVD, Disket, harddisk, bilgisayar gibi malzemelerin hiçbirinde
suç olabilecek bir bilgi veya belge tespit edilmemiştir. Zaten iddianamenin 124. sayfasında
yapılan incelemelerdede soruşturma kapsamında değerlendirilebilecek herhangi bir bilgi veya
belgeye ulaşılamadığı,dijital malzemelerin yapılan incelemesinde soruşturma dosyası ile
ilişkilendirilebilecek herhangi bir bilginin tespit edilememiş olduğu yazılıdır. Bunlara rağmen
benim hakkımda neden bu davanın açılmış olduğunu anlayabilmiş değilim. Ayrıca, tutuklu
sanıklar arasında tek bir suçtan yani silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklu olan
tek sanık benim.Ayrıca ek klasörlerde evimde yapılan aramada Türk Solu Dergisi'ne ait
doküman bulunduğu bilgisi yer almaktadır. Bu bilgi yanlıştır. Bizim evde böyle bir
belgebulunamamıştır, bulunmamıştır. Arama tutanağında ve iddianamede böyle bir bilgi
yoktur. Her nasılsa ve yanlışlıkla ek klasörlerde buna yer verilmiştir. Bu da iddianame ve
eklerin ne kadar özensizce hazırlandığının kanıtıdır.Soruşturma kapsamında lehimize deliller
toplanmamıştır. Basit bir araştırma ile kaldığımız evlerin örgüt evi olmadığı, benim alevi
olmadığım hususları kolaylıkla tespit edilebilecek iken, böyle yapılmayarak tamamen haksız
yere tutuklanmış bulunmaktayım. Uyuşturucu iddiaları ise sayın savcı tarafından da ciddi
bulunmadığından o konuda hakkımda dava açılmamıştır.Sözde gizli olan soruşturma her
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yerinden delinmiştir. Daha sözde belgeler bize savcılık sorgusu sırasında üstünkörü
gösterilmişken, bir takım medya hakkımızda infial yaratacak biçimde haberler yapmıştır. Ben
daha yargılanmadan kamuoyunda beni suçlu göstermişlerdir. Kimisi sözde gizli soruşturma
belgeleri olan kağıt parçalarının isimlerini, içeriklerini internet yazılarında gazete yazılarında
sanki gerçekliği kanıtlanmış gibi boy boy yazmış, kimi fotoğraflarımızı, arama görüntülerini
manşetlerine haber programlarına taşımıştır. Bazıları da bununla yetinmeyip kafasından yalan
senaryolar yazıp aileme çamur atmışlardır.İşte size bir örneği sayın başkan, değerli üyeler,
www.cafesiyaset.com adresli internet sitesinde Erdal ŞİMŞEK adlı kendini araştırmacı yazar
olarak kamuoyuna lanse eden şahıs 8.12.2009 tarihinde Abdullah Çatlıyı Kim Nasıl Öldürdü
isimli yazısında benim babamın adının Menderes GÜÇLÜ olduğunu. Jandarma subayı
olduğunu, teröristlerle işbirliği yaptığını, kendi astsubayını pusunun içine atarak ölümüne
sebep olduğunu yazmıştır. Yazısının sonunda da babalar ve oğulları buluşturan ilginç
yollar.Ergenekon savcıları bunu daha da derinleştirseler kim bilir hangi dehşet bilgilere
ulaşırlar yazmıştır. Benim ismim, yani Seyhur Türkiye'de 1 tane olan, annemle babamın
isimlerinin ilk 3 harflerinden birleşmesiyle oluşmuş, butik orjinallik taşıyan bir isimdir. Bu
sebeple başka isimlerle benzerliği söz konusu olamaz. Benim babam Seydi GÜÇLÜ'dür. 30
yılı aşkın bir süredir Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde serbest muhasebeci-mali müşavir
olarak çalışmaktadır,kendisi subay değildir.Babam memleketimizde çok sevilen örnek bir
insan, babam olması bir yana kişiliğine hayran olduğum gerçek bir Atatürk sevdalısıdır. Bu
sebeplerdendir ki Dinarlı hemşehrilerimiz bu habere yaptıkları yorumlarda yalan haberi
kaleme alan yazara tepki göstermişler, babamın yanında olmuşlardır. babam, babamın bu
yazıda sözü edilen hiçbir olayla veya kişiyle herhangi bir alakası yoktur. Bu yalan haberden
sonra annem Huriye GÜÇLÜ ilk tutuklandığım zamanlarda İstanbul'da cezaevinde beni
görmeye geldikten sonra Dinar'a dönerken bu yalan haberi öğrenmiştir. Üzüntüden uçakta
baygınlık geçirmiş, havaalanı yetkilileri çabuk Çardak Havaalanı'na geliniz, eşiniz
rahatsızlandı diye babama telefon edince babam ve amcam Yaşar SAĞLAM araba ile annemi
almaya Dinar'dan 60 km uzaklıktaki Çardak Havalimanına benim haksızlığa uğramamın acısı
sanki onlara yetmiyormuş gibi bir de anneme kötü bişey oldu düşüncesi ile zar zor
ulaşmışlardır. Bu olaylardan sonra Babam Seydi GÜÇLÜ bu yalan haberi yazıp sevdiklerime
zarar vermeyi amaçlayan bu sözde araştırmacı gazeteciyi dava etmiştir. Kendisi ben başka
Erdal'ım ben müteahhitim, ben şuyum diyerek mahkemeden kaçmaktadır. Bana da avukatımla
haber yollayıp kendisini affetmemi, böyle bir zat ile ne hakkım hukukum olacaksa hakkımı
helal etmemi istemiştir. İşte sayın başkan değerli üyeler, uğradığımız iftira İstanbul işgal
edildiğinde Agememnona sevgi yazıları içeren, çığırtkan manşetler atan medyanın torunlarına
yetmemiş; ailemizi, dostlarımızı, sevdiklerimizi de hedef almışlardır. Benim hiçbir suçum
yokken, büyük bir iftiraya uğramışken bu Kurtuluş Savaşı'nın Milli Mücadele'nin Mustafa
Kemal'in düşmanı İhanet basını'nın torunlarının bana yaptıklarının, hakkımda yazdıkları yalan
yazıların hesabını kim verecek.Benim annemin uçakta baygınlık geçirmesinin, babamla
amcamın o duygularla yaptığı bitmeyen 60 kilometrenin hesabını ben kimden soracağım.Tabi
ki burada yazdıklarımdan şerefli, tarafsız, doğru haber yapan çok değerli araştırmacı
gazetecilerimizi, yayıncılarımızı ve yazarlarımızı hariç tutuyorum.Buradan başımıza bu çorabı
ören, bize bu iftiraları atan hainlere, vatan hainlerine millet düşmanlarına iki çift söz söylemek
istiyorum. Sizi allaha havale ediyorum. Adalet ya bu dünyada ya da öbür dünyada eninde
sonunda yerini bulacaktır.Sayın başkan, değerli üyeler.Ben gerekirse vatanı, milleti, bayrağı,
devleti uğrunda canını vermeye and içmiş ve ölene kadar bu andının gereğini yapacak bir
Türk Subayı'yım. Kendi isteğimle vatanıma hizmet etmek için Denizaltı sınıfı gibi meşakkatli
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bir sınıfta görev yapmayı seçtim. Personel sayısından az yatak olması sebebi ile
Denizaltılarımızda sırayla yatılır. Yataklar da ancak bir tabut kadardır. Bırakın herkese yatağı,
Denizaltılarımızda herkese oturacak kadar bile yer yoktur. Ben bu vatan için o daracık gemide
denizin dibinde ölmeyi bile göze aldım. Benden bu vatana zarar gelir mi.Benden terörist olur
mu.Önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK'ün çizdiği yolda milletimin ve devletimin
bekaasını sağlamak, bu uğurda gerekirse savaşmak, gerekirse gazi veya şehit olmak,benim
için bir onurdur. İftira ve komplolara maruz kalsam da, hapse konsam da, ben Yüce Türk
Milleti'nin kalplerinin derinliklerinde asıl gerçeği bildiklerinden eminim.Yüce Türk
Milletimiz hiçbir zaman unutmasın ki söz konusu vatansa gerisi teferruattır düsturu her zaman
Türk Subayı'nın yaşam felsefesi olmuştur. Tabi ki bu teferruata demir parmaklıklar da
dahildir.Sayın başkan, değerli üyeler. Sonuç olarak,bir gün bu sıralarda haksız yere tutuklu
bulunan, haksız yere mağdur olan sizler de olabilirsiniz. Lütfen kendinizi bizim yerimize
koyun. Bugüne kadar adalete olan inancımız sarsıldı. Lütfen bundan sonra sizler bu inancı
tesis ediniz. Sayın savcımıza sesleniyorum. Sizler aldığınız eğitimle, tecrübelerinizle,bu
tezgahı, bu oyunu görebilecek dirayettesiniz. Eninde sonunda suçsuz olduğumuzun
anlaşılacağına, bu davadan beraat edeceğimize olan inancım tamdır,alnımız aktır.İddianameye
konu olan bir terör örgütü diye bir oluşum yoktur. Böyle bir örgüt var ise de bunun benimle
alakası yoktur. Ben hiçbir suç örgütünün üyesi değilim. Hiçbir suçum yoktur. Bu düzmece
olay yüzünden çok istediğim Denizaltı Özel İhtisas Kursunu yarım bırakmak zorunda kaldım.
Eşim Nalan ile çok başka, güzel planlarımız olmasına rağmen cezaevinde hazin bir nikah
töreni ile, yanıbaşımızda ailelerimiz olmadan evlendik. Aile bireylerim asılsız ve mesnetsiz
suçlamalara maruz kaldı. Tamamen haksız yere tutuklu bulunmaktayım. Yüce Türk Milleti
adına karar verecek olan sayın Mahkemenizin bir iftiraya uğramış olduğumuz gerçeğini
göreceğinize olan inancımla Yüce Heyetinizi selamlıyorum. Suçsuzum, tahliyemi istiyorum.
Arz ederim" şeklinde beyanda bulunduğu anlaşılmıştır.

 
23-Sanık SezginDemirel'in (Kapatılan) İstanbul 12 Ağır Ceza Mahkemesi'nin

2010/34 Esas sayılı dava dosyası ile birleşen 2010/83 Esas sayılı dava dosyasında
14/05/2010 tarihinde 2. celsede alınan savunmasında özetle;"Sayın başkan, sayın üyeler,
sayın Cumhuriyet Savcısı. Müsade ederseniz savunmama kendimi sizlere kısaca tanıtarak
başlamak istiyorum. 1985 yılında İstanbul'un Fatih ilçesinde doğdum. Babam Türk Silahlı
Kuvvetlerinde işçi olarak çalışmakta olup, halen İstanbul Kara Kuvvetleri Komutanlığı 1 Nolu
dikimevinde görev yapmaktadır. Annem ise aynı yerden emeklidir. 16 yaşında bir erkek
kardeşim vardır. Kendisi Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesinde okumaktadır. 2000 yılında,
henüz 15 yaşındayken ailem tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerine emanet edilerek Deniz
Lisesi'ne girdim. 2004 yılında Deniz Lisesi'ni bitirerek Deniz Harp Okulu öğrenimime
başladım. 2008 Yılında Deniz Harp Okulundan Teğmen rütbesiyle mezun oldum.
Mezuniyetimi müteakip Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığında açılan 11 aylık
İkmal Subay Temel Kursu'nu ikincilikle bitirerek İskenderun Deniz Er Eğitim Alay
Komutanlığı'na Mal Saymanı olarak atandım. Tutuklandığım esnada henüz 3 aydır ilk
görevimin basındaydım. Çocuk yaştan itibaren bugüne kadar iyi bir insan, iyi bir askeri
öğrenci, nihayetinde iyi bir subay olabilmek için fedakârca çalıştım.Şimdi hakkımdaki
iddialara müsaadenizle cevap vereceğim.Bütün bu iddiaların temeli, bu kirli oyunun
başlangıcı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne 15 Temmuz 2009 tarihinde gönderilen bir ihbar e-
mailine dayanmaktadır. Bu ihbar e-mailinin kimin tarafından gönderildiği halen tespit
edilememiştir. Bu e-mailde hakkımda yer alan iddiaları ele alırsak o tarihlerde oturduğum
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Yüzbaşılar Mah Kumlalı Apt 24/22 teras kat Değirmendere/Kocaeli adresi verilerek, bu
adreste uyuşturucu partileri verdiğim, buraya getirdiğim arkadaşlarımı kızlı-erkekli partiler
vasıtasıyla uyuşturucuya alıştırdığım ve uyuşturucu sattığım, uyuşturucu satışına ilişkin
kayıtları bilgisayarımda tuttuğum yine deniz kuvvetleri komutanlığındauyuşturucu kullanıp,
sattığımız bilindiği halde bu organizeyi koruyan ve himaye eden üst rütbeli subaylarca
olayların örtbas edildiği, bu subayların başında Ülkü ÖZTÜRK ve benimle sıkı irtibatlı olan
Yarbay Ali TATAR, Deniz Yüzbaşı Cenk ŞENTÜRK ve Deniz Yüzbaşı Doğan İLHAN'ın
geldiği iddiaları yer almaktadır.Bu sözde ihbar e-mailine dayanılarak 18 Temmuz 2009 saat
02.30'dan itibaren benim sınıf arkadaşlarım Teğmen Onur Can YILMAZ ve Teğmen
Abdullah Çağatay AVCI ile birlikte kaldığım evde, Emniyet birimleri tarafından arama
yapılmış ve yapılan arama sonucunda, bilahare izah edeceğim üzere, suç unsuru taşımayan bir
takım malzemelere el konulmuştur.Benim evim on kişilik bir polis ekibi tarafından dört saat
boyunca didik didik aranmış ancak ihbar e-mailinde belirtilen uyuşturucu partilerine veya
kızlı-erkekli uyuşturucu maddelere veya kızlı erkekli uyuşturucu partilerine ilişkin en ufak bir
emare dahi tespit edilememiştir. Arama esnasında el konulan Toshiba marka dizüstü
bilgisayarım yapılan inceleme sonucunda hiçbir suç unsuru bulunmadığı gerekçesiyle iade
edilmiştir. Yani sözde ihbar e-malinde belirtilen, sözde uyuşturucu satışı kayıtlarına hiçbir
şekilde rastlanmamıştır. Bu uyuşturucu organizasyonunu koruduğu ve benim ile sıkı irtibat
içinde bulunduğu iddia edilen Şehit YarbayAli TATAR, Deniz YüzbaşıCenk ŞENTÜRK ve
Deniz Yüzbaşı Doğan İLHAN ile hiçbir şekilde tanışıklığım, görüşmem, irtibatım veya
telefon konuşmam yoktur. Sizlerinde göreceğiniz üzere, dosya içerisinde bu konuda en ufak
bir delil de yoktur. Şehit Yarbay Ali TATAR ile beraber tutuklandığmız için ancak
cezaevinde tanışma fırsatı buldum. Bu vesileyle kendisine Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı
diliyorum. Bu ihbar e-mailine dayanılarak başlatılan soruşturma sonucunda Cumhuriyet
Savcılığı tarafından benim hakkımda uyuşturucu madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde
kullanmak suçlarından kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir. Diğer bir ifadeyle bu
sözde ihbar e-mailinde yer alan tüm iddiaların yalan ve iftiralardan ibaret olduğuna
Cumhuriyet Savcılığı tarafından karar verilmiştir. Bu davanın başlangıç noktasında da
temelinde de zaten bu ihbar e-maili yer almaktadır. Bu durumda da, bu olayın kirli bir tezgâh
olduğu ta başından açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır.Evimde yapılan aramada suç unsuru
taşıyan veya üyesi olduğum iddia edilen örgüte ilişkin hiçbir şey bulunamamış ise de, yapılan
arama esnasında Ceza Muhakemesi Kanunu'nun bu konu ile ilgili ihlal edilmedik maddesi
kalmamıştır. Her şeyden önce bir Türk subayı olarak benim evimde bir arama yapılacaksa bu
aramanın gecenin ikibuçuğunda baskın şeklinde yapılmasının hiçbir izahı olamaz, hiç bir
makul gerekçesi olamaz. Arama sonrasında Arama ve El Koyma Tutanağı'nın bir örneği, talep
etmeme rağmen tarafıma verilmemiştir. Ben yapılan aramada el konulan malzemelerin neler
olduğunu aramadan 7 ay, tutuklanmamdan ise 2 ay sonra iddianamenin eklerinin
yayınlanması ile öğrenebildim. Arama esnasında bu konudaki endişelerimi dile getirdiğimde
ise, bana hiç merak etmeyin,bu çuvalları mühürlüyoruz, sizin veya avukatınızın huzurunda
açılacaklar. Bu konuda size tebligat yapılacak şeklinde cevap verilmiştir. O çuvallar benim
veya avukatımın bulunmadığı bir zaman ve yerde açılmış, malzemeler incelenmiş, tutanaklar
tanzim edilmiş, hatta bana ait malzemeler tarafıma iade edilmiştir; ben ise hala, hala o
tebligatı bekliyorum. Bunun dışında, arama esnasında el konulan hiçbir dijital veri depolama
cihazının, hiçbir CD-DVD'nin yedeklemesi yapılmamıştır. Bu konuda da aramayı yapan
şahıslar, Arama ve el koyma tutanağı'nda görüleceği üzere, kendilerince bir bahare bulmuş.
Aynen okuyorum.Bilgisayarlarda ve diğer dijital veri depolama cihazlarının ve CD/DVD'lerin
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içerisinde gizlenmiş ve şifreli dosyalar bulunabileceğinden açıp incelemedilerki nerden
biliyorlarve teknik donanımın bulunmamasından, arama yerinde imajlarının
alınamayacağından denerek bilgisayar, CD/DVD ve her türlü dijital veri depolama cihazının
yedekleri alınmadan, arama sonrasında bir örneği bana teslim edilmeden, el konmuştur. Bu
bahane ile Ceza Muhakemesi Kanununun 134. Maddesi'nin etrafından dolanılmaktadır. Ceza
Mahkemesi Kanununun ilgili maddelerine dayanarak benim evimde arama yapılmakta, ancak
her nedense benim haklarımı koruyan maddeleri uygulanmamaktadır. Bizzat kanunları
uygulamakla görevli kurum ve şahıslar, kendilerince bazı bahanelerle bu kanun hükümlerine
uymayacaklarsa,Ceza Muhakemesi Kanununun varlığına da gerek yoktur, nasıl olsa isteyen
kurum ve şahıs soruşturma kapsamında istediği şekilde davranabilmektedir.Bu bahisle yapılan
aramada Ceza Muhakemesi Kanunu'nun ilgili Maddeleri ihlal edilmiş olduğundan kaldığım
adreste yapılan arama hukuk dışıdır.Ben bahse konu evde tek başıma değil, ev arkadaşlarım
Teğmen Onur Can YILMAZ ve Teğmen Abdullah Çağatay AVCI ile birlikte kalmaktaydım.
Buna rağmen İddianamede, aramada el konulan tüm malzemeler bana aitmiş gibi
gösterilmiştir.İddianamede aynen okuyorum,koridorun sonunda sol tarafta bulunan oda
şeklinde tarif edilen oda ev arkadaşım Teğmen Onur Can YILMAZ'ın odasıdır. 4050 ibareli
üzerinde 2 adet kilit şifresi bulunan James Bond çanta ve 4050 ibareli üzerinde tek kilit şifresi
bulunan James Bond çantaşeklinde tarif edilen çantalar da ev arkadaşım Teğmen Onur Can
YILMAZ'a aittir. 4050 Sayısı da zaten Teğmen Onur Can YILMAZ'ın Deniz Harp Okulu
öğrenci numarasıdır. İddianamede içerikleri gösterilen ve 2 nolu disket,4 nolu CD şeklinde
tarif edilen malzemeler bu çantaların içinde bulunmuştur.İddianamede yine iddianamede
koridorun sonunda banyonun bitişiğinde bulunan oda şeklindetarif edilen oda ise ev
arkadaşım Teğmen Abdullah Çağatay AVCI'nın odasıdır. İddianamede içerikleri gösterilen ve
l'den 7'ye kadar numaralandırılmış Aydınlık dergisi ve Doğu PERİNÇEK isimli şahsa ait
fotoğrafların bulunduğu renkli fotokopi kağıtları ,l'den 6'ya kadar numaralandırılmış Aydınlık
Dergisi Abone Formu, Sony Vaıo markadizüstü bilgisayar, Corsaır Flash Voyager Mini
ibaresi bulunan Flash disk, 8 Nolu DVD, 10 nolu DVD ve 14 nolu DVD şeklinde tarif edilen
malzemeler ise arama ve el koyma tutanağında açıkça görüldüğü üzere bu odada
bulunmuştur.Bana ait olmadıkları arama ve el koyma tutanağı ilehiçbir suç unsur
içermedikleride inceleme ve değerlendirme tutanakları ile sabit olan bu malzemelerin Sezgin
Demirel hakkında deliller ve değerlendirme gibi bir başlık altında yer almasına bir anlam
veremiyorum.İddianamenin benim hakkımdaki delillerin değerlendirilmesinin yapıldığı
bölümde, arama esnasında bulunduğu belirtilen Aydınlık Dergisinin bazı sayfalarının
fotokopileri ve Aydınlık Dergisi abonelik formları yukarıda belirttiğim gibi benimleaynı evde
kalan ev arkadaşım Teğmen Abdullah Çağatay AVCI'nın odasında bulunmuştur. Ayrıca yasal
olarak her gazete bayiinde satılan bir derginin fotokopilerinin iddianamede neden suç unsuru
olarak belirtildiğini de anlamak mümkün değildir. Aydınlık dergisi fotokopileri yine aynı
dergiye ait abone formları Abdullah Çağatay AVCI'nın odasında yer alan kitaplıktaki
ansiklopedilerin altındaki örtünün altına saklanmış olarak bulunmuştur.Bir kişinin herhangi
bir gazete bayisinden alabileceği bir dergiyi kendi evinde kendi odasında bir suç unsuru
taşırmış gibi saklayabileceğinide düünmek mümkün değildir.Peki bu nasıl olur.Bu
fotokopileri yerleştiren şahıslar bahse konu odada kalan ev arkadaşım teğmen Abdullah
Çağatay AVCI tarafından zamanından önce fark edilmesini bulunmasını istemiyorlarsa o
zaman böyle olur.Yine 10 no'lu DVD'nin içinde bulunan genelde muhalif yazarlar tarafından
kaleme alınmış günlük gazete köşe yazıları ve görüş ifade eden yazılar iddianamede benim
hakkımda delillerin değerlendirildiği bölüme yazılmıştır.Yukarıda da açıkladığım üzere bu
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yazıların içinde bulunduğu iddia edilen 10 no'lu DVD koridorun sonunda banyonun
bitişiğinde bulunan oda şeklinde tarif edilen odada bulunmuş olup, bu oda ev arkadaşım
Abdullah Çağatay AVCI'ya aittir. Ayrıca bu DVD içeriğinde de örgüt bağlantısına ilişkin
veya suç unsuru oluşturabilecek her hangi bir delil yoktur. Ancak özellikle muhalif olarak
bilinen, Türkiye'de her gün milyonlarca insanın okuduğu, yasal günlük gazete veya süreli
yayınlarda yazan yazarların köşe yazılarının iddianameye alınmasının takdirini de yüce
heyetinize bırakıyorum. İddianamede ikametin balkonundan girişi bulunan oda şeklinde tarif
edilen ise benim odamdır ve odamda yapılan arama sonucunda el konulan tüm malzemeler
yapılan incelemeler sonucunda hiçbir suç unsuru bulunmadığı ifadesiyle tarafıma iade edilmiş
ve içerikleri iddianamede konu edilmemiştir.Açıkladığım üzere her ne kadar bana ait
olmasada aynı evde kaldığım arkadaşlarıma ait odalarda bulunarak el konulduğu iddia
edilenDVD'lerden iddianamede içerikleri delil olarak belirtilen ancak neyin delili olduğunu
anlamanında mümkün olmadığı 10,11 ve 14 no'lu DVD'lerin imajlarının alındığı tarih 27
Ekim 2009'dur. Ancak bu 3 DVD haricindeki incelemesi yapılan tüm CD ve DVD'lerin imaj
alınma tarihleri 18 Temmuz 2009'dur. Yani içerikleri itibariyle delil olarak iddianameye
geçirilen bu 3 DVD'nin 3 aydan fazla bir süre imajlarının alınmamasının takdirini de sayın
mahkemenize bırakıyorum. Ayrıca muhalif köşe yazarlarının yazılarının bulunduğu iddia
edilen ve her nedense delil olarak da iddianamede belirtilen 10 No'lu DVD'ye ait 30 Ekim
2009 tarihli iki adet faklı İnceleme ve değerlendirme raporu vardır. Bu raporun birinde 10
No'lu DVD içerisinde iddianamede yer alan muhalif köşe yazarların yazılarının bulunduğuna
ilişkin hiçbir tespit yok iken,diğer inceleme raporunda bu dosyaların DVD'de bulunduğu iddia
edilmektedir.Tüm bunlar zaten hukuka aykırı şekilde yapılan arama sonucundaki el
koymaların neticesinde, el konulan dijital medyalar üzerinde yapılan tüm incelemeleride
şüpheli hale getirmektedir. Müsadenizle 10 nolu DVD'ye ait iki farklı dijital inceleme ve
değerlendirme raporu ve bahse konu 3 DVD'nin imajlarının 27 Ekim'de alındığını gösterir
raporları mahkemenize sunmak istiyorum,orada açıkça göreceksiniz.Yukarıda açıkladığım
üzere aynı evde birlikte yaşadığım ve iddianamede onlara ait olanüstelik hiçbir suç unsuru
içermeyen malzemeler delil gösterildiği halde ev arkadaşlarım ve sözde sıkı ilişki içinde
bulunduğum iddia edilen kişiler hakkında hiçbir dava söz konusu değil iken, ben hem de
aylardır tutuklu olarak neden karşınızdayım anlamakta zorlanıyorum.Evimde yapılan aramada
hiçbir şey bulunmamasına, ihbar e-mailinde yazılanların tamamının yalan ve iftira olduğunun
anlaşılmasına rağmen, hiç bulunmadığım, bir kez dahi gitmediğim bir evde bulunduğu iddia
edilen flash bellek'in içinde üç yerde ismim yazıyor diye karşınızda bulunuyorum. Hiç
görmediğim, tutuklanma sebebim olduğu halde bana gösterilmeyen, bu sebeple de açık
varlığından dahi şüphe duyduğum bir elektronik cihazın içinde Sezgin DEMİREL ismi 3 kez
yazdığı için aylardır tutukluyum. İddianameye bakınız,bu flash bellekte bana ait hiç bir iz yok,
üzerinde parmak izim yok, benimle en ufak bir ilgisi olabileceğini gösterir hiçbir delil yok.
Ayrıca belirtmek istediğim bir husus daha var. 15 temmuz 2009 tarihinde gönderilen sözde
ihbar e-mailine istinadenİstanbul Emniyet müdürlüğünceihbar e-mailinde belirtilen adreslerde
aramayapılması talep edilmiştir. Ancak ne kadar gariptirki İstanbul Emniyet Müdürlüğünün
arama ve el koyma talebinin yazısının tarihi 28 haziran 2009'dur. 15 temmuz 2009 tarihinde
gelecek olan gelecek olan diyorum çünkü henüz böyle bir ihbar e-maili yok. Böyle bir ihbar e-
mailine dayanılarak 28 haziran 2009tarihinde nasıl nasıl çalışma yürütülebilmektedir. Üstelik
flash bellek'in bulunduğu iddia edilen adreste kalan teğmen Alperen Erdoğan, teğmen Burak
Düzalan, teğmen Tarık Ayabakan ve Yakut Aksoy'un ev adresi ihbar e-mailinde İstiklal
Caddesi Yüzbaşılar Mahallesi,Paksan Ap. No:40, No:40'a dikkat etmenizi rica
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ediyorum,Daire 6 olarak yazılmış, ancak bahse konu arama ve el koyma talebinde No:6 olarak
düzeltilmiştir. Adresin doğrusuda gerçekten no:60'dır. Emniyet birimleri kendilerini neden
neden ihbarcının yalanını düzeltmek ihtiyacında hissetmiştir.Emniyet birimleri bu
arkadaşlarımın çıkartılan bilgi fişlerinde yazan adresleri tamamen farklı olduğu halde bu
adresin No:60 olduğun nereden bilmektedir.Bunlar cevaplanması gereken sorulardır.Müsade
ederseniz bahse konu 28 haziran 29 tarihli arama yapılma talebini ve adresin düzeltilmemiş
halini içeren ihbar mektubunu sayın heyetinize arzediyorum. Lütfen tarihe dikkat ediniz, 28
haziran. Şimdi müsade ederseniz ismimin geçtiği üç adet word belgesinde hakkımda yer alan
iddiaların gerçek dışı ve uydurma olduğunu, kanıtlarıyla sizlere arz etmek istiyorum. Bunların
ilki görevlendirme isimli word belgesinin içinde yer alan Aylin Duruoğlu'nun tahliye
kampanyasına genç teğmenlerin destek vermesini Sezgin Demirel organize edecek şeklinde
iddiadır.Efendim,ben Aylin DURUOGLU isimli şahsı tanımıyorum. Bu şahıs ile hiçbir
şekilde tanışıklığım, görüşmem veya irtibatım yoktur. Göreceğiniz üzere bu cümle haricinde
dosya içerisinde bununula ilgili en ufak bir delil de yoktur. Zaten hiçbir muvazzaf Türk Silahlı
Kuvvetleri personelinin her hang ibir siyasi kampanyaya veya olaya destek vermesi kanunen
mümkün değildir. Affınıza sığınarak söylüyorum, böyle bir husus gerçek olsa zaten bu olay
yüce mahkemenizin önüne gelmez böyle bir şahıs Türk Silahlı Kuvvetlerinden anında derhal
ihraç edilir.Hakkımdaki diğer iddia 2008-2009 Sonuç raporu isimli word belgesini
hazırlayanlardan biri olduğum şeklindedir.Efendim,Türk Silahlı Kuvvetleri'nde tüm
yazışmalar MY 75-1B Türk Silahlı Kuvvetleri Karargâh Hizmetleri Yönergesi'ne göre yapılır,
tüm belgeler bu yönergeye göre düzenlenir. Bu yönergedeki kurallara uygun olmayan evrak
hazırlanması mümkün değildir. Bu belgede ise birçok askeri yazım kuralı ve mantık hatası
bulunmaktadır. Bırakınız askeri yazım kuralların bu belge genel yazım kurallarına bile
uymamaktadır. Belge içerisinde tam dört kez yazı karakteri, yazı boyutu ve yazım şekli
değişmektedir. İncelerseniz sizde göreceksiniz. Belgede 1 ile 4,14 ile 16, 16 ile 17 ve 17 ile
24. sayfalar arasında olmak üzere dört farklı yazı karakteri, yazı boyutu ve yazım şekli
kullanılmıştır. Bu sözde belgenin elde edildiği 18 Temmuz 2009 tarihi itibariyle, bu belgede
Teğmen olarak anılan şahıslar, Deniz Harp Okulu 4. sınıf öğrencisi idiler. Bu şahıslar ancak
30 Ağustos 2009 tarihinde Deniz Harp Okulu'ndan mezun olarak teğmen olmuşlardır. Türk
Silahlı Kuvvetlerinde rütbeler 30 Ağustos itibariyle alınır, terfiler 30 Ağustos itibariyle yapılır
ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde hiçkimse için sahip olmadığı rütbe ibaresi kullanılmaz. Türk
Silahlı Kuvvetlerinde evrakın gizlilik derecesini belirten ibareler her sayfanın sol üst ve sol alt
köşelerine yazılır. Bu uydurma belgede olduğu gibi sayfanın arka planına, dokuz punto gazete
manşeti gibi gizlilik derecesi yazılmaz. Türk Silahlı Kuvvetlerinde yapılan yazışmalarda
dağıtım hanesi, hazırlanan evrak ancak birden fazla kişi veya birlik kuruma gönderilecek ise
açılır. Tek bir şahıs için bu belgede olduğu gibi dağıtım hanesi açılmaz. Bu Türk Silahlı
Kuvvetlerinde yapılan yazışmalarda çok temel bir kuraldır.Yine Yarbay rütbesinin kısaltması
bu belgede olduğu gibi Yrb Değil Yb şeklindedir. Türk Silahlı Kuvvetlerinde rütbe isimleri
kısaltmaları işin alfabesidir. Üniformayı giydiğiniz an bunları öğrenirsiniz. Hiçbir subay veya
ast subay sizi temin ederim ki Böyle bir yazım hatası yapmaz. Türk Silahlı Kuvvetleri
yazışma kurallarına göre, bir evrakta birden fazla personelin ismi bulunacak o şahısların ad
soyadları hemen altında sınıf ve rütbesi bulunacak şekilde simetrik olarak yan yana ve kıdem
sırasına göre yazılır. Bu belgedeki gibi İlköğretim dönem ödevi seviyesinde, dört subayın ismi
alt alta yazılmaz.Ayrıca her şeyden önce, bu sözde belgenin altına bir takım şahıslar
tarafından ismim eklenmiş olmasına rağmen ne ıslağı, ne kurusu ne de fotokopisi hiç bir
şekilde imzam bulunmamaktadır. İmzasız hiçbir evrak belge niteliği taşımaz, hukuken hiçbir
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geçerliliği yoktur. Bu sebeple, bu sözde belgeninde zaten benim hakkımda bir delil niteliği
bulunmamaktadır.Tüm bu verilerin ışığında ortaya çıkmaktadır ki bu düzmece belgeyi
hazırlayanların Türk Silahlı Kuvvetleri yazışma kuralları hakkında en ufak bir bilgisi dahi
yoktur. Bu Şahıslar, subay rütbelerinin nasıl yazıldığından dahi habersizdirler.Bu şahıslar,
subayların 30 Ağustos tarihinde rütbe aldığını bilmeyecek kadar cahildirler. Sizce, bu sözde
belgeyi, herhangi bir Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin hazırlamış olma ihtimali var
mı.Hakkımdaki son iddiaEvler ve Görevler başlıklı belgede ismimin ve ev adresimin yer
aldığı şeklindedir.Efendim,bu sözde belgede, Değirmendere ve Karamürsel'de ikamet eden
2008 mezunu deniz teğmenlere ait bekâr evlerinin büyük bir kısmı listelenmiş ve evler ve
görevler gibi bir başlıkla sözde örgüt evi havası yaratılmak istenmiştir.Bu evler, değirmendere
ve karamürsel'de ikamet eden 2008 mezunu deniz teğmenlere ait bekâr evleridir.Bu listede, ev
adresleri ile birlikte verilen teğmen isimleri hem eksik ve hatalı, hem de uydurmadır. Sizlere
arz edeceğim kira sözleşmesinde açıkça görüleceği üzere Yüzbaşılar Mahallesi Kumlalı
Apartmanı 24/22 Değirmendere adresli evi, Eylül 2008 başında sınıf arkadaşlarım Teğmen
Ehat ABACIOĞLU ve Teğmen Mehmet GÜNASLAN ile birlikte, Viya Emlak isimli büroda
emlakçilik yapan amcam Ahmet DEMİREL'in yakın arkadaşı Turhan amca ve Şükrü
GÖKŞAR aracılığıyla kiraladık. Bahse konu kira sözleşmesinide sayın heyetinize arzetmek
istiyorum.Evi kiralama kararını bahsettiğim arkadaşlarım ile birlikte verdik. Görüldüğü üzere
ben bu evi listede adı geçen şahıslarla birlikte kiralamadık. Evi kiraladıktan yaklaşık iki ay
kadar sonra ev arkadaşım Mehmet GÜNASLAN banka kredisi kullanması sebebiyle maddi
sebeplerle evden ayrıldı. O sıralarda ev arkadaşı ile anlaşamadığı için oturduğu evden ayrılmış
olan sınıf arkadaşım Teğmen Koray KEMİKSİZ yanımıza taşındı. Yani Koray KEMİKSİZ,
Ehat ABACIOĞLU ve ben üçümüz beraber kalmaya başladık. Sonra Mayıs 2009 başında,
kursları sona erdiği için Ehat ABACIOĞLU ve Koray KEMİKSİZ evden ayrıldı. Onların
yerine yine sınıf arkadaşlarım olan Teğmen Onur Can YILMAZ ve Teğmen Ömer Faruk
GANİOĞLU taşındı.Haziran 2009başında,kursusonaeriptayiniçıktığıiçinÖmerFaruk
GANİOĞLU evden ayrıldı. Sonrasında Temmuz 2009 başında misafirhanede kalmakta olan
sınıf arkadaşım Teğmen Abdullah Çağatay AVCI yanımıza taşındı. Aramanın yapıldığı 18
Temmuz 2009 Tarihinde evde Onur Can YILMAZ, Abdullah Çağatay AVCI ve ben üçümüz
beraber kalmaktaydık. 15 Ağustos tarihinde de evi boşaltıp ayrıldık. Görüldüğü üzere evler ve
görevler isimli liste, hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Bu listede, sözde örgüt evi
olarak nitelenen adreste beraber kaldığım Teğmen Onur Can YILMAZ hakkında terör örgütü
üyesi olmak suçlamasıyla ifadesi dahi alınmadan kovuşturmaya yer olmadığına karar
verilmiş.Diğer ev arkadaşım Teğmen Abdullah Çağatay AVCI'nın ismi soruşturma konusu
dahi olmamıştır. İki sıradan vatandaşın kaldığı örgüt evi mi olur.Bir de benim, ikisinin gözü
önünde örgütsel faaliyet yürüttüğüm iddia ediliyor.Bu sözde listede, 38 kişinin ismi
geçmektedir. Ancak listede adı geçen kişilerden sadece 17'si suçlanmaktadır. Geri kalan 21
kişinin 7'si hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiş, diğer 14 kişinin ismi
soruşturma konusu dahi olmamıştır. İddia makamı bu listeyi doğru kabul ediyor ise, yani bu
listede yer alanevlerin örgüt evi şahısların da örgüt üyesi olduğunu iddia ediyor ise niçin diğer
21 kişi hakkında dava açılmamıştır.Yok, bu listenin doğruluğu şüpheli ise ve bundan dolayı
diğer 21 kişi hakkında dava açılmamış ise, o zaman bu belge neden benim örgüt üyesi
olduğuma dair delil olarak sunulmaktadır. Kaldı ki, bir ev adresi elde etmek zor bir iş değildir.
Herhangi bir ev adresini gizli bir bilgi de değildir. Örnek olarak, bahse konu bu adresi, şu an
bile, geçen sene yemek siparişi verdiğim yemek salonu, damacana su siparişi verdiğim su
istasyonu veya Değirmendere'ye taşındığım ilk hafta ikamet kaydımı yaptırdığım Yüzbaşılar
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Mahallesi muhtarlığından rahatlıkla öğrenebilirsiniz.Sayın başkan, sayın üyeler,bizler Türk
subayları olarak, baba parası ile eğitim almadık. Bizler Türk milletinin kısıtlı kaynakları ile
bizlere sağladığı imkânlarla, bu imkanlara her gün şükretmeyi öğrenerek yetiştirildik. Bizlerin
üzerinde her akşam evine bir somun ekmekten fazlasını götüremediği halde, devlete vergisini
son kuruşuna kadar ödeyen vatandaşların, şehit evladının tabutu başında vatan sağ olsun bir
evladım daha var, o da bu vatana feda olsun diye ağlayan şehit anasının, şehit evladının tabutu
başında oğlumun yarım kalan vatan borcunu ben tamamlayacağım diye haykıran şehit
babasının hakkı vardır. Bu yük, ölene kadar, ölene kadar her birimizin omuzlarındadır ve işte
bu mesuliyet yükü, her şeyden, ölümden bile ağırdır omuzlarımızda bu yük, aklımızda
Harbiye'ye girerken ettiğimiz yemin varken yüce Türk Milletini ve Türkiye Cumhuriyetini
korumak için, canımız pahasına mücadele edeceğimize and içtiğimiz vatan haini teröristlerle
aynı kefeye konmak, aynı suçlamaya maruz kalmak nefes aldığım her an ruhumu yakmaktadır
ve karşınızda bu yangının acısıyla haykırıyorum. Ben kutsal ocak Harbiye'de yetişmiş, mazisi
insanlık tarihinden bile eski olan Türk Ordusunun şerefli bir subayıyım.Ben terörist
değilim.Efendim,içeriği hakkında dahi bilgi sahibi olamadığım,saçmalık derecesindeki
uydurma ve düzmece belgelerde ismimin geçiyor olmasının beni terör örgütü üyesi olmak gibi
bir suçlama ile karşı karşıya bırakmasını şiddetle reddediyorum. Yüce Türk adaletinin
temsilcileri olarakburada yaşanan adaletsizliği haksızlığı göreceğinize, temsil ettiğiniz kutsal
değerler adına bu haksız esarete artık bir son vereceğinize yürekten inanıyor tahliyemi talep
ediyorum, sayın heyetinize saygılarımı sunarım arz ederim" şeklinde beyanda bulunduğu
anlaşılmıştır.

 
24-Sanık Fatih Göktaş'ın (Kapatılan) İstanbul 12 Ağır Ceza Mahkemesi'nin

2010/34 Esas sayılı dava dosyası ile birleşen 2010/83 Esas sayılı dava dosyasında
14/05/2010 tarihinde 2. celsede alınan savunmasında özetle;"Sayın başkan, mahkemenin
değerli üyeleri ve sayın C. Savcım. Bu suçlamaları tümüyle reddediyorum. Çünkü bu
olaylarla ilgili hiçbir bilgim yoktur. Bu olaylarlarla ilk tanışmam 3 aralık 2009 perşembe
günüBeşiktaş Adliyesine gitmemle gerçekleşmiştir.Savcı bey bana ihbar mektubunu
gösterdiğinde tam anlamıyla şoka uğradım. Mektupta benim uyuşturucu kullandığım ve
dağıttığım yazıyormuş. Oysa ben hayatımdauyuşturucu görmedim. Ondan sonra bana
gösterilen içindeevler ve görevler yazan bir kağıtta benim harp okulu sorumlusu olduğum ve
boşalan evlerin bana bildirileceği yazıyordu. Bunun ne sorumlusu olduğunu ve boşalan
evlerin niye bana bildirileceğini hala anlayabilmiş değilim. Sonra iddianameden okuduğum
kadarıyla, 2008-2009 sonuç raporu isimli word belgesinde benim hakkımda proje
liderlerimizden. Burak Amaç'la beraber çok başarılı bir sene geçirdi. Yönetim kadromuzda
yer aldı. Harp Okulundaki birçok bilgi ve belgeye ulaşmamızda yardımcı oldu. Kendisi
yaptığı çalışmalardan dolayı ödüllendirildi. AÖ ile kalacak.Yönetim Kadrosu içinde kalmaya
devam etmeli. Güvenilir, birçok ismi biliyor. Yönetim kadromuzun 2 numaralı elemanı. AAY
kontrolünde yetişti. Her türlü toplantı ve faaliyete katıldıyazıyor. Ben neyin proje lideriyim ve
neyin yönetim kadrosunda yer aldım çok merak ediyorum. Harp Okulunda hangi bilgi ve
belgeye ulaşıp da kime vermişim onu da bilmiyorum. Harp Okulunda bir öğrencinin
ulaşabildiği tek doküman ders kitaplarıdır.Ayrıca burada ödüllendirildiğim yazıyor. Beni kim
ödüllendirmiş ve benim niye haberim yok. Ayrıca burada AÖ ile kalacağım yazıyor. Ayhan
Özgün benim arkadaşımdırve beraber kalma gibi bir durumumda yoktur. Ayrıca yönetim
kadrosunda kalmaya devam etmeliymişim ve birçok ismide biliyormuşum ve yönetim
kadrosunun 2 numaralı elemanıymışım. Benim niye bunlardan haberim yoktur. Ne hangi
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yönetim kadrosu hangi 2 numara,zerre kadar fikrim yok. AyrıcaAAY kontrolünde yetişmişim.
Kimdir bu AAY, ne yetişmesi. Kim beni yetiştirmiştir, benim bunlardan niye haberim yoktur.
Ayrıca her türlü toplantı ve faaliyete de katıldığım yazıyor. Bunlar hangi toplantı ve hangi
faaliyetlerdir. Burda benim her türlü toplantı ve faaliyete katıldığım yazıyor ve benim bunlarla
ilgili zerre kadar bilgim yoktur. Zaten hayatım boyunca ne bir toplantıya ne bir faaliyete
katıldığımı hatırlamıyorum. Ayrıca şunuda belirkmek istiyorum başkanım. Her hangi bir
şekilde ailemle beraber kaldığım evde arama yapılmamıştır, aynı zamanda laptop'um da
incelenmemiştir ve kendi tuttuğum bir evde yoktur.Hiçbir olayla ilgili hiçbir bilgim yokken ,
sırf bu yazılanlardan ötürü kendimi terör örgütü üyesi olmaktan yargılanıyor buldum.Ben
Deniz Lisesi ve Deniz Harp Okulunda 8 senelik zorlu bir eğitimden sonra bu sene teğmen
çıkmış bir Türk Deniz Subayıyım. Daha mesleğimin ilk yılında kendimi böyle garip bir
durumun ortasında buldum. Ülkeme daha iyi hizmet edebilmek için mesleğini öğrenmeye
çalışan ben şimdi terör örgütü üyesi olmakla itham ediliyorum. Bu da beni en derinden
yaralamaktadır. Oysa benim bu olaylarla ilgili zerre kadar bilgim yoktur. Kötü niyetli insanın
birisi, beni karalamak için bir senaryo yazıp beni de bu senaryonun içine atmış ve bu yüzden
teröristlikle suçlanıyorum.Oysaki benim yegane amacım kendimi mesleğimde yetiştirerek
ülkeme yararlı bir deniz subayı olmaktır. Bana yöneltilen bu suçlamaları tamamiyle
reddediyorum çünkü bu olaylarla ve kişilerle ilgili hiçbir bilgim ve ilgimbulunmamaktadır.
Arz ederim" şeklinde beyanda bulunduğu anlaşılmıştır.

 
25-Sanık Burak Amaç'ın (Kapatılan) İstanbul 12 Ağır Ceza Mahkemesi'nin

2010/34 Esas sayılı dava dosyası ile birleşen 2010/83 Esas sayılı dava dosyasında
14/05/2010 tarihinde 2. celsede alınan savunmasında özetle;"Deniz teğmen Burak Amaç,
sayın başkan sayın mahkemenin değerli üyeleri ve sayın savcım. Şahsıma yapılan bütün
suçlamaları reddediyorum. İddianamede belirtilen konular, kişiler ve olaylar hakkında hiçbir
bilgim ve ilgim bulunmamaktadır. Sekiz yıllık askeri öğrencilik ve bir yılı doldurmakta
olduğum subaylık hayatımda hiçbir zaman bir grupta, örgütte ve benzeri bir yapıda
bulunmadım. Sahibinin belli olmadığı bir flash bellekte bulunduğu iddia edilen ve kimler
tarafından yapıldığı belli olmayan word ve excel dosyaları yüzünden bir Türk subayına
yapılabilecek en ağır suçlama olan terör örgütüne üye olmak yani bir nevi terörist olarak
adlandırılarak suçlanıyorum. Hakkımda yapılan bütün suçlamalara teker teker cevap
vereceğim.Birinci olarak diğer-new forder-Burak'tan gelen excel belgesinin hangi Burak'tan
geldiği belli değildir. Bu excel dosyasının bu davada adı geçen Buraklardan birinden mi yoksa
başka bir Burak'tan mı geldiği belli değil. Hiçbir şekilde bilgim, ilgim ve alakam olmayan bir
excell dosyasında bulunan bilgilerden dolayı suçlanmış bulunmaktayım.3 Aralık 2009
Perşembe günü ifade vermek üzere çağırıldığım Beşiktaş Adliyesi'nde davanın savcısı
tarafından şahsıma Ali Tatar yarbay,Yarbay Ali Tatar'ın senin adına referans verildiği
söylendi. İfademde de belirttiğim gibi Ali Tatar yarbayı sadece ismen tanıyorum. Ben Deniz
Lisesi'ndeyken kendisinin bizim sınav kağıtlarının onaylayan kısmında ismi ve imzası
bulunmaktaydı. Kendisini tanımam sadece bundan ibarettir. Kendisi hiçbir dersimize
öğretmen olarak girmemiştir. Hiçbir zaman ne okul dışı, ne de okul içi bir diyaloğumuz
olmadı. Hiçbir irtibatım olmayan hayatımda hiç bir kere bile konuşmadığım Ali Tatar
Yarbayla birlikte suçlanmam akıl dışıdır.İkinci olarak diğer klasörü 2008-2009 sonuç raporu
adlı word belgesi hakkında aynı excel dosyasında olduğu gibi hiçbir bilgim yoktur. Bu
belgede benimle ilgili 2008-2009 yılı faaliyetlerimizde yönetim kadrosunda yer almıştır ve
verilen görevleri yerine getirdi denilmektedir. Ben hayatım boyunca hiçbir grubun içinde
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bulunarak bir faaliyette bulunmadım. Hiçbir faaliyette bulunmadığım ve dahil olmadığım bir
grubun yönetim kadrosunda bulunmam tamamen gerçek dışıdır.Cep telefonumun kayıtlarına
bakıldığında görülecektir ki, bu davada adı geçen sanık veya diğer kişilerle hayatım boyunca
hiçbir telefon görüşmem olmamıştır. 2008-2009 yılında ben hala Deniz Harp Okulu'nun 4.
sınıf öğrencisiydim. Hafta içleri Deniz Harp Okulu'nda kendi yatakhanemde, haftasonları ise
emekli deniz subayı olan babamın evinde ikamet etmekteydim. Bu iki adres dışında hiçbir
adreste ne bulundum ne de ikamet ettim.Üçüncü olarak toplantı kararları mayıs adlı word
belgesinin ilk maddesi tuttuğumuz evlerden boşalanlarının adreslerinin Harp Okulu'ndan
Burak AMAÇ ve Fatih GÖKTAŞ'a iletilmesi olarak geçtiği iddianamede belirtilmektedir.
İfademin alınması sırasında savcılık tarafından bana gösterilen adresleri bilmediğimi dile
getirdim. Hayatımda hiç görüşmediğim ve hiçbir diyaloğum olmayan insanlardan boşalan
evlerin adresini alabilmem mümkün değildir. Bu iddia mantığa uymayan tezatlık
içermektedir. Öncelikle şahsıma kimse tarafından evler ve bu evlerin adresleri hakkında bir
bilgi verilmedi. Hiçbir bilgimin olmadığı bu evler hakkında şahsım adına nasıl bir bağlantı
oluşturulduğunu anlayamamaktayım.Dördüncü olarak diğer evler ve görevler adlı word
belgesinde 12 adreste yer alan evler ve bu evlerde kalacak teğmenlere ait listenin bulunduğu
bu listede şüphelinin adının Burak AMAÇ-Suat olarak geçtiği ve söz konusu örgütlenme
içinde Harp Okulu ve Deniz Lisesi sorumlusu olarak görevlendirildiğim iddia edilmiştir.
Savunmamın daha önceki kısmında belirttiğim gibi bu 12 evin adreslerini bilmemekteyim.
Askeri öğrencilik ve subaylık hayatımda hiçbir zaman Harp Okulu'nda ve Deniz Lisesi'nde
sorumluluk alacak bir görevde bulunmadım. 2005 yılında mezun olduğum Deniz Lisesi'yle bu
tarihten itibaren hiçbir irtibatım olmamıştır. Hiçbir irtibatım, alakam ve bilgim olmadığı halde
Deniz Lisesi sorumlusu olmam tamamen gerçek dışıdır. Hayatımda hiçbir zaman Suat ismini
kullanmadım. Bana bu isimle hitap eden hiç kimse bulunmamaktadır. Gerek sınıf
arkadaşlarım gerekse de birlikte görev yaptığım subaylardan hiçbiri bana bu isimle hitap
seslenmemiştir. Ben Deniz Harp Okulu'nda hiçbir yapıda bulunmadığım için okulumun
sorumlusu olmam da mümkün değildir.Bu davada adı geçen teğmenler ve diğer kişilerle
hayatım boyunca ne okul içi ne de okul dışı hiçbir zaman diyaloğum, irtibatım olmadığı halde
aynı örgüttebulunmamızmümkündeğildir.Ceptelefonukayıtlarımbudavada bulunan kişilerle
hiçbir irtibatım ve görüşmem olmadığını açıkça belirtmektedir.Hatta sınıf arkadaşım olan ve
bu davada adı geçen teğmen Fatih GÖKTAŞ'ta bile cep telefonumun numarası
bulunmamaktadır.2 Aralık 2009 Çarşamba gecesi Fatih benim cep telefon numaramı başka bir
sınıfarkadaşımı arayarak öğrenmiştir. Beni arayarak Burak yarın Beşiktaş Adliyesi'ne gitmek
üzere sabah kaçta Merkez Komutanlığında bulunmamız gerekmektedir diye sormuştur. Bu
kadar birbirinden kopuk ve diyaloğu olmayan kişilerin biraraya gelip örgütsel bir yapıda
bulunması mümkün değildir. Bu tamamen atılan büyük bir iftiradır. Sayın başkan ayrıca
benim annem ve babamla kaldığım Değirmendere tokcan mahallesindeki evim ve Laptopum
aranmamıştır, incelenmemiştir.Dokuz yılını doldurmak üzere olduğum Deniz Kuvvetleri
Komutanlığında gerek şahsım, gerek ailemi gerekse de kurumumu zor duruma düşürecek ve
utandıracak hiçbir harekette bulunmadım. Her zaman ülkemin değerlerine yaraşır şekilde
çevremdekilere örnek bir Türk vatandaşı olmaya çalışarak, bir Türk subayına yakışır şekilde
yaşadım ve yaşamaya devam edeceğim. Sekiz yıllık Deniz Lisesi ve Deniz Harp Okulu
yıllarında dersine çalışan, spor yapan, yabancı dilini geliştirmeye çalışan, okulunun
kurallarına uyan örnek bir öğrenci olmaya çalıştım. Arkadaşlarıma ve çevreme her zaman
titizlikle yaklaştım. Herhangi bir yanlı düşüncesi olan kimseyi çevremde bulundurmadım.
İddianamenin başında belirtilenin aksine hayatımın hiçbir zamanında uyuşturucu ve benzeri
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madde kullanmadım. Kullanan hiçbir kimse çevremde olmadı. Olsaydı zaten bu kişilerin
benim çevremde bulunmasına izin vermezdim. Hiç kullanmadığım ve hiç ilgim, alakam
olmadığı uyuşturucu konusunda ihbar mektubunu gönderen şahsiyet tamamen iftiralarla
benim onuruma ve meslek hayatıma saldırmaktadır. Bu durum beni, ailemi ve sevdiklerimi
her açıdan yıpratmaktadır. Bir Türk subayına yakışmayacak iftiralara mahruz kalmak şahsıma
çok ağır gelmektedir. Ben 13 yaşında girdiğim ve babamdan devraldığım denizcilik mesleğini
her zaman için layıkıyla yapmaya çalıştım. Ailemden aldığım terbiye ve okulumda bana
öğretilen ahlak bu iddianamedeki şahsıma yapılan tüm suçlamaların mümkün olmadığını
göstermektedir. Ben sivil lisede veya üniversitede kendi imkanlarımla okuyup öğrenim
görmedim. Ülkemin vatandaşlarının verdiği vergilerle Deniz Lisesi ve Deniz Harp Okulu'nda
okudum. Vatan ve millet sevgisi bana ailem ve okulum tarafından en üst mertebede
öğretilmiştir. Ben, bu Peygamber ocağına girdiğim gün vatanım ve milletim uğruna
gerektiğinde ölmeye ant içtim. Girdiğim ve devam etmekte olduğum bu yolda durmaksızın,
sapmaksızın ömrümün sonuna kadar yer alacağım. Bu iddianamede şahsıma yapılan
suçlamalar benim kişilik ve karekterime tamamen aykırı ve sahip olduğum değerlere tamamen
zıttır.Sahibi belli olmayan kolayca her insan tarafından hazırlanabilecek word ve excel
dosyalarından dolayı çok acıdır ki terör örgütüne üye olmak suçundan suçlanmış
bulunmaktayım. Nasıl mümkün olabilir ki hayatımda hiç görüşmediğim teğmenlerle biraraya
gelerek terör örgütüne üye olabilirim. Yaklaşık 10 yıldır kullandığım cep telefonumun
kayıtlarına bakılarak bu davayla ilgili hiçbir kimseyle hiçbir suretle görüşmediğim çok
açıktır.Bütün bunlara rağmen bir Türk subayına yapılabilecek en ağır suçlama olan terör
örgütüne üye olmak suçu şahsıma çok ağır gelmektedir. Ben vatanım için ölmeye bile
hazırken sanki bölücü teröristler gibi suçlanmayı şahsıma ve kurumuma yapılabilecek en
büyük hakaret olarak algılıyorum. Üstüme atılan terörist iftirasını, bir bakıma vatan hainliği
suçlamasını,adımın hiç alakamın olmadığı bir şeyle anılmasını kabul edemiyorum.
Savunmamı mezuniyet töreninde ettiğim yeminle bitirmek istiyorum. Şerefimle
doğdum,şerefimle yaşayacağım ve şerefimle öleceğim., sayın başkan ve sayın mahkemenin
diğer üyeleri. Hieç alakam ilgim olmayan bu davadan beraat ederek şu an atandığım ve Aden
körfezinde deniz teröristleriyle görev yapan Gelibolu gemisine bu davadan beraat ederek
katılmak istiyorum arz ederim" şeklinde beyanda bulunduğu anlaşılmıştır.

 
26-Sanık Burak Özkan'ın (Kapatılan) İstanbul 12 Ağır Ceza Mahkemesi'nin

2010/34 Esas sayılı dava dosyası ile birleşen 2010/83 Esas sayılı dava dosyasında
14/05/2010 tarihinde 2. celsede alınan savunmasında özetle;"Sayın başkan değerli
üyeler,öncelikle müsadenizle özgeçmişimi kısaca, özgeçmişimden kısaca bahsettikten sonra
hakkımda ileri sürülen suçlamalarla iddiaları yanıtlandıracağım. Ben 1988 yılında Ankara'da
doğdum,ilk, orta ve lise öğrenimimi Ankara'da tamamladıktan sonra 2008-2009 eğitim
öğretim yılında Deniz astsubay meslek yüksek okulu'nu kazandım ve halen bu okulun 2.
sınıfında öğrenimime devam ediyorum.Deniz astsubay meslek yüksek okuluna başladığım
2009 yılında ayrıntılı bir güvenlik tahkikatından geçirildim. Müracatımda hiçbir eksiklik
bulunmayarak askeri okula kabul edildim. Henüz 21 yaşındayım, herhangi bir sabıkam yok.
Askeri öğrenimim boyunca disiplin soruşturması dahi geçirmedim. Yasalara uygun
davranmayı kendime ilke edindim.Askeri okulda yatılı öğrenimime devam etmekteyim.
Ailemle birlikte ve onların yanında ikametgah ediyorum. İddianamede belirtildiği gibi kendi
adıma kiralanmış bir evim yoktur.Hakkımda ileri sürülen suçlama ve iddialar.İlk
iddia,soruşturmalar arasında yer alan ihbar mektubundaki Deniz Astsubay öğrencisi Burak
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ÖZKAN uyuşturucuları Samet Et isimli kasabın sahibi Levent ÇAKIN'dan temin ederek Sahil
Sitesi A Blok Daire 12Karamürsel adresinde uyuşturucu partileri düzenleyerek piyasa elde
etmektedir şeklindedir.Sayın başkan, değerli Üyeler ve sayın savcım.Öncelikle Samet Et
isimli kasabın sahibi olan Levent ÇAKIN'ı hayatımda hiç görmedim ve tanımıyorum. Kasap
dükkanının bile nerde olduğunu bilmiyorum. Bu yaşıma kadar bırakın uyuşturucu
pazarlamayı uyuşturucunun nasıl bir şey olduğunu görmedim, bilmedim satmıyorum.. Benim
bu tip işlerle uzaktan yakından alakam olamaz.İhbar mektubunda uyuşturucu temin edilen
yerler başlığı adı altındaki bölümde isimleri geçen şahısların hiçbirini tanımıyorum. Hatta
iddianamede adı geçen ve birlikte yargılanmakta olduğum şahısların hiçbirini
tanımıyorum.İddianeme içerisinde gerek sanık teğmenler gerekse sanık kasap Levent
ÇAKIN'ı tanımadığım gibi herhangi bir görüşmem ve irtibatım olduğuna dair vede telefon
irtibatım bulunduğuna dair hiçbir bilgi, bulgu yada delil yoktur. Ortaya konulamamıştır. İkinci
iddia, Kocaeli ili Değirmendere ilçesi Yüzbaşılar Mahallesi İstiklal Caddesi Paksan Apt. No:
60 Daire 6 sayılı adreste yapılan aramada Data traveler ibareli Kingston marka Flash bellekte
yer alan faaliyet raporu şeklinde başlayan isimlerle sona eren 28 sayfadan oluşan 2008-2009
sonuç raporu isimli bilgisayar çıktısı belgenin Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulunda
faaliyet gören gösteren askeri öğrenciler hakkındaki rapor aşağıdaki gibidir başlıklı bölümde
yer alan Çağatay TAMER ile ilgili notta DAMYO'nun sorumlusu ÇT'dir. Kendisine DAMYO
sorumluluğu verildiği zamandan itibaren görevini en iyi şekilde yapmaya çalışmış Burak
ÖZKAN'A tutturduğumuz ve DAMYO'nun faaliyetleri için kullandığımız Karamürseldeki
eve mevcut öğrencilerin gelip gitmesi ve yeni elemanların eve getirilmesi hususunda üstün
gayret göstermiştir şeklindeki açıklamadır.Sayın Başkanım,örgüt tarafından tutturulduğu
söylenilen evin müsadenizle nasıl ve ne şekilde tutulduğundan biraz bahsedeyim. Ben 2008
yılının Eylül ayında askeri okula başladım. Her askeri okulda olduğu gibi Deniz Astsubay
Meslek Yüksek Okulun'da da 2. seçim aşamaları olarak bilinen mülakat, spor ve sağlık
kontrolleri yapılmaktaydı. Ailem bu aşamalar boyunca beni yalnız bırakmak istememiş ve bu
heyecanıma benimle birlikte ortak olmuştur. Bu aşamaları takip ederken Karamürselde birkaç
gün otelde kalma zorunluluğumuz oldu, ancak bu bölgede ailece kalınacak otellerin az olması
ve olanların da pahalı olmasından dolayı biraz sıkıntı yaşadık ve benle birlikte annem-babam
Karamürselde küçük bir ev kiralamanın ilerisi için daha rahat olacağını düşündük. Daha sonra
ben intibak eğitimi olarak bilinen temel askerlik eğitimimi almak üzere okuluma katıldım.
Karamürseldeki o evi annem adına tutmuştum. İntibak eğitimimi tamamlayıp eğitim öğretim
dönemine geçtikten sonra ailesi garnizon içinde ikametgah edenlerin gerekli belgeleri
tamamladıktan sonra ailesinin yanına hafta sonları evci olarak çıkabileceğini öğrendim ve
okula bu yönde işlemlerin başlatılması için müracaat ettim.Sayın Başkanım evin annemin
üzerine olduğuna dair belgeler burada, müsadenizle sunuyorum.Annem ve babamın sadece
Karamürsele geldiklerinde beraberce olmamızın dışında hiçbir amaç ve gayemiz olmamasına
rağmen ÇT ile ilgili notta Burak ÖZKAN'a tutturduğumuz ve DAMYO faaliyetleri için
kullanılan ev sizce o ev olabilirmi.Ayrıca bizim evci çıktığımız adres merkez komutanlığınca
sık sık denetlenmekte olup iddianamede geçtiği gibi örgüt faaliyetleri için kullanılacak bir ev
değildir. Ben askeri okula, askeri okulda haftanın altı günü yatılı kalmaktayım. Sadece bir
günlük bir zamanda annemle birlikte kalırken iddianamede belirtildiği üzere örgüte eleman
kazandırmak, partiler düzenlemek gibi faaliyetlere hangi zaman aralığında yapabilirim. Bunu
okula yeni girmiş bir öğrencinin hatta rütbeli personelin bile yapma imkanı yoktur.Sayın
Başkanım,müsaadenizle anneme ait evin aranması ve sonrası ile ilgili bilgileri vermek
istiyorum.Okulumun yaz tatili döneminde benimde ailemle birlikte Ankara'da bulunduğum
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17.07.2009 günü gece saat 03:00 civarında Sahil Sitesi A Blok 12 Nolu Dairede İstanbul 12.
Ağır Ceza Mahkemesinin 2009/1056 teknik takip nolu kararıyla benim ve ailemin
bulunmadığı bir ortamda binamızdan bir gözlemci ve hiç tanımadığım ikinci bir Burak
ÖZKAN isimli şahıs nezaretinde Narkotik Şube Müdürlüğü arama yapmıştır. Anneme ait cep
telefonu,banka kartı gibi malzemelere el konulmuştur. El konulan malzemeler üzerinde
yapılan incelemeler sonucunda tutulan tutanak ve raporlarda tahkikata esas olduğu
değerlendirilen herhangi bir bir kayda rastlanmadığı belirtilmektedir. 20.07.2009 tarihli
doküman inceleme tutanağı ve 20.07.2009 tarihinde telefon inceleme tutanağı içeriklerine
göre bu malzemelerin için Emniyet Müdürlüğü yetkililerince herhangi bir bir değerlendirme
yapılmasına gerek duyulmamıştır.Ayrıca 07.01.2010 tarihli İstanbul Kriminal Polis
Laboratuarı Müdürlüğünün el yazısı tetkiki raporunda Albay Tayfun DUMAN'dan gelecek
fizibilite'ye göre Uğur ve Metin Paşaya yapılacak operasyonun detay ve tarihlerini Levent
BEKTAŞ, Orhan YÜCEL Albay üzerinden iletecek. Size teslim edilen malzemelere korunaklı
bir yerde tutunuz ibareli beyaz renk kağıda siyah renk mürekkepli kalemle yazılmış yazılar
benim daha önce vermiş olduğum 03.12.2009 tarihli 4 sayfalık istiktap tutanağındaki örnek el
yazıları ve imzalarım ile karşılaştırılmış ve benim elimin mahsulü olmadığı kanaatine
varıldığı görülmüştür.Bu raporlarda annemin kiraladığı evde arama sırasında bulunan tüm
materyalin herhangi bir suç ve suça dayalı unsurları taşımadığı resmi raporlarla tespit
edilmiştir.Ayrıca özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafindan 28.01.2010
tarihinde 2009/1570soruşturma noluEk soruşturmayayer olmadığına dair karar ile diğer bazı
sanıklarla birlikte hakkımda uyuşturucu madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde kullanmak
suçunu işlediğime dair kamu davası açılmasını gerektirecek nitelikte delil ve emare
bulunmaması nedeniyle atılı suçtan kamu adına takibat yapılmasına yer olmadığına karar
verilmiştir.Son iddia olarak word belgesinde yer alan 10 sahil kısmında Sahil Sitesi A Blok
Daire 12Burak ÖZKAN-Yalın kod adlı kayıtların yer almasıdır.Ben 1988 yılında Ankara'da
doğdum, doğduğum bu günden, doğduğum günden bu yana kadar adım Burak ÖZKAN'dır.
Hiçbir zaman kod adım veya bu şekilde bir lakabım olmadı. Tüm çevrem ve ailem bana Burak
diye seslenir, öyle bilirler. Kod adım yoktur. Kabul etmiyorumAyrıca sayın Başkanım,
örgütteki adım Yalın ise niye ÇT ile ilgili notta Burak OZKAN'a tutturduğumuz ev diye
geçiyor. Diğeryerlerde Burak ÖZKAN diye geçmesinide anlamış değilim.Sayın
başkanım,değerli üyeler ve sayın savcım,Sonuç olarak ailemden aldığım terbiye ve eğitim ile
halen öğrenci olarak bulunduğum kurum tarafından bana verilen eğitim ve disiplin
çerçevesinde gerek devlete gerekse ülkeme ve birlikte yaşadığım insanlara herhangi bir bir
zarar verebilmem mümkün değildir. Hatta imkansızdır.Benim başkalarına ait hiçbir resmi ve
geçerlilik kazanmamış niteliği bulunmayan belge kimliği belirsiz, imzasız ve adressiz ihbar
mektuplarıyla suçlanmam ceza sorumluluğunun şahsiliği kuralına dolayısıyla Anayasanın 30.
maddesi hükmüne aykırıdır.Herhangi bir bir suç işlememiş olmama rağmen ve öğrenci
kimliğimle huzurunuzda bulunmaktan dolayı son derece üzgünüm. Bu süreci bana yaşatan,
ihbar mailini gönderen kişinin yakalanmasını ve hakkında yasal işlem yapılmasını
saygılarımla talep ediyorum" şeklinde beyanda bulunduğu anlaşılmıştır.

 
 
27-Sanık Yiğithan Göksu'nun (Kapatılan) İstanbul 12 Ağır Ceza

Mahkemesi'nin 2010/34 Esas sayılı dava dosyası ile birleşen 2010/83 Esas sayılı dava
dosyasında 14/05/2010 tarihinde 2. celsede alınan savunmasında özetle;"Sayın başkan,
değerli üyeler ve sayın Cumhuriyet savcım.Öncelikli olarak her biri 10 ayı aşkın süredir
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tutuklu bulunan silah arkadaşlarıma ve hepimizin hayattaki en değerli varlığı olan zaman
kavramına olan saygımdan dolayı savunmamı kısa tutacağımı belirterek sözlerime kendimi ve
bu süreç içerisindeki konumumu, şahsıma yüce adaletimizin ve emniyet teşkilatımızın
referans alarak ülkemizin üzerinde oynanan oyunlara alet edilmeye çalışıldığı isimsiz bir kâğıt
parçası vesilesiyle suçlanmakta olduğum TCK Madde 134 silahlı terör örgütüne üye olmak ve
örgüt amacı doğrultusunda patlayıcı madde bulundurmak suçlamasını kesinlikle kabul
etmediğimi belirterek başlamak istiyorum.1986 yılında Ankara'da doğdum. Babam
üniversitede öğretim üyesi, annemse yüksek ziraat mühendisidir. İlk ve orta öğrenimimi
Adana'da tamamladım. Deniz Kuvvetlerinin 2001 yılında açmış olduğu askeri lise sınavlarını
kazanarak 2001 yılında Deniz Lisesine giriş yaptım. Yani şanlı ve şerefli Türk Ordusu ve
onun ayrılmaz parçası güzide Türk Deniz Kuvvetlerine katıldığımda henüz 15
yaşındaydım.Deniz Kuvvetleri Eğitim Kurumlarının personeline uygulamış olduğu eğitim
programları Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın internet sayfasında yada bilgi edindirme
servisinden kimliğinizi belirterek bu iki kelimenin altını çizmek istiyorum ulaşmak
mümkündür. Çünkü Deniz Kuvvetlerinde herhangi gizli saklı bir yapılanmaya müsamaha
gösterilmemektedir.Şu an huzurunuzda bulunan tutuklu ve tutuksuz sanık sıfatlı bizler, 8 yıl
boyunca yatılı ve zorlu bu eğitimi tam olarak şu an içinde bulunduğumuz bu haksız durumlara
karşı duruşumuzu koruyabilmek için aldık. Şu an kendimizi ne kadar iyi savunabilirsek yarın
ülkemiz aynı duruma düştüğünde aynı şekilde ülkemizin hakkını savunabilmek için,
masumları koruyabilmek için sayın Cumhurbaşkanımızın imzasını taşıyan diplomalar ile 30
Ağustos 2008 tarihinde subay naspedilerek bahriyemize giriş yaptık.Ev Tutmamızdan
bahsetmek istiyorum. Bahse konu Merkez Mahallesi, Hürriyet Caddesi 75. Yıl Sitesi, B Blok
D:10 Değirmendere adresli evi Temmuz 2008 tarihinde benim en güvendiğim ve askerlik
geçmişimdeki ilk arkadaşlarımdan olan Deniz Teğmen Faruk AKIN ve Deniz teğmen
Barbaros MERCAN ile beraer birlikte ve tamamen kendi hür özgür irademizle tuttuk. Evi
tutmamızın tamamiyle gerekçesi de uzun süreden beri alınan bu zorlu eğitim sürecinden
sonrasında rahatlamaktı.Sayın başkan, değerli üyeler ve sayınCumhuriyet savcım.Sizler
askerliğinizi yapmış kişiler olarak sabah erken kalkmanın, paket ve hazır kahvaltılar
yapmanın,üzerinizi hep temiz tutmanın zorluğunu bilmektesiniz.Sabah pijamalı kahvaltı
yapabilmenin rahatlığı, huzurunu ve asker şahıslar üzerindeki motivasyonunun asker şahıslar
dışında kimsenin anlamasını beklemiyorum. Ancak hangi terör örgütü üyesi teröriste karargah
evinde ki kahvaltısı annesi babası tarafından hazırlanıp gönderilir. Hangi karargah evi üyesi
teröristlere komşuları pişirmiş oldukları yemekleri sıcak sıcak yesinler diye kaplarla
gönderirler ve ayrıca hangi terörist kendi evine anasını babasını, akrabalasını komşusunu
komutanlarını çağırarak o evde birlikte zaman geçirir.Ben ailemi üzülmemeleri için buraya
bile çağırmamışken, böylesine bir iftiraya sessiz kalmam mümkün değildir. Ben bu şekilde
geçen Subay Temel Kursundan sonra, 5 Haziran 2009 tarihinde tayin olmam gerekçesiyle
Karamürsel Eğitim Merkezi Komutanlığından 17 Haziran 2009 tarihinde yeni görev yerim
olan TCG BARTIN Komutanlığı Muhabere Subayı olarak gemime katılışımı yaptım. Bu
iddiamın doğruluğunun kanıtlanabilmesi açısından asker ibilgi içerdiğinden dolayı TCG
BARTIN Komutanlığına tezkere yazılarak bu bilgilerin getir i lmesini  talep
ediyorum.Muhabere subaylığının yoğun ve yorucu bir görev olması ayrıca içimdeki meslek
aşkı ve kendimi kısa sürede amirlerime ispat edebilme, onların güvenini kazanabilmek
maksadıyla gemimde ikamet ederek yoğun ve hızlı bir şekilde, esas mektebimiz olan kıta
hizmetimi tecrübelenebilmek maksadıyla başarı ve onurla görevimi icra etmeye başladım.
Görevimin yoğunluğundan ve yeni mesleğimi icra edebilmenin heyecanı ve mutluluğundan
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bu süre zarfında arkadaşlarımı arayamadım, hal hatır soramadım. Onun için evden ayrıldığım
süre zarfında gelişen olaylar hakkında sizlere herhangi bir bilgi bilmediğimden dolayı
veremeyeceğim. Haziran 2009 tarihi itibariyle ben ve gemim NATO görevi icra etmemiz
dolayısıylaAv. İrfan SÜTLÜOĞLU'nun bana ulaşması neticesinde evin aranmasını ve eski ev
arkadaşlarımın ve ebedi silah arkadaşlarım olan dolayısıyla benimde başıma örülmüş olan bu
vahim, üzücü, iğrenç ve iftiralarla dolu süreci haber aldım. Haber almamı müteakip gelişen
süreçte 2 ay kadar yurtdışında gemimle beraber görev icra etmem dolayısıylaolayların
vehametini ancak aralık ayı itibariyle vakıf olabildim. Bu Can ciğer arkadaşım şu an sanık
sıfaklı dostlarımla beraber terörist damgasıyla yarglıanmak hepimizin içlerini çok
yakmaktadır ki ben özellikle kendi şahsını ilerdede savunmamda belirteceğim şahsi
gerekçelerimden dolayı bu yargılanmayı gerçekten bende kabul edemiyorum. Ayrıca bunu en
az benim kadar suçsuz olan kendi silah arkadaşlarımında kabul edemediklerini bilerek en az
benim kadar onlarında herbirinin temiz olduğuna inanmıyor, bliyorum. Çünkü deniz
kuvvetlerinde alınan eğitim zafiyet,alınan eğitim süresincede ve beraber geçirmiş olduğumuz
zamanlardan dolayı bizim birbirimize güvenimiz tamdır. Her hangi bir şekilde ne Deniz
kuvvetleri personelinin arasına nede bizlerin arkadaşlık bağlarının arasına nifak
sokulamayacaktır. DolayısıylaKocaeli İli, Değirmendere İlçesi, Yüzbaşılar Mahallesi, İstiklal
Caddesi, Paksan Apartmanı No:60 D:6 sayılı adreste yapılan aramada ele geçen Data Traveler
2 GB 04183-322A00LF ibareli Kingston Marka Flash Bellekte ele geçen belgede adımın
karşılığında yer alan ve kimler tarafından hangi amaçla yazıldığını bilmediğim Güneş kod adı
altında yer alan yapılanmayı kesinlikle kabul etmiyorum.Örgüt amacı doğrultusunda patlayıcı
madde ve mermi bulundurmak suçlaması hakkındaki savunmam ise yukarıda izah ettiğim gibi
ben Merkez Mahallesi, Hürriyet Caddesi 75. Yıl Sitesi, B Blok D: 10 Değirmendere
adresinden evi 5 Haziran 2009 tarihinde terk ettim. Sürecin başlamasına neden olan ihbar
üzerine aramalar 18 temmuz 2009 tarihinde yapılmış. Evden ayrıldığım tarihten yaklaşık bir
buçuk ay sonra bir kişi nasıl olurda bir buçuk ay önce ayrılmış olduğu evden kendi ayrıldıktan
sonra hiçbir şekilde uğramadığı bir evde bulunan ve iddia edilen patlayıcı maddeleri
bulundurmak suçuyla yargılanabilir.Bu akıl ve hukuka aykırı bir suçlamadır. Ayrıldığım ve
hiçbir şekilde uğramadığım ifadeler önceincelendiğinde görülmektedir. Bu nedenle üstüme
yüklenmek istenen bu suçlamayıda kabul etmiyor ve şiddetle reddediyorum.Ben bu içinde
bulunduğumuz sürecidaha iyi bir şekilde idrak edebilmesi için değerli basın
mensuplarımızada burdan bir gönderme yapmak istiyorum. Öğrencilik yıllarında göstermiş
olduğum disiplin, başarı ve çaba sonrasında sancaktar ve sancak muhafızı olarak ülkemizin
şanlı şerefli sancağını taşıdım, korudum. Onun bir ülkenin onur ve şeref timsali olduğunu
hepinize hatırlatmak isterim. Üzerinde sadece günümüzün izlerini değil, geçmişimizi ve
özgürlüğümüzü taşıdığını hatırlatmak isterim. Ben kendi kimliğimi bir kenara bırakıp sadece
ülkemize, atalarımıza ve bize bıraktıkları mirasa acıyorum. Çünkü bir ülke düşünün ki,
terörist başı bebek katilinin resimleri ellerinde, dağlarda askerlerimizi şehit eden vatan
hainleri barış elçisi olarak Habur giriş kapısından karşılanmakta, ülkesinin onur ve
şereftimsali sancağını canı pahasına koruyan şanlı şerefli bir subay sadece isimsiz adsız
iftiralarla dolu bir kağıt parçası yüzündenortaya atılmış komplolar yüzünden terörist sıfatıyla
şu an karşınızda savunmasını yapmaktadır.Sözümü şu an yanı başımızdaki gerek gözü yaşlı
gerekse hem kendi ailemiz hem de merhum Ali Yarbay'ımızın ailesine Sokrates'in eşini
tesellisini hatırlatarak bitirmek istiyorum. Sokrates idama mahkum edildiğinde hepimizin
bildiği gibi karısı yanına giderek Sokrates seni suçsuz yere idame decekler diye konuşur, seni
haksız yere öldürüyorlar Sokrates der. Sokrates'de tüm olgunluk ve erdemiyle şöyle cevap
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verir. Haklı yere öldürselerdi daha mı iyi olurdu.Yukarıda arz ve izaha çıktığı nedenlerden,
diğer tutuklu ve tutuksuz sanık ifadelerinden ve iddianame ve eklerinde incelendiğinde
anlaşılacağı üzere suçlamalarla uzak yakın hiçbir ilişkim yoktur bu nedenle beraatime karar
verilmesini saygı ile arz ve talep ediyorum" şeklinde beyanda bulunduğu anlaşılmıştır.

 
28-Sanık Oğuz Dağnık'ın (Kapatılan) İstanbul 12 Ağır Ceza Mahkemesi'nin

2010/34 Esas sayılı dava dosyası ile birleşen 2010/83 Esas sayılı dava dosyasında
14/05/2010 tarihinde 2. celsede alınan savunmasında özetle;"Sayın başkan, saygıdeğer
üyeler ve sayın C. Savcım. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki bugün burada sanık sıralarında
oturanarkadaşlarımın varlığı kanıtlanmamış olan terör örgütüne üye olduğuna ve bu örgüt
içerisinde görev aldığına hayatım boyunca hiç şahit olmadım.Benim ise saderce bir terör
örgütüne değil 25 yıllık hayatım boyunca herhangi bir parti,dernek ve topluluğa üyeliğim söz
konusu değildir.Ben 15 Ağustos 1984 yılında terör örgütünün Türkiye'deki ilk hareketi olan
Şemdinli ve Eruh ilçelerinde yaptıkları baskında Şemdinli Lisesi Müdürü olarak bu baskını
yaşayan bir babanın oğluyum ve bu gibi olaylardan her zaman nefret ederek yetişen bir
kişiyim.Bugün burada sanık sıralarında oturuyorum fakat birazdan anlatacağım olayları
dinledikten sonra hepsinin bir tesadüfler zinciri olduğunu ve bir kişinin başına sadece
filmlerde gelebilecek olaylardan ibaret olduğunu göreceksiniz. İsmimi iddianamede sanık
olarak gördüğüm andan itibaren düşünüyorum ki benim bugünleri yaşamam gerekiyormuş ve
yaşıyorum.Yüce Türk adaletine olan güvenim her zaman sonsuzdur.İnanıyorum ki hakkımda
isnat edilmiş olan suçların asılsız oldukları en kısa sürede açığa çıkacaktır.Bu sözlerimden
sonra iddianamede yer alan suçlarımın asılsız suçlar olduğunu kanıtlamak açısından kısaca
kendi hayatımdan bahsetmek istiyorum.Ben 6 Nisan 1985 yılında Bilecik'in Pazaryeri
ilçesinde dünyaya geldim.Babam 28 yıl bu ülkeye okul müdürü olarak hizmet etmiş,bu ülke
için faydalı bireyler yetiştirmiş bir öğretmendir. Annem ise ev hanımıdır.Bir abim vardır ve
kendisi Eskişehir'in Alpu ilçesinde Tarım Kredi Kooperatifinde ziraat mühendisi olarak
çalışmaktadır.Babamın öğretmen olması nedeniyle yurdumuzun çeşitli illerinde
bulunmuşuzdur. Ben Bilecik'te dünyaya geldim ve 8 yaşına kadar burada büyüdüm.Daha
sonra babamın tayinin Balıkesir'in Susurluk ilçesine çıkmasıyla birlikte Susurluk'a
taşındık.İlkokul ve ortaokul eğitim öğretim hayatımı Susurluk'ta tamamladım.2000 yılında
Deniz Lisesi'ne girdim.2004 yılında Deniz Lisesinden mezun olarak Deniz Harp Okulu'na
geçtim.4 yıllık harp okulu yaşantımdan sonra ,30 Ağustos 2008 tarihinde Deniz Teğmen
olarak mezun oldum.Bizler 8 yıllık Deniz lisesi ve Deniz Harp Okulu hayatımız boyunca
yatılı ve toplu yaşadık,bizler teneffüshanemizde ki bir televizyonun karşısında saat 19.00'da
haberleri beraber izledik saat 21.45'te şampiyonlar ligi maçlarında takımlarımızı hep beraber
destekledik.Aynı kısımlarda ders çalıştık.Bizler devletimizin bizlere sağlamış olduğu bu
imkanlardan hiçbir zaman gocunmadık her zaman gurur duyduk.Fakat sizde takdir edersiniz
ki 8 yıllık yorucu bir eğitim maratonunun sonunda biraz olsun dinlenmek ve ev yaşantısına
olan özlemimizi gidermek için bir eve sahip olma bir eve sahip olmanın hepimizin hakkı
olduğunu düşünüyorum. 200 kişilik sınıfımızda bazı arkadaşlarımız ailelerine yardım etmeleri
ve bazı arkadaşlarımızın da kredi ödemelerinden dolayı misafirhanede kalmayı tercih ettiler.
Çoğumuz ev tutarak Subay Temel kursunu tamamladık. Ben ve arkadaşım Halil Can Akince
Subay Temel Kursunun başlarında Karamürsel Eğitim Merkezi komutanlığına yakın olması
nedeniyle Doğa Sitesi Begonya Apartmanı 8 numaralı daireyi kiraladık.Bizler Subay Temel
Kursunda kısımlara ayrıldık,bu kısımlara ayrılırken Deniz Harp Okulu mezuniyet derecemiz
baz alındı,arkadaşlarım Sinan Efe Noyan ve Faruk Akın ile birlikte aynı kısımda olmam
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tamamen şanstır.Faruk arkadaşım harp okulunu dereceyle bitirmiş ve bu nedenle kısım
kıdemlisi olmuştur.Arkadaşım Faruk Akın'a ait olan harici hard disk de bulunan belgelerim
adlı klasörün içindeki Subay Temel Kursu B kısmı isimli liste kurstaki kısım
listemizdir.Listenin başında da kısım kıdemlisi olması nedeniyle arkadaşım Faruk Akın
vardır. Aynı listeye Karamürsel Eğitim Merkezi Komutanlığından ulaşılabilir.İsimlerimizin
yanlarında adres ve telefonlarımızın bulunması herhangi bir durum olduğunda arkadaşımızın
bizlere en kısa sürede ulaşması içindir ve bu bilgilerin kendisinde bulunması normaldir.Aynı
şekilde Subay Temel Kursu'ndaki diğer kısım kıdemlisi arkadaşlarda okulu dereceyle bitiren
arkadaşlarımızdır ve onlarda da kendi kısımlarının bilgileri onlardada kendi kısımlarının
bilgileri mevcuttur.Bu arkadaşların kimler olduğu kimler olduğu Karamürsel Eğitim Merkezi
Komutanlığında bulunmaktadır ve istenirse bu arkadaşlarımızın bu konudaki bilgilerine
başvurulabilir.Kurs başladıktan 2,5 ay sonra ben ve arkadaşım Halil Can Akince evde
yaşadığımız kişisel nedenlerden dolayı evlerimizi ayırma kararı aldık.Ben tahmini olarak 28
Kasım 2008 gibi Doğa sitesindeki evden ayrılarak Değirmendere/Kocaeli'nde oturan
arkadaşlarım Murat Kaykı ve Tevfik Kerim Kaya'nın yanına taşındım.Burada Subay Temel
Kursu'nu bitirene kadar oturduk.27 Nisan 2009'da tayin kuralarımızı çektikten sonra ev
arkadaşlarımın tayinlerinin Gölcük dışına çıkması sebebiyle evi boşaltmaya karar verdik ve
benim tayinim de Ana Limanı Gölcük olan Lojistik Destek Gemileri Komodorluğu TCG
Albay Hakkı Burak Komutanlığı Muhabere subaylığı görevine çıktı. Muhabere subaylığı
görevinin görev öncesi kursu 5 haftaydı ve ben bu beş haftayı evde değil Karamürsel Eğitim
Merkezi Komutanlığının subay misafirhanesinde geçirdim.Misafirhaneye taşınmadan önce
misafirhanede ihtiyacım olmayacak eşyalarım vardı.Bunları taşındığım eve yakın evi olan
arkadaşım Deniz teğmen Burak Kırımgiray'ın evine götürdüm. Burak arkadaşımın da tayini
Erdek'e çıkmıştı.Burak'da eşyalarım sadece 1,5 ay kaldı çünkü görev öncesi kursunu
tamamladıktan sonra evini boşaltıp Erdek'e taşındı.Burada olan eşyalarım için Burak'ın evine
en yakın evi olan Faruk arkadaşımdan arabam olmadığı için rica ettim sen al ve eve götür ben
daha sonra eşyalarımı senden alıp memlekete giderken götürürüm dedim.Faruk'da bana bu
konuda, yardımcı oldu ve eşyalarımı Burak arkadaşımın evinden kendisi alarak evine
götürmüştür. Arkadaşım Burak Erdek'te Mayın Filosu Komutanlığında çalışmaktadır istenirse
bu konudaki bilgilerine başvurulabilir. Ben Faruk arkadaşımın evine hiç gitmedim ve
eşyalarımın orada hangi odada kaldığını görmedim ve evlerinin anahtarı da bende hiç
bulunmamıştır.Bir şeyi daha belirtmek isterim ki benim tayinim Gölcük'e çıkmıştır fakat ev
tutmamamın nedeni tayinimin çıkmış olduğu geminin yoğun faaliyetleri ve bankadan çekmiş
olduğum krediyi ödememden dolayıdır.Görevimi yaptığım TCG Albay Hakkı Burak Gemisi
Akaryakıt gemisidir.45 Gün Trabzon ve 45 gün Kıbrıs rotasyon görevi yapmaktadır.2009 yılı
içerisinde 195 gün ana limanı olan Gölcük'ten ayrı kalmıştır.Bu nedenlerden dolayı vaktimin
çoğunu rotasyon görevleri nedeniyle Trabzon ve Kıbrıs'ta gemide geçirecektim.Bu bilgileri
tayinim çıktıktan sonra gemiyiziyarete gittiğimde komutanımdan öğrenmiştim ve ev
tutmamaya karar vermiştim.Eşyalarımın da arkadaşlarımda kalmasını rica etmiştim.Muhabere
Subaylığı görev öncesi kursumun bitmesinden sonra gemideki görevime 8 Haziran 2009
tarihinde başladım.Gemide dizüstü bilgisayar kullanımının yasak olduğunu öğrendim ve
Sinan Efe Noyan arkadaşımın tayini de çalıştığım gemiyle aynı komodorluğa bağlı olan TCG
Yarbay Kudret Güngör gemisine çıkmıştı.Diğer eşyalarımın da onların evinde bulunmasından
dolayı kendisinden rica ettim ve dizüstü bilgisayarımın da diğer eşyalarımın yanında
kalmasını istedim.Bilgisayarımı da eve götürmemiş Sinan arkadaşıma vermiş ve Sinan
götürmüştür.Sinan ve Faruk arkadaşlarımın evlerinde eşyalarım bu nedenlerden dolayı
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bulunmuştur. Fakat kendim hiçbir zaman eve gitmemiş ve evin anahtarı bende hiç
bulunmamıştır.Ayrıca Diz üstü Bilgisayarımda herhangi bir suç unsuru içeren bilgi, belge ve
kayıtlara rastlanmamış olup, tarafıma iade edilmiştir.Evde yapılan aramalarda bana ait olan
bir ajanda bulunmuştur.Savcılıktaki ifademde hatırlamıyorum demiştim. İddianamenin
eklerine baktığımda ajandanın içeriğini inceledim ve bana ait olduğunu gördüm.Ajanda bana
aittir kapak sayfasında babamın ismi olan İbrahim DAĞNIK yazar.Fakat iddianamenin 18.
Sayfasında benim ismimin yazıldığı belirtilmiştir.Orada bir yanlışlık vardır. Bende ajandayı
babamdan almıştım.Ajanda memleketimiz ve ailemin ikamet ettiği yer olan Balıkesir'in
Susurluk ilçesindeki Kariyer Dershanesine aittir.Ajanda babam emekli olmadan önce
Susurluk'ta ilköğretim okulu müdürü olması sebebiyle kendisine hediye olarak verilmiştir.
İçerisinde bulunan bilgiler İngilizce çalışırken yazdığım kelimeler, Subay Temel Kursunun ilk
haftasında görmüş olduğumuz askeri lojistik dersine ait notlar ve Kursun ilk 2,5 ayında
birlikte kaldığım Halil Can Akince arkadaşımla kalırken bir şans oyunu olan On numara
oynuyorduk ve bu oyun için çok çıkan sayılar hakkında istatistik yapmıştık .Buradaki sayılar
istatistik yaptığımız şans oyununa ait sayılardır ve herhangi bir şifrelemeye dayanan bilgi
içermemektedir.Ajandamın üzerinde yazan 2004 Kariyer Dershanesi Ufukların Ötesi Uzak
Değil ibaresi de dershanenin kendi sloganı olup 2006 yılında aynı sloganla basılmış olan
ajandayı müsaade ederseniz size vermek istiyorum.Aynı zamanda Kariyer dershanesi şuanda
da Susurluk'ta eğitim vermeye devam etmektedir.Ajandayı isterseniz vereyim başkanım.
İddianamenin eklerinin 2.klasörünün 35'inci sayfasında yer alan Hava Kuvvetleri ibaresinin
altında ismim bulunmaktadır.Bu listenin nasıl hazırlandığı ve benim niye hava kuvvetleri
altına yazıldığım konusunda hiçbir bilgim yoktur.Ben 2000 yılından bugüne kadar Deniz
Kuvvetleri bünyesinde bulunuyorum ve 10 yıllık geçmişim boyunca hiçbir zaman hava
kuvvetlerine geçme gibi bir talebim ve isteğim olmamıştır. 10 yıldır Barbaros MERCAN
arkadaşımı tanırım ve sohbet ederim fakat hiçbir zaman hava kuvvetlerinden konuştuğumuzu
hatırlamam.Bu belgenin tamamen bir hayal ürünü olduğunu ve hazırlayan kişinin de hayal
dünyası geniş iyi bir senarist olabilecek kapasiteye sahip bir kişi olduğunu düşünüyorum.Bu
belge ve hava kuvvetleriyle herhangi,bir bağlantım yoktur.Ben bahriyeli olmaktan her zaman
gurur duymuş bir deniz subayıyım ve hayatımın sonuna kadar da kuvvetimi değiştirmek gibi
bir düşüncem olmayacaktır.Son olarak telefonumla görüştüğüm kişilerle yaptığım konuşmalar
iddianamede yer almaktadır.Adı geçen Emine ÖZTÜRK arkadaşım Ülkü ÖZTÜRK'ün
annesidir.Ülkü arkadaşımın ailesini tanıyorum ve Ülkü tutuklandıktan sonra annesine geçmiş
olsun dileklerimi iletmek,annesinin moralini yükseltmek ve bir nebze olsun üzüntüsünü
hafifletmek için aramıştım.Bir başka adı geçen kişi İrfan SÜTLÜOĞLU'dur.Kendisi Faruk ve
Sinan arkadaşlarımın avukatıdır.Sinan ve Faruk arkadaşlarımın evlerinde yapılan aramalarda
dizüstü bilgisayarım ve eşyalarım alınmıştı.Kendisini eşyalarım ve bilgisayarım hakkında
bilgisi var mıdır diye aramıştım.İletişim tespit tutanaklarında X erkek şahıs diye adı geçen kişi
benim gibi benim gibi deniz subayı olan arkadaşım Burak KIRIMGİRAY'dır.Diğer kişi olan
Ertuğrul OGULBULAN'da Deniz Harp Okulu'nda kros takımı antrenörlüğü yapmış bir
kişidir.Burak arkadaşım kendisi kros takımındaydı ve Ertuğrul Hoca ile Burak arkadaşım
aracılığıyla tanıştım.Ertuğrul Hoca'nın Ordu ilinde havuz yaptırma işi vardı ve o işe para
vererek ortak olur musun diye sormuşlardı,bende daha sonra kendilerine maddi durumumun
uygun olmadığını belirterek ortak olamayacağımı söyledim. Burak arkadaşım ve Ertuğrul
Hoca ile bu nedenlerden dolayı telefon görüşmem olmuştu. Sonuç olarak 2000 yılında Deniz
Kuvvetlerine katıldım ve almış olduğum 8 yıllık eğitimin sonunda Atatürk ilke ve
inkılaplarına bağlı,vatanını ve milletini seven ve bu uğurda canını hiç çekinmeden, gözünü
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kırpmadan verebilecek bir deniz subayı olarak 2008 yılında Deniz Harp Okulundan mezun
oldum. Hayatım boyunca ülkeme nasıl daha faydalı ve yararlı olabilirim diye düşündüm ve
ülkeme daha faydalı bir deniz subayı olmak için sürekli kendimi geliştirerek çalıştım.Burada
sanık sıralarında oturmak beni üzüyor.Bizler bu ülkenin askerleri,bu ülkenin vergileriyle
yetişmiş bireyleriyiz.Bizler hayatımızın hiçbir dakikasında bu ülkenin zararına olabilecek bir
şey düşünmeyiz.Bunu düşünecek kişiyi Ulu Önder Atatürk'ün ebedi başkomutanı olduğu TSK
mensubu olarak aklımıza getiremeyiz ve düşünmek bile istemeyiz.Ayrıca iddianamenin
1.klasörünün 82. Sayfasında krizden çıkış ibaresi belirtilmektedir.Bu ibareDoktor Deming
Edwards adlı yazarın bir kitabının adıdır.Ajanda üzerinedekitap ismi diye alınmış ufak bir
nottur. Kitap 1996 yılında Arçelik Anonim şirketi tarafından yayınlanmıştır.Kitabın kapak
sayfası burdadır sayın başkanım.Sayın başkanım,sayın heyet, bizler meslek hayatının başında
olan teğmenler olarak bırakın terör örgütüne herhangi bir örgüte üye olacak zamana sahip
değiliz.Bizler yaşadığımız bu sıkıntılardan arınmış olarak Türk Donanmasındaki yerlerimizi
almak ve ülkemize faydalı bir deniz subayı olarak görevlerimize devam etmek
istiyoruz.Kendime isnat edilmiş suçları kabul etmiyor beraatime karar verilmesini talep
ediyorum arz ederim" şeklinde beyanda bulunduğu anlaşılmıştır.

 
29-Sanık Koray Kemiksiz'in (Kapatılan) İstanbul 12 Ağır Ceza Mahkemesi'nin

2010/34 Esas sayılı dava dosyası ile birleşen 2010/83 Esas sayılı dava dosyasında
14/05/2010 tarihinde 2. celsede alınan savunmasında özetle;"Sayın başkan, saygıdeğer
üyeler ve sayın C. Savcım. 11 şubat 1986'da samsun'da doğdum. Annem çarşamba
adliyesi'nde memur, babam ise 19 mayıs üniversitesi öğrenci işlerinde memur olarak
çalışmaktadır. İlk ve orta öğrenimimiSamsun'da tamamlamamı müteakip 2000 yılının ağustos
ayında deniz lisesi'ne girdim. Girdiğimdeki düşüncem ve şu andaki düşüncem haal geçerlidir.
Kurtuluş savaşı'nda sırf bizlerin daha rahat yaşaması için gözlerini kırpmadan şehit düşen
atalarımızın bu güzide emanetine böylesine kutsal bir görevle sahip çıkmak. Şimdi ise sayın
iddia makamı bana şu suçlamaları yapıyor. Silahlı terör örgütüne üye olma ve aynı suçu
işleme kararıyla birçok kişiye ait kişisel verileri hukuka aykırı olarak kaydetmek. 2004
yılından deniz lisesi'nden, 2008 yılında ise deniz harp okulu'ndan bilgisayar mühendisi olarak
mezun oldum. Ben sayın iddia makamının iddia ettiği gibi terör örgütüne üye olmak
isteseydim zaten deniz lisesi'ne değil hiç emek sarf etmeden çabucak iddia edilen bu makama
gelmek içingüneydoğu'da bir dağa çıkar, kendi askerime, kendi polisime, kendi öğretmenime
kurşun sıkar ve sonra da sınırdan davullar ve zurnalarla karşılanırken otobüsün tepesinden
halka çiçek atar ve bu durumda bana bu yakıştırmayı yapanlara cevap vermiş olurdum.İşte
burada en çok gururuma dokunan nokta bu.Onlar barış elçisi bizler ise terörist oluyoruz.
Şimdi sizlere bu iddianamenin sadece iddiadan ibaret olduğunu bazı dikkatimi çeken yerlere
değinerek açıklamaya çalışacağım. Öncelikle de şunu belirtmek isterim ki ben burada diğer
arkadaşlarımın yaptığı savunmalara genel olarak katılmakla beraber bu konulardan mesleki
yaşantımız öğrencilik hayatımız gibi konularda zaman açısından kayıp olmaması maksadıyla
aynı konulara ve savcılığa çağrılma sürecim ile ilgili belgelerde elinizde olduğu için bu
konularada değinmeyeceğim.Bende diğer arkadaşlarım gibi 8 yıllık bir askeri öğrenciliğin
hitamında bir nebze olsun yaptığımız işin stresinden uzaklaşmak için ev tuttum. İlk tuttuğum
ev deniz teğmen Abdullah Çağatay Avcı ile tuttuğum merkez mahallesi profesör Muammer
Aksoy cad. köşk apt. Değirmendere'de tuttuğumuz dairedir. Evi Çağatay ile tutmamızın
sebebi deniz lisesi ve deniz harp okulundan gelen samimiyetimizdir. Bu evi mayıs 2008
tarihinde tuttuk ve temmuz 2008 tarihinde 2007 yılında denizharp okulundan mezun olan ve
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subay temel kursunu tamamlayan 2 teğmenden devraldık. Yani bu ev tutma durumu sadece
bizim sınıfımıza özgü değildi. Fakat aynı evi paylaştığımızda bazı anlaşmazlıklar yaşadık ve
evden ayrılma kararı aldık. Ekim kasım 2008 gibi bu evden taşındım.İkametim de halen bu
adreste bulunmaktadır. Daha sonra misafirhanede kalmak istemediğim için yeni bir ev
bakmaya başladım ve o sırada ev aldığı için maddi sıkıntı yaşayan ve bu nedenle evden
ayrılacak olan arkadaşım deniz teğmen Mehmet Günaslan'ın yerine yüzbaşılar mah.
yüzbaşılar cad. kumlalı apt. 24-22 değirmendere adresindeki deniz teğmen Sezgin Demirel ve
deniz teğmen Ehat Abacıoğlu'nun kullandıkları daireye taşındım. Yine bu eve de hiçbir örgüt
tarafından yerleştirilmedim, sadece samimi olduğum arkadaşlarım oldukları için kendi
irademle bu eve taşındım. Bu ev benim iddianamede geçen 1 Kumlalı adresinde teğmen
Koray Kemiksiz parantez içinde Tolga olarak belirtilen adrestir. Subaytemel kursunu
müteakip herkesin tayin yeri belli oldu ve bende kendi isteğimle denizaltıcı olabilmek için
mayıs 2009 yılında denizaltı eğitim merkezi'nde kursiyer subay olarak göreve başladım ve bu
nedenle de yalı mah. leyla atakan cad. dizman apt. no:24 d:7 değirmendere adresine
marmaris'e tayin olan ancak gemisinin gölcükte tersanede bulunması nedeniyle henüz evi
boşaltmamış olan deniz teğmen Ufuk Uçar'ın yerine yine benim gibi denizaltı kursuna
başlayan deniz teğmen Oğuzhan Bilge Sağlam ve deniz teğmen Ali Seyhur Güçlü'nün
yanlarına taşındım. Yine bu eve de kendi irademle birlikte denizaltı kursuna başlayacağım
arkadaşlarımla oturmak istediğim için taşındım. Şimdi bu durumda benim dikkatimi çeken
konular benim adım ihbar mailinde Oğuzhan Bilge Sağlam ve Ali Seyhur Güçlü ile kaldığım
son taşındığım evde geçiyor. Fakat beni burada sanık ve var olmayan bir örgüte üye yapan ev
ise bir önceki oturduğum Ehat Abacıoğlu ve Sezgin Demirel ile birlikte oturduğumuz kumlalı
apartmanındaki dairedir. Bu Durum bende şu fikri uyandırmaktadır, bu kimseye ait olmayan,
nereden çıktığı hala anlaşılamayan 2 gb'lık taşınabilir bellek içindeki bilgiler ve belgeler ben
ve diğer bu durumda olan arkadaşlarımın yeni evlerine taşınmadan önce hazırlanmış zaten o
evlerde oturan insanları sanki o evlere birileri yerleştirmiş gibi göstermektedir 18 temmuz
2009 günü saat 02:30 sularında başlayıp evde kimsenin olmamasına rağmen çilingir
yardımıyla kapının açılıp evimizin aranması daha doğrusu talan edilmesi ve bazı kişisel
eşyalarımıza el konulması sonrasında herhangi bir suç unsuruna rastlanmaması, buzdolabının
arkasına ve banyo dolabının altına bakılmaması, adalet bakanlığı'nın 23 numaralı genelgesi
uyarınca asker kişilerin sivil suçlarında ceza muhakemesi işlemleri bizzat cumhuriyet savcısı
tarafından yapılması gerektiği halde cumhuriyet savcısı bulunmaması ki arama tutanağında C.
Savcısının imzası yoktur ve ayrıca hakkımdaki uyuşturucu veya uyuşturucu madde ticareti
yapma veya sağlama, kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek veya
bulundurmak suçları hakkında 28 ocak 2010 tarihinde verilen ek kovuşturmaya yer
olmadığına dair kararla bu durumu açıklar niteliktedir. İhbar mailinde geçen deniz teğmen
Barış Yavuz'un adresi ise sadece karamürselbey eğitim merkezi'ne verdiği ve sadece 12 gün
ev bulana kadar kaldığı adrestir ki bu da adreslerimizin karamürselbey eğitim merkezi'nden
alınmış olduğunu düşündürmektedir. Yine dikkatimi çeken diğer bir konu ise ihbar mailinde
benim olarak gösterilen telefon numarasının benim olmamasına daha önce hiç böyle bir
numara kullanmış olmamama rağmen ve benim şu anda kullandığım numaranın da benim
üstüme olmamasına, babamın üstünedir, benim olmamasına rağmen benim telefonumun ne
şekilde yetkililer tarafından öğrenilip teknik takip yapıldığıdır. İddianamenin 24 ve 25' inci
sayfalarında belirtilen ve yine kime ait olduğu belli olmayan 2 gb'lık taşınabilir belleğin
içinden çıktığı söylenen bazı belgelerde yaşasın Türkiye ve kürdistan halklarının bağımsızlık
demokrasi ve sosyalizm mücadelesi gibi cümlelerin bulunmasına ve evlerde bulunan kitap,
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belge, dergi, broşür gibi malzemelerinde bizi pkk sempatizanı yapmasına rağmen sözde
hazırlayanlarının içinde benim de bulunduğum iddia edilen ve yine aynı bellekte bulunan
2008-2009 sonuç raporu isimli word belgesinde iddianamenin bu iddianamenin 31'inci
sayfasında da geçiyor, teğmen TA hakkında ki kim olduğunu bu belgede diğer adı geçenler
gibi bilmiyorum, ADD tarafından özel olarak yetiştirilen öğrencilerden, tam bir kürt
düşmanı,her türlü faaliyetlerde kullanılabilir ibarelerinin yer alması bizim bu sözde
örgütümüzün de ne kadar tutarsız ve ne kadar uydurma olduğunu ispatlar nitelikte olduğunu
düşünüyorum. Yine bu raporlar baştan sona incelendiğinde sadece daha önce arkadaşlarımın
bahsettiği askeri yazışma yazım hatalarının dışında da birçok harf eksikliği ve cümle
düşüklüğü gibi yazım hatalarının bulunması da bu belgenin ne kadar telaş ve acele
içindehazırlandığının göstergesi olup biran önce bizi karalamak isteyenler tarafından baştan
savma hazırlanmış olduğunun göstergesidir. Ayrıca bu sonuç raporunda imzam ve el yazıma
dair hiç bir gösterge bulunmaması benim bu sonuç raporunun hazırlanmasında iddia edildiği
gibi bulunduğumun değil aksine benden habersiz hazırlandığının göstergesi olsa gerek
diyorum.Bize gönderilen ek klasörler dvd'si 2. klasör dizi 1-303 pdf sayfa 6'da bulunan
teğmenlerin dikkat edecekleri hususlar içinde bulunan dernek faaliyetlerinde kod isim
kullanılacak meslek söylenmeyecek denmesine rağmen nedense her yerde mesleğin ve ismin
bir arada bulunması ve nereden gelmediğini bilmediğim Tolga kod ismini adımın ve
mesleğimin sıfatım hepsinin beraber bulunduğu bir yerdeparantez içinde belirtilmesi ve
bunların hepsinin bir arada bulunması da bize bu komployu kuranların nereden
saldıracaklarını ve ne ile suçlayacaklarını bile bilmediklerinin göstergesidir. Amaç sadece
yıpratmak ve insanları birbirine düşürmektir.Yine iddianamenin 32'nci sayfasında belirtilen ve
iş kanunu word belgesinin 31. sayfasında kamufle edildiği iddia edilen toplantı notlarının bu
word belgesi incelendiğinde hiç kamufle edilmediği ve yazı karakterinin farklılığından ben
buradayım diye bağırdığı anlaşılmakta ve her şeyin açık açık bulunduğu bu 2 gb'lık bahse
konu taşınabilir bellekte neden bulunduğu ise anladığım kadarıyla bakın böyle kamufle
çalışmaları da yapmışlar gibi olaya aksiyon katma çalışmalarından ibaret olsa gerek. Yine
iddianamenin 35'inci sayfasında geçen süreç yönetimi adlı belgenin bildiğim kadarıyla deniz
harp okulu endüstri mühendisliği ders yansılarından biri olduğu ve slaytların 45 adet olduğu
ve sonuna eklendiği iddia edilen örgütsel faaliyetlerle ilgili notların ise 46/45,47/45 şeklinde
devam ettiği yani bu basit ders yansılarını bile örgütsel faaliyet olarak göstermek istemeleri
fakat asıl slayt kısmından slayt numaralarını değiştirmeyi akıl edememeleri yine bu durumun
ne kadar çaylakça ve biz çamuru atalımda gerisi hikaye mantalitesine dayandığının,
kamuoyunun kandırılmaya çalışılmasının bir ispatıdır.Şahsıma gönderilen ek klasörler
dvd'sinin klasör 1 dizi 1-53.pdf'te sayfa 43 ve 45'te bizim evin aramasında Türk solu dergisine
ait dokümanlar ele geçirildiği bildirilmektedir. Fakat klasör 12 dizi 43 112.pdf'te yer alan
sayfa 2 ve 5 arasında bulunan bizim eve ait arama ve el koyma tutanağında bu dokümanların
bulunduğuna dair herhangi bir bilgi yer almamaktadır. Bu durumda adreslerde ele geçirilen
malzemelerin bulunduğu listelerin tutanaklar harici tutulduğu hatta yasak yayın olmayan
dokümanların da böyle gösterilmesi ile bizler hakkında olumsuz bir kanaat oluşturulmak
istendiğinin göstergesidir.Sayın başkan bu emniyetin savcılığa gönderdiği gözaltı alma kararı
ve alttaki arama ve el koyma tutanağıdır.Yine şahsıma gönderilen ek klasörler dvdsinde klasör
13 dizi 48-143 pdf sayfa 26'da geçen arkadaşım Müfhit Çay ile yaptığım bir görüşmede.
Koray Müfhiti arar, Müfhitnerdesin tam olarak.KorayİNG'nin oralardayım. Müfhit,desene
iftarı kaçırdın ya ben balkonda oturuyorum en kral yerde mekanı ayarladım yani.Koray, iyi ya
mekanı ayarladın iyi. Daha sonra bu Dinlemeyi kayda alan emniyet teşkilatı görevlileri buna
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şeöyle yorum yapmışlar. Bu görüşmede Müfhit Çay isimli şahsın Koray ile görüşmesinde
yanında birden fazla kız olduğu anlaşılmakta ve ayrıca yine mekanı ayarladım derken kızlarla
beraber olduğunu ortamı ayarladığını ima etmek isterdiye iftirada bulunulmuştur.Burada
dikkatinizi çekiyorum Müfit bana diyorki desene iftarı kaçırdın, gel ben balkonda
oturuyorum, balkonda oturuyorum dediği yer İzmit kocaeli'de yemek dünyası diye bir
lokantanın balkon kısmıdır. Orda iftar yapacaktık ben biraz gecikmiştim, oruçlu olmama
rağmen beni burda kızlarla beraber gösterilmesi de emniyet teşkilatındakilerin ne kadar
iftiracı olduğunun göstergesidir.Son alarakta şunu belirtmek istiyorum sayın başkanım. Ben
hiç bir zaman hiç bir şekilde her hangi bir örgüte özellikle de adı sanı belli olmayan bir silahlı
örgütüne üye olmadım.Bu ve benzeri yapılanmaların hiç bir şekilde içinde bulunmadım.
Tolga diye bir ismim veya kod ismim hiç olmadı.Bana hiç bir arkadaşım bu şekilde hitap
etmedi. Bugün burada bulunmamın tek sebebinin Türk Silahlı Kuvvetlerini yıpratma
çalışmaları yapanların bir oyunu olduğunu düşünüyorum. Beraatimi arz ve talep ederim"
şeklinde beyanda bulunduğu anlaşılmıştır.

 
 
30-Sanık Mehmet Orhan Yücel'in (Kapatılan) İstanbul 12 Ağır Ceza

Mahkemesi'nin 2010/34 Esas sayılı dava dosyası ile birleşen 2010/83 Esas sayılı dava
dosyasında 14/05/2010 tarihinde 2. celsede alınan savunmasında özetle;"Sayın başkan,
değerli üyeler, sayın C. Savcım. Bu dava ile ismim anıldığı tarihten itibaren Kurmay Subay
olmam nedeniyle aristokrat, halkı küçümseyen, onları cahil kabul eden biri olduğum yönünde
uydurma iddialar ile şahsım hakkında adeta bir linç kampanyası başlatılmıştır. Bu nedenle
öncelikle kısa özgeçmişimi arz etmek istiyorum.1 Eylül 1959'da Malatya'nın Akçadağ ilçesine
bağlı Çatyol Köyünde doğdum. Kendileri ile her zaman gurur duyduğum tarım işçisi babam
ve annem ilkokul mezunudur. Dört kız, dört erkek kardeşten oluşan toplam on nüfuslu bir
ailem var. Babam işçi olarak 1971 yılında gittiği Almanya'da, 2003 yılında emekli oldu ve
halen orada yaşamaktadır.İlkokulu köyümde, ortaokulu Malatya ve Ankara'da akrabalarımın
yanında tamamladım. 1973 yılında sınavı kazanarak Deniz Lisesi'ne girdim, 80 yılında Deniz
Harp Okulu'ndan mezun olarak Teğmen rütbesiyle donanmaya katıldım. 3 Yıl gemilerde
görev yaptım. 83 yılında kurbağaadam ve patlayıcı maddeleri zararsız hale getirme amaçlı
SAS kursu hitamında yaklaşık 6 yıl SAS Grup Komutanlığında Harekat Subayı ve Tim
Komutanı olarak görev yaptım.1990-95 yılları arasında Deniz Harp Akademisinde 2 yıl
eğitim gördüm, 3 yıl plan subayı olarak görev yaptım.95-98 yılları arasında Kurtarma ve
Sualtı Komutanlığı Harekat Şube Müdürü, 1998-2000 yılları arasında SAS Grup Komutanı
olarak görev yaptım. Bu tarihe kadar NATO Savunma Koleji ve Silahlı Kuvvetler Akademisi
dahil mesleki gelişim patenime uygun çeşitli kurslar gördüm. 2000-2002 yılları arasında Türk
Silahlı Kuvvetleri Bangladeş Askeri Ataşesi olarak Türkiye Cumhuriyetini şerefle temsil
ettim. 2002-2004 yılları arasında Genelkurmay Silahlı Kuvvetler Komuta Harekat Merkezi
Destek Faaliyetleri şube müdürü olarak görev yaptım.2004-2006 yılları arasında Kurtarma
Grup Komutanı, 2006-2009 yılları arasında ise kamuoyunda SAS ve SAT Komandoları
olarak bilinen birlikler ile Derinsu Dalgıçlarının görev yaptığı birliğin bağlı olduğu Deniz
Kuvvetlerinin tek özel birliği olan Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı komutanlık görevini üç yıl
süreyle başarı ile yaptım.Halen Güney Deniz Saha Komutanlığında Arge Kurul Başkanı
olarak görev yapmaktayım. Evliyim ve bir oğlum var. Özgeçmişimden de anlaşılacağı üzere
kamuoyunun da dili ile halkın tam içinden Anadolu'nun bağrından geliyorum.Aristokrat bir
kişi değilim.37 yıllık askerlik, 30 yıllık mesleki yaşamım süresince komutanlarımdan uyarı
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dahil hiç bir ceza almazken gerek kurs ve eğitimlerde, gerek görevlerim süresince çok sayıda
takdir ve üstün başarı belgesi aldım.Geçmişinde en ufak bir leke bulunmayan, şeref ve onuru
için yaşayan bir Türk subayı olarak iddianamede bana yöneltilen hiç bir suçlamayı kabul
etmiyorum, iddiaların tümü gerçek dışı ve asılsızdır, ben böyle bir suç işlemedim, böyle bir
yapılanmanın içerisinde kesinlikle yer almadım.Gerek Anadolu geleneği ile beni büyüten
ailemden aldığım manevi değerler, gerek mensubu olmaktan büyük onur duyduğum ve bana
hayatta edindiğim şeylerin çoğunu kazandıran şanlı Türk Silahlı Kuvvetlerinin temel
değerleri, benim iddia olunan davranışlar içinde olmama kesinlikle izin vermez.Yaptığım tüm
görevler süresince başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası olmak üzere tüm kanun, yasa ve
yönetmelikler doğrultusunda hareket ettim, hukuka aykırı hiç bir eylemin içinde olmadım.
Komutan ve amir olarak başta bana emanet edilen personeli ve daha sonra yüce Türk
Milletinin vergileri ile temin edilmiş silah, malzeme ve teçhizatı namusum bilerek
korudum.Sayın başkan değerli üyeler.İddianame ve eklerini incelediğimde, hakkımdaki
iddialara yönelik delil niteliği taşıyan ciddi hiç bir somut olgu bulunmadığını tespit
ettim.İddianamenin benimle ilgili delillerinin sunulup, değerlendirmesinin yapıldığı bölümün
başlangıcında davaya konu 15 Temmuz 2009 tarihinde gönderilen ihbar mailinde, diğer
sanıklardan Sinan Efe NOYAN ile Değirmendere-Kocaeli adresindeki evde birlikte
kaldığım,bu evin uyuşturucu deposu olarak kullanıldığının iddia edildiği belirtilmiştir.Sayın
başkan ben 30 yıllık subayım. 30 yıl içerisinde 30 kez belki Gölcük'e gitmişimdir.Bunun
dışında benim Gölcük ile ilgim alakam yoktur.Dava konusu ihbar malinde benim hakkımda
böyle bir iddia mevcut olmayıp, bu mailde benim adım dahi geçmemektedir. Ayrıca ben o
tarihlerde İstanbul Beykoz'da konuşlu Kurtarma ve Sualtı Komutanı olarak görevliydim ve
Beykoz, Selviburnu lojmanlarında ikamet etmekteydim. Bu sebeple bu hususun iddianameye
yanlışlıkla yazılmış olabileceğini düşünüyorum.Ayrıca iddianamenin benim ile ilgili olan
kısmına, Sinan Efe NOYAN'ın evinde yapılan aramada ele geçirildiği belirtilen belgeler ve
malzemeler yazılmıştır. Yukarıda açıkladığım üzere Sinan Efe NOYAN'ın ikamet ettiği ev ile
hiç bir ilgim olmayıp, bu evin aramasında ele geçirilenlerinde benim ile ilgili deliller kısmına
sehven yazılmış olabileceğini değerlendiriyorum.İddianamede hiç birini tanımadığım hepsi
benim oğlumdan bile en az 3 yaş küçük teğmen rütbesinde bazı sanıklardan elde edildiği iddia
olunan bir flash bellekte yer aldığı belirtilen görevlendirme isimli bir belgede,Orhan YÜCEL
ve ekibi kocakafanın EK, ki sayın savcımız burda bana açık olarakErcan KİREÇTEPE
diyeşey sırasında hazırlık soruşturması sırasında sormuştur.Mühimmatları ve malzemelerini
sevk ve idare edecek Poyrazköyden gelenleri korunaklı bölgeye alma şeklinde bir satırlık bir
not,Diğeri ise, yine bir grup teğmenin evinde yapılan aramada buzdolabının altında poşet
içerisindeki mermiler arasında bulunan siyah kalem ve el yazısı ile yazılmış,Albay Tayfun
DUMAN'dan gelecek fizibiliteye göre Uğur ve Metin Paşa'ya yapılacak operasyonunun detay
ve tarihlerini Levent BEKTAŞ, Orhan YÜCEL Albay üzerinden iletecek, size teslim edilen
malzemeleri korunaklı bir yerde tutunuz şeklindeki bir nottur.Ben bu belgelerin evlerinde
bulunduğu belirtilen şahısları tanımıyorum, ayrıca bu şahıslarla iletişim kurduğuma dair delil
ve bilgi de mevcut değildir.El yazısı ile yazılan notun benim elimin mahsulü olmadığı ise Adli
Tıp Kurumunun raporu ile belgelenmiştir.Bu notta adı geçen Albay Tayfun DUMAN ve
Levent BEKTAŞ isimli şahısları görev nedeniyle tanırım. Kendileri ile görev haricinde hiç bir
ilişkim olmamıştır. Bu şahısların adı Poyrazköy olarak bilinen davada da geçtiği için bu
davayı anılan dava ile ilişkilendirilmek maksatlı olarak bu notun komployu kuranlarca
yazıldığı kanaatindeyim.Bir dijitalde bulunan bir belgede Orhan Yücel ve ekibi ifadesi
kullanılmaktadır. Ben hayatım boyunca kanunlarla ve resmi görevle emrime verilen personel
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dışında bir yapılanmanın içinde olmadım.Sayın başkanım değerli üyeler. Ben aldığım
eğitimleri ve kumanda ettiğim özel birlikleri başlangıçta arz etmiştim. Kendilerini canımız
kadar sevdiğimizden şüphelerinin olmadığına emin olduğum sayın Komutanlarımın yakın
korumalığını ve ikametgahlarının patlayıcı madde aramalarını emrimdeki SAT ve SAS
Timleri ile yüzlerce kez yaptırdım, gençliğimde yabancı devlet başkanları ve
cumhurbaşkanlarımız ile kuvvet komutanlarımızın aynı şekilde korumalarında görev
aldım.Özel birlik komutanı olarak aynı komutanlarımla onlarca kez baş başa ve kişisel
görüşmelerimiz oldu. Kendileri, bana olan güvenin sonucu olarak Deniz Kuvvetlerinin özel
birliklerine çok uzun yıllar ki 7 yıl sadece kuvvet komutanlığı yaptım,komutanlık yapmama
izin verdiler. Sayın Deniz Kuvvetleri Komutanımız da bir cenaze töreni sonrası yaptığı
açıklamadaadı geçen albaylarım değil bana suikast yapmak, bana sıkılacak mermilere
göğsünü siper edecek arkadaşlarımdır demiştir, bu çok doğru bir tespittir.Çok iyi bir asker
olduğum, aldığım takdir ve üstün başarı belgeleri ile sabitken, benim oğlumdan bile 3-4 yaş
küçük, tanımadığım bir grup teğmen ile askerliğin temeline aykırı bir şekilde astlarından emir
alarak, bir baba gibi sevdiğim ve saydığım komutanlarıma karşı yapılacak yanlış bir hareketin
içinde yer alacağımın düşünülmesi bile benim için aşağılayıcı ve onursuz bir durumdur.Sayın
başkanım değerli üyeler. Delil diye sunulan ve birtakım bilgisayarlarda kimler tarafından
oluşturulduğu belli olmayan belgelerde siz değerli üyelerin adı da yer alabilirdi. Şu an bir
parça kâğıda sizlerin adını yazıp burada bir yere gizleyip çıkışta şerefsiz bir şekilde yapılacak
eyleme destek sağlayacak yargı mensupları tarzında isminizi vererek ve notun yerini tarif
ederek isimsiz imzasız ve nedense göndereni hiçbir zaman bulunamayacak bir mektup
gönderebilirim.Komutan olarak kumanda ettiğim birliklerin yaptığı dalış, paraşüt atlayışı, atış,
patlayıcı madde imhası ve benzeri görev ve eğitimler heran hayati risk içerdiğinden tez canlı
yapım nedeniyle eğitim ve görevlerin kazasız ve başarı ile tamamlandığını eğitim veya
görevin komutanından veya amirinden teknolojik imkânları kullanarak en kısa sürede
öğrenmek istemem nedeniyle, personelimin birçoğu ile gerek mesaj gerekse sözlü rapor alma
alışkanlığım vardır. Ayrıca bayram ve benzeri günlerde gerektiğinde vatan için ölüme
gönderdiğim personelime tebrik maksatlı bir mesaj alışverişinde bulunmak veya problemlerini
öğrenmek maksatlı görüşmek sanırım en doğal hakkımdır. Gerek bu görüşmelerde veya
aldığım görev sonu raporlarında mümkün olduğunca Türk Silahlı Kuvvetlerinin güvenlik
ilkelerini ihlal etmeyecek tarzda basit kodlamalar kullanılır.Dolayısıyla emrimde görev
yapmış subay ve astsubayların çoğu ile bu şekilde irtibatım olmuştur. Bu iletişim kayıtlarına
dayanarak beni birtakım asker şahıslarla irtibatlı gösterme gayretini, Türk Silahlı
Kuvvetleriningörev icra tarzını ve haberleşme ilkelerini bilmemek olarak düşünüyorum, eğer
buna rağmen bir irtibat söz konusu ise, irtibat tesisi söz konusu iseyapılan davranışın iftira
niteliğinde olacağı kanaatini taşıyorum. Sayın yüce heyet siz hiç meslektaşlarınız ile telefon
görüşmesi yapmazmısınız, kader birliği etmiş insanların birbirlerinin hatırını sormasından
daha doğal ne olabilir.Sayın başkanım değerli üyeler.Her ne kadar iddianamede konu
edilmemiş ise de hazırlık soruşturması esnasında tarafıma sorulmuş olduğundan ve tamamen
beni karalamaya yönelik bir iddia olduğu için Erme ONAT adlı şahıstan ele geçtiği iddia
edilen bir dijitaldeki çürükler isimli belgede adları geçen ve çürük raporu alarak askerlik
yapmayan akrabalarımın akrabalarım Ömer ve Mehmet YÜCEL isimli şahıslarla ilgili
hususuda açıklamak istiyorum, bu bilgiler ilk kez 2009 yılının ilk aylarında internette
yayınlanmıştır.Bunların internette yayınlanması üzerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
karargahından ilgili subay beni arayarak bu bilgilerden haberim olup olmadığını sordu.
Kendisine haberim olmadığını söyledikten sonra isimleri sordum ve isimleri öğrendikten
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sonra Malatya'da ikamet eden eniştemi arayarak bu şahısların durumunu öğrendim. Edindiğim
bilgi Ömer YÜCEL isimli halamın oğlu olan şahsın bel fıtığı nedeniyle, Mehmet YÜCEL
isimli amcamın oğlu olan şahısın ise Kayseri'de askerliğini yaparken Hepatit teşhisi ile çürüğe
ayrıldıklarını öğrendim ve bu bilgileri Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ilettim. Ben son 30
yılda biri 1986 veya 1987 emin değilim diğeri 1999'da ve sonuncusu ise Mayıs 2000'de
kardeşimin vefatı nedeniyle bir günlüğüne Malatya'ya gittim. Bu nedenle anılan şahısları
sokakta görsem tanımam. Kardeşlerimin çocuklarından biri Hakkâri'de, diğeri Ezine'de
askerliklerini yaptı, bir diğeride halen Van'da vatani görevini yapmaktadır. Erme ONAT adlı
şahısta böyle bir mailin bulunmasına da bir anlam veremedim, bunu daha sonra aleyhte
kullanılacak bir mail olarak Erme ONAT'a göndermiş olabilirler. Bunun amacının, beni çürük
çetesi olarak iddia edilen illegal ve haysiyetsiz bir oluşum içerisinde oluşum ile
ilişkilendirmek gayesini taşıdığı açıktır.Sayın başkanım değerli üyeler. Deniz Kuvvetleri
Komutanlığı tarafından belirli bir süre için Koç Müzesine verilmiş ancak mülkiyeti Deniz
Kuvvetleri Komutanlığında olan Münfesih Gemi Uluç Ali Reis Denizaltısında 14 Kasım 2008
günü bulunduğu belirtilen patlayıcı maddelerle ilgili olarak tarafıma hazırlık soruşturması
esnasında soru yöneltilmiştir. Her ne kadar davamızla ilgili olmasada bu dosyanın
kamuoyunda Poyrazköy davası diye bilinen mahkemenizin 2010/34 E. Sayılı dava dosyası ile
birleştirilmesi talep edildiğinden bu konuyu açıklamak istiyorum. Patlayıcı maddelerle ilgili
olarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sorumluluk sahasında yer alan Deniz-Hava-Kara'daki
alanlar ile akarsu ve göllerde bulunan her türlü patlayıcı maddenin 4536 sayılı kanun ve ilgili
yönetmelik doğrultusunda inceleme ve işlem yapma yetkisi o dönemde kumanda ettiğim
Kurtarma ve Sualtı Komutanlığına bağlı Deniz kuvvetleri komutanlığının patlayıcı alanında
tek uzman birimi olan SAS Grup Komutanlığının görevidir. 14 Kasım 2008 günü Kuzey
Deniz Saha Komutanlığı Kurmay Başkanına Koç Müzesinde bulunan denizaltıda poşet içinde
patlayıcı madde bulunduğunun bildirilmesi ve verilen emir üzerine, bu patlayıcıları incelemek
üzere personel görevlendirilmiştir. Görevlendirilen personel bahse konu denizaltıda bulunan
patlayıcıları sıralı komutanlıkların bilgisi doğrultusunda birliğe getirmişlerdir. Normalde
hiçbir teknik değeri olmayan bu patlayıcılar incelendikten sonra imha edilir ve üst makama bu
durum evrak veya mesaj ile bildirilir. Ancak kamuoyunda geniş yer tutan soruşturmalar
nedeniyle her şeyden şüphelenir hale geldiğimden bu konuda detaylı rapor hazırlanmasını
emrettim ve üst makamlara gönderilmesini sağladım. Bilahare Deniz Kuvvetleri
Komutanlığının yazılı emri gereği bu patlayıcılar imha edildi. Bir bomba veya tuzak haline
getirilmemiş bir şekilde bulunan söz konusu patlayıcılar sıralı Komutanlığın emirleri ve ilgili
kanun doğrultusunda işleme tabi tutulmuştur, yapılan işlemlerin tamamı yasal ve açık olarak
icra edilmiştir.Sayın başkanım, değerli üyeler.Şahsıma yönelik suçlamalara sebep olan sözde
delillerin hukuka aykırı şekilde elde edilmiş olması nedeniyle delil niteliği bulunmamaktadır.
Gerek bu davada gerekse ismimi her yere bulaştırma gayreti içinde olan iftiracılar ile yüce
heyetiniz huzurunda yüzleşmek en büyük dileğimdir. Bugüne kadar bizlere suç bulmak veya
suç yaratmak yerine ilgili birimler bir iki ihbarcıyı tespit etselerdi bugün ne ben nede masum
birçok subay mağdur olmayacaktı. Kısa sürede çok karmaşık olayları çözen, hiç faili meçhul
bırakılmadığını iddia eden çevreler Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı işlenmekte olan, Rahmetli
Yarbay Ali TATAR ve Albay Berk EDEN cinayetlerinde olduğu gibi onlarca faili meçhule
imza atmaktadırlar.Neden bir başkası değilde senin adın geçiyor albayım diye
düşünebilirsiniz. Sayın Genel kurmay başkanımızında açıkladığı gibi yapılanların Türk Silahlı
Kuvvetlerine karşı bir pisikolojik harekât olduğu kanaatindeyim. Harekâtın amacı, halkın
Türk Silahlı Kuvvetlerine olan güvenini azaltmak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin moral ve
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motivasyonunu azaltarak zayıflatmak, askerliğin temeli olan disiplini sarsmak, bu dava ile de
komutanlarımızı can güvenliği endişesi ile pasif hale getirmek ve bölgenin en güçlü Deniz
gücünü zayıflatmaktır.Ben Türk Silahlı Kuvvetlerindeki en özel birliğin başında bunu
vurgulamak istiyorum Karada Denizde sualtında görev icra edebilen tek birlik komutanlık
yaptım. Benim kumanda ettiğim birlikler Türk ve Dünya kamuoyu tarafından tanınan
birliklerdir. Kıbrıs Barış Harekâtında en önde görev yapmışlardır. Kardak harekâtında mermi
atmadan Yunanistan'a geri adım attırmış, Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinde komutanların
istifa etmelerine neden olmuşlardır. Ayrıca NATO veya Birleşmiş Milletler şemsiyesi altında
Arnavutluk, Bosna, Kosova, Filistin, Somali, Afganistan'daki uluslararası birçok harekâtta
fiilen görev almışlardır. NATO tatbikatları ile ikili eğitimlerde başta Amerikalılar olmak üzere
birçok ülke bana bağlı birliklerin imkân ve kabiliyetlerini iyi bilmektedirler. Bu nedenle dış
güçler ile içerideki işbirlikçilerinin, beni ve bana bağlı Türk insanının gururu olan SAT
komandoları ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kurmay kadrolarını psikolojik bir harekâtta hedef
almaları son derece doğaldır. Ben adımın bu paralelde kirletildiğini düşünüyorum.Sayın
başkanım ilk gün geldiğimde ben şu köşede oturuyor idim. Arkamda bulunan iki tane yaşlı
bayan konuşurken saçıma başıma bakıp her halde dedi ki oğlunun yerinemi gelmiş dedi.Ben
oğlumun yerine gelmedim başkanım. Ben bu davanın diğer davalarla birleştirilmesini
sağlamak maksadıyla burda bulunuyorum.sayın başkan değerli üyeler. Bir SAS personeli ve
patlayıcı maddeler hakkında uzman biri olarak yüce heyetinizi bir konuda daha bilgilendirmek
istiyorum. Teğmenlerin evinde bulunduğu iddia olunan patlayıcı madde detasheet adlı uzman
birimlerin levha patlayıcı da dedikleri plastik bir patlayıcıdır.Türk Silahlı Kuvvetlerinde ve
Türkiye Cumhuriyetinde bu birim benim kumanda ettiğim birim içinde yetiştiğim birimbu
patlayıcı konusunu ilk kuran birimdir ve emniyet teşkilatı dahil herkese öğreten
birimdir.Patlama gücü klasik TNT'nin yaklaşık 1.7 katıdır. Özellikle terörle mücadelede
kapalı bir mahale girerken kapı ve benzeri yerleri içeridekilere zarar vermeden veya minimum
zararla açmak maksatla kullanılır. Yoksa kamuoyunda özellikle basında yer aldığı gibi
bombalı mektup yapın efendim işteMuammer Aksoy'u öldüren bombadır vesaire falan değil.
Bunun amacı temel amacıbulunma amacı bir kapının arkasına eğerki kilitli ise o bölgeye
koyarsınız orayı patlatır ve o kapıyı açarsınız içerdekiler rehine filansa onları kurtarırsınız
veya teröriztleri öldürür öyle çıkarsınız. Bu patlayıcı mevcut bulunduğu halinde tek başına
kesinlikle patlamaz. Yaklaşık 175-225 derecelik ısıya ulaşmış bir ortama atar ve alev almadan
15 saniye beklerse patlayabilir. Normal bir kibrit kutusu ile tutuşturduğunuz, kibrit ile
tutuşturduğunuz takdirde yağlı bir kağıdın zaten başka bir materyalin gaz dökülmüş
materyalin yanması gibi harlı bir şekilde yanar. Hazırlanacak bir el yapımı bombanın sadece
ana şarjı olabilir. Dolayısıyla bomba haline gelebilmesi için patlama zincirinin oluşması
gerekir. Nedir patalam zinciri sayın başkanım. Ana şarj, mekaniki fünye,saniyeli fitil ve bunu
ateşleyecek bir ateşleme çakmağı veyahutta becerikliyseniz kibritlede tutuşturabilirsiniz veya
ana şarj elektirikli fünye, infilaklı fitil ve ateşleme manyetosu gerekir.Dolayısıyla teğmenlerde
bulunanpatlayıcı mevcut haliyle iddia edilen gayeye yönelik olarak kullanılan bir patlayıcı
çeşidi değildir. Bu açıklamadan sonra Emniyet uzman birimlerinin çok tehlikeli diye
nitelendirdiği, ancak özelliği nedeniyle üzerinde parmak izi ve doku örneği bırakabilecek bir
delilin imha edilmesini talep etmelerini anlamakta güçlük çekiyorum. Bu tür patlayıcılar
sadece Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin özel birimlerinde
bulunabilir. Eğer bu birimlerden birisinden çıkarılmış ise çıkaranın ki cephaneliğe giriş yetkisi
sınırlıdır, girecekler belirlidir tespiti yapılabilirdi. Dolayısıyla bu patlayıcının tehlikeli diye
imha edilmesi talep edilirken, 50 yıllık olduğu tespit edilen ve uygun olmayan ortamda
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bulunması nedeniyle özelliğini yitirmiş olması kuvvetle muhtemel Koç Müzesindeki
Denizaltı'da bulunan patlayıcıların kanun ve yönetmeliğe uygun olarak neden imha
edildiğinin sorgulanması bana yine komplo teorisini hatırlatıyor. Bulunan patlayıcının, taraf
medya yoluyla ürkütücülüğü öne çıkartılarak, kamuoyunda infial yaratılması, dolayısıyla
teğmenlerin uyuşturucuyla tutuklanmalarının yanında mensubu olduğu iddia edilen örgütün
silah unsurunun oluşturulmasının amaçlandığı açıktır.Sayın başkanım değerli üyeler. Biz
komando kursuna gelen adaylara uyguladığımız mülakatta adaylara geceden, karanlıktan,
yüksekten ve benzerikorkularının olup olmadığını test ederiz sorarız. Bu soruların peşinden
arazide yaşayacağı düşünülerek yılandan korkup korkmadığını sorarız, hemen arkasından
yılandan korkarmısın hayır, yalandan korkarmısın hayır dediği anda yalandan korkmayan
insandan biz korkarız. Dolayısıla bu adayı kuvvetle muhtemel eleriz. Sayın Başkan, değerli
Üyeler, ben vatan için ölümden, açlıktan, yokluktan, yoksulluktan ve benzeri hiçbir şeyden
korkmam, ancak Yüce Mevlamdan, yalan ve iftiradan korkarım. Son 2 yılda yaşadığım
komplolar, komando adaylarına uyguladığımız testin ve korkularımızın ne kadar doğru
olduğunu bir kez daha gösterdi.Sonuç olarak arzettiğim gibi delillerin hiç birisi yasal değildir
hakkımda iddia edilen delillerin hiç biri doğru değildir, suçsuz olduğumu tekrar belirtiyorum
savunmalarımın kabul edilerek, Muvazzaf asker olmam nedeniyle sorgulamam sorgum
yapıldıktan sonraki süreçte duruşmalardan vareste tutulmama ve beraatima karar verilmesini
saygıyla Yüce heyetinizden arz ederim" şeklinde beyanda bulunduğu anlaşılmıştır.

 
31-Sanık Levent Çakın'ın (Kapatılan) İstanbul 12 Ağır Ceza Mahkemesi'nin

2010/34 Esas sayılı dava dosyası ile birleşen 2010/83 Esas sayılı dava dosyasında
17/05/2010 tarihinde 3. celsede alınan savunmasında özetle;"Sayın başkanım, sayın
mahkeme üyeleri ve sayın savcım. Sözlerime saygılarımı sunarak başlıyorum.Benim
karşılıksız çek dışında bir sabıkam yoktur. Ben daha önce bu dava ile ilgili birkaç yerde ifade
vermiştim. Bu ifadelerim doğrudur, ben bunları kabul ediyorum.Burada yargılanan kişilerin
hepsini burada duruşma salonunda gördüm. Bunların hiç birini tanımam. Hiç birisi ile hiçbir
ilgim ve alakam olmadı. Burak DÜZALAN adlı kişiyi de tanımam. Bu kişinin evindeki
bilgisayarda benim ismimin geçtiği söyleniyor. Bunun sebebinide bilmiyorum.Hiç bir örgüte
üye değilim. Hayatımda hiç uyuşturucu kullanmadım ve kimseye uyuşturucu satmadım.
Uyuşturucu nedir hiç bilmem ve görsem tanımam. O zaman işletmekte olduğum kasap
dükkanımın uyuşturucu satma yeri ve buluşma yeri olduğu iddiaları yalandır.Bunu bunu kim
neden söylemiş bilmiyorum. Bunları söyleyenler ile yüzleşmeye hazırım. Uyuşturucu
kullanmadığımın tespiti için sağlık kurumlarına ve tetkike gitmek için hazırım.Bu davanın
açılmasına sebep olan mailde benim kendime ait çiftliklerde hint keneviri yetiştirdiğim ve
işyerimin Astsubay öğrencilerinin de uyuşturucu kaynağı olduğu yazıyormuş. Ben geçimimi
zor sağlayan birisiyim. Ne çiftliği,çiftliklerimde hint keneviri yetiştirdiğimi bilen kişi mutlaka
çiftliklerimin yerini de biliyordur. Çiftliklerim nerede.Ben bu kişi ile yüzleşmeye hazırım.0
zaman işletmekte olduğum kasap dükkanımda bulunan 33 adet mermi ile ilgili daha önce
ifade vermiştim. Bu ifadelerim doğrudur, kabul ediyorum.Bu mermilerden 10 tanesi babam
rahmetli olduğu zaman onun cebinde bulmuştum. Hatıra olsun diye sakladım.Diğer 23 adet
mermiyi ise müşterim bırakmıştı. Benden et aldı, ödeyecek parası yoktu. Borcu kaldı. Bu
mermileri emanet olarak ondan aldım. Paramı getirdiğinde mermileri geri verecektim.Eşim ve
çocuklarım görmesinler diye bu mermileri dükkanda bulundurdum. Bunları almanın suç
olduğunu bilmiyordum. Bilseydim almazdım zaten. Zaten benim silahımda yok. Bu mermileri
kullanmak amacım da yoktu. Bana yapılan suçlamaları kabul etmiyorum. Ben bu olaydan
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dolayı çok mağdur oldum. Bana atılan bu iftira yüzünden müşterilerim dükkana gelmez oldu.
Günlük cirom 1.000-1.500 civarında idi. Şimdi günlük cirom 100-150 TL civarına indi.
Memur müşterilerim gelmez oldu. Benimle ilgili yazılanları ve söylenenlerin hepsi iftiradır.
Beraatimi talep ediyorum, arz ederim" şeklinde beyanda bulunduğu anlaşılmıştır.
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