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ÖNSÖZ

“Asrın İftirası”
Balyoz davası, Türkiye’nin Dreyfus davasıdır.

Balyoz davası, Türkiye’nin hukuk, siyasi ve askeri tarihinin utanç duyulacak kap-

kara bir lekesidir.

Balyoz davası, Türkiye’nin tarihindeki karanlık dönemlerin aktörlerinin vücut de-

ğiştirerek kurguladıkları ve başarıya ulaştıkları bir kumpastır.

Balyoz davası, küresel güçlerin yerli işbirlikçileri ile milli ordumuza, kendi toprak-

larımızda kurdukları bir pusudur.

Balyoz davası, benzeri diğer kumpas davalar ile birlikte bireylerde güvercin te-

dirginliği, toplumda ise korku yaratarak siyasi gücün arzu ettiğini, dilediği gibi yapa-

bilmesine olanak sağlayan sanal bir kurgu davadır. Çünkü bu davada sözde darbeyle 

ilişkilendirilebilecek bir adet bile ıslak imzalı belge yoktur.

Amaç, kısa ve orta vadede Türkiye’nin değerlerini yok ederek ülkeyi milli çıkar-

larını savunamayacak hale getirmek, TSK’yi vatanı koruyan bir güç olmaktan çıkarıp 

sadece küresel güçlerin onay verdiği sınırlar içerisinde kalmasını sağlamaktır. 

Balyoz kumpasının kurgusu basittir.

1. Ordu Komutanlığında 5-7 Mart 2003 tarihlerinde, önceden üst makamlar (Kara 

Kuvvetleri Komutanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı) tarafından planlanan ve bu komu-

tanlıkların gözlemcileri nezaretinde bir seminer icra edilir. 

Ordu Komutanın emriyle seminerin tamamının ses kaydı alınır. 

Kumpas hiç kimsenin reddetmediği bu ses kayıtları üzerine kurgulanır. Seminer-

den yıllar sonra...

Gerçek planlar, dokümanlar ve ses kayıtları çalınır. Aralarına ilk bakışta hemen 

fark edilebilecek imzasız, asılları olmayan, düzmece dijital (sayısal; 2003 yılında Office 

2007 programı ile yazıldığı iddia edilen) yazılar serpiştirilir. Bunlar görevli gazetecilere 
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ulaştırılır. Gazetelerin manşetlerinde ve TV ekranlarında “Son Dakika” haberlerinde 

adeta bir linç kampanyası başlar: 

“Fatih Camii Bombalanacaktı”,“Kendi Jetimizi Düşürecektik” “200.000 Kişiye Tu-

tuklama”...

Vatansever subaylar (!) devreye girer. İsimsiz e-postalar gönderilir. Donanma Ko-

mutanlığı basılır. Eskişehir’de emekli bir askerin evi basılır...

“Adalet, hukuk, masumiyet karinesi” diyenler azarlanır, susturulur ve tehdit edilir.

Hukuka saygılı hâkimler görevlerinden alınır, istifaya zorlanırlar.

Bazı avukatlar ve emekli yargı mensupları hukuksuzluğun ve adaletsizliğin erde-

mini (!) savunmak için yarışırcasına her gün TV ekranlarına çıkıp çığlık çığlığa konu-

şurlar, konuşurlar...

Sürekli darbeler tarihi anlatılır. Adalet ve hukuk önemli değildir. “Eskiden de 

hukuk sistemimizde bu tür sorunlar oluyordu. Bunlar yeni değil” ve “Tarihsel bağlam” 

yaklaşımları hukuk ve adalet yerine geçer.

Toplumda kötü niyetlerine yönelik istenen algı oluşturulmaya başlanır.

Siyasi iktidarın devreye girme aşamasına geçilir.

3 Şubat 2010 günü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Balyoz davasına ilişkin ola-

rak “...ortada karanlık iddialar, kirli bir senaryo var. Ancak bu vahameti umuda dönüş-

türen, senaryonun tartışılması, özgürce eleştirilmesi, en önemlisi hukukun konusu ola-

bilmesidir... Neden yedi yıl beklediniz diye soranlara diyorum ki; Türkiye bu demokratik 

olgunluğa ancak bugün ulaşmıştır...” açıklamasını yapar.

Ortada sadece hiçbir zaman reddedilmeyen ses kayıtları ve üzerlerinde sahtecilik 

yapıldığı ABD ve Almanya’daki Adli Bilişim Kuruluşları, Boğaziçi Üniversitesi, Yıldız 

Teknik Üniversitesi, ODTÜ, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Adli Bilişim Uzmanları 

ile Donanma Komutanlığı Askeri Savcılığı, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkların-

ca oluşturulmuş bilirkişi heyetleri tarafından belgelendirilmiş, 3 CD (11, 16, 17 numa-

ralı), 1 Hard Disk (5 Numaralı Hard Disk), 1 Flash Bellek vardır... Hiçbiri üzerinde 

sanıklara ait parmak izi yoktur. Bu materyallerin TSK veya sanıklara ait bilgisayarlarda 

da kullanılmadığı tespit edilmiştir.

TSK, MİT ve Emniyet’in de böyle bir oluşuma ilişkin tespiti yoktur.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner ve Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri 

Komutanları istifa eder. Org. Koşaner’in veda mesajında “Tutuklamaların evrensel hu-

kuk kaidelerine, hakka, adalete ve vicdani değerlere uygun olarak yapıldığını kabul et-
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mek birçok hukukçunun da ifade ettiği gibi mümkün değildir. Bu durum, birçok defalar, 

yetkili makamlara iletilmesine, anlatılmasına ve takip edilmesine rağmen, soruna yasal 

çerçevede bir çözüm bulunması mümkün olmamıştır” ifadeleri yer alır.

Ama kumpas, senaryoya uygun olarak yürütülmektedir.

Emekli ve muvazzaf yüzlerce masum asker adeta esir alınır. Cezaevi adı verilen 

toplama kamplarına gönderilirler. Vatandaşın gözünden kaçırmak için şehir dışında 

Silivri Cezaevi Kampusünde bir spor salonunda kurulan mahkemede yargılama görün-

tüsü altında utanç verici bir tiyatro oynanır.

Balyoz kumpasının kimlerle, nasıl ve nerede tezgâhladığı açıklanır... 

“Biz yaptık!” diye haykırarak itiraf edenler olur...

5 numaralı Hard Disk üzerindeki parmak izinin sahibi tespit edilse, gerisi gelecek-

tir ama bu konuda hiçbir şey yapılmaz...

Yerli ve yabancı onlarca adli uzman, bilirkişi ve akademisyenler “dijitallerde sahte-

cilik yapıldı” tespitini içeren raporlar verirler, açıklamalarda bulunurlar...

TÜBİTAK bile yapılan sahtecilikleri açıklayan bir rapor vermek zorunda kalır... 

Hepsine “Peki” cevabı verilir.

Sonuçta masum askerlere 16-20 yıl arasında değişen cezalar verilir.

Karar sonrası bir kısım gazeteler “Altın kılıçlar iade”, “Balyoz kararı emsal olacak”, 

“Ders olsun”, “Demokrasi kazandı” başlıklarıyla çıkar.

Türkiye’de hukuk adına tiyatro oynanırken dünyanın diğer tarafında Birleşmiş 

Milletler Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu, “Balyoz davası mağdurlarının keyfi ola-

rak tutuklandıklarını, savunma haklarının yok sayılarak adil yargılanmadıklarını ve bu 

uygulamanın ağır bir insan hakları ihlali olduğunu” tespit eder ve hükümet tarafından 

“Keyfi tutuklamanın sona erdirilmesini ve ihlallerin iç hukuk yolları ile düzeltilmesini” 

ister. 

Temyiz makamı Yargıtay 9. Ceza Dairesi de bu tiyatroyu devam ettirir: İlk dere-

ce mahkemesinin kararını büyük ölçüde onar. Onadıkları ile onamadıkları arasındaki 

farkın hukuki açıklamasını yapamayacak şekilde... Keyfi tutuklamalar, tutukluluk ha-

linin devamı kararları ve her boyutu ile adil olmayan yargılama aklanır, hukuk adına... 

Yargıtay, kararında “Birleşmiş Milletler Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu”nun kararı 

için de “Bağlayıcılığı yok” der... 

Yargıtay kararı sonrası bir kısım gazeteler “Paralel Ordu Kurdu”, “Darbe İçin Cun-

ta Kurdular” başlıklarıyla çıkar.
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Neticede, yüzlerce insana zulüm edilmiş, hukuk devleti varmış gibi yapılarak, in-

sanlarla dalga geçer gibi, sonucu önceden belli oyunlar sergilenmiş ve adalete giden 

tüm köprüler yıkılmıştır. 

Sonra... 

17 Aralık 2013 günü “Yolsuzluk ve Rüşvet” operasyonları başlar... 

Balyoz kumpası kararı sonrası “Paralel Ordu Kurdu” başlığı atanlar hükümete 

“Paralel Devletin” kumpas kurduğunu yazarlar.

Başbakan’ın Başdanışmanı ve Milletvekili Yalçın Akdoğan, “Kendi ülkesinin milli 

ordusuna (...) kumpas kuranların (...) her yolu mubah görenlerin nasıl hastalıklı anlayış-

lar ürettiğini çok iyi bilir” ifadelerini kullanır.

Başbakan Danışmanı Yiğit Bulut, “Bugün her Türk vatandaşı gibi her Türk suba-

yının da şu soruyu sorması gerekir: Bu ülkenin gerçek düşmanları kimler?” sorusunu 

sorar.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Önemli davalarda sesimizi çıkarmadık, hata yaptık!” 

açıklamasını yapar.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın ise konuyla ilgili yaptığı birçok açıklamaları-

nın arasında, “Cezaevinde günahsız yatan çok kişi var.”, “...Bugün artık geçmişteki bazı 

yargılamaların da üzerinde çok büyük soru işaretlerinin oluştuğunu daha net olarak gö-

rüyoruz. Sahte ihbar mektuplarıyla, yasadışı dinlemelerle, sahte delillerle tasarlanmış ve 

ayarlanmış bir kısım yargı mensuplarıyla insanların nasıl mahkûm edildiklerini bugün 

çok daha belirgin şekilde görebiliyoruz. Bütün bunlar, hukuk, adalet saikiyle, vicdan 

saikiyle değil tamamen örgüt saikiyle yapılıyor.”, “Balyoz davasını alelacele hallettiler. 

Ergenekon’da halen gerekçeli karar hazırlanmadı. Burada bir katakulli olduğu açık. Bu 

davalarda haksızlığa uğrayan insanlar var. Bütün bu davalarda intikam hissiyle hareket 

ettiler. Kısaca paralel yapı bu davalarda görevini icra etti” ifadeleri yer alır.

Bu açıklamaların yapıldığı günlerde Dz.Kur.Alb. Murat Özenalp, Mamak Askeri 

Cezaevi’nde açık görüşte ailesinin gözleri önünde beyin kanaması geçirerek hayatını 

kaybeder... 

Masum askerlerimize bu süreçte;

Adli Yargı sırtını döndü.

Askeri Yargı sırtını döndü.

TSK sırtını döndü.

Hükümet sırtını döndü.

TBMM sırtını döndü.
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Ama onlar hukuk mücadelesini hiç bırakmadılar... Silah arkadaşlarından üçünü 

kaybettiler. Yakınlarını kaybettiler. İçlerinde önemli sayıda kanser ve kalp hastası olan-

lar yaşam mücadelesi vermeye devam ediyor...

Bugünlerde;

Balyoz kumpası mağduru askerler Anayasa Mahkemesinde adalet aramaya devam 

ediyorlar. Sadece adil yargılanmayı ve Emniyet, Yargı, TSK, Siyaset, Basın içerisinde 

yuvalanmış olan kumpasçıların adalet önüne çıkarılmasını talep ediyorlar. Yurt içinde 

ve dışında muhtelif şehirlerde cumartesi günleri ailelerinin düzenledikleri Sessiz Çığlık 

eylemleri ile seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Avukatları onları hiç yalnız bırakmadılar. 

Anayasa Mahkemesi önünde “Adalet Nöbeti” tutuyorlar... 

Dünyanın bir köşesinde ise Washington/ABD’de düzenlenen “Birleşik Devletler 

Siber Suçlar Konferansı”nda “Ergenekon ve Balyoz Sofistike bir dijital sahtecilik” sunu-

mu yapılmakta... katılımcıların bazıları bu sunum hakkında “Balyoz sunumu, şeytanlığı 

çok yakından görmemize olanak sağlıyor”, “’Balyoz sunumu muhteşem. Gerçek şu ki 

niyeti bozuk ve teknik olarak yetkin düşmanlar, delillerle oynayarak ulusların güç yapı-

larını değiştirebiliyor”, “Bu sunumla eşi görülmemiş bir delil sahteciliğini çok yakından 

inceleme fırsatı yakalıyorsunuz” yorumları yapmaktadır.

TSK’ya yönelik diğer kumpas davalarında da durum farklı değildir.

Ağustos 2014’te muvazzaf ve hükümlü statüde Balyoz kumpası mağduru kalmaya-

cak ve senaryonun bir kısmı tamamlanacaktır.

Gelinen aşamada vakit geçirilmeksizin TBMM “Asrın İftirası” Balyoz Kumpasını 

gündemine almalıdır. Bu kapsamda: 

4	TBMM’de konu tüm boyutları ile araştırılmalı, gerçekler halkımıza sunul-

malı ve gereken önlemler tespit edilmeli, bu kumpası kurgulayanların ve ya-

panların ortaya çıkarılmasına olanak sağlayan bir rapor hazırlanarak yargıya 

intikal ettirilmeli,
4	“Birleşmiş Milletler Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu”nun kararlarına dahi 

“Bağlayıcılığı yoktur” diyebilecek kadar pervasız davranan ve çıkarılan ka-

nunlara yönelik benzeri davranışları ile Yüce Meclis’in iradesini yok sayan 

yargı anlayışının demokrasi ve hukuk devleti normlarına oturtulabilmesi için 

gerekli tedbirler alınmalı,
4	Balyoz kumpası mağdurlarının tüm hakları iade edilmelidir. 
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Bu rapor Balyoz davası kumpasında yaşamlarını yitirenler başta olmak üzere tüm 

Masum Askerlerimizin ve Ailelerinin verdikleri hukuk mücadelesindeki gerçekleri bir 

kez daha ortaya koymak amacıyla hazırlanmıştır. 
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BALYOZ KUMPASI İZDÜŞÜMÜ 

KUMPASIN KURGUSU

n	5-7 Mart 2003 tarihlerinde üst makamlar tarafından planlanan “1. Ordu Ko-

mutanlığı Plan Semineri” icra edilir. Seminere 162 kişi katılır. Bunların sadece 

52’si ileride sanık olacaktır. Geri kalanların büyük bir kısmının ifadesine dahi 

başvurulmayacaktır. Ayrıca dava kapsamında sanık olan denizci ve havacılar-

dan da seminere katılan yoktur. 

n	 Seminerde dış tehdide yönelik hazırlanmış olan Harekât Planı ve bu harekâtın 

Geri Bölge Emniyeti, Üst Komutanlıklarca onaylı Cereyan Tarzı Planına göre 

incelenir. Seminerde takdimler ve tartışmalar Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve 

Genelkurmay Başkanlığı gözlemcilerinin nezaretinde beyin fırtınası şeklinde 

yapılır. Sonuç raporları Kara Kuvvetleri Komutanına ve Genelkurmay Başka-

nına arz edilir.

n	 Ordu Komutanının emri ile seminerin tamamının ses kaydı alınır. Bu ses kayıt-

larında, düzmece Balyoz, Suga, Oraj, Çarşaf, Sakal planlarının gerek isimleri ve 

gerekse içerikleri hiçbir şekilde yer almaz.

n	 Balyoz kumpası bu seminerin ses kayıtları, gerçek planlar ve dokümanlar üze-

rine kurgulanır. Gerçekler arasına ilk bakışta hemen fark edilebilecek imzasız, 

asılları olmayan, düzmece sayısal yazılar olan Balyoz, Suga, Oraj, Çarşaf, Sakal 

planları serpiştirilir.

n	 20 Ocak 2010 tarihinde sözde Balyoz Planı hakkındaki ilk haber Taraf ga-

zetesinde yayımlanır. Haberde “Fatih Camii Bombalanacaktı”, “Kendi Jetimizi 

Düşürecektik”, “Balyoz Güvenlik Harekât Planında 29’u general 162 subay var” 

başlıkları yer alır. 
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n	 Gazeteci Mehmet Baransu, içinde sayısal dosyaların yer aldığı 4 adet DVD’yi 

(Yazılı ifadesine göre ise 3 DVD ile 1 CD’yi), İstanbul Cumhuriyet Başsavcı-

lığına teslim eder. Bu işlem tutanak altına alınır. Tutanakta “Ben bu haberi 

yaparken orijinal klasörleri gördüm ve tarayarak aldım. Bir kısmını da orijinal 

CD’lerden aktarma yaptım” ifadesi yer alır.

n	 29 Ocak 2010 tarihinde Gazeteci Mehmet Baransu soruşturma Savcısı Bilal 

Bayraktar’ı arar ve “Bavullu adamın” kendisine belgelerin ve CD’lerin orijinal-

lerini getirdiğini belirterek, teslim eder. Teslim edilenler sözde Balyoz Harekât 

Planı ile ilgisi olmayan 2229 sayfa “Gizli” gizlilik dereceli belgeler ile sahte 

düzmece belgeler, 19 CD ile birlikte seminere ait 10 adet ses kasetidir. CD’ler 
arasında dünya çapında üne ulaşan 11, 16, 17 numaralı sahte olarak düzenlen-
miş CD’ler vardır. Balyoz-1 soruşturması bu CD’lere dayandırılır.

n	 6 Aralık 2010 Saat 11:03’de İstanbul Emniyet Müdürlüğüne, bir e-posta ihbarı 

yapılır. Aynı gün inanılmaz bir süratle (!) saat 15:00’te bahse konu ihbara isti-

naden İstanbul Emniyeti’nin başvurusu üzerine savcılık tarafından yapılan ta-

lep doğrultusunda başka bir soruşturma kapsamında Hâkim Ömer Diken (13. 

Ağır Ceza Mahkemesi üye hâkimi. Sonradan 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 

olacaktır) Donanma Komutanlığı Karargâhında “Arama, El Koyma ve İncele-

me” kararı çıkartır.

n	 Savcılar tarafından arama yapılacağının karargâha telefonla bildirilmesi ne-

deniyle “İstihbarat, İKK ve Güvenlik Şube Müdürlüğü”nde görevli personel 

arama saatinden en az 3 saat öncesinden kendi kullandıkları toplam 4 odada 

arama yapılacağını bilmektedir. Bu nedenle de odalarını neredeyse “denetleme 

düzenine” alarak ilgilileri beklerler.

n	 İstanbul Cumhuriyet Savcıları Fikret Seçen ve Ali Haydar, Donanma Ko-

mutanlığı Karargâhı/Gölcük’e intikal eder. Tutanaklara göre saat 18:30’da 

başlayan aramalar gece saat 00:40’ta sona erer. Aslında aramalar yaklaşık 30 

dakikada biter. Çünkü aramayı yapan ekibin başındaki Savcı Fikret Seçen, 

sözde ihbar mektubunda açık olarak yazılmamasına rağmen aranacak ofisi ilk 

tahmininde doğru olarak bulur. Hatta yer kaplamalarının nasıl bir kaplama 

olduğunu da doğru olarak öngörür ve yanında kaplamayı kaldırıp yukarı çe-

kebilmek maksadıyla bir vantuz da getirir. İlk defa girdiği odada kaldırılacak 

karoyu ayağı ile işaret eder. Gece yarısı 00:40’a kadar süren işlem ise aramada 
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bulunanların tutanaklara dökülmesi işlemidir. Dünya çapında üne ulaşan ma-
nipülatif 5 Numaralı Hard Disk bu aramada bulunur. Balyoz-3 soruşturması 5 

Numaralı Hard Disk’e dayandırılır. 

n	 19 Şubat 2011 tarihinde Emekli Hv. Albay Hakan Büyük hakkında bir söz-

de ihbar mail’i gönderilir. 20 Şubat 2011’de İstanbul Emniyet Müdürlüğü-

nün yazısına istinaden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi doğrultu-

sunda Mahkeme tarafından Emekli Hv.Alb. Hakan Büyük’ün Eskişehir’deki 

ikametgâhına arama emri çıkarılır.

n	 21 Şubat 2011 Emekli Hv.Alb.Hakan Büyük’ün Eskişehir’deki ikametgâhında 

arama yapılır. 45 metrekare, 1+1 olan evin aramasına 23 polis katılır. 5 çek-

meceli şifonyerin alttan ikinci çekmecesinde 1 adet Flash Bellek bulunur. Bal-

yoz-2 soruşturması bu Flash Bellek’e dayandırılır.

n	 Balyoz-1, 2 ve 3 soruşturmaları Yüksek Askeri Şûra toplantılarının kararlarını 

etkileyebilecek şekilde yürütülür. 

n	 Evrensel hukuk kurallarına göre dijital veriler belirli kriterleri sağlaması şar-

tıyla ancak “Destekleyici Delil” olarak kullanılabilir. Ancak, bu davada bırakın 

sahteliklerini “Destekleyici Delil” vasfı bile olmayan dijital veriler “Ana Delil” 

olarak kullanılır.

n	 11 Numaralı CD’nin imajı ilk tutuklamalardan 22 ay sonra (Kasım 2011), 5 

Numaralı Hard Disk’in imajı ise bu Hard Disk nedeniyle toplu tutuklamala-

rın yapıldığı tarihten 13 ay sonra (Mart 2012) savunmaya verilir. Gerçekleri 

gösteren kurumsal yazışmalar adli emanete kaldırılır ve savunmadan saklanır. 

Böylece kumpasın ortaya çıkarılmasına engel olunmaya çalışılır. 

n	 11 Numaralı CD 5 Mart 2003’te Ordu Komutanı için hazırlanmış gibi kurgu-

lanır. TÜBİTAK bu CD’nin üzerine 5 Mart 2003’ten sonra herhangi bir ilave 

yapılmadığını raporlarında vurgular. Ancak bu CD’de ilk kez Office-2007 ile 

piyasaya sürülen yazı karakterleri tespit edilir. Ayrıca CD üzerinde elyazısı ile 

yazıldığı imajı verilen “Or. K.na” ifadesinin de 1. Ordu Komutanlığı Harekât 

Başkanının elyazısı kopyalanarak makine ile yazıldığı tespit edilir. 

n	 Donanma Komutanlığı Askeri Savcılığının 5 Numaralı HD’yi de kapsayan 14 

Ocak 2011 tarihli bilirkişi raporu 25 Ocak 2011’de İstanbul Cumhuriyet Sav-

cılığına gönderilir, savcılık 28 Ocak 2011’de raporu alır. Bu rapor tüm sahte-
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cilikleri anlatan bir rapordur. Ancak İstanbul Cumhuriyet Savcılığı bu raporu 

mahkemeye göndermez. Bu sayede, savunmaya hiçbir söz hakkı verilmeden, 

11 Şubat 2011 toplu tutuklamaları yapılır...

n	 3 CD (11, 16, 17 numaralı), 1 Hard Disk (5 Numaralı Hard Disk) ve 1 Flash 

Bellek üzerinde sanıklara ait parmak izi yoktur. Bu materyallerin TSK veya 

sanıklara ait bilgisayarlarda kullanılmadığı da bilirkişilerce tespit edilir.

n	 Askerlerin sivil mahkemelerde yargılanması için yasa değişikliği yapılır. Ana-

yasa Mahkemesi iptal eder. Buna rağmen, anayasal suç işlenerek, davanın adli 

yargıda görülmesine devam edilir. Yapılan işlem 12 Eylül 2010 referandumu 

ile Anayasa değişikliği yapılarak aklanmaya çalışılır. 

n	 İhbarları yapanların kimlikleri hiçbir zaman tespit edilmez.

n	 Sahte dijital verilere dayanan bu davada iddia makamı hiçbir iddiasını ispat 

edemez, böyle bir gayret içerisinde de bulunmaz.

n	 Mahkemede sanıkların büyük bir çoğunluğuna iddia makamı veya mahkeme 

heyetince tek bir soru dahi sorulmaz. 

n	 Dava sürecinde iddia makamının 359 talebinin 358’i (%99.7) kabul edilirken, 

savunmanın 943 talebinin sadece 7’si (%0.7) mahkemece kabul edilir.

n	 Dava sürecinde savunma ne yaparsa yapsın görülmez, duyulmaz. HSYK’ya, 

savcılar ve hâkimler hakkında defalarca şikâyette bulunulur, hiçbir sonuç alı-

namaz. 

n	 Özel Yetkili Mahkemeler kaldırılır. Ama Balyoz davasının görülmesine devam 

edilir. Anayasa Mahkemesi bu uygulamayı “TC Anayasası”na uygun bulur. 

n	 Kumpas planlandığı gibi devam etmektedir. Sonuçta Balyoz kumpasının kur-
gusu:

4	Toplumun algısını yönlendirme görevi verilen medyaya,

4	Siyasi emellerini gerçekleştirmek için her yolu mubah gören ve devlet gücü-
nü elinde bulunduran siyasi aktörlere,

4	Ne yaparlarsa yapsınlar asla dokunulmama garantisi verilen Yargı, Polis, 
Asker ve diğer kurumlardaki bürokratlara,

4	Hiçbir zaman reddedilmeyen ses kayıtlarına,
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4	Üzerlerinde sahtecilik yapıldığı ABD ve Almanya’daki Adli Bilişim Kuruluş-

ları, Boğaziçi Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, ODTÜ, İstanbul Teknik Üni-

versitesi, Adli Bilişim Uzmanları ile Donanma Komutanlığı Askeri Savcılığı, Kara Kuv-

vetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığınca teşkil edilen bilirkişi heyetleri 

tarafından belgelendirilmiş, 3 CD (11, 16, 17 numaralı), 1 Hard Disk (5 Numaralı 
Hard Disk), 1 Flash Bellek’e dayanmaktadır. 

SORUŞTURMA AŞAMASI
n	 Teslim tutanağı ile ifadeler farklı olduğundan, Gazeteci Baransu tarafından, 

Savcılığa 4 DVD mi yoksa 3DVD+1CD mi teslim edildiği hususu belirsizdir. 

n	 Teslim tutanağında teslim alınan DVD/CD’lerin; markaları, seri numaraları, 

HASH değerleri (DVD/CD’lerin içindeki verilerin “değiştirilmemiş” oldukları-

nın ispatlanabilmesi için DVD/CD’lerin imajları alınıp saptanan rakam ve yazı-

dan ibaret bir HASH değeri tespitinin yapılması zorunluluktur) yoktur. Teslim 

alınması anında bu DVD/CD’lerin imajları da alınmamıştır. 

n	 Gazeteci Mehmet Baransu’ya bir bavul içerisinde verildiği iddia edilen, bir 

kısmı çalıntı ama gerçek, diğer bir kısmı kötü niyetli kişilerce üretilmiş dijital 

malzemenin kimden, nereden ve nasıl elde edildiği belli değildir. 

n	 Sözde delil CD’lerinin Savcılıkça teslimi ve el koyma işlemleri esnasında, 

CD’lerin üzeri parafelenmiştir. Ancak parafe sayısı tutanak ile uyuşmamakta-

dır. CD’lerin resimleri sanık ve müdafilerine uzun süre verilmediğinden (Mart 

2011’de verilmiştir) bu hususun irdelenmesi ancak 13 ay sonra yapılabilmiştir. 

CD’lerin resimleri incelendiğinde görülmektedir ki, tutanakta belirtilenin aksi-

ne CD’lerin üzerinde “3 parafe” bulunmaktadır. Bunların da kime ait oldukları 

belli değildir. Oysa tutanakta “dört parafe” olduğu belirtilmektedir. 

n	 Delil olduğu ileri sürülen 19 adet CD’nin imajları teslim sırasında alınmamış, 1 

gün sonra 30 Ocak 2010 tarihinde alınmıştır.

n	 Söz konusu 19 adet CD’nin seri numaraları tutanağa yazılmamıştır.

n	 28 Mayıs 2010’da, TÜBİTAK-2 bilirkişi raporunun alınması kapsamında, 

savcılıkça atanan bilirkişilere verilmek üzere, ikinci bir imaj alma işlemi yapıl-

mıştır. Sonradan alınan ikinci imaj ile birincisi arasında farklılık olduğu tespit 

edilmiştir (4, 6, 8, 15 ve 18 no.lu CD’ler için belirtilen HASH değerlerinin bire-
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bir aynı olduğu, ancak, 3, 5, 7, 11, 12, 13, 14, 16 ve 17 no.lu CD’ler için HASH 

değerlerinin tamamen farklı olduğu görülmektedir).

n	 19 CD’nin 30 Ocak 2010 tarihli imajı ile 4 DVD’nin imajları ve fotoğrafları 
aylarca savunmaya verilmemiştir.

n	 Savunmaya verilmeyen CD fotoğrafları Zaman gazetesinde yayınlanabilmiştir. 

n	 İddianameye esas teşkil eden 11 ve 17 numaralı CD’lerin üstündeki elyazıları-
nın da sahte olduğu, sanıklardan Süha Tanyeri’nin aramada el konulan ajan-
dasındaki orijinal elyazılarından seçilen harflerin ve noktalama işaretlerinin bir 
araya getirilmesiyle oluşturulan ibarelerin makine vasıtasıyla CD’lere yazıldığı 
tespit edilmiştir.

n	 Soruşturma aşamasında şüphelilerin ifadesinin alındığı sırada, isnat edilen suç-
lamaya dair sözde deliller 26 Ocak 2010 tarihli kısıtlama kararı ve hemen aka-
binde alınan gizlilik kararı gerekçesiyle savunmaya gösterilmemiştir. Şüpheli-
ler, CMK 153 uyarınca haklarındaki bilirkişi raporunun kendilerine savunma 
hakkı kapsamında verilmesi gerektiğini belirterek talep etmişse de bu talepleri 
reddedilerek bilirkişi raporları dahi verilmemiştir. Bu raporlara ancak 30 Ni-
san 2010’da 13. Ağır Ceza Mahkemesinin ilgili kararı ile ulaşılabilmiştir.

n	 Şüphelilere savcılık ifadeleri sırasında gösterilmeyen suça ilişkin tüm sözde 
belgeler ile Sözde Balyoz Planı ve ekleri, gizlilik kararı mevcut iken Mehmet 
Baransu’nun Karargâh isimli kitabı ile Taraf ve Zaman gazetelerinde ayrıntılı 
olarak yayımlanmıştır. Şüpheliler kendilerine isnat edilen suça ilişkin ayrıntıla-
rı bu kitap ve gazeteler sayesinde öğrenebilmişlerdir.

n	 Şüphelilerden saklanmaya çalışılan ve tutuklanmalarına gerekçe olarak öne sü-
rülen sözde belgeler daha sonra incelendiğinde içeriklerinde önemli sahtecilik 
bulguları yer aldığı görülmüştür. 

n	 Hukuka aykırı olarak bilirkişi (Dr. Hayretdin Bahşi) bizzat savcı tarafından 
görevlendirilmiş, resmi görevlendirme yapılmaksızın bilirkişiye sözde deliller 
teslim edilmiş, yemin ettirilmemiş, rapor (TÜBİTAK-1 Raporu) hazırlandıktan 
sonra yemin ettirilmiştir. TÜBİTAK-1 raporunda bilirkişi olarak imzaları bu-
lunan Erdem Alparslan ve Tahsin TÜRKÖZ isimli bu kişiler ise hiç görevlen-
dirilmemiş ve yemin ettirilmemişlerdir.

n 	TÜBİTAK-1 ve TÜBİTAK-2 raporları olarak dosyaya dahil edilen iki bilirkişi 

raporu arasında CD/DVD’lerde yer alan dijital dosyalara ait verilerde değişik-
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likler olduğu tespit edilmesine rağmen, mahkeme heyeti tarafından bu çelişki-

lere açıklık kazandırmak ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasını sağlamak için 

herhangi bir işlem yapılmamıştır.

n	 Cumhuriyet Savcılığının iddianamesinin ekinde yer alan “Ayırma Kararında” 

Bilirkişi Raporları arasındaki çelişkilerin giderilemediği açıkça belirtilmiştir. 

İstanbul 10’ncu Ağır Ceza Mahkemesi ise iddianamede de belirtildiği halde, 

kimi yeminsiz bilirkişiler tarafından hazırlanan raporlar arasındaki çelişkileri 

dikkate almamış ve iddianamenin kabulüne karar vermiştir. Çelişkilere rağmen 

iddianameyi kabul eden mahkeme “102 sanığın yakalanmasına ve yargılamanın 

4,5 ay sonraki bir tarihte başlamasına” tensip zaptı ile karar vermiştir.

n	 Soruşturma İstanbul’da yürütülmekteyken Ankara’daki “Emniyet Genel Mü-

dürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı”nda görevli 

polislerin bilirkişilik yapması talep edilmiştir.

n	 İddianameye esas kabul edilen askeri bilirkişi (Bnb. Ahmet Erdoğan) bilirkişi 

kriterlerine sahip değildir. Bu şahıs bilirkişi raporunu sözde planların doğru 

olduğu faraziyesine istinaden hazırlamış, rapor sonuçlarının iddianameye akta-

rılması esnasında da faraziyenin gerçek olduğu kabul edilmiştir.
n	 Sanıklar lehine olan askeri bilirkişi raporu (19 Şubat 2010 tarihli Yzb. Hakan 

Erdoğan raporu), iddianamede belirtilmemiş ve savcılıkça mahkemeden/sa-

vunmadan saklanmıştır. Söz konusu “Rapor” 13 Nisan 2011 tarihli ara karar 

ile 1. Ordu Komutanlığından tekrar talep edilmiştir. 5 Mayıs 2011 tarihinde, 

yani Savcılıkça raporun teslim alınmasından 1 yıl üç ay ve toplu tutuklamanın 

yapıldığı 11 Şubat 2011 tarihinden üç ay sonra rapor mahkemeye ulaşmıştır. 

Bu rapor, sanıklara isnat edilen suça dair iddiaları daha soruşturma evresinde 
çökerten bir belgedir. 

n	 Cumhuriyet Savcıları tarafından resmi kurumlara yazılan yazıların cevapları 

gizlenmiş, ek delil klasörleri içine konmayarak emanete alınmış, böylece lehte 

deliller saklanmış, bu şekilde sanıklar ve müdafilerinin kovuşturma aşamasın-

daki incelemeleri de engellenmeye çalışılmıştır. Savcılık tarafından ilgili resmi 

kurumlara yazılan yazılara verilen cevaplar ve bilirkişi raporlarıyla; bu dijital 

verilerin sanıklar tarafından oluşturulmadığı, üretilmiş sahte belgeler olduğu, 

delil olarak kabul edilemeyecekleri açıkça ortaya çıkmıştır.
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n	 Savunma, iddianamenin kabul edilmesinden sonra, ısrarlı taleplerinin bir bö-

lümünün Mahkeme tarafından kabul edilmesi üzerine bu sözde delillerin bir 

kısmına ulaşabilmiştir. Bu sözde deliller üzerinde herhangi bir teknik beceri 

gerektirmeden yapılan incelemede, isnat edilen suçun işlenmediği, delil olarak 

kabul edilen dijital verilerin sanıklar tarafından oluşturulmadığı ve sanıkların 

lehine olan delillerin nasıl gizlendiği, yok sayıldığı ortaya çıkmıştır.

n	 Dosyaya gelen birçok bilirkişi raporu yok sayılmıştır. 1. Ordu Komutanlığı 

Askeri Savcılığı tarafından hazırlatılan Yb. Birol Çelik ve Alb. Yavuz Fildi-

şi raporları ile Genelkurmay Askeri Savcılığı tarafından hazırlatılan Tümg. 

Mehmet Daysal başkanlığındaki heyetin raporu, TÜBİTAK Uzmanları Yılmaz 

Çankaya, Ünal Tatar ve Burak Bayoğlu tarafından hazırlanan 2. TÜBİTAK 

raporunda; “İlk TÜBİTAK Raporunda sadece üst veri tespiti yapıldığı, üst ve-

rilerin her zaman değiştirilebileceği, ilk raporda bu konu irdelenmediği için üst 

verilerin değiştirilip değiştirilmediğinin sadece CD’ler incelenerek tespitinin 

mümkün olmadığı” belirtilmiş olmasına rağmen dikkate alınmamıştır.

n	 İddianamede gerçek tespitlerin hilafına adaleti yanıltıcı değerlendirmelere yer 

verilmiştir. Örneğin: İddianamede yer alan, “Bu listeler de olay tarihi itibariy-

le görev yapan personelle somut olarak uyumluluk göstermektedir” ifadesinin 

aksine birçok sanığın 2003 yılı görev yerleri ile bölgeleri çelişkilidir. Zira, id-

dianamede görev uyumluluğu bulunduğu iddia edildiği suç tarihinde, şüphe-

lilerin bir kısmının “yurtdışında veya ilişkisiz mekânlarda görevde oldukları ve 

ülkeye giriş çıkış yapmadıkları” soruşturma aşamasında gerek Emniyet Genel 

Müdürlüğü gerekse Genelkurmay Başkanlığından gelen müzekkere cevapları 

ile kanıtlanmıştır. 

n	 Emniyet Genel Müdürlüğü, MİT ve Askeri İstihbarat birimleri de “Darbe te-

şebbüsüne yönelik bir tespit ve istihbaratlarının olmadığını” açıklamışlardır.

n	 Cumhuriyet Savcıları, iddianamede yer alan suçun Kara Kuvvetleri Komutanı 

Orgeneral (E) Aytaç Yalman tarafından engellendiğini ileri sürmesine rağmen 

bu kişi ve dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral (E) Hilmi Özkök’ü din-

lememiş bu konuda hiçbir delil toplamadan iddianame düzenlemişlerdir.

n	 CMK.’nın 160. maddesine göre; “Cumhuriyet Savcısı, bir suçun işlendiği izleni-

mini veren bir hali öğrenir öğrenmez kamu davasını açmaya yer olup olmadığına 

karar vermek üzere işin gerçeğini araştırmaya başlar. Cumhuriyet Savcısı, maddi 
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gerçeğin araştırılması ve adil bir yargılamanın yapılabilmesi için, emrindeki kol-

luk görevlileri marifetiyle, şüphelinin lehine ve aleyhine olan delilleri toplayarak 

muhafaza altına almakla ve şüphelinin haklarını korumakla yükümlüdür.” Yu-

karıda ayrıntılı olarak açıklandığı şekilde Özel Yetkili Cumhuriyet Savcıları, 

soruşturma aşamasında, şüphelilerin haklarını korumamışlar, böyle bir gayret 

de göstermemişlerdir. Şüphelilerin lehine olan delilleri toplamamışlar ve şüp-

helilerin bu yöndeki taleplerini hiç dikkate almamışlardır.

KOVUŞTURMA AŞAMASI
n	 “Doğal Hâkim İlkesi” ihlal edilmiştir.

n	 Davada sanıklar ve müdafileri, yargılamanın başından beri 2000’e yakın sahte-

cilik bulgusu tespit ederek bunların delillerini dosyaya sunmuşlardır. Bir tanesi 

bile kamuoyu vicdanında şüphe uyandırmaya yetecek bu sahtecilik bulguları, 

mahkeme heyetinde her nasılsa şüphe uyandırmamış ve “Şüpheden sanık yarar-

lanır” evrensel hukuk ilkesi yok sayılmıştır.

n	 Mahkeme heyeti tarafından sanıklara atfedilen sözde delillere yönelik kül ola-

rak değerlendirmeler yapılarak “Suçun şahsiliği” ilkesi yok sayılmıştır.

n	 Tamamen aynı sözde delillere istinaden, aynı fiilleri icra ettiği iddia edilen 

şahıslardan bazıları tutuklu, bazıları tutuksuz yargılanırken, bazı şahıslar ise 

yargılanmasına gerek bile görülmeyerek Anayasanın “Eşitlik ilkesi” açıkça ihlal 

edilmiştir.

n	 Hukukun evrensel ilkelerinden masumiyet karinesi hiçe sayılarak sanıklar 

“Suçlu” kabul edilmiş, suçsuzluklarını ispata zorlanmıştır. Bu husus bizzat sav-

cı tarafından açıkça dile getirilmiştir.

n	 Soruşturma evresinde görev yapmış ve tutuklama kararı vermiş hâkimler, ko-

vuşturma evresinde mahkeme heyetinde görev yapmıştır. 

n	 Mahkeme heyetince tensiple kanuna aykırı yakalama emirleri çıkarılmıştır. Sa-

nıklar, görev yerleri, açık ikamet adresleri, telefon numaraları belli olan muvaz-

zaf/emekli subay ve astsubaylardır. Soruşturma evresinde celbe icabet ederek 

ifade vermişler, haklarında dava açıldığını öğrenmelerine rağmen kaçmamış, 

kovuşturmanın sonuçsuz kalmasını sağlamak amacıyla yurt içinde saklanma-

mış veya yabancı ülkeye gitmemişlerdir. Tam aksine, görevleri icabı yabancı 
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ülkede bulunanlar dahi yurda dönmüşlerdir. Sanıkların kaçma ihtimalinin ol-

duğunun kabul edilmesi kesinlikle mümkün olmadığından, tutukluluk ve tu-

tukluluğa devam kararlarının hukuka ve kanuna aykırı olduğu tartışmasızdır.

n	 11 Şubat 2011 tarihindeki duruşmada, savcının tutuklama talebine istinaden 

Mahkeme Başkanı “Savunma makamı 2 gündür yeteri kadar dinlendi, size ge-

rekli imkânlar sağlandı” diyerek, CMK 33 ve 101/3 maddelerine aykırı dav-

ranmış, sanık ve müdafilere söz hakkı vermeden 163 kişi hakkında topluca 

tutuklanmalarına karar vermiştir. 

n	 Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamı ve salıverilme istemlerinin 

reddi kararlarında, kanunda “hukuki ve fiili nedenler ile gerekçeleri kararda 

gösterilir” denilmesine ve her seferinde daha ileri gerekçeler gösterilmesi gere-

ğine rağmen, kanunun emredici hükmüne aykırı davranarak hukuki ve fiili ne-

denlerle bunların gerekçelerini göstermemiş, kanun metninde yazılı tutuklama 

sebeplerinin aynen tekrarından oluşan soyut ve toptancı bir yaklaşım ile genel 

ifadeler kullanmıştır (Gerekçe, sanığı, müdafiini, toplumu ve hâkimin kendisini 

tatmin edecek ve akla gelebilecek sorulara yanıt verecek ölçüde açık, net, somut 

ve kişisel olmalıdır. Gerekçesizlik keyfilik demektir).

n	 Maddi gerçeğe ulaşmak için iddia ve savunma makamlarının sunduğu deliller 

arasındaki çelişkileri gidermesi gereken Mahkeme, savunma makamının dijital 

verilerin sıhhatine ilişkin çok ciddi itirazlarını ve bu itirazları doğrulayan bilir-

kişi ve uzman raporlarını dikkate almamış, görmezden gelmiştir. Soruşturma 

evresinde iddia makamınca yeminsiz görevlendirilmiş olan bilirkişilerin rapo-

ruyla yetinerek, savunma makamının itirazlarını karşılayacak, iddia makamının 

delil olarak gösterdiği bilirkişi raporlarıyla savunma makamının delil olarak 

gösterdiği bilirkişi raporları ve uzman görüşleri arasındaki esaslı çelişkileri gi-

derecek bir çözüm üretmekten kaçınmıştır.

n	 Mahkemenin, 1. İddianameyi kabulünden 5 ay sonra Gölcük’te ele geçtiği id-

dia edilen dijital verileri, üstelik de herhangi bir incelemeye tabi tutmaksızın 

dosyaya kabul etmesi ve karara dayanak yapması, hukuka aykırıdır. Bu işlem 

doğrudan adil yargılama sürecine yapılmış müdahaledir. Çünkü bu olaylar ile 

sözde delilleri toplanmış ve iddianamesi hazırlanmış olan bir dosyaya soruştur-

ma aşamasındaki diğer bazı dokümanlar dahil edilmiştir. Bu uygulamalar ile 

sanıklar hangi delillere dayanarak suçlandıklarını bilmemekte ve her defasında 
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devam eden diğer soruşturma dosyalarından dahil edilecek yeni sözde delillere 

karşı savunma hazırlamak durumunda kalmaktadır. 

n	 Donanma Komutanlığında bulunan CD’lerin imajları alınmamıştır. Mahkeme-

nin Gölcük’ten çıkan 1 Nolu CD’nin adli imajını savunmaya vermesi ancak 

bu CD’nin ele geçmesinden 13 ay sonra, 20 Ocak 2012 tarihli Ara Kararı ile 

mümkün olmuştur. 

n	 Donanma Askeri Savcılığının talimatı ile hazırlanan bilirkişi raporu (14 Ocak 

2011 tarihli Rapor), 25 Ocak 2011 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılı-

ğına gönderilmiştir. Savcılık raporu 28 Ocak 2011’de almış ancak mahkemeye 

göndermemiştir. Böylece 11 Şubat 2011 toplu tutuklamalarının yapılması sağ-

lanmıştır. Rapor 24 Mart 2011’de Mahkemeye ulaştırılmış ve sonuçları huzur-

da okunmuştur. Okunan bu Bilirkişi Raporu 5 No’lu Hard Diskin sahteliğini 

açıkça ortaya koymuştur. Raporda özetle, “bu Hard Diskin bulunduğu yerden 

kötü maksatlı kişilerce alınmış olduğu ve ardından Donanma’ya ait olmayan bir 

bilgisayarda sahtecilik amaçlı manipülasyonlara maruz bırakılmış olduğu ve so-

nuçta da hurda bilgisayar malzemeler arasına geri konulduğu” ifade edilmiştir.

n	 5 No’lu Hard Diskteki davaya konu dijital verilerin Donanma Komutanlığı 

Karargâhındaki bilgisayarlarda izlerinin bulunmadığı da ortaya çıkartılmıştır. 

Diğer bir ifade ile Donanma Karargâhı dışına hukuk dışı yollarla çıkartılıp 

yüklenen bu dijital veriler, tekrar Donanma Karargâhına gizlice getirilip yasa-

dışı işlemlerle hurda stok alanına yerleştirilebilmişler ise de, bu dijital verilerin 

geri bırakılmalarından sonra da hiçbir Donanma bilgisayarında kullanılmadığı 

ispatlanmıştır.

n	 5 No’lu Hard Disk’e ilişkin olarak savunmanın ısrarlı taleplerine rağmen ne 

savcılık ne de mahkemece bilirkişi raporu aldırılmamıştır.

n	 Donanma Komutanlığında bulunan 5 numaralı Hard Disk üzerinde tespit 

edilen parmak izinin kime ait olduğu savunmamın tüm taleplerine rağmen 

araştırılmamıştır. Israrlı talepler neticesinde Mahkeme 9 Mart 2012 tarihli ara 

kararında (md.4) “...parmak izi elde edilip edilmediğinin ayrıntılı olarak belir-

tilmesinin istenmesine” şeklinde bir karar verilmiş olmasına rağmen bu kararın 
gereği yapılmamıştır. 

n	 Eskişehir’de Hakan Büyük’ün evinde yapılan aramada el konulduğu iddia edi-

len flash bellek için bir bilirkişi raporu aldırılmamış, mahkeme tarafından ha-
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zırlanan tensip zaptında, bilirkişi incelemesi yaptırılacağına dair karar mahke-

mece yerine getirilmemiştir. Eskişehir’de el konulan flash bellek için Emniyet 

tarafından hazırlanan 2 ayrı rapor arasında 175 önemli fark bulunmasına rağ-

men çelişkilerin giderilerek maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için mahkeme 

tarafından bir çaba sarf edilmemiştir.

n	 Sanıkların farklı adli bilişim kurumları/adli bilirkişilerden aldırdıkları ve hep-

sinin aynı sonuca ulaştığı Bilirkişi Raporları ortadayken, tamamen dijital veriler 

üzerine oturtulan bir davada sanık ve avukatlarının ısrarlı taleplerine rağmen 

davada sözde temel delil olduğu iddia edilen 5 nolu hard disk ve flash bellek 

için mahkeme tarafından bilirkişi raporu aldırılmamıştır. Bu durumda mahke-

me neye istinaden karar vermiştir? Dijital verilerin sahte mi, gerçek mi olduğu 

incelemesini kim yapmıştır?

n	 İddianamede suçun tamamlanmasını önlediği öne sürülen Aytaç Yalman ile 

Hilmi Özkök’ün tanık olarak dinlenilmesi talepleri sürekli olarak reddedilmiş-

tir. Hilmi Özkök İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 2009/191 E sayılı dos-

yasının yargılamasının yapıldığı ve sadece 100 metre ileride bulunan duruşma 

salonunda dinlenmesine rağmen İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 

tanık olarak ifadesine başvurulmamıştır. Mahkeme tarafından belirlenerek ça-

ğırılan kamu tanıklarının şüpheliler lehine olan ifadeleri mahkeme heyetince 

yok sayılmış, gerekçeli karar aşamasında söz konusu ifadeler değiştirilmek ve 

çarpıtılmak suretiyle sanıklar aleyhine algı yaratılmaya çalışılmıştır.

n	 Tüm kamu tanıklarının beyanları duruşma tutanaklarından da görüleceği üze-

re sanıklar lehinedir. Mahkeme dinlemiş olduğu kamu tanıklarının sanıklar le-

hine olan beyanlarını yok saymıştır. Kararını oluştururken, hangi tanığın, hangi 

ifadesinin Savcılık iddialarını veya kendi kabullerini destekler mahiyette oldu-

ğunu belirtmemiştir. Bazı tanıkların Savcılıkta avukatları olmaksızın şüpheli 

sıfatıyla verdikleri ifadeleri, sayfalarca, oldukları gibi karara aktarılırken; aynı 

tanıkların mahkemede verdikleri, sanıklar lehine olan beyanları karara geçiril-

mekten keyfi bir şekilde kaçınılmıştır. 

n	 Sanıklar ve müdafileri, tevsii tahkikat taleplerine ilaveten dosyaya resmi ku-

rumlardan delillerin celp edilmesi ve şüpheli kalan noktaların araştırılması için 

birçok talepte bulunmuştur. Israrla ileri sürülen bu talepler mahkemece klişe 

ve soyut ifadelerle gerekçesiz olarak reddedilmiştir. 
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n	 Duruşmada hazır edilen uzman kişi ve tanık dinletme talepleri keyfi olarak 

reddedilmiştir. Mahkeme, sanık müdafilerince duruşmada hazır edilen uzman 

kişilerden bazılarını (Koray Peksayar, Prof. Dr. Coşkun Sönmez ve Türker Gü-

lüm) dinlerken, 19 Nisan 2012 tarihli duruşmada Av. Kâzım Yiğit Akalın ta-

rafından hazır edilen bir uzman kişi ile Av. Kemal Yener Saraçoğlu tarafından 

hazır edilen bir tanığın dinlenilmesi istemlerini, “Diğer müdafilerin duruşmaya 

katılmamalarını” gerekçe göstererek reddetmiştir. Oysa Mahkeme, 06 Nisan 

2012 tarihli duruşmada hazır edilen uzman Prof. Dr. Coşkun Sönmez’i salon-

da müdafilerden sadece Av. Hüseyin Ersöz bulunduğu halde dinlemiştir. 

n	 Öte yandan, sanıkların istemini “Zorunlu süjelerden biri bulunmadığı için yargı-

lamaya devam etmenin usul açısından yerinde olmadığını” belirterek reddeden 

Mahkeme, aynı zorunlu süjenin (savunma makamının) yokluğunda yargılama-

ya devam ederek mahkûmiyet kararları vermekte beis görmemiştir. 

n	 Askeri yargıyla olumlu görev uyuşmazlığı çıkarma istemleri kanuna aykırı şe-

kilde reddedilmiş ve Askeri Yargıtay Başsavcılığına tebliğ edilmekten imtina 

edilmiştir. Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemesi, kendisinden istemde bulunan 

Anayasal bir Yüksek Yargı Organını yok sayarak bu konuda bir karar verme-

miş, dilekçeleri ve eklerini Askeri Yargıtay Başsavcılığına tebliğ etmemiştir.

n	 Mahkeme, duruşma salonunda tavandan aşağıya ses kayıt cihazları sarkıtarak 

sanıkların kendi aralarında, sanıkların müdafileriyle ve müdafilerin kendi ara-

larında yapmış oldukları konuşmaları kaydetmiş ve bu konudaki bütün itiraz-

ları reddederek cihazları kaldırtmamıştır. Mahkeme ülkemizde ve dünyada 

örneğine rastlanmayan bu uygulamasıyla, hem savunma hakkını ihlal etmiş, 

hem savunma makamını huzursuz ederek baskı altına almaya çalışmıştır. Ay-

rıca, savunma makamının aralarında yaptığı konuşmalardan delil elde etmeye 

çalışıldığı algısı yaratmıştır.

n	 Mahkeme Başkanı Ömer Diken tarafından muhtelif duruşmada sanıklara 

hâkimlik mesleğinin saygınlığıyla asla örtüşmeyen bir üslupla, “K..ınızı döne-

rek bize karşı oturdunuz”, “Ukalalık ediyorsunuz” “Konuşun, konuşun, bunlar 

size geri dönecek” , “Açıklamanız bir şeyi değiştirmeyecek” demiştir. Buna ilave-

ten “Terör örgütü üyeleri de sizin gibi davranıyor” şeklindeki ifadesiyle sanıkları 

peşinen terörist olmakla suçlamış, hakaret boyutuna varan bu sözler, salondaki 

izleyicilerce duyulmuş, sesli ve görüntülü kayıt sistemine de geçmiştir. Ayrıca, 
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rın tamamı onaylandı, benim dosyalarım Yargıtay’dan dönmez” şeklinde açıkla-

ma yapılarak ihsas-ı reyde bulunulmuştur.

n	 Özel Yetkili İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi, dava boyunca duruşmalar-

da müteaddit kereler sanıklara “Delillerin Tartışılması” safhasının olacağını ve 

o safhada delillerle ilgili beyanlarının alınacağını bildirmiş olmasına rağmen 

deliller tartışılmadan davada Esas Hakkında Mütalaa’nın verilmesi aşamasına 

geçilmiştir. Esas hakkında mütalaa deliller tartışılmadan verilmiş, söz konusu 

mütalaa tüm sanıkların savunması alınmadan tamamlanmıştır. 

n	 Mahkeme, 09 Mart 2012 tarihli 94. celsede, iddia makamının dayandığı diji-

tal verilerin başlıklarından ibaret olan 50 sayfalık delil listesinin okunması ile 

yetinmiştir. Oysa CMK’nın 209. ve 214. maddeleri çok açıktır ve her ikisi de 

delillerin içeriklerinin okunmasını emretmektedir. Okunan sözde delil listesin-

de sanıklarca sunulan lehte delillere yer verilmemiş, sadece iddia makamının 

sözde delillerinin başlıkları sıralanmıştır.

n	 CMK 206’ya rağmen kanuna aykırı olarak elde edilen ses kayıtları, savcılık 

tarafından dosyaya konmuş ve Mahkeme Başkanı tarafından 9 Mart 2012 tari-

hinde okunan sözde delil listesinde bu kayıtlara yer verilmiştir. 

n	 Mahkeme, iddianameleri özetle değil bütünüyle okutmaya karar vermesine 

rağmen, sanıklara söz hakkı vermeden Esas Hakkındaki Mütalaa’nın özetle 

okunmasına karar vermiştir.

n	 İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi yargılama sırasında müdafiler hakkında suç 

duyurusunda bulunarak ve müdafileri salondan dışarı çıkararak birçok kez sa-

vunma hakkını yok saymış ve ihlal etmiştir. 

n	 Mahkeme, müvekkillerinin sorgularının yapılmasından sonra savunma hakkı 

kapsamında davaya dayanak kabul edilen dijital verilerdeki sahteciliği açıkla-

yabilmek için mizansen gerçekleştiren, iddia makamının sanıkların tutuklan-

masını talep etmesinden sonra kendilerine söz verilmemesi üzerine savunma 

makamının yok sayıldığını, CMK 101. maddesinin çiğnendiğini belirterek söz 

isteyen, sahteciliğin bir çete tarafından gerçekleştirildiğini ve bu çete yargı-

landığında dosyadaki sanıkların da o dosyada müdahil olacaklarını söyleyen, 

mahkemenin tarafsızlığını yitirdiğini belirten, dijital verilerdeki sahteciliklerle 

ilgili olarak ortaya konan çelişkiler sebebiyle niçin kuşku duyulmadığını soran, 
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yaşanan durumu fıkra ve şiir ile anlatan müdafiler hakkında suç duyurusunda 

bulunmuştur.

n	 Savunma hakkının yok sayılması sebebiyle duruşmaya girmeyen tüm sanık mü-

dafileri hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur.

n 	Müdafilerin duruşmaya girmemesi sebebiyle zorunlu müdafi atanması talebi-

ne kanunun ilgili maddesini belirterek mahkemenin istediği cevabı vermeyen 

İstanbul Barosu Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında suç duyurusunda 

bulunulmuştur.

n	 Avukatlık Kanunu gereğince meslektaşlarının haklarını koruma görevleri sebe-

biyle duruşmada adil yargılama yapılması ve savunma hakkının korunması ta-

lebinde bulunan İstanbul Barosu Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında 

suç duyurusunda bulunulmuştur.

n	 Müdafinin yaptığı savunmanın kitaplardan alıntı olduğunu söyleyerek küçüm-

seyen Hâkim Ömer Diken, Ceza Genel kitaplarından değil bir öğrencinin öde-

vinden alıntılarla hazırlanan iddianameyi kabul etmiş ve bu durum hakkında 

hiçbir beyanda bulunmamıştır.

n	 Nisan 2012 tarihine kadar, duruşmalarda müdafileri olmayan sanıklara söz 

hakkı verildiği halde, bu tarihten sonra, Mahkeme Başkanı uygulamayı değiş-

tirmiş ve söz almak isteyen sanıklara “Müdafilerinin duruşmada bulunmaması” 

gerekçe gösterilerek söz hakkı verilmemiştir.

n	 15 Haziran 2012 tarihindeki 106. celsede iddia makamı mevcut durumun iyi 

niyet kurallarıyla bağdaşmayacağını belirterek “Davanın nakli” konusunda 

görüş bildirmek üzere dosyanın Cumhuriyet Savcılığına gönderilmesini talep 

etmiştir. Ancak “Davanın nakli” için beyanda bulunmak üzere talepte bulunan 

iddia makamı, 06 Ağustos 2012 tarihindeki 107. celsede bu talebini geri almış 

ve esas hakkındaki mütalaasını bildirmek üzere süre istemiştir. Bu da sanık 

müdafilerinin duruşmaya katılmalarının sağlanması için iddia makamının böy-

le bir talepte bulunduğunu ortaya koymuştur.

n	 Tekirdağ 2 nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bir 

suç nedeniyle tutuklu olarak bulunan Orhan Aykut, Tekirdağ Cumhuriyet Baş-

savcılığına verdiği ifadesinde, “Ankara İl merkezindeki Tavacı Rüstem olarak 

bilinen şahsa ait işyerinin karşısında bulunan 22 katlı binanın İhsan Arslan’a ait 

olduğunu ve bu binanın 5. katında çeşitli sahte belgeler hazırlandığını, kapsamlı 
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olan soruşturmaya başlanıldıktan bir süre sonra bu belgeleri Cezayir’e naklet-
tirdiğini, 2007 yılında kamuoyunda Balyoz olarak bilinen soruşturmada delil 
olarak kullanılan belgeleri, ağzı kapatılmış bir çuval içinde (geçmişte TSK’dan 
uzaklaştırılmış olan) uzun saçlı bir Binbaşı ve Amerikalı senatörün getirerek, 
İstanbul 4. Levent’teki bir otelde kendisi de hazır olduğu halde İhsan Arslan’a 
teslim ettiklerini, o dönem İhsan Arslan ile bir arada hareket edip birbirlerine 
güven duyduklarını, içinde Balyoz soruşturmasına dayanak oluşturan belgelerin 
bulunduğu çuvalı bizzat kendisinin İhsan Arslan’a ait olan otomobile taşıdığını, 
oradan Ankara ilindeki İhsan Arslan’a ait ofise götürdüklerini, askeri seminer 
ile ilgili bu belgeler arasındaki kayıtlara, İhsan Arslan’ın 22 katlı binasının 5. 
katında ilaveler yapıldığını” beyan eder ve ifadesine devamla kamuoyunda Bal-
yoz ve Ergenekon olarak bilinen davalara ışık tutacak pek çok konuya açıklık 
getirecek beyanlarda bulunur. Ancak Orhan Aykut’un iki yıl süreyle açıkladığı 
bilgiler göz ardı edilmiş ve hiçbir işlem yapılmamıştır.

n	 Mahkeme tarafından dosyadaki dijital verilerin sıhhati açısından hiçbir incele-
me yapılmamıştır. 

n	 Delil olarak kabul edilen dijital verilerle sanıklar arasında hiçbir illiyet bağı 
kurulmamıştır.

n	 Sanık müdafilerinin hazır bulunmadığı bir ortamda, CMK 188. maddesine ay-
kırı bir şekilde karar verilmiştir.

n	 Gerekçeli Karar’ın 967. sayfasında “Teslim edilen belgeler ile asıllarının Genel-
kurmay Başkanlığı tarafından askeri birimlerde asılları bulunduğu belirtilen, ta-
ranmış belgelerin dijitaller içerisinde yer alması, delillerin doğruluğu konusunda 
sanıkların aksi yöndeki savunmalarını bertaraf ederek Mahkemede tam bir kanaat 
oluşturmuştur” şeklinde bir değerlendirme bulunmaktadır. Buna karşılık, 8 Ocak 
2013 tarihinde Genelkurmay Başkanlığı bu konuda bir basın açıklaması yapmak 
gereğini duymuştur. Söz konusu basın açıklamasında Genelkurmay Başkanlığı 
“22 Şubat 2010 tarihinde mahkemeye gönderilen yazıda ‘Balyoz, Suga ve Oraj 
Planlarının mevcut olmadığı bilgisi verilmiştir.’ Asılları gönderilen bazı taranmış 
belgeler ise suç unsuru içermemektedir” denilerek Mahkemenin bu dayanağı tek-
zip edilmiştir. Gerçekleri tahrif eden bu değerlendirmenin Mahkemenin arzu-
suna göre şekillendiği ortaya çıkmış ve geçerliliği ortadan kalkmıştır. Mahkeme 
Başkanı Ömer Diken de Milliyet gazetesine verdiği beyanatta Genelkurmay’ın 
bu basın açıklamasının doğruluğunu teyit etmek zorunda kalmıştır.



33

n	 Mahkeme Gerekçeli Kararında:

4	Bir kısım dijital verilerin 2-3 farklı yerde çıkmasının dijital verilerin doğru 
olduğunu gösterdiğini belirtmektedir. Böyle bir mantık yürütme ile dijital 
verilerin gerçek olduğu söylenebilir mi? O zaman tek bir yerden çıkan di-
jital veri sahte midir? Diğer bir ifade ile iki sahteden bir gerçek mi çıkar? 
Devletin en üst mevkiindeki kişilerin çalışma odalarına cihaz konularak 
dinlendiği bir ortamda, bu sahte dijital verileri üreten ve bu komployu ku-
ran çetenin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki işbirlikçileri ile ürettikleri sahte 
dijital verileri birçok yere koyabilecekleri gibi basit bir gerçeği mahkeme 
niye düşünememiştir?

4	Hiçbir maddi delile dayanmaksızın, dijital verilerdeki çelişkilerin sanıklarca 
oluşturulmuş olabileceğini belirtmektedir. Bu çelişkileri sanıklar yaptıysa 
dijital verilerde niye kendi adlarını koymuşlardır? Bu basit soruyu mahke-
me niye sormamıştır?

4	Dijital verilerin delil olma özelliğinin diğer maddi delillerle belirlendiği ve 
kararda sanıkların lehine olan delillerin de dikkate alındığı ve değerlendi-
rildiği belirtilmektedir. Bunlar tamamen gerçek dışıdır ve doğru değildir. 
Dava ile ilgili ıslak imzalı hiçbir belge yoktur.

TEMYİZ AŞAMASI
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Tebliğnamesindeki 
Hukuksuzluklar:

n	 Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyuna “Casusluk” davası olarak 
sunulan davaya ilişkin hazırladığı 17 Mayıs 2013 tarihli Tebliğnamesinde 
“(Sayfa 26) Zira bilgisayar kullanıcı adlarının başkaları tarafından kullanıl-
ması ya da oluşturulması mümkündür.” “(Sayfa 31) Başkalarında ele geçen 
ve içeriğinde sanıkların adlarının geçtiği belgeleri sanıkların temin ettikleri, 
oluşturdukları, kaydettikleri ya da başkalarına transfer ettikleri, dosya kap-
samındaki deliller itibariyle sabit değildir” şeklinde bir yaklaşım sergilerken, 
Balyoz davasında tam aksi yönde bir tutum sergilemiştir. Mademki bilgisa-
yar kullanıcı adlarının başkaları tarafından kullanılması veya oluşturulması 
mümkündür, o halde Balyoz davası sanıklarının sadece dijital bir verinin üst 
verisinde isminin geçmesini hangi gerekçe ile inandırıcı bulduğu anlaşılama-

mıştır. Başsavcılık aynı veriler üzerinden farklı sonuçlara ulaşmıştır. 
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n	 Tebliğname’de “(Sayfa 12)...sanıklar tarafından hazırlandığı iddia ve kabul 

edilmeyen bir kısım belgelerde veya listelerde sadece ismi bulunan, kendile-

rinin aktif rol almadığı, görevlendirildikleri konu ile ilgili herhangi bir çalışma 

yaptıkları mahkûmiyete yeterli delil ile kanıtlanmayan sanıkların ise Balyoz 

Harekât Planından haberdar oldukları ve bu faaliyetlere katıldıkları hususun-

da kuşkuların bulunması nedeniyle bu sanıklar açısından atılı suçun sanıklar 
tarafından işlendiğinin sabit olmadığı kanaatine varılmıştır” tespiti yapılmış-

tır. Aynı durumdaki bir kısım sanıklar için ise bu “kanaati” uygulamamışlar-

dır. Listelerde ismin olması mahkûmiyete yeterli delil oluşturmuyorsa, üst 

veride ismin geçmesinin nasıl yeterli delili oluşturduğu anlaşılamamaktadır. 
Başsavcılığın bu tespiti yukarıda belirtilen “Zira bilgisayar kullanıcı adlarının 

başkaları tarafından kullanılması ya da oluşturulması mümkündür” yaklaşımı 
ile nasıl örtüştürülecektir? Başsavcılık, bilime, mantığa, akla ve hukuka uygun 
olmayan soyut kriterlere istinaden sanıklar arasında ayrım yaparak, hukukun 
herkese eşit olarak uygulanması (Anayasa Md.10) ilkesini ihlal etmiştir. 

Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin Gerekçeli Kararındaki Hukuksuzluklar:
n	 Yargıtay kararında temyiz gerekçelerinin hiçbirine cevap verilmemiştir. 

n	 Yargıtay 9. Ceza Dairesi sadece Polis Tespit Tutanaklarındaki bilgilere isti-
naden kararı onamıştır.

n	 Yargıtay 9. Ceza Dairesi üst verilerde ismi geçen bir kısım sanıkların karar-
larını onarken, bir kısmı için ise “sanıkların cezalandırılmasına yeterli, her 

türlü kuşkudan uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığından beraat etme-

leri gerektiği” gerekçesi ile bozma kararı vermiştir. Ancak kararda hakkında 
beraat talep edilenlerle onananlar arasında hukuki olarak herhangi bir fark 
tespit edilmemiştir. Bir sanal yazının üst verisi bir kısım sanık için yeterli, her 
türlü kuşkudan uzak, kesin ve inandırıcı delil olabilirken bir kısım kişiler için 
bu kriterler tam aksi yönde değerlendirilmiştir. Bu uygulama ile “Hukukun 

herkese eşit uygulanma” ilkesi ihlal edilmiştir. 

n	 Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin gerekçeli kararında, “Genelkurmay Başkanı Or-

general Hilmi Özkök ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Aytaç Yalman’ın 

tanık olarak dinlenmemesinin, taleplerin reddine ilişkin gerekçe ve mevcut de-

liller nazara alındığında sonuca etkili olmadığı (Sayfa 17-18)” şeklinde bir var-

sayımda bulunmuştur. Oysa 10. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılama-
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da “iddia makamının” en önemli dayanaklarından biri de adı geçen kişilerin 

sözde darbeyi engellediği iddiasıdır. Bu derece önemli tanıkların söyleyecek-

leri bilinmeden, tanıklıklarının ve söyleyeceklerinin bir etkisi olmayacağı nasıl 

iddia edilebilir? Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6. Maddesinde yer alan 

güvenceler arasında, yargılanan kişinin “tanık çağırma” hakkına sahip olduğu 

vurgulanmıştır. Hal böyleyken bu konudaki taleplerin mahkeme tarafından 

reddedilmesi ve bunun da Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından uygun bulun-

masıyla anılan sözleşme açık bir şekilde ihlal edilmiştir. 

n	 Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin gerekçeli kararında yer alan, “Buna göre; dosya 

kapsamında yer alan ve hükme esas alınan dijital delillerin esasını koruduk-

ları, ilişkin oldukları olayları temsil niteliklerinin ortadan kalkmadığı, ulaşıl-

ma, elde ediliş ve muhafaza şekillerinin usule uygun olduğu, açıklanan kabule 
göre; hayatın olağan akışına, akla ve mantığa uygun bulunduğu ve böylelikle 

de hukuka uygun deliller olarak hükme esas alınmalarının isabetli olduğu neti-

cesine varılmıştır. (Sayfa-26)” şeklindeki ifadesinde geçen “kabulün” bilimsel 

ve hukuki dayanağı yoktur. 9. Ceza Dairesi sözde dijital delillerin esasını 

koruduğunu nereden bilmektedir? En azından “bildiğini sandığını” gerçek-

lemesi için bilime başvurulmasına neden karşıdır? 

n	 Donanma Komutanlığı İstihbarat Şubesinde yapılan aramada bulunan 5 

numaralı HD’in hüküm mahkemesi tarafından alınmış bir bilirkişi raporu 

yok iken sanıklar tarafından alınmış onlarca yerli ve yabancı uzman rapor-

ları vardır. Buna karşın mahkemenin bilirkişiye gitmesi yönündeki talepler 

sürekli reddedilmiş, bu husus da Yargıtay 9. Ceza Daire tarafından uygun 

görülmüştür. Sadece Polis Tespit Tutanağıyla yetinilerek hüküm verilmesi 

ve bu hükmün onanması nedeniyle iç hukuk mevzuatımız kadar, AİHM’in 

“Adil Yargılama” ilkesi de ihlal edilmiştir.

n	 Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin gerekçeli kararında yer alan; “...arama yapılan 

askeri ve sivil mahallerin özellikleri, dijital delilleri muhafaza eden sanıklar 

Hakan Büyük ve Kemalettin Yakar’ın istihbarat sınıfından yetişmiş ve bu tür 

manipülasyonlara karşı oldukça tecrübeli kimseler olması, tanık beyanları, ara-

malarda ele geçen delillerin birbirini ve başka mahallerde ele geçen delilleri 

doğrulaması, belgelerin tutarlılığı, arama işlemlerini gerçekleştiren görevliler, 

bu görevlilerin sayısı, aramanın icra ediliş şekli, aramada ele geçen diğer mal-



36

zemeler, Dairemizce de izlenen arama işlemlerine ilişkin kamera kayıtları ve 

delillerin başkaları tarafından bu mahallere konulduğuna ilişkin savunmaların 
soyut bırakılmış olması karşısında; anılan delillerin sanıklar dışındaki kimse-

ler tarafından bu mahallere konulmuş olduğuna dair savunmalar dosya kapsa-

mına ve hayatın olağan akışına uygun görülmemiştir (Sayfa-24)” şeklindeki 

ifadelerinin hiçbir hukuki dayanağı yoktur. Çünkü Donanma Komutanlığı 

Askeri Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan bi-

lirkişi raporunda “Bilgi güvenliği açısından mevcut emir ve talimatlara aykırı 

hareket edilmesi nedeniyle istismara açık bir ortam oluştuğu, şubeyi kontrol 

eden kameranın söküldüğü, kapı alarmının devre dışı bırakıldığı, kapıda sade-

ce basit bir asma kilidin mevcut olduğu ve anahtarının da 8 kişide bulunduğu 

tespit edilmiş ve ilgili personel hakkında adli soruşturma yapılması talep edil-

miştir.” Bütün bu hususlar tanık ve sanıkların mahkeme huzurunda verdikle-

ri ifadelerle de teyit edilmiştir. Ayrıca, Donanma Komutanının bizzat kendisi 

“Karargâhının güvenliğinin kalmadığını” belirterek Askeri Savcılığa 3 defa 

soruşturma emri de vermiştir. Bu nedenlerle 9. Ceza Dairesi’nin tespiti doğ-

ru değildir. 

n	 Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin gerekçeli kararında yer alan; “Birleşmiş Milletler 

İnsan Hakları Konseyi Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu’nun dava henüz 

görülmekte iken, dava kapsamındaki tutuklamaların adil yargılama normları 

bağlamında keyfiliğine değinen ve yargısal bir niteliği bulunmayan 01.05.2013 

tarihli kararının Dairemiz bakımından bağlayıcılığının olmadığı...” şeklinde-

ki ifadesi en temel evrensel hukuk ilkeleri ile bağdaşmamaktadır. “Medeni 

ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme’nin Onaylanmasının Uygun 

Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı” 4 Haziran 2003 tarihinde TBMM Ge-

nel kurulunda kabul edilmiştir. Böylelikle, BM’nin İnsan Hakları Evrensel 

Bildirgesi’ni 1949 yılında kabul eden, daha sonra 1954’te Avrupa İnsan Hak-

ları Evrensel Sözleşmesine taraf olan ve 1987’de vatandaşlarına AİHM’ye 

bireysel başvuru hakkını tanıyan Türkiye, bir ileri adım daha atarak, BM’nin 

en kapsamlı insan hakları sözleşmesinin hükümlerini uygulama taahhüdü al-

tına girmiştir. Ayrıca Adalet Bakanlığı, Çalışma Grubu kararlarının “Kanun 

Hükmünde” olduğunu beyan etmektedir. 9. Ceza Dairesi bu tespiti ile huku-

ku ihlal etmiştir. 
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n	 Yargıtay 9. Ceza Daire’si AİHM’nin kararlarını doğru anlayıp uygulaması 
gerekirken tam aksini yapmıştır. AİHM’nin kolaylıkla anlaşılabilecek Çe-
tin Doğan ve Cem Aziz Çakmak hakkındaki kararları Yargıtay tarafından 
anlaşılmaz bir şekilde yanlış yorumlanmıştır. Yargıtay bu uygulamaları ile 
AİHM’nin kararlarını değersizleştirmiştir. Tüm yanlışlıklar Türkiye’nin say-
gın hukukçuları tarafından da hemen fark edilmiş ve Yargıtay’ın bu denli 
yanlış değerlendirmelerde bulunmasını ağır şekilde eleştirmişlerdir. Bunlar 
arasında AİHM eski üyesi Rıza Türmen ve Yargıtay Eski Başkanlarından 
Prof. Dr. Sami Selçuk vardır. Prof. Dr. Sami Selçuk, Milliyet gazetesinde 3 
gün süren eleştirilerini “Hukuk, yanılgıya, çelişkiye, katlanamaz. Bu kararları 
düzeltmenin tek yolu kalmıştır: Başsavcılığın itirazla davayı (Balyoz) Ceza Ge-
nel Kurulunun önüne getirmek. Getirmediği takdirde hukuka karşı görevini 
ve adalete karşı ödevini savsamış; yanlışa ortaklık etmiş ve hukuku yaralamış 
olacaktır Sayın Başsavcı. Göreceğiz,” diyerek noktalamıştır. 9. Ceza Dairesi 
AİHM’nin kararlarını yanlış uygulayarak, AİHS’ni yok saymıştır. 

ASKERİ YARGIDA NELER OLDU?

1. ORDU KOMUTANLIĞI

n	 26 Ocak 2010 tarihinde 1. Ordu Askeri Savcılığınca (Alb. Bülent Münger) 
“2003 Mart ayında 1. Ordu Komutanlığında yapılan Plan Seminerinde basında 
yer aldığı gibi bir plan hazırlanıp hazırlanmadığı ve bu seminerle ilgili bilgile-
rin basına sızdırılmasının araştırılmasına” yönelik soruşturma başlatılır.

n	 1 Şubat 2010 tarihinde Askeri Savcılık 1. Ordu Komutanlığından Bilirkişi 
talebinde bulunur.

n	 2 Şubat 2010 tarihinde Kur. Bnb. Ahmet Erdoğan “Askeri terminoloji ve 
olayın askeri yönden açıklanması” maksadıyla bilirkişi olarak görevlendirilir. 
Ancak bu subayın isminin hangi makam tarafından savcılığa bildirildiği hâlâ 
açıklığa kavuşturulmamıştır.

n	 4 Şubat 2010 tarihinde Askeri Savcılık tarafından Ahmet Altan ve Mehmet 
Baransu’nun ifadeleri alınır.

n	 11 Şubat 2010 tarihinde Askeri Savcılığın talebi üzerine J. Yzb. Hakan Er-

doğan “Sayısal dosyaların teknik yönden açıklanması” maksadıyla bilirkişi 

olarak görevlendirilir.
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n	 19 Şubat 2010 tarihinde Yzb. Hakan Erdoğan raporunu tamamlayarak Aske-

ri Savcılığa teslim eder. Raporda; “Taraf gazetesinden gönderilen 3 DVD’nin 

17-18 Ağustos 2007 tarihinde oluşturulmuş olarak göründüğü, DVD’lerin veya 

PDF formatına dönüştürüldüğü bilgisayarın tarih bilgisinin yanlış olduğu; 1. 

Ordu Komutanlığı bilgisayarlarında soruşturma konusu ile ilgili doküman tes-

pit edilmemiştir” ifadeleri yer alır.

n	 22 Şubat 2010 tarihinde Kur. Bnb. Ahmet Erdoğan raporunu tamamlayarak 

Askeri Savcılığa teslim eder. Rapor, teslim edilen dokümanların sanki varmış 

gibi “Gerçek nüshaları” ile aynı olduğu faraziyesine dayandırılarak hazırlanır 

ve faraziyeler üzerinden yapılan tespitler gerçekmiş gibi sunulur.

n	 24 Şubat 2010 tarihinde 1. Ordu Askeri Savcılığı Kur. Bnb. Ahmet Erdoğan 

ve J. Yzb. Hakan Erdoğan tarafından hazırlanan bilirkişi raporlarını Cumhu-

riyet Savcılığına gönderir. (Polis memuruna elden verilerek.)

n	 26 Şubat 2010 tarihinde 1. Ordu Askeri Savcılığı, Gazeteci Mehmet Baran-

su’nun ifadesini alır.

n	 11 Mart 2010 tarihinde Yb. Birol Çelik hazırladığı bilirkişi raporunu 1. Ordu 

Askeri Savcılığına teslim eder. Raporda, “TÜBİTAK raporunda bazı uyum-

suzlukların göz ardı edildiği, CD ve dosya bilgilerine bakarak söz konusu dokü-

manların gerçek olduğunun anlaşılmasının mümkün olamayacağı, her zaman 

tarih ve kullanıcı bilgilerine ait doküman oluşturulabileceği, gerçek belgelerin 

arasına serpiştirilebileceği” vurgulanır.

n	 26 Mart 2010 tarihinde Alb. Yavuz Fildişi hazırladığı bilirkişi raporunu 1. 

Ordu Askeri Savcılığına teslim eder. Raporda, “TÜBİTAK raporunda 11 ve 

17 numaralı CD’lerin içinde yer alan ve iddia edilen Balyoz, Suga, Oraj, Çarşaf, 

ve Sakal planlarının gerçek olmadığı yönünde gerek teknik ve gerekse askeri 

yazım usul ve yöntemleri açısından kuvvetli deliller bulunduğu kanaatine va-

rılmıştır” tespiti yapılır.

n	 29 Mart 2010 tarihinde Gazeteci Mehmet Baransu’nun, Karargâh adlı kitabı 

yayımlanır. Kitabın 496’ncı sayfasında şu ifadeler yer alır: “Albay Münger (1. 

Ordu Askeri Savcısı), ‘delikanlı gibi sana raporu göstereyim’ diyerek, dosyanın 

içerisinden 34 sayfalık raporu çıkarttı ve yazılmamak kaydıyla bana okuttu.” 

“Raporu okuduktan sonra, Alb. Münger’e yazılmamak kaydıyla Balyoz Darbe 

Planı çerçevesinde sorular sormuş ve açık yüreklilikle bazı cevaplar almıştım. 
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Münger’in verdiği cevaplardan 2003 yılında seminer adı altında yapılan top-

lantıda sınırların aşıldığı izlenimini almıştım.”

n	 1 Nisan 2010 tarihinde 1. Ordu Askeri Savcılığı, Yb. Birol Çelik ve Alb. 

Yavuz Fildişi tarafından hazırlanan bilirkişi raporlarını İstanbul Cumhuriyet 

Başsavcılığına, soruşturma dosyasını ise yetkisizlik kararıyla Genelkurmay 

Askeri Savcılığına gönderir.

n	 12 Nisan 2010 tarihinde 1. Ordu Askeri Savcılığının yetkisizlik kararı verip 

Genelkurmay Askeri Savcılığına gönderdiği soruşturma dosyası hakkında 

Genelkurmay Askeri Savcılığı tarafından “Yetkisizlik Kararı” verilir.

n	 22 Nisan 2010 tarihinde MSB.lığı tarafından 1. Ordu Askeri Savcılığının 

“Yetkisizlik Kararı” kaldırılır.

n	 18 Mayıs 2010 tarihinde KKK’lığında Tümg. M. Baysal başkanlığında beş 

kişilik Bilirkişi Heyeti teşkil edilir.

n	 28 Haziran 2010 tarihinde KKK’lığının 5 kişilik Bilirkişi Heyeti raporu 1. 

Ordu Komutanlığına gönderilir. 

n	 1 Temmuz 2010 tarihinde 1. Ordu Komutanlığı tarafından “KKK Bilirki-

şi Heyeti Raporu” İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir. Raporda, 

“DVD ve CD’ler içerisinde yer alan resmi askeri belgelerin art niyetli kişiler 

tarafından ele geçirilmesini müteakip, Eylem Planı ve Ek’leri olarak adlandırı-

lan dokümanların resmi askeri belgelere uyum arz edecek şekilde sahte olarak 

üretilmiş olabilecekleri yönünde kuvvetli bulguların mevcut olduğu kanaatine 

ulaşılmıştır” tespiti yapılır.

n	 10 Eylül 2010 tarihinde 1. Ordu Askeri Savcılığı tarafından yürütülen soruş-

turma hakkında “Kovuşturmaya Yer Olmadığı” kararı verilir.

n	 16 Mart 2011 tarihinde aralarında 1. Ordu Komutanlığı Askeri Savcısı Alb. 

Bülent Münger’in de yer aldığı bir kısım askeri hâkim ve savcının yaptıkları 

iddia edilen konuşmalara ilişkin ses kayıtları bir internet sitesinde yayınlanır. 

n	 05 Ekim 2011 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında tanık sıfatıy-

la ifadesi alınan Alb. Bülent Münger, belirtilen ses kayıtları ile ilgili olarak 

“Donanma Komutanlığı Gölcük’te yapılan arama sonrasında orada geçen bel-

geler ilgili biz de herkes gibi askeri savcılıktan arkadaşlarla hayretler içerisinde 

kaldık, bazı konuşmalarımız oldu. Bunlar sabah toplantılarında çay muhabbe-
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ti şeklinde gerçekleşen günlük konuşmalardı. Bu konuşmalarımızın kanuna 

aykırı olarak dinlendiğini ve internet ortamında yayınlandığını gördük. Bazı 

konuşmaların çarpıtıldığını, eklemeler yapıldığını, bazı konuşmaların kesilip 

arkasına eklemeler yapıldığını, bazı konuşmaların tarafıma ait olmadığı halde 

ismimin zikredilerek bana aitmiş gibi gösterildiğini gördük” şeklinde beyanda 

bulunarak görüşmeyi doğrular ancak içeriğinin çarpıtıldığını beyan eder.

n	 19 Kasım 2012 tarihinde Bnb. Ahmet Erdoğan hakkında “Gerçeğe aykırı ve 

faraziyelere dayalı bilirkişi raporu hazırlaması” dolayısı ile “Görevini kötüye 

kullandığı ve kanuna aykırı bilirkişilik yaptığı” iddiasıyla sanıklar tarafından 

suç duyurusunda bulunulur.

n	 7 Haziran 2013 tarihinde 1. Ordu Komutanlığı Askeri Savcısı Hâkim Al-

bay (E) Bülent Münger, görevdeyken soruşturması esnasında soruşturmanın 

tarafı olmayan gazeteci Mehmet Baransu’ya bilirkişi raporunu okutturarak 

ve dosyası hakkında bilgi alışverişinde bulunarak soruşturmanın gizliliğini 

ihlal ettiği, bilirkişi olarak görevlendirdiği Kara Pilot Kurmay Binbaşı Ahmet 

Erdoğan’ın sanki varmış gibi “gerçek nüshası ile aynı olduğu” faraziyesine da-

yanan bilirkişi raporu hazırlattığı, “Çok Gizli” bilgileri ihtiva eden CD’lerin 

ne zaman ve kimler tarafından çalındığını ve bu kapsamda suçu dahi tespit 

etmeden KYOK verdiği gerekçeleriyle, hakkında sanıklar tarafından suç du-

yurularında bulunulur, iddianame düzenlenir ve Askeri Yargıtay 4. Daire 

Başkanlığında sanık olarak yargılanmasına başlanır.

n	 19 Ağustos 2013 tarihinde Bnb. Ahmet Erdoğan hakkında “Gerçeğe aykırı 

ve faraziyelere dayalı bilirkişi raporu hazırlaması” dolayısı ile “Görevini kötü-

ye kullandığı ve kanuna aykırı bilirkişilik yaptığı” iddiasıyla yapılan suç du-

yurusu hakkında 3. Kolordu Askeri Savcılığı KYO kararı verir.

n	 4 Eylül 2013 tarihinde Bnb. Ahmet Erdoğan hakkında “Gerçeğe aykırı ve 

faraziyelere dayalı bilirkişi raporu hazırlaması” dolayısı ile “Görevini kötüye 

kullandığı ve kanuna aykırı bilirkişilik yaptığı” iddiasıyla yapılan suç duyu-

rusu hakkında 3. Kolordu Askeri Savcılığının verdiği KYO kararına itiraz 

edilir.

n	 25 Aralık 2013 tarihinde Bnb. Ahmet Erdoğan hakkında 3. Kolordu Askeri 

Savcılığının verdiği KYO kararına yapılan itiraz neticesinde KYO kararı Ku-

zey Deniz Saha Komutanlığı Askeri Mahkemesince kaldırılır.



41

n	 17 Şubat 2014 tarihinde MSB, Bnb. Ahmet Erdoğan hakkında verilen KYO 

kararının kaldırılmasına ve hakkında kamu davası açılma kararlarına itiraz 

eder.

Bu süreçte 1. Ordu Komutanlığı Askeri Savcısı görevinde bulunan, Gazeteci Ba-

ransu ile yakın ilişki içerisinde bulunan Albay (E) Bülent Münger emekli olmuştur. 

Yargılaması Askeri Yargıtay 4. Dairesinde devam etmektedir.

Faraziyeye dayanan bilirkişi raporunu hazırlayan Kur. Bnb. Ahmet Erdoğan 

TSK’da görevine devam etmektedir. İngiltere’de daimi yurtdışı görevine tefrik edil-

miştir. Hakkındaki hukuki süreç devam ettirilmeye çalışılmaktadır.

DONANMA KOMUTANLIĞI
n	 Şubat 2010’da Donanma Komutanlığı EMASYA Planı (2003) (Şubeye ait 28 

numaralı kopya) İstihbarat İKK ve Güvenlik Şube Müdürlüğünde kaybo-

lur (!) Planın kaybolması bir anlamda 6 Aralık 2010 (Donanma Komutanlı-

ğı Karargâhında aramanın yapıldığı tarih) tarihinde yaşanacakların da adeta 

bir habercisi niteliğindedir. Olay Donanma Komutanlığı Askeri Savcılığına 

intikal eder ancak savcılık soruşturma neticesinde “5 yıllık zaman aşımını” 

gerekçe göstererek “kovuşturmaya yer yoktur” kararı (Esas No:2010/534, 

Karar No: 2010/91) verir. Karar, TSK’nın planlarının zaman aşımı kavra-

mına sığınılarak çalınmasında hiçbir hukuki engelin olmadığı anlamındadır. 

Böylece bu şubede ne yapılırsa yapılsın netice alınabileceğinin testi başarıyla 

tamamlanır. Sonra “kesin sonuç” alınacak aşamaya geçilir.

n	 6 Aralık 2010 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Savcıları Fikret Seçen ve Ali 

Haydar tarafından Donanma Komutanlığı İstihbarat İKK ve Güvenlik Şube 

Müdürlüğünde arama yapılır. Aralarında 74 adet CD/DVD ve 5 adet hard 

diskin yer aldığı malzemelere ve dokümanlara (toplam 10 çuval) el konur. 

n	 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aramadan üç gün sonra, 9 Ara-

lık 2010 tarihinde soruşturma açılır, 21 gün sonra 27 Aralık 2010 tarihinde 

ilk ifadeler alınır.

n	 Donanma Komutanlığı Askeri Savcılığınca görevlendirilen bilirkişi heyetine 
“yapılan aramada el konulan beş adet hard disk içerisindeki belgelerde, suç 
unsuru olup olmadığı, bu belgelerin kim tarafından ve hangi tarihte, hangi 
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bilgisayarda, ne maksatla oluşturulduğuna dair teknik incelemenin yapılması” 
talimatı verilir ve bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan rapor 14 Ocak 2011 ta-
rihinde teslim edilir. Bu raporda davaya konu dijitallerde sahtecilik yapıldığı, 
yanı sıra karargâhın güvenliğinin istismara açık hale nasıl getirildiği detayları 
ile yer alır ve sorumlular hakkında adli bir soruşturmanın yapılması önerilir.

n	 Donanma Komutanlığı Askeri Savcılığınca 4-21 Ekim 2011 tarihleri arasında 
toplam 8 müzekkere ile ilgili makamlardan çeşitli bilgiler talep edilir.

n	 Donanma Komutanlığı Askeri Savcılığının 24 Ekim 2011 tarihli talimatı-
na istinaden görevlendirilen bilirkişiler tarafından “Donanma Komutanlığı 
Karargâhı ve Envanter Kontrol Merkezi Komutanlığında mevcut tüm bilgisa-
yarların 3 ve 5 numaralı hard disklere irtibatlandırıldığına ilişkin bir bulguya 
rastlanmadığına” dair 10 Şubat 2012 tarihli rapor hazırlanır.

n	 Aramadan yaklaşık 11 ay sonra, 17-23 Kasım 2011 tarihleri arasında Donan-
ma Komutanlığı Karargâhı Güvenlik Subaylığında görevli 1 subay, 6 astsu-
bayın ifadeleri alınır.

n	 27 Şubat 2012 tarihinde 12’nci Ağır Ceza Mahkemesinin 2011/111 esas sa-
yılı kamu davasının (Poyrazköy-2 davası) suç konusu eylemi ile yürüttüğü 
soruşturmanın konusu olay arasında benzerlik bulunarak bu aşamada “Ko-
vuşturmaya Yer Yoktur” (KYO) kararı verilir. Oysa bu iki soruşturma/dava 
arasında hiçbir benzerlik yoktur.

n	 Eylül 2011’de soruşturmayı yürüten Askeri Savcı Hak. Alb. Ruşen Karaah-
metoğlu tayin olur ve yerine Donanma Komutanlığı Adli Müşaviri Hak. Alb. 
Gökhan Yaşar Duran atanır. 

n	 Ancak süreç içerisinde yapılanlara ve yapılmayanlara biraz daha dikkatlice 
bakıldığında ortaya çıkan tablo vahimdir. Askeri Savcılık ilk bilirkişi rapo-
runun kendisine teslim edildiği 14 Ocak 2011 tarihinden 4 Ekim 2011 ta-
rihine kadar kendi soruşturmasına ilişkin olarak hiçbir şey yapamamıştır/
yapmamıştır. Bunun nedeni bilinmemektedir. Şubedeki ve şubenin bulun-
duğu kattaki ilgili personelin büyük kısmının ifadelerine bile başvurulmamış 
(sadece 2 personelin ifadesi alınabilmiştir), “parmak izlerinin alınması, telefon 
(Sabit ve cep [Mobil] telefonu) HTS kayıtları, internet ve TSK net (intranet) 
yazışmalarının kontrol ve denetim altına alınması” gibi ilk yapılması gereken 
araştırmalar ve işlemler yapılmamıştır. Ele geçirilen 74 adet CD/DVD’nin 

–yasal zorunluluk olmasına rağmen– imajları bile alınmamıştır. 
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n	 9 Aralık 2010 tarihinde Donanma Komutanlığı Askeri Savcılığı tarafından 

başlatılan soruşturmada, yapılması gereken, önemi haiz hususların yapılma-

dığı, bu nedenle bu soruşturmada hiçbir ilerleme sağlanamadığı gerekçesi 

ile MSB tarafından müfettiş marifetiyle bahse konu soruşturma sürecinde 

görev alan 2 askeri savcı hakkında inceleme yapılması ve soruşturmanın sü-

ratlendirilerek kamu davası açılması hususları 6 Mart 2012 tarihinde sanıklar 

tarafından talep edilir. MSB tarafından 15 Mart 2012 tarihli verilen cevapta 

özetle soruşturma kapsamında yapılmayan hususların savcılıktan talep edil-

mesi önerilir ve netice olarak askeri savcılar hakkında inceleme yapılması 

uygun görülmez. 

n	 MSB’nin bu cevabı üzerine soruşturmada yapılmayanlar, tutanaklara havi 

tanık ifadelerinde yer alan önemli ipuçları ve talepler, 2 Nisan 2012 tarihinde 

Askeri Savcılığa bildirilir.

n	 Bahse konu soruşturmanın hızlandırılacağı beklenirken, Donanma Komu-

tanlığı Askeri Savcılığı tarafından adeta yasalara takla attırılarak mantık dışı 

gerekçelerle 27 Şubat 2012 tarihinde “kovuşturmaya yer olmadığı” kararı 

verilir ve bu karar 28 Mart 2012 tarihli yazı ile sanıklara gönderilir. Uzun 

süredir beklemeye alınan bu soruşturmaya ilişkin olarak, savcılığa yapılan 

bilgi talebi başvurularının yoğunlaştığı bir dönemde verilen bu ani karar ve 

gerekçesi manidardır. 

n	 Son olarak 12 Nisan 2012 tarihinde Askeri Savcılığın kararlarına itiraz edil-

mesinden de bir netice alınamaz, aynı tarihte Savcılar hakkında soruşturma 

başlatılmasına yönelik sanıkların ikinci talebine ise, üzerinden 4 ay geçtikten 

sonra cevap verilebilir ve talep kabul görmez.

n	 Askeri Savcılıkça iki kez daha soruşturma açılır ve her seferinde aynı gerek-

çelerle 22 Haziran 2012 ve 29 Ağustos 2012 tarihlerinde KYO kararı veri-

lir. Donanma Komutanlığı Karargâhının güvenliğine ilişkin soruşturmalara 

KYO kararı verilmesine Donanma Komutanı Oramiral Nusret Güner 9 Mart 

2012, 4 Temmuz 2012 ve 18 Eylül 2012 tarihlerinde itiraz eder. İtiraz mah-

kemesi olan Muhabere Hizmet Destek Eğitim Komutanlığı/Kocaeli Askeri 

Mahkemesi 26 Mart 2012, 11 Temmuz 2012 ve 28 Eylül 2012 tarihlerinde 

itiraz taleplerini reddeder.
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Askeri Savcılardan; Hâk. Alb. Ruşen Karaahmetoğlu TSK’daki görevine devam 
etmektedir. Hâk. Alb. Gökhan Yaşar Duran ise emekli olmuştur.

BEŞİKTAŞ ADLİYESİNDE NELER OLDU?
n	 İstanbul Özel Yetkili 10. Ağır Ceza Mahkemesi, itiraz mercii olan Özel Yet-

kili 11. Ağır Ceza Mahkemesi heyetleri şekillendirilmiş ve sanıklar lehinde oy 
kullanan hâkimler tasfiye edilmiştir.

n	 Soruşturma aşamasından başlamak üzere, sanıkların tahliyesi yönünde oy 
kullanan hâkimler ile mahkeme başkanları Beşiktaş Adliyesi’nde yürüttükle-
ri görevlerinden alınarak başka yerlerdeki mahkemelere atanmışlardır. 

n	 Bu noktada dikkat çekici 4 isim bulunmaktadır. Bunlar İstanbul 10. Ağır 
Ceza Mahkemesi Başkanı Zafer Başkurt, İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi 
Başkanı Şeref Akçay, İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi Üye Hâkimi Oktay 
Kuban ve İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi Üye Hâkimi Yılmaz Alp’tir.

n	 Davaya esastan bakan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Zafer Baş-
kurt hakkındaki süreç oldukça ilgi çekicidir. Öyle ki Mahkeme Başkanının 
izinde olduğu bir sırada Üye Hâkim Davut Bedir başkanlığında toplanan 
heyet, 23 Temmuz 2010 tarihli Tensip Kararıyla 102 kişi hakkında yakalama 
kararı vermiştir.

n	 Bu karar verilirken soruşturma aşamasında bazı şüphelilerin tahliyesi yönün-
de oy kullanan Mahkeme Başkanı Zafer Başkurt’un izinde olmasından fay-
dalanılmıştır. Mahkeme Başkanının, her ne kadar hakkında başka bir konu-
da açılan soruşturma nedeniyle olsa da, HSYK’daki istifalar sonrası yaşanan 
yapısal değişikliğin ardından Balyoz Davası’nın ilk duruşmasından iki gün 
önce görevden alınması ve yerine, dosya hakkında hiçbir bilgisi olmadığını ilk 
duruşmada beyan eden, Hâkim Ömer Diken’in atanması birçok soru işaretini 
de beraberinde getirmiştir. Hukuk Devleti İlkesi’nin tam anlamıyla uygulan-
dığı bir ülkede buna benzer bir uygulama ile karşılaşılması mümkün değildir.

n	 Soruşturma aşamasında şüpheliler hakkında tahliye kararı veren İstanbul 12. 
Ağır Ceza Mahkemesi Üye Hâkimi Oktay Kuban ve İstanbul 9. Ağır Ceza 
Mahkemesi Üye Hâkimi Yılmaz Alp ise yine HSYK’da yaşanan yapısal de-
ğişikliğin ardından görevlerinden alınarak Eskişehir Adliyesi’nde ve Fatih 

Adliyesi’nde görevlendirilmiştir. 
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n	 Benzer bir süreci İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şeref Akçay 

yaşamıştır. Mahkeme Başkanı, Balyoz Davası’nda sanıkların tahliyesi yönün-

de yazdığı muhalefet şerhleri ile kamuoyunun gündemine oturmuştur. Şeref 

Akçay istifa eder. Basında Akçay’ın “Muhalefet ettiğim için meslektaşlarım 

selamı kesti. ‘Sizin de dangalak bir kararınız gelecek’ diyen meslektaşım bile 

oldu” ifadesi yer alır. Söz konusu açıklama, Mahkeme Başkanı Şeref Akçay’ın 

sanıkların tahliyesi yönünde görüş açıkladığından dolayı baskı gördüğünü 

ortaya çıkarmakta, yürütülen yargılamanın Adil Yargılanma İlkesi’ne uygun 

olmadığını ortaya koymaktadır. 

Netice olarak: Yukarıdaki hususlar dikkate alındığında dava sürecinde adil yargı-

lama bir yana, yargılamadan bile söz etmek mümkün değildir.

SONUÇ VE TEKLİFLER
n	 Balyoz davası sahte dijital veriler üzerine kurgulanmış, TSK’ni ve nihayetin-

de Türkiye Cumhuriyeti’nin bekasını hedef alan kumpas davalardan yalnızca 

biridir.

n	 Türkiye Cumhuriyeti’nin Yargı sistemi bu kumpası kurgulayanları ve yapan-

ları ortaya çıkaramamaktadır. 

n	 Gelinen aşamada vakit geçirmeksizin TBMM bu konuyu gündemine almalıdır.

n	 Bu kapsamda:

4	“TBMM’de konu tüm boyutları araştırılmalı, gerçekler halkımıza sunulma-

lı ve gereken önlemler tespit edilmeli, Balyoz Kumpasını kurgulayanların ve 

yapanların ortaya çıkarılmasına olanak sağlayacak şekilde bir rapor hazırla-

narak yargıya intikal ettirilmeli,

4	“Birleşmiş Milletler Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu”nun kararlarına 

dahi “Bağlayıcılığı yoktur” diyebilecek kadar ve çıkarılan kanunlara yönelik 

benzer davranışları ile Yüce Meclis’in iradesini yok sayan yargı anlayışının 

demokrasi ve hukuk devleti normlarına oturtulabilmesi için gerekli tedbir-

ler alınmalı,

4	Balyoz kumpası mağdurlarının tüm hakları iade edilmelidir. 
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BALYOZ KUMPASI SÜRECİ

20 Mart 1999
Aksiyon dergisinde, “Hain Eller İşbaşında” başlıklı makale yer alır. 

8-11’inci sayfalarda kısaca “İstanbul’da bir sıkıyönetim/olağanüstü hal ilanını 

müteakip yasal olarak alınacak yetkilerden yararlanıp yönetimi ele geçirmek-

ten” bahsedilir. 10’uncu sayfada ise “Halkın Laik Güçleri” isimli bir örgütten 

bahsedilmekte, yapısında “Generaller, siyasiler, gazeteciler ve etkin bürokrat-

ların” bulunduğu vurgulanmaktadır. Yazılanların Balyoz kurgusuna oldukça 

benzemesi dikkat çekicidir.

2000 

Çeşitli internet sitelerinde (www.yolsuzluk.org, www.aloihbar.org, www.

yesil.org) TSK’ye ve mensuplarına yönelik yolsuzluk ve özel yaşam haberleri 

yer almaya başlar.

23 Kasım 2001 
Avrupa Konseyi “Sanal Ortamda İşlenen Suçlar Sözleşmesi” yayımla-

nır. Sözleşme Avrupa Konseyine üye ülkelerin ve diğer ülkelerin imzasına 

açılır. Söz konusu sözleşme 1 Temmuz 2004 tarihinde yürürlüğe girer.

24 Temmuz 2002 
ABD’de Millenium Challenge-2002 (Binyılın Meydan Okuması) Tatbi-

katı icra edilir. Medyada “Tatbikat senaryosunun Kıbrıs’a ve Türkiye’nin 96 

saat içerisinde işgal edilmesine dayandığı” haberleri yer alır.

28 Ağustos 2002
Genelkurmay Başkanlığı görevini Orgeneral Hilmi Özkök, Orgeneral 

Hüseyin Kıvrıkoğlu’dan devralır.
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15 Kasım 2002 
KKK, 1. Ordu Plan Semineri’nin 4-6 Mart 2003 tarihlerinde icra edile-

ceğini bildirir.

12 Aralık 2002
1. Ordu Komutanlığı plan çalışmalarının uygulama esaslarını bağlıları-

na emreder. 

31 Ocak 2003
1. Ordu Komutanlığı plan çalışmalarının uygulama esaslarına ilişkin bir 

başka emri yayımlar.

20 Şubat 2003
ABD Ankara Büyükelçiliği Siyasi Müsteşarı John Kunstafter imzalı telg-

rafta “Bütün kesimlerden muhataplarımız, Türk hükümetinin eninde sonunda 

ABD güçlerinin Türkiye üzerinden konuşlanmasını kabul edeceğini düşünüyor. 

Kemalist Devlet’in kilit unsurlarına gelince, onlar Irak meselesini iç politika 

amaçları adına (AKP hükümetini zayıflatmak için) kullanarak süreci tamamen 

geciktiriyorlar” ifadeleri yer alır.

21 Şubat 2003
1. Ordu Komutanlığı, plan seminerinin 5-7 Mart 2003 tarihlerinde yapı-

lacağını bağlılarına ve üst makamlara bildirir.

1 Mart 2003
“TSK’nın yabancı ülkelere gönderilmesi ve yabancı silahlı kuvvetlerinin 

Türkiye’de bulunması için hükümete yetki verilmesine” ilişkin Başbakanlık 
Tezkeresi TBMM’de onaylanmaz.

3 Mart 2003
ABD Ankara Büyükelçisi Robert Pearson ABD dışişlerine gönderdiği 

telgrafta tezkerenin reddini üç nedene dayandırır: “1- Laik Türk Devleti’nin 

ABD hükümetinin Irak’taki niyetlerine ilişkin korkuları 2- İslami eğilimli 

AKP’yi dizüstü çöktürme niyetindeki güçlü istek 3- AKP’nin iç dinamikleri, 

parti içi rekabet ve acemilik.” 

5-7 Mart 2003
1. Ordu Komutanlığında “Plan Semineri-2003” icra edilir. Ordu Komu-

tanının emri ile seminerin tamamının ses kaydı alınır.
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20 Mart 2003-15 Aralık 2011
İkinci Körfez Savaşı (Irak’ın İşgali; koalisyon ülkelerince Irak’ı Özgür-

leştirme Operasyonu olarak tanımlanır) Amerika Birleşik Devletleri ve İn-

giltere önderliğinde oluşturulmuş Çokuluslu Koalisyon Kuvvetlerinin askeri 

harekâtla Irak’a girmesiyle başlar. 21 Ekim 2011 tarihinde ABD Başkanı Ba-

rack Obama yaptığı açıklamada, ülkedeki ABD askerlerinin 31 Aralık 2011’e 

kadar geri çekileceğini açıklar. 15 Aralık 2011 tarihinde Bağdat’ta bulunan 

Amerikan Üssü’nden son Amerikan Bayrağı’nın indirilmesiyle savaş resmen 

sona erer.

22 Mart 2003 
ABD Ankara Büyükelçisi Robert Pearson Washington’a çektiği telgraf-

ta “Diğer generallerin aksine Orgeneral Hilmi Özkök’ün sadakatli duruşunun 

ABD tarafından sahiplenilmesi gerektiği, çünkü Başbakan ile aynı çizgide olan 

Hilmi Özkök’e de diğer Türk generaller tarafından itiraz edildiği, ABD tara-

fından Ortadoğu ve Irak ile talep edilen hususların üst rütbeli Türk subaylar 

tarafından engellendiği...” ifadeleri yer alır.

25 Mart 2003
1. Ordu Komutanlığı Plan Semineri-2003’ün “Sonuç Raporu” yayımla-

nır. Kara Kuvvetleri Komutanlığına ve Genelkurmay Başkanlığına gönderilir.

26 Mart 2003
1. Ordu Komutanlığı Plan Semineri-2003’ün “Gözlemci Raporu” Genel-

kurmay Başkanına sunulur.

18 Nisan 2003
ABD’nin Ankara Büyükelçisi Robert Pearson imzalı belgeye göre TSK 

içerisinde üç kanat bulunduğu değerlendirmesi yapılır ve belgede “Birincisi, 

Türkiye’nin stratejik çıkarının, ABD ve NATO ile sıkı bağları sürdürmekte 

olduğunu, istekli olmasa da kabul eden ‘Atlantikçiler’. İkincisi, ABD ile bağları 

sürdürme ihtiyacına öfkelenen, Türkiye’nin AB üyeliğine karşı çıkan, kimseye 

güvenmemeyi (Irak topraklarında kurulacak bağımsız bir Kürt Devleti’ni des-

tekleme niyetinden emin oldukları ABD de buna dahil) yeğleyen ve Kemalist 

devletin tavizsiz biçimde korunmasında ısrar eden katı ‘Milliyetçiler’. Üçüncü-

sü de, ‘Avrasya’ konseptinin, Rusya’nın hâkimiyetindeki tabiatını kavramaksı-
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zın, uzun zamandır ABD’ye bir alternatif arayan ve Rusya’yla ya da Rusya ve 

İran’ı veya Rusya ile Çin’i içine alan iyi tanımlanmamış bir gruplaşma ile daha 

yakın ilişkiler kurmayı düşünen ‘Avrasyacılar’” ifadeleri yer alır.

6 Haziran 2003
ABD Büyükelçisi Robert Pearson’ın Washington D.C.’ye gönderdiği 

kriptoda:  
n “...(Türk generaller) AKP’den seçilmiş Tayyip Erdoğan’ın davranışlarından 

büyük rahatsızlık duymaktadır. Erdoğan güçlü bir müttefikimizdir. Gene-

rallerin bu tutumu Amerikan menfaatlerinin korunması açısından engelle-

yicidir. Orgeneral Özkök’ün sadakatli duruşu sahiplenilmelidir.
n	 Muhalif generaller, Orgeneral Hilmi Özkök’ün çizgisine itiraz etmekte-

dirler... Erdoğan kendisine desteğin devamı halinde ABD’nin bir müttefi-

ki olarak Ortadoğu ve Irak dahil olmak üzere Türk hava sahasını, kara ve 

demiryolları ile Mersin ve İskenderun limanlarını kullanımımıza açacağını 

taahhüt etmektedir. Ancak, Türk ordusundaki üst rütbeli subaylar tara-
fından sürekli engellenmek istenmekteyiz.

n  Amerikan menfaatlerine karşı çıkan Org. Aytaç Yalman, Org. Şener Eruy-

gur, Org.Çetin Doğan, Org. Hurşit Tolon, Org. Fevzi Türkeri, Org. Tun-

cer Kılınç, Org. Yaşar Büyükanıt, Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök’ün 

talimatlarına uymadıkları gibi her an muhtıra verebilirler. Bu bakımdan 

değerlendirildiğinde güçlü bir medya grubunun oluşturulmasına acilen ih-
tiyaç duyulmaktadır. Bu konu Recep Tayyip Erdoğan ile paylaşılmış olup 

gereğinin değerlendirileceği hakkında olumlu değerlendirmelerin yapıldığı 

ve yapılacağı teyidi alınmıştır” ifadeleri yer alır.

4 Temmuz 2003
Kuzey Irak’ta Süleymaniye’deki Türk Özel Kuvvetler unsurlarının ko-

nuşlu olduğu karargâh ABD ordusu tarafından basılır, 11 askerimizin başına 
çuval geçirilir ve gözaltına alınır.

2004
n  Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’nın Abant’ta düzenlediği toplantıda “Aske-

ri vesayet nasıl kırılır?” konusu tartışılır. Gazeteci Alper Görmüş 4 Kasım 

2011 tarihli yazısında bu tartışmayı şöyle anlatır: “...Aramızdan biri, belki 

de askeri vesayeti ortadan kaldırmanın yegâne yolunun, başarısız kalmış bir 
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askeri darbe girişiminin ardından eski ve yeni darbecilerin derdest edilip 

yargılanmaları olduğunu savunuyordu...” 
n	 Amerika Birleşik Devletleri 43. Başkanı Bush hükümeti tarafından G-8 zir-

vesinde “11 Eylül saldırılarından sonra terörizmi besleyen bataklıkları ku-

rutmak” amacıyla “Büyük Ortadoğu Projesi” duyurulur. (Proje “En batıda 

Fas’ın Atlantik kıyılarından, en doğuda Pakistan’ın kuzeyindeki Karakurum 

yaylalarına, Kuzeyde Türkiye’nin Karadeniz kıyılarından Güneyde Aden ve 

Yemen’e kadar uzanan bölgede, Müslüman ülkelere demokrasi ihracını ve bu 

ülkelerin pazarlarının açılmasını amaçladığı” iddia eden politik kuramdır.)

28 Ağustos 2006
Genelkurmay Başkanlığı görevini Orgeneral Yaşar Büyükanıt, Orgene-

ral Hilmi Özkök’ten devralır.

29 Mart 2007
Oramiral (E) Özden Örnek’e ait olduğu iddia edilen sözde günlükler 

Nokta dergisinde yayımlanır. Söz konusu dergi 20 Nisan 2007 tarihinde yayın 

faaliyetine son verir. (Nokta dergisi Temmuz 2006’da satın alınmıştı.)

27 Nisan 2007
Genelkurmay Başkanlığının kamuoyu tarafından “e-muhtıra” olarak bi-

linen bildirisi yayımlanır. 

4 Mayıs 2007
Başbakan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt Dolma-

bahçe’de özel olarak 2,5 saat görüşme yaparlar. Görüşme sonrası Büyükanıt 
“Devlet işlerini konuştuk” derken Başbakan “Benimle mezara gider. İnanıyo-

rum ki Büyükanıt da böyle düşünüyor. Açıklamaya kalkarsa o zaman ben de 

yaptığımız görüşmeyle ilgili şeyleri açıklarım” diyerek yanıt verir.

16 Ekim 2007
Amerikan Dışişleri Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler örgütünde üst dü-

zey yönetici, New York ve Columbia üniversitelerinde öğretim üyesi, Orta-
doğu, Kafkasya ve Balkanlar, uzmanı David Phillips tarafından hazırlanan 
“PKK’nın Silahsızlandırılması” başlıklı raporda:

“PKK sorunu silahla çözülemez. PKK’nın barıştan yana bir tavır takınması 

durumunda, örgüt üyeleri için af ilan edilmelidir. Türkiye PKK’ya karşı sınır 
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ratik gelişimine zarar verir, ayrıca ülkedeki Kürtleri aşırılığa iter, bölgesel sorun-

ları canlandırır. Türkiye’nin PKK’ya karşı sınır ötesi operasyonu Türk-Amerikan 

ilişkilerine de zarar verir, ayrıca Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğini tehlikeye 

atar. PKK sorununun çözümü için ’demokratikleşme’ süreci gereklidir. Demok-

ratikleşme süreci için ‘Sivil Anayasa’ teklifi önemli bir adımdır. Ayrıca, siyasi 

ve kültürel reformlar uygulanmalıdır. Türk Ceza Kanunu’nun 301. Maddesi ve 

Terörle Mücadele Kanunu kaldırılmalıdır. Demokratik Toplum Partisi milletve-

killeri PKK ile Türkiye arasında arabulucu olabilir. Demokratik Toplum Partisi 

de terörü kınamalı ve Türkiye’nin toprak bütünlüğüne saygı göstermelidir. 

PKK sorununun çözümü için Güneydoğu Anadolu bölgesinin kalkınması 

da gereklidir. Bölgede yapılacak özelleştirme ve toprak reformu istihdam yara-

tır, yatırımlar da altyapıyı geliştirir. Bölgede sağlık ve eğitim çalışmalarına hız 

verilmelidir. Söz konusu reformların yapılmasında Avrupa Birliği’nin rolü bü-

yüktür, bu nedenle Washington Türkiye’nin tam üyeliğine destek vermelidir. 

Uluslararası toplum PKK’nın finansman ve propaganda altyapısını hedef alarak 

örgüt üzerindeki baskıyı artırabilir. PKK sorununun çözümü için Irak’taki Kürt 

Bölgesel Yönetimi de bazı adımlar atmalıdır. Kürt Bölgesel Yönetimi, Kandil 

Dağı çevresindeki PKK kontrol noktalarının Peşmergelere devredilmesini ve 

PKK’ya mali desteğin kesilmesini sağlamalıdır. Kürt Bölgesel Yönetimi, Mah-

mur kampında yaşayanların Türkiye’ye dönüşünü ve Kürdistan Demokratik 

Çözüm Partisi gibi PKK’yı destekleyen grupların yasaklanmasını sağlamalıdır. 

Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani bunları yaptığı takdirde Türki-

ye Barzani ile doğrudan ilişki kurmalıdır. 

Mesut Barzani ve Celal Talabani, örgüt üzerindeki etkilerini kullanarak 

PKK’nın 12 aylık bir ateşkes ilan etmesini sağlamalıdır. Kerkük’ün Kürt böl-

gesine katılımının, bir Kürt devletinin kurulmasını tetiklemesinden ve Türki-

ye’deki ayrılıkçı Kürtleri cesaretlendirmesinden korkan Türklerin bu kaygısı 

yersizdir. Çünkü Kürtler, denize kıyısı olmayan bir Kürdistan’da yaşamaktansa 

Türkiye ile Avrupa Birliği’ne katılmak ister. Türkiye, Batı yanlısı, laik, istikrar-

lı bir Irak Kürdistanı’nın, İslam düzenine yönelen bir Irak ile arasında tampon 

oluşturacağını, bunun kendi çıkarına olduğunu anlamalıdır. Amerikan Yöne-

timi de Irak hükümeti ve Kürt Bölgesel Hükümeti üzerinde baskı kurmalıdır” 

ifadeleri yer alır.
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15 Kasım 2007
Taraf gazetesi yayın hayatına başlar.

1 Temmuz 2008
ABD Ankara Büyükelçiliği Siyasi Müsteşarı’nın kaleme aldığı ve Büyü-

kelçi Wilson tarafından onaylandıktan sonra ABD’ye gönderilen raporda, 

“21 Mart’ta gerçekleşen operasyondan bir hafta önce Emniyet’ten bir yöne-
tici ABD büyükelçiliğinin Federal Soruşturma Bürosu’nu ziyaret ediyor ve 

AKP’nin kapatılması meselesinin konuşulduğuna inandıkları Başbuğ-Paksüt 

görüşmesine misilleme olarak bir operasyon düzenleyeceklerini söylüyor” 
ifadeleri yer alır. (Not: Ergenekon operasyonu 2008 yılının Ocak ayında baş-
lar. 4 Mart’ta, dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı İlker Başbuğ ile Anayasa 
Mahkemesi Başkan Vekili Osman Paksüt arasında bir görüşme gerçekleşir. 
Operasyondaki ilk dalganın ardından, 14 Mart tarihinde AKP’ye kapatma 
davası açılır. 21 Mart tarihinde ise Doğu Perinçek, Mustafa Balbay, Şener 
Eruygur, Hurşit Tolon gibi isimlerin de aralarında bulunduğu 21 kişi gözal-
tına alınır.) 

3 Temmuz 2008
AKP Manisa milletvekili Bülent Arınç, “Orduevi’nden de bir ordu komu-

tanının alınabileceği artık Türkiye’de 2008 yılında, halkın gözünün önüne gel-

miştir. Türkiye iyi bir noktaya gidiyor. Bu sıkıntılar, sancılar bir taraftan doğum 

sancısıdır. Bir taraftan, bağırsakların temizlenmesidir” açıklamasını yapar. 

10 Temmuz 2008
Ergenekon-1 İddianamesi tamamlanarak kamu davası açılır. İddianamede; 

1’i muvazzaf, 4’ü emekli asker, 80’i sivil olmak üzere toplam 85 sanık yer alır.

15 Temmuz 2008
Başbakan Recep Tayip Erdoğan, “Ergenekon” davasına istinaden, 

“Niye savcı millet adına vardır, iddia makamı millet adına ordadır, biz de millet 

adına evet hakkı aramanın hakkı savunmanın gayreti içindeyiz, eğer bu anlam-

da savcılık ise evet savcısıyım” açıklamasını yapar.

28 Ağustos 2008
Genelkurmay Başkanlığı görevini Orgeneral İlker Başbuğ, Orgeneral 

Yaşar Büyükanıt’tan devralır.
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24 Kasım 2008
ABD Ankara Büyükelçiliği Siyasi Müsteşarı Daniel O’Grady imzalı bel-

gede polisin ABD Büyükelçiliğine Ergenekon’la ilgili verdiği brifingden söz 
edilir. FBI temsilcilerinin de katıldığı toplantıda polis Ergenekon’u “Aşırı 

milliyetçi çevrelerden taraftar bulabilmek için Batı karşıtı ve ABD karşıtı pro-

pagandaya güvenen; mafyayı, İBDA-C, Hizbultahrir, DHKP-C gibi örgütleri 

kontrol eden, gelişkin bir ekonomisi ve örgütlenmesi olan devasa bir şebeke” 
şeklinde tarif eder. Belgeye göre polis süreç boyunca kimlerin operasyonlar 
kapsamına dahil edileceği bilgisini de ABD’li yetkililere bildirmektedir.

2009
Dünyanın önde gelen özel istihbarat ve öngörü şirketi STRATFOR’un 

kurucusu, halen de CEO’su olan George Friedman, “Gelecek 100 Yıl, 21. 
Yüzyıl İçin Öngörüler” kitabında, “ABD’nin büyük stratejisine yönelik beş 

jeopolitik amaca sahip olduğunu, bunlardan üçünün doğrudan deniz gücüyle 
ilgili olduğunu vurgular. Bunları; 
n Her türlü işgal olasılığını engellemek için denizlerde tam kontrolü sağla-

mak. 
n	 ABD’nin fiziki güvenliğini sağlama almak için dünya okyanuslarının üze-

rinde tam hâkimiyet ve uluslararası ticaret sistemi üzerinde kontrolü gü-
vence altına almak. 

n	 Başka bir ülkenin ABD deniz gücüne karşı koymasını engellemek” ola-
rak açıklar. Bu açıklamalarını, 

 “ABD tüm okyanusları kontrol etmektedir. Tarihte hiçbir güç bunu yapa-

mamıştır. Bu kontrol sadece ABD güvenliğinin değil aynı zamanda ulus-

lararası sisteme şekil verme gücünün temelini oluşturur. Eğer ABD onay 
vermezse, hiç kimse denizlerde hiçbir yere gidemez (...)

 Dünyanın tüm okyanusları üzerinde hâkimiyet kuran ABD açıkça bunları 

elinde tutmak istemiştir. Bunu yapmanın en kolay yolu diğer milletlerin de-
niz filosu inşa etmelerini engellemekten geçer. Yani hiç kimse deniz filosu 
inşasına kalkışmamalı ve bunu yapacak kaynaklara sahip olmamalıdır.

 (...)

 Stratejilerden biri olan ‘havuç’ stratejisi, başkalarının deniz filosu kurmaya 

ihtiyaç duymadan denizlere girişini sağlamaktır.

 (...)
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 Diğer strateji olan ‘sopa’ stratejisi ise potansiyel düşmanları kara savaşları 
içinde sınırlamaktır. Böylelikle askeri harcamalarını birlik ve tanklar üzeri-
ne yapmaya itileceklerdir” ifadeleri ile daha anlaşılabilir hale getirir. 

8 Mart 2009
Ergenekon-2 iddianamesi hazırlanarak kamu davası açılır. İddianamede 

3’ü muvazzaf, 8’i emekli asker ve 45’i sivil olmak üzere toplam 45 sanık yer alır.

21 Nisan 2009
E-posta ihbarı üzerine Poyrazköy’de arama yapılır. Böylece Poyraz-

köy-1 iddianamesinin altyapısı oluşturulur.

25 Nisan 2009
Özel Yetkili Savcılar (Cumhuriyet savcıları Zekeriya Öz ve Fikret Seçen) 

İzmir’e giderek Orgeneral (E) Hilmi Özkök’ün ifadesini alırlar. 

26 Haziran 2009 
TBMM’de, Ceza Muhakemeleri Kanununda “250’nci maddede yazılı 

suçlar asker kişiler tarafından işlense bile; eğer ülkede savaş ve sıkıyönetim 
hali yoksa görevli yargı yeri askeri mahkeme değil, adliye (sivil) mahkemeleri 
olacaktır” şeklindeki değişiklik yapılır.

16 Temmuz 2009
Ergenekon-3 iddianamesi hazırlanır. İddianamede 15’i muvazzaf, 6’sı 

emekli asker, 31’i sivil olmak üzere toplam 52 sanık yer alır.

15 Ekim 2009
AB İlerleme Raporu’nda; “...Türk Donanması rapor döneminde birçok 

kez Kıbrıs Cumhuriyeti için petrol arayan sivil gemileri engellemiştir...” ifadesi 
yer alır.

5 Aralık 2009
Orgeneral (E) Aytaç Yalman, Oramiral (E) Özden Örnek, Orgeneral 

(E) Halil İbrahim Fırtına’nın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında (Başsavcı 
vekili Turan Çolakkadı, Cumhuriyet Savcıları Fikret Seçen ve Zekeriya Öz) 
ifadeleri alınır.

8 Ocak 2010
Şamil Tayyar, Neşe Düzel ile yaptığı röportajda, “Eğer Ergenekon sü-

reci hızlanırsa ne olur? Birçok kuvvet komutanının ve emekli generalin içeri 
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alınmasına yol açabilecek çok sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Ayrıca eşzamanlı 

olarak orduda da bir idari operasyon başlatılabilir...” açıklamasını yapar.

20 Ocak 2010
Sözde Balyoz Planı hakkındaki ilk haber Taraf gazetesinde yayımlanır. 

Haberde “Fatih Camii Bombalanacaktı”, “Kendi Jetimizi Düşürecektik”, “Bal-

yoz Güvenlik Harekât Planında 29’u general 162 subay var” başlıkları yer alır.

21 Ocak 2010
n	 Gazeteci Mehmet Baransu içinde sayısal dosyaların yer aldığı 4 adet 

DVD’yi veya 3 DVD ile 1 CD’yi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına tes-
lim eder. Bu işlem tutanak altına alınır.

n	 Zaman gazetesinde “En kanlı darbe planı” başlığı ile “Planın altında imzası 

olan Emekli Orgeneral Çetin Doğan, internet sitesi t24’e yaptığı açıklamada 

‘Balyoz’u kabul etti’...” haberi yayınlanır. 
n Taraf gazetesinde “200.000 kişiye tutuklama” başlıklı haber yayınlanır.
n	 Ceza Muhakemeleri Kanununda “250’nci maddede yazılı suçlar asker ki-

şiler tarafından işlense bile; eğer ülkede savaş ve sıkıyönetim hali yoksa gö-

revli yargı yeri askeri mahkeme değil, adliye (sivil) mahkemeleri olacaktır” 
şeklindeki değişiklik Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilir.

22 Ocak 2010
Taraf gazetesinde “Balyoz Hükümeti”, “Camileri Bu Timler Bombalaya-

caktı” başlıklı haber yayımlanır.

23 Ocak 2010
n	 Başbakan Recep Tayyip Erdoğan “Biz Ankara’nın karanlık tünellerine 

girmedik, girmiyoruz, girmeyeceğiz. Bizi paçamızdan oralara çekmek isti-

yorlar. Bütün bu kirli senaryolara, kirli oyunlara, kirli ilişkilere, hukuk dışı 

girişimlere karşı boynumuzu hiçbir zaman bükmedik, bundan sonra da bük-

meyeceğiz...” açıklamasını yapar.
n Taraf gazetesinde “Darbenin Sivil Kadrosu Hazırdı” başlıklı haber yayım-

lanır.
n	 Zaman gazetesinde “2003’te Balyoz Planı bire bir uygulanmış” başlıklı ha-

ber yayımlanır.
n	 Eski MİT görevlisi Mahir Kaynak’ın Star gazetesindeki köşe yazısında, 

“(...) Şimdi komplo teorisi de sayılabilecek bir proje sunuyorum. Silahlı kuv-
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vetlerdeki bazı dokümanlar ele geçirildi ve bunlar bir darbe hazırlığına uy-
gun biçimde yeniden düzenlenerek kamuoyuna sunuldu ve darbe karşıtlığı-
nın yerleşmesi ve bu tavrın genelleşmesi sağlandı (...) Kamuoyuna sunulan 
belgeler orijinal değildi ve elde edilen bazı bilgiler değiştirilmiş ve bir darbe 
planına uygun hale sokulmuştu (...) Belgelerin değiştirilmiş olduğu ortaya 
çıkacak ve ne darbe kalacak ne de ordu düşmanlığı” ifadeleri yer alır.

24 Ocak 2010
n Taraf gazetesinde “Balyoz Kozmik Odada Gizlendi” başlıklı haber yayım-

lanır. Ayrıca “Genelkurmay’a Çağrı” başlığı altında bir açıklama yapılır. 
Açıklamada, “Eğer gerçeklerle yüzleşecek cesaretiniz ve gerçekleri gördük-
ten sonra gereğini yapacak dirayetiniz varsa elimizdeki bütün belgeleri size 
vermeye hazırız...” ifadesi yer alır. 

n Zaman gazetesinde “Dün Madımak’ı yaktıranlar bugün de camiyi bomba-
latır” başlığıyla “Alevi Önderlerden Balyoz Darbe Planına tepki” konulu 
haber yayımlanır.

n	 Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek “(...) Bu olay aslı olsa 
da kötü, olmasa da kötü. Bunu iyi görmek lazımdır. Aslı varsa felaket. Aslı 
yoksa Türkiye’de bu kadar önemli, bu kadar vahim suçlamalar var. Bu suç-
lamalar halen yapılabiliyorsa bu da kötüdür” açıklamasını yapar.

25 Ocak 2010
Taraf gazetesinde, “Darbenin Orduda Tasfiye Planları” başlığı altında, 

“823 muvazzaf askerin 1. Ordu’dan atılacağı” haberi yayımlanır.

26 Ocak 2010
1. Ordu Askeri Savcılığınca “2003 Mart ayında 1. Ordu Komutanlığında 

yapılan Plan Seminerinde basında yer aldığı gibi bir plan hazırlanıp hazırlan-
madığı ve bu seminerle ilgili bilgilerin basına sızdırılmasının araştırılmasına” 
yönelik soruşturma başlatılır.

28 Ocak 2010
Amirallere Suikast-1 iddianamesi tamamlanarak kamu davası açılır. İddi-

anamede 18’i muvazzaf asker ve 1’i sivil olmak üzere toplam 19 sanık yer alır. 

29 Ocak 2010 
n	 Gazeteci Mehmet Baransu soruşturma Savcısı Bilal Bayraktar’ı arar ve 

“Bavullu adamın” kendisine belgelerin ve CD’lerin orijinallerini getirdiği-
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ni belirterek, teslim eder. Teslim edilenler 2229 sayfa gizli gizlilik dereceli 

belgeler ile sahte düzmece belgeler, 19 CD ile birlikte seminere ait 10 adet 

ses kasetidir.
n	 Soruşturma Savcısı TEM Md.lüğünden Taraf gazetesinin bulunduğu ad-

rese yakın noktalarda bulunan MOBESE, banka ve kamu kuruluşlarına 

ait güvenlik kayıtlarının incelenerek “Bavullu adamın” tespit edilmesini 

ister. 
n Zaman gazetesinde Balyoz planı kapsamında tutuklanacak gazeteciler 

listesinde adı geçen 35 gazeteciden 28’nin suç duyurusunda bulunduğu 

haberi yayımlanır. 
n	 Poyrazköy-1 iddianamesi kabul edilir. İddianamede 15’i muvazzaf, 2’si 

emekli asker olmak üzere toplam 17 sanık yer alır. 

30 Ocak 2010
n	 Sayısal verileri içeren 19 CD’nin ilk kez imaj ve Hash (MD5) değerleri, 9 

numaralı CD’nin isim değişikliğinin açıklanamayacak şekilde kayıt altına 

alınması (29 Ocak 2010 günü tutanağa “Vatandaşlık Taslak” ismi ile yazı-

lan CD’nin 30 Ocak 2010 günü imaj alınması ve Hash değeri tespiti sıra-

sında “İrticai unsurlar, Aşırı sol unsurlar” olarak isimlendirilmesi ve kayıt 

altına alınması) işlemleri yapılır.
n	 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Balyoz-1 soruşturması başla-

tılır. 

Şubat 2010
Donanma Komutanlığı EMASYA Planı (2003) İstihbarat İKK ve Gü-

venlik Şube Müdürlüğünde (Şubeye ait 28 numaralı kopya) kaybolur. Donan-

ma Komutanlığı Askeri Savcılığı soruşturma başlatır.

1 Şubat 2010
Askeri Savcılık 1. Ordu Komutanlığından Bilirkişi talebinde bulunur.

2 Şubat 2010
n	 Kur. Bnb. Ahmet Erdoğan “Askeri terminoloji ve olayın askeri yönden 

açıklanması” maksadıyla Bilirkişi olarak görevlendirilir.
n	 Vakit gazetesinde “Türkiye Balyoz için ayakta” başlığıyla, yurdun dört bir 

yanından tepki yağdığı haberi yayımlanır.
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n	 Orgeneral (E) Hilmi Özkök: “İddia edildiği gibi cami bombalama senar-
yoda yer almaz. Kendi uçağını düşürmek de senaryoda yer almaz. Hiçbir 
Türk subayı böyle bir senaryo yazmaz. Ben basında yer alan cami bombala-
ma senaryosuna inanmıyorum (...) O gün de asıl muhatap o dönemin Kara 
Kuvvetleri Komutanlığı ve onun komutanı idi. O zaman da Komutan Aytaç 
Yalman idi (...) Seminer Sonuç Raporu gayet doğal olarak emreden makam 
hiyerarşik komuta kanalıyla sunulur. Bu raporu Kara Kuvvetleri Komutan-
lığı ve Genelkurmay Başkanlığı karargâhları incelerler ve özetini komutana 
sunarlar. Basında yer alan şekilde suç sayılacak şeyler bana sunulmadı.”

n	 Orgeneral (E) Aytaç Yalman: “Hilmi Paşa haklıdır, şimdilik izliyorum... 
Ancak bu aşamada konuşmayı doğru bulmuyorum.”

3 Şubat 2010
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Balyoz davasına ilişkin olarak “Ortada 

karanlık iddialar, kirli bir senaryo var. Ancak bu vahameti umuda dönüştüren, 
senaryonun tartışılması, özgürce eleştirilmesi, en önemlisi hukukun konusu 
olabilmesidir... Neden yedi yıl beklediniz diye soranlara diyorum ki; Türkiye 
bu demokratik olgunluğa ancak bugün ulaşmıştır...” açıklamasını yapar.

4 Şubat 2010
n	 Askeri Savcılık tarafından Ahmet Altan ve Mehmet Baransu’nun ifadeleri 

alınır.
n	 Soruşturma Savcıları TÜBİTAK’tan “Dr. Hayretdin Bahşi’nin bilirkişi 

olarak görevlendirilerek isminin kendilerine bildirilmesini” isterler. Cevap 
gelmeden ellerindeki imajı Dr. Hayretdin Bahşi’ye teslim ederler.

9 Şubat 2010
n TÜBİTAK, Cumhuriyet Başsavcılığına “Dr. Hayretdin Bahşi’nin bilirkişi 

olarak tefrik edildiğini” bildirir.
n	 Emniyet Müdürlüğü “Taraf Gazetesi’nin bulunduğu binanın girişine yakın 

yerdeki MOBESE kamerasının arızalı olduğunu ve bu nedenle istenilen ka-
yıt tespitinin yapılmadığını” İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına bildirir.

11 Şubat 2010
n	 Taraf gazetesinde “Balyoz’un sesini, Avrupa da duydu” başlığıyla, “Avru-

pa Parlamentosunda üç milletvekilinin verdiği soru önergesiyle Hollandalı 

Parlamenter Ruijten’in hazırladığı raporda Balyoz Davası konusunun yer 

aldığı, planın boyutlarından endişe duyulduğu...” haberi yayımlanır.
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n	 Askeri Savcılığın talebi üzerine J. Yzb. Hakan Erdoğan “Sayısal dosyala-

rın teknik yönden açıklanması” maksadıyla bilirkişi olarak görevlendirilir.

19 Şubat 2010
n 1’inci TÜBİTAK Raporu tamamlanarak Cumhuriyet Savcılığına teslim 

edilir. Raporda, “Dosyaların oluşturma ve son kaydetme tarihlerinin 2003 

yılı ve öncesine ait olduğu, CD’lere sonradan ekleme yapılmadığı” tespiti 

yer alır.
n	 J. Yzb. Hakan Erdoğan raporunu tamamlayarak Askeri Savcılığa teslim 

eder. Raporda, “Taraf gazetesinden gönderilen 3 DVD’nin 17-18 Ağustos 

2007 tarihinde oluşturulmuş olarak göründüğü, DVD’lerin veya PDF for-

matına dönüştürüldüğü bilgisayarın tarih bilgisinin yanlış olduğu; 1. Ordu 

Komutanlığı bilgisayarlarında soruşturma konusu ile ilgili doküman tespit 

edilmemiştir” ifadeleri yer alır. 

22 Şubat 2010
n 20’si muvazzaf toplam 49 general ve subay ilk kez toplu gözaltına alınır.
n	 Kur. Bnb. Ahmet Erdoğan raporunu tamamlayarak Askeri Savcılığa tes-

lim eder. Rapor, teslim edilen dokümanların sanki varmış gibi “Gerçek 

nüshaları” ile aynı olduğu faraziyesine dayanarak hazırlanır ve faraziyeler 

üzerinden yapılan tespitler gerçekmiş gibi sunulur. 

23 Şubat 2010
n	 İkisi muvazzaf toplam yedi kişi (4 general-amiral, 3 albay) tutuklanır.
n	 Genelkurmay’da 13 Orgeneral ve 2 Oramiral’in katılımıyla bir toplantı ya-

pılır ve “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan bir soruş-

turma kapsamında ortaya çıkan ciddi durumu değerlendirmek üzere, bugün 

Genelkurmay Başkanlığı Karargâhında TSK’da görevli, bütün Orgeneral ve 

Oramirallerin katılımıyla bir toplantı icra edilmiştir” açıklaması yapılır. 
n Zaman gazetesinde “Belgeler gerçek çıkınca operasyon başladı” başlığıyla 

gözaltı haberleri yayımlanır.
n	 Türkiye Partisi Genel Başkanı Abdüllatif Şener tarafından “Dış dinamik-

leri dikkate almadan, tezkereyi dikkate almadan Balyoz Operasyonuyla ilgi-

li bir yorum yapılamayacağını düşünüyorum...” açıklaması yapılır.
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24 Şubat 2010
n 1. Ordu Askeri Savcılığı Kur. Bnb. Ahmet Erdoğan ve J. Yzb. Hakan Er-

doğan tarafından hazırlanan bilirkişi raporlarını Cumhuriyet Savcılığına 
gönderir. (Polis memuruna elden verilerek.)

n	 Genelkurmay Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına “1. Ordu 
Komutanlığında icra edilen seminerin yasal olduğuna ve Balyoz adında bir 
planın olmadığına” dair cevabi bir yazı gönderilir.

26 Şubat 2010
n	 (E) Orgeneral Çetin Doğan ve yedi muvazzaf askerin tutuklanması ile tu-

tuklu sayısı 28’e ulaşır.
n	 1. Ordu Askeri Savcılığı, Gazeteci Mehmet Baransu’nun ifadesini alır.
n	 Sabah gazetesinde “Askeri Savcılık: Balyoz seminer değil, Darbe Planı” 

başlıklı haber yayımlanır.

27 Şubat 2010
n	 İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Engin, Emniyet Müdürlü-

ğü ve Merkez Komutanlığına “Ben ve yardımcılarım onaylamadığı sürece, 
savcıların talimatını yerine getirmeyin...” talimatı gönderir.

n Zaman gazetesinde “Balyoz’un DVD’leri gerçek” başlığıyla askeri bilirkişi 
raporu hakkında haber yayımlanır.

n	 Taraf gazetesinde “Bilirkişi darbe dedi” haberi yayımlanır.
n	 Sabah gazetesinde “Plan hükümeti devirmeyi öngörüyor” başlığıyla askeri 

bilirkişi raporu hakkında haber yayımlanır. 

7 Mart 2010 
Newsweek dergisinin, “Ordu Yenildi” başlıklı analizinde “Kanlı bir dar-

be planladıkları gerekçesiyle, karanlık bir grup generalin gözaltına alınmasının, 
adalet için zafer olması lazım” şeklinde haber yayımlanır. 

11 Mart 2010
Yb. Birol Çelik hazırladığı bilirkişi raporunu 1. Ordu Askeri Savcılığına 

teslim eder. Raporda, “TÜBİTAK raporunda bazı uyumsuzlukların göz ardı 
edildiği, CD ve dosya bilgilerine bakarak söz konusu dokümanların gerçek ol-
duğunun anlaşılmasının mümkün olamayacağı, her zaman tarih ve kullanıcı 

bilgilerine ait doküman oluşturulabileceği, gerçek belgelerin arasına serpiştiri-

lebileceği” vurgulanır.
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15 Mart 2010
Emekli Binbaşı, SAT komandosu Levent Bektaş’tan ele geçtiği iddia edi-

len DVD içerisinde bulunduğu belirtilen “Kafes Eylem Planına” istinaden 
30’u muvazzaf, 2’si emekli asker, 1’i işçi olmak üzere toplam 33 kişi hakkında 
Kafes Eylem Planı iddianamesi hazırlanır. 

16 Mart 2010
n	 Taraf gazetesinde “Paşaların darbe karnesi” başlığıyla “(E) Orgeneral Çe-

tin Doğan’ın 216 generali /amirali darbeye destek verecek veya vermeyecek 

şeklinde fişlediği” haberi yayımlanır. 
n	 Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Balyoz davasına ilişkin olarak “Bir hukuk 

devletinde olacak işler değil. Balyoz ciddi bir konu. Ciddi gerçekten. Her ku-

rum kendi içinde yanlış yapanı ayıracak. Çok açık. Büyük kurumların içinde 

tabii ki yanlış yapanlar olabilir, olacak. Alacak kenara koyacak o kadar... 

Köşk’teki üçlü zirvede ben tavsiyelerde bulundum...” açıklamasını yapar.

21 Mart 2010
Genelkurmay Başkanlığı “Balyoz Planının varlığı ile ilgili herhangi bir 

belge ve bilgiye şu ana kadar rastlanılmamıştır” açıklamasını yapar.

26 Mart 2010
Alb. Yavuz Fildiş hazırladığı bilirkişi raporunu 1. Ordu Askeri Savcılı-

ğına teslim eder. Raporda, “TÜBİTAK raporunda 11 ve 17 numaralı CD’lerin 

içinde yer alan ve iddia edilen Balyoz, Suga, Oraj, Çarşaf ve Sakal planlarının 

gerçek olmadığı yönünde gerek teknik ve gerekse askeri yazım usul ve yöntem-

leri açısından kuvvetli deliller bulunduğu kanaatine varılmıştır” tespiti yapılır.

29 Mart 2010
n	 Taraf gazetesinde “Savcı yakalar, Kuban bırakır” başlığıyla; ifadeye çağ-

rılan Balyoz Davası sanıklarının Hâkim Oktay Kuban tarafından sebest 
bırakılması eleştirilir.

n	 Vakit gazetesinde daha önce Balyoz sanıklarının serbest kalacağı üzerine 
inşa edilen bir plan olduğu haberine atıf yapılarak; “O Plan Gerçekleşti” 
başlığıyla, Hâkim Oktay Kuban’ın verdiği tahliye kararlarına ilişkin ha-
berler yayımlanır. 

n	 Gazeteci Mehmet Baransu’nun, Karargâh adlı kitabı yayımlanır. Kitabın 
496’ncı sayfasında şu ifadeler yer alır: “Albay Münger (1. Ordu Askeri Sav-
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cısı), ‘delikanlı gibi sana raporu göstereyim’ diyerek, dosyanın içerisinden 

34 sayfalık raporu çıkarttı ve yazılmamak kaydıyla bana okuttu.” “Raporu 

okuduktan sonra, Alb. Münger’e yazılmamak kaydıyla Balyoz Darbe Planı 

çerçevesinde sorular sormuş ve açık yüreklilikle bazı cevaplar almıştım. 
Münger’in verdiği cevaplardan 2003 yılında seminer adı altında yapılan top-

lantıda sınırların aşıldığı izlenimini almıştım.” 

1 Nisan 2010
n	 Tutuklu bulunan 8’i emekli, 11’i muvazzaf, toplam 19 subay tahliye edilir.
n	 1. Ordu Askeri Savcılığı, Yb. Birol Çelik ve Alb. Yavuz Fildiş tarafından ha-

zırlanan bilirkişi raporlarını İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına, soruşturma 

dosyasını ise yetkisizlik kararıyla Genelkurmay Askeri Savcılığına gönderir.

2 Nisan 2010
n	 MİT Müsteşarlığı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına “ Balyoz Oluşu-

mu Yoktur” yazısını gönderir.
n	 Zaman gazetesinde “HSYK kriziyle atananlar devrede, Balyoz örtbas edili-

yor” başlığıyla tahliyeler eleştirilir.

3-5 Nisan 2010
95 kişi hakkında yakalama kararı çıkartılır. İstanbul Cumhuriyet Başsav-

cılığı bu karar hakkında bilgisi olmadığını açıklar, işlemi durdurur ve ilgili 

savcıları başka görevlere verir. Yaşananlar ile ilgili olarak “Gözaltına alınması 

istenen subayların 78’i muvazzaf, bunların 25’i amiral ve general rütbesinde, 

15-20 kişi de emekliye ayrılmış subay, toplam 95 kişi. Böyle bir yakalama ve 

gözaltı kararının yol açacağı sonuçların iyi değerlendirilmesi gerekir...” açıkla-

masını yapar.

4 Nisan 2010
Amerikan Computer Invertigate Associates (CIA)’den soruşturmanın 

dayanağı olan CD’lerde sahtelik yapıldığına ilişkin Bilirkişi raporu alınır.

5 Nisan 2010
Vakit gazetesinde “(Hâkim) Kuban’ın Tahliye Planı Bozuldu” başlığıyla, 

“Önceki hafta tahliye edilen 21 kişi için yeniden tutuklama kararı çıkarıldığı, 

görüldükleri yerde tutuklanacakları ve cezaevine gönderileceklerine” ilişkin ha-

ber yayımlanır.
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9 Nisan 2010
Zaman gazetesinde “Balyoz Soruşturması durursa hukuk devleti çöker” 

başlığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcısının, iki savcıyı görevden almasına 

yönelik eleştiri içeren haber yayımlanır. 

12 Nisan 2010
1. Ordu Askeri Savcılığının yetkisizlik kararı verip Genelkurmay Aske-

ri Savcılığına gönderdiği soruşturma dosyası hakkında Genelkurmay Askeri 
Savcılığı tarafından “Yetkisizlik Kararı” verilir.

22 Nisan 2010
MSB tarafından 1. Ordu Askeri Savcılığının “Yetkisizlik Kararı” kaldı-

rılır.

30 Nisan 2010
1. Ordu Askeri Savcılığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından “Soruş-

turma konusunda bilgi ve belgeler ile şüphelilerin ne ile suçlandığını” talep 

eder. (Birinci talep)

11 Mayıs 2010
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şüphelilerin neyle suçlandığını 1. Ordu 

Askeri Savcılığına bildirir.

17 Mayıs 2010
1. Ordu Askeri Savcılığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından gönde-

rilmeyen bilgi ve belgeleri ikinci kez talep eder.

18 Mayıs 2010
KKK’na Tümg. M. Baysal başkanlığında beş kişilik Bilirkişi Heyeti teşkil 

edilir. 

22 Mayıs 2010
AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik “2002 yılında iktidara gel-

dikten dört ay sonra Balyoz ve buna benzer isimler altında bir yığın darbe plan-

ları yapıldı. Bize kurulan bu haksız ve acımasız komplo ve tuzaklar karşısında 

biz hep önce Allah’a sonra da halka sığındık. Biz halkımızdan aldığımız güçle 

iktidara geldik. Ama bu güçler, bizi devirmek adına her türlü komplo ve tuzağı 

kurup bizi devirmeye çalıştılar...” açıklamasını yapar. 



65

11 Haziran 2010
1. Ordu Askeri Savcılığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından gönde-

rilmeyen bilgi ve belgeleri üçüncü kez talep eder.

16 Haziran 2010
2’nci TÜBİTAK Raporu tamamlanarak Cumhuriyet Savcılığına teslim 

edilir. Raporda, “Dokümanlar CD ortamına aktarılmadan önce ilgili dosyala-
rın son kullanıcı, dokümanların oluşturulduğu tarih, saat bilgisi, dokümanlar 
üzerinde işlem yapan son yazar bilgisi, en son kaydedilme zamanı, kaç işlem 
yapıldığı gibi üst verilerde değişiklik yapılması teknik olarak mümkündür” tes-
piti yapılır. 

18 Haziran 2010
İkinci tahliyeler gerçekleşir. 

28 Haziran 2010
KKK’nın 5 kişilik Bilirkişi Heyeti raporu 1. Ordu Komutanlığına gön-

derilir. 

1 Temmuz 2010
1. Ordu Komutanlığı tarafından “KKK Bilirkişi Heyeti Raporu” İstan-

bul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir. Raporda, “DVD ve CD’ler içerisinde 
yer alan resmi askeri belgelerin art niyetli kişiler tarafından ele geçirilmesini 
müteakip, Eylem Planı ve Ek’leri olarak adlandırılan dokümanların resmi as-
keri belgelere uyum arz edecek şekilde sahte olarak üretilmiş olabilecekleri yö-
nünde kuvvetli bulguların mevcut olduğu kanaatine ulaşılmıştır” tespiti yapılır.

6 Temmuz 2010
Balyoz-1 İddianamesi tamamlanarak Özel Yetkili 10. Ağır Ceza Mahke-

mesine gönderilir.

19 Temmuz 2010
Balyoz-1 İddianamesi Özel Yetkili 10. Ağır Ceza mahkemesi tarafından 

kabul edilir. (Mahkeme Heyeti asıl başkan Hâkim Zafer Başkurt’un yokluğun-
da, Davut Bedir’in başkanlığında, Ali Efendi Peksak, Murat Üründü’den olu-
şan üye hâkimler ile toplanarak oybirliği ile karar alır.)

20 Temmuz 2010
Vakit gazetesinde “Camileri 28 Şubat’ta bombalayacaklarmış” başlığıyla 

iddianamede yer alan suçlamalar hakkında haber yayımlanır.
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21 Temmuz 2010
Vakit gazetesinde “İşte Sütü Bozuk Plan” başlığıyla “İstanbul ve çevre-

sinde 2034 dindar tutuklanacaktı”, “Balyozcular sadece 159 Kuran kursunu 

kapatacakmış” ve “Darbeciler kilit noktalara masonları getirecekmiş” şeklinde 
haber yayımlanır. 

23 Temmuz 2010
Düzenlenen tensip zaptı ile birlikte 102 Kişilik Yakalama Kararı çıka-

rılır. Mahkeme heyeti yine asıl başkanın yokluğunda aynı kişilerden oluşan 
şekli ile kararını oybirliği ile alır. Duruşma günü olarak tam beş ay sonrasına, 
16 Aralık 2010 gününe tarih verilir.

25 Temmuz 2010
Vakit gazetesinde “Balyozcuya terfi yolu kapalı” başlığıyla “TSK Personel 

Kanunu Md.65 gereği terfi ettirilmeyecekleri” haberi yayımlanır.

30 Temmuz 2010
Zaman gazetesinde “Genelkurmaya Yardım ve Yataklık Suçlaması” baş-

lığıyla, “Haklarında yakalama kararı çıkarılan sanıkların TSK’ye ait tesislerde 

toplandığı, bu yardım ve yataklığın kanuna karşı hile suçu oluşturduğunu, açığa 

alınmaları gerektiğini” içeren haber yayımlanır. 

31 Temmuz 2010
Vakit gazetesinde “YAŞ’a Son Uyarı” başlığıyla “Cuntacılar açığa alın-

sın” şeklinde haber yayımlanır.

1-6 Ağustos 2010
Yüksek Askeri Şûra Toplantısı yapılır.

3 Ağustos 2010
Vakit gazetesinde “O sanıkları terfi ettirmeyin” başlığıyla Genelkurmay 

Karargâhı önünde şehit ailelerinin “Hainlerin terfi ettirilmemesi” ve Fener-
bahçe Orduevi önünde Hukukçular Derneğinin “Balyoz Sanıklarının adalete 

teslim edilmesini” talep ederek, eylem yaptıkları haberleri yayımlanır. 

6 Ağustos 2010 
102 kişilik yakalama kararı iptal edilir. 11. Ağır Ceza Mahkemesi Heye-

ti Hâkim Şeref Akçay Başkanlığında, Oktay Açar, Metin Özçelik’ten oluşan 

üye hâkimler ile toplanarak oyçokluğu ile yakalama kararının kaldırılması 
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kararını alır. Muhalif üye hâkim Metin Özçelik üç buçuk sayfalık karşı oy 

açıklaması yapar, burada yazdığı hususlar daha sonra 10. ACM kararlarında 

da kullanılır. Ayrıca Şeref Akçay’ın emekli olmasını müteakip 11. Ağır Ceza 

Mahkemesine Başkan olarak atanır. Bu mahkeme ise 02 Ağustos 2012’de ilk 

defa sayısal verileri kanıt kabul ederek Casusluk, Fuhuş ve Şantaj Davasını 

sonuçlandırır ve hiçbir maddi delil elde edilmeksizin 56 sanık hakkında muh-

telif cezalar verir.

8 Ağustos 2010
Vakit gazetesinde “Kıyım Planı” başlığıyla “Balyozcular sadece 1. Ordu 

Bölgesinde, tek tek fişlendiği 1811 üniversite öğrencisini okuldan atmayı plan-

lamış” şeklinde haber yayımlanır. 

27 Ağustos 2010
Genelkurmay Başkanlığı görevini Orgeneral Işık Koşaner, Orgeneral 

İlker Başbuğ’dan devralır.

10 Eylül 2010
1. Ordu Askeri Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma hakkında “Ko-

vuşturmaya Yer Olmadığı” kararı verilir.

12 Eylül 2010
Yapılan Anayasa Referandumu ile Anayasa’da değişiklikler yapılır. Ya-

pılan değişiklikler arasında “Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve düzenin 

işleyişine karşı işlenen suçlara ait davalar her durumda adliye mahkemelerinde 

görülür” maddesi de yer alır. Böylece daha önce askerlerin sivil mahkeme-

lerde yargılanmasına olanak sağlayan ancak Anayasa Mahkemesi tarafından 

iptal edilen kanun değişikliği, Anayasa değiştirilerek aşılır.

18 Ekim 2010
Donanma Komutanlığı İstihbarat İKK ve Güvenlik Şube Müdürlüğüne 

ait kaybolan EMASYA (Emniyet Asayiş ve Yardımlaşma) Planı’na ilişkin ola-

rak Donanma Komutanlığı Askeri Savcılığınca yürütülen soruşturma netice-

sinde “5 yıllık zaman aşımı” gerekçe gösterilerek “Kovuşturmaya Yer Yoktur” 

kararı verilir. Bu karar TSK’nın planlarının zaman aşımı kavramına sığınıla-

rak çalınmasında hiçbir hukuki engelin olmadığını ve bu şubede ne yapılırsa 

yapılsın netice alınabileceğini göstermesi açısından önemlidir. 
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6 Aralık 2010
n Saat 11:03’te İstanbul Emniyet Müdürlüğüne, e-posta ihbarı yapılır. Aynı 

gün saat 15:00’te bahse konu ihbara istinaden İstanbul Emniyeti’nin baş-
vurusu üzerine savcılık tarafından yapılan talep doğrultusunda başka bir 
soruşturma kapsamında Hakim Ömer Diken (13. Ağır Ceza Mahkemesi 

üye hâkimi. Sonradan 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olacaktır) Donan-
ma Komutanlığı Karargâhında “Arama, El Koyma ve İnceleme” kararı çı-
kartır.

n	 Savcılar tarafından arama yapılacağının karargâha telefonla bildirilmesi 
nedeniyle İstihbarat, İKK ve Güvenlik Şube Müdürlüğünde görevli per-
sonel arama saatinden en az 3 saat öncesinden kendi kullandıkları toplam 
4 odada arama yapılacağını bilmektedir. Bu nedenle de odalarını nere-
deyse “denetleme düzenine” alarak ilgilileri beklerler.

n	 İstanbul Cumhuriyet Savcıları Fikret Seçen ve Ali Haydar Donanma Ko-
mutanlığı Karargâhı/Gölcük’e intikal eder. Tutanaklara göre saat 18:30’da 
başlayan aramalar gece saat 00:40’da sona erer. Aslında aramalar yaklaşık 
30 dakikada biter. Çünkü aramayı yapan ekibin başındaki savcı Fikret Se-
çen, ihbar mektubunda açık olarak yazılmamasına rağmen aranacak ofisi 
ilk tahmininde doğru olarak bulur. Hatta yer kaplamalarının nasıl bir kap-
lama olduğunu da doğru olarak öngörür ve yanında kaplamayı kaldırıp 
yukarı çekebilmek maksadıyla bir vantuz da getirir. İlk defa girdiği odada 
kaldırılacak karoyu ayağı ile işaret eder. Gece yarısı 00:40’a kadar süren 
işlem ise aramada bulunanların tutanaklara dökülmesi işlemidir. Arala-
rında 74 adet CD/DVD ve 5 adet Hard Disk(HD)’in yer aldığı malzeme-
lere ve dokümanlara (toplam 10 çuval) el konur. Savcı tarafından Dijital 
Malzemelerden sadece 5 adet Hard Disk’in imajının alınmasına müsaade 
edilir. CD/DVD’lerin imajları alınmaz. 

n	 Balyoz-3 soruşturması başlatılır.

7 Aralık 2010 
Donanma Komutanlığı Karargâh personelinin ısrarlı talebi ve savcının 

talimatı ile HD’ler üzerinde Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından toz-
lama tabir ettikleri yöntemle parmak izi araması yapılır. “5 numaralı HD” 
üzerinde parmak izi tespit ederler ve bu izin 4-5 günlük olduğunu da rapor-
larına kaydederler.
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9 Aralık 2010
Donanma Komutanlığı Askeri Savcılığı tarafından Donanma Komutan-

lığı Karargâhının güvenliğine ilişkin olarak soruşturma başlatılır.

12 Aralık 2010
12 Eylül 2010 referandumu ile oluşturulan Yeni HSYK tarafından eski 

Mahkeme Başkanı Zafer Başkurt görevden alınarak yerine Gölcük’te yapılan 

aramanın kararını veren 13. Ağır Ceza Mahkemesi üye hâkimi Ömer Diken 

atanır.

13 Aralık 2010
Tekirdağ 2. nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumun-

da bir suç nedeniyle tutuklu olarak bulunan Orhan Aykut Tekirdağ Cumhu-
riyet Başsavcılığına verdiği ifadesinde:
n	 “Ankara İl merkezindeki Tavacı Rüstem olarak bilinen şahsa ait işyerinin 

karşısında bulunan 22 katlı binanın İhsan Arslan’a ait olduğunu ve bu bi-

nanın 5. katında çeşitli sahte belgeler hazırlandığını, kapsamlı olan soruş-

turmaya başlanıldıktan bir süre sonra bu belgeleri Cezayir’e naklettirdiğini,
n	 2007 yılında kamuoyunda Balyoz olarak bilinen soruşturmada delil ola-

rak kullanılan belgeleri, ağzı kapatılmış bir çuval içinde (geçmişte TSK’dan 

uzaklaştırılmış olan) uzun saçlı bir Binbaşı ve Amerikalı senatörün getire-

rek, İstanbul 4. Levent’teki bir otelde kendisi de hazır olduğu halde İhsan 

Arslan’a teslim ettiklerini,
n	 O dönem İhsan Arslan ile bir arada hareket edip birbirlerine güven duyduk-

larını,
n	 İçinde Balyoz soruşturmasına dayanak oluşturan belgelerin bulunduğu çu-

valı bizzat kendisinin İhsan Arslan’a ait olan otomobile taşıdığını, oradan 

Ankara ilindeki İhsan Arslan’a ait ofise götürdüklerini,
n	 Askeri seminer ile ilgili bu belgeler arasındaki kayıtlara, İhsan Arslan’ın 

22 katlı binasının 5. katında ilaveler yapıldığını” beyan eder ve ifadesine 

devamla kamuoyunda Balyoz ve Ergenekon olarak bilinen davalara ışık 
tutacak pek çok konuya açıklık getirecek beyanlarda bulunur. Tekirdağ 
Cumhuriyet Başsavcılığı yetkisizlik kararı vererek dosyayı 21 Aralık 
2010 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderir. 
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16 Aralık 2010
Balyoz-1 davası ilk duruşması yapılır.

18 Aralık 2010
Arap Baharı ilk olarak Tunus’ta başlar. Daha sonra Mısır, Yemen, Ce-

zayir ve Ürdün’e sıçrar. Bu ayaklanmalar Tunus ve Mısır’da başarı göstermiş 

olup 23 yıldır yönetimde olan Zeynel Abidin Bin Ali ile 30 yıldır yönetimde 

olan Hüsnü Mübarek’in görevlerini bırakmasıyla sonuçlanır. Ardından bir 

domino etkisiyle Ortadoğu ve Kuzey Afrika’nın tamamına yayılır. Ayrıca Arap 

ülkeleri olmayan İran, Arnavutluk ve Ermenistan’da bile, Arap Baharı’nın 

etkisiyle küçük çapta olaylar gözlenir. Protestolar, Arap Dünyası’nda başta 

gelen işsizlik, gıda enflasyonu, siyasi yozlaşma, ifade özgürlüğü, usulsüzlükler 

ve kötü yaşam koşulları gibi pek çok sorun sonucunda önce Tunus’ta Mu-

hammed Buazizi’nin kendini yakmasıyla başlamış ve ardından benzer sorun-

lar yaşayan ülkelerde domino etkisi göstererek yayılmıştır.

7 Ocak-9 Şubat 2011 
Balyoz-1 İddianamesi okunur. (8 Duruşma sürer)

14 Ocak 2011 
Donanma Komutanlığı Askeri Savcılığı tarafından yapılan soruşturma 

kapsamında görevlendirilen bilirkişi heyeti tarafından “Yapılan aramada el 

konulan beş adet hard disk içerisindeki belgelerde suç unsuru olup olmadığı, 

bu belgelerin kim tarafından ve hangi tarihte, hangi bilgisayarda, ne maksatla 

oluşturulduğuna dair teknik incelemenin yapılması” hakkında hazırlanan ra-

por tamamlanarak teslim edilir. Bu raporda, davaya konu 5 nolu Hard Diske 

28 Temmuz 2009 tarihinden sonra, muhtemelen sistem tarihi/saati değiştiril-

miş başka bir bilgisayardan aktarılarak kaydedilmiş olduğu değerlendirilen 

943 dosya ve 114 klasör “manipülatif” olarak nitelendirilmiş, diğer bir ifade 

ile davaya konu dijital verilerin sahte olduğu belirtilmiştir. Bunun yanı sıra 

karargâhın güvenliğinin istismara açık hale nasıl getirildiği detayları ile rapor-

da yer alır ve sorumlular hakkında adli bir soruşturmanın yapılması önerilir. 

Rapor Donanma Komutanlığı Askeri Savcılığı tarafından “25 Ocak 2011” 
tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir. Ancak İstanbul 
Cumhuriyet Başsavcılığı raporu mahkemeye göndermez. Böylece 11 Şubat 
2011 tutuklamalarının altyapısı hazırlanır. 
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28 Ocak 2011
İstanbul Casusluk iddianamesi tamamlanarak kamu davası açılır. İddi-

anamede 45’i muvazzaf, 4’ü emekli asker, 7’si sivil olmak üzere toplam 56 
sanık yer alır.

9 Şubat 2011
“Hâkim ve savcıların bir soruşturma, kovuşturma veya davayla ilgili olarak 

yaptıkları işlem veya verdikleri her türlü karar nedeniyle ancak devlet aleyhine 
tazminat davası açılabileceğine” ilişkin kanun yürürlüğe girer.

11 Şubat 2011
163 kişi topluca tutuklanır. 

19 Şubat 2011
Emekli Hv. Albay Hakan Büyük hakkında ihbar mail’i gönderilir.

20 Şubat 2011
İstanbul Emniyet Müdürlüğünün yazısına istinaden İstanbul Cumhu-

riyet Başsavcılığının talebi doğrultusunda Mahkeme tarafından Emekli Hv. 
Alb. Hakan Büyük’ün Eskişehir’deki ikametgâhında arama emri çıkarılır.

21 Şubat 2011
Emekli Hv. Alb. Hakan Büyük’ün Eskişehir’deki ikametgâhında arama 

yapılır. 45 metrekare, 1+1 olan evin aramasına 23 polis katılır. 5 çekmeceli 
şifonyerin alttan ikinci çekmecesinde 1 adet Flash Bellek bulunur.

25 Şubat 2011
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Emekli Hv. Albay Hakan Büyük hak-

kındaki ihbarın hangi IP’den yapıldığının tespit edilmesini TELEKOM’dan 
talep eder. Aynı gün IP’nin bir kafeteryaya ait olduğu tespit edilir. 

1 Mart 2011
Polis IP sahibinin ifadesine başvurur. Kafeteryada kablosuz internet 

hizmeti verildiği tespit edilir. Ancak ihbarın yapıldığı yerdeki kamera kayıtla-
rı 7 günlük tutulduğu için, ihbarın gönderildiği güne ait kayıt temin edilemez. 

9 Mart 2011
n	 Donanma Komutanlığı, İstihbarat, İKK ve Güvenlik Şube Müdürlüğünde 

yapılan aramada İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından el konulan tüm 

malzeme ve dokümanlara yönelik parmak izi araştırması yapılarak rapor 
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hazırlanır. Ancak bu rapor 1 yıl sonra 21.02.2012 tarihinde mahkeme-
ye gönderilir. Raporda, Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından “5 
numaralı HD” üzerinde tespit edilen parmak izinin mukayeseye elverişli 
olmadığı, 10 poşet içerisindeki materyalde tespit edilen 237 parmak izinin 
ise mukayeseye elverişli olduğu belirtilir. Ancak bu izlerin kimlere ait ol-
duğu tespit edilmez. Ayrıca davanın en önemli delillerinden olduğu iddia 
olunan 5 Numaralı Hard Disk üzerindeki parmak izinin kime ait olduğu-
nun kriminal laboratuarda tespit edilmesi talepleri karşılıksız kalır.

n	 Donanma Komutanlığı Askeri Savcılığı tarafından 14 Ocak 2011 tarih-
li bilirkişi raporu tekrar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir. 
Rapor 24 Mart 2011 tarihinde mahkemeye ulaşır.

14 Mart 2011
Balyoz-1 davasının sorgulamaları başlar.

28 Nisan 2011
Orgeneral (E) Aytaç Yalman’ın basında, “Dava konusu ile ilgili bilgi ve 

belgeye sahip olmadığımı özellikle belirtmek isterim. Adaletin tecelli edeceğine 
olan inancımı belirtirken, suçsuz olduklarına inandığım arkadaşlarımın öz-
gürlüklerine kavuşacağına bütün kalbimle inanıyorum” ifadeleri yer alır.

29 Nisan-6 Haziran 2011
Balyoz-2 tutuklamaları yapılır. (Emekli Hv. Alb. Hakan Büyük’ün Eski-

şehir’deki ikametgâhında yapılan aramada bulunduğu iddia edilen Flash Bellek 
içerisindeki sayısal dosyalara istinaden.) 

5 Mayıs 2011
Soruşturmanın dayanağı olan CD’lerde yapılan sahtekârlıkları içeren 

Yzb. Hakan Erdoğan’ın 19 Şubat 2010 tarihli kayıp bilirkişi raporu buluna-
rak, Balyoz Davası dosyasına dahil edilir. 

17 Mayıs 2011
Donanma Komutanlığı Karargâhında 6 Aralık 2010 tarihinde yapılan 

arama sonrası 9’u muvazzaf asker, 1’i işçi olmak üzere toplam 10 sanık hak-
kında Poyrazköy-2 iddianamesi hazırlanır. 

19 Mayıs 2011
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Balyoz davası sanıklarından ve MHP 

milletvekili Engin Alan’a istinaden “Çanakkale’de anma törenlerine gidiyoruz, 



73

bu beyefendi ayağa kalkmıyor. Ondan sonra gereği yapıldı. O ayrı mesele. Ama 

şimdi bakıyorsunuz gideceği yeri o da buldu” açıklamasını yapar.

24 Mayıs 2011
Genelkurmay Başkanlığı, “Denizkurdu-2011 ve Efes-2011 Müşterek 

Fiili Atışlı Tatbikatları’nın gözlemci safhasının iptal edildiğini” internet 
sitesinden duyurur. Verilen bilgide, tatbikat çerçevesindeki basın turunun 
da gerçekleşmeyeceği de bildirilir. Basında: Her yıl yapılan planlı Efes ve 
Denizkurdu Tatbikatları’nın gözlemci safhasının son dakikada iptal edilme-
sinin nedeninin, Balyoz Davası için aralarında Harp Akademileri Komu-
tanı Orgeneral Bilgin Balanlı’nın da bulunduğu 7 General ve 1 Albayın 27 
Mayıs’ta ifadeye çağrılması olduğu iddia edilir. Milli Savunma Bakanı Vecdi 
Gönül de iptale ilişkin olarak “Genelkurmayın kendi iç değerlendirmesi” 
ifadesini kullanır.

25 Mayıs 2011
Hv. K.K. tarafından 5 numaralı HD’e ilişkin olarak hazırlanan incele-

me raporu 10. Ağır Ceza mahkemesine gönderilir. Raporda, “Sonuç olarak, 

her yönüyle hatalı ve tutarsız söz konusu yazılarda, seçilmiş bir kısım komu-

tan ve personelin, sözde görevler verilerek veya yazı içerisinde/ekinde isimleri 

veya imza blokları yer almak sureti ile vazifesiyle bağdaşmayan ve başarması 

imkânsız görevler verilmek suretiyle hayal ürünü bir yapılanma içine çekildiği 

değerlendirilmiştir” tespiti yapılır.

27 Mayıs 2011
n	 Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, Aydın mitinginde yaptığı konuşma-

da, “(...) Sevgili Aydınlı kardeşlerim; 27 Mayıs’ı yapanlar, Adnan Menderes’i 

asanlar aslında bu ülkeye, millete, iş başına gelecek hükümetlere bir mesaj 

vermek istediler. Ne dediler? Her an ensenizdeyiz, sizi takip ediyoruz dedi-

ler. Statükoya karşı gelmeyin dediler. Ne yazık ki 12 Mart’ta, 12 Eylül’de, 

28 Şubat’ta bu tehditlerini devam ettirdiler. Adnan Menderes’in mirası 

üzerinde oturduğunu iddia eden, Adnan Menderes’i istismar edenler de 28 

Şubat müdahalesine kol kanat gererek aslında statükonun bir bekçisi olduk-

larını gösterdiler, kim olduğunu biliyorsunuz. İşte AKP bu tehditlerin hiç-

birine pabuç bırakmamıştır. AKP statüko karşısında eğilmemiştir. AKP ve-

sayete, müdahaleye, çetelere asla müsaade etmemiştir. Biz demokrasi dedik, 
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biz tıpkı Adnan Menderes gibi; “Yeter, söz de, karar da milletindir” dedik. 

Biz bu ülkeye çeteler değil, millet istikamet çizer dedik. Bunun da arkasında 

durduk. İşte şu anda 12 Haziran öncesinde AKP’nin hedef alınması, bizim 

dimdik duruşumuzun bir neticesidir (...)” ifadeleri yer alır. 
n	 Hava Orgeneral Bilgin Balanlı mazereti nedeniyle ifade vermeye gitmez-

ken ifade veren 6 General, 1 Amiral ve 1 Albay serbest bırakılır. 

30 Mayıs 2011
Hava Orgeneral Bilgin Balanlı Balyoz-2 soruşturması kapsamında tu-

tuklanır. Serbest bırakılanlar (6 General ve 1 Albay) ise 4 Temmuz’da tekrar 
çağrılırlar ve tutuklanırlar.

10 Haziran -21 Ekim 2011
Balyoz-3 tutuklamaları yapılır. (Donanma Komutanlığı, İstihbarat, İKK 

ve Güvenlik Şube Müdürlüğünde yapılan aramada bulunduğu iddia edilen 

Hard Disk ve CD içerisindeki sayısal dosyalara istinaden.)

13 Haziran 2011
n	 Mahkeme salonunda avukatların bulunduğu bölüm dahil her yere, dinle-

me maksatlı, tavandan kablo ile sarkıtılmış mikrofonlar yerleştirilir.
n	 Adli Bilimler ve Adli Belge İnceleme Uzmanı Y. Doç. Dr. Jale Bafra, 

“CD-11’in üzerindeki yazının özel bir makine ile yazıldığına” ilişkin ra-

por verir.

16 Haziran 2011
Balyoz-2 iddianamesi Savcı Hüseyin Ayar (34956) tarafından mahkeme-

ye gönderilir.

24 Haziran 2011
Tuğgeneral Süha Tanyeri Orhan Aykut’un ifadesiyle ilgili olarak suç du-

yurusunda bulunur.

28 Haziran 2011
İstanbul CMK 250. Madde İle Yetkili 10. Ağır Ceza Mahkemesi He-

yeti Başkan Hâkim Ömer Diken başkanlığında, Ali Efendi Peksak, Murat 

Üründü’den oluşan üye hâkimler ile toplanarak oybirliği ile Balyoz-2 iddia-
namesini kabul eder.
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19 Temmuz 2011
Amirallere Suikast-2 iddianamesi tamamlanarak kamu davası açılır. İddi-

anamede toplam 1’i Amiral, 1’i Kur. Alb. olmak üzere toplam 2 sanık yer alır.

22 Temmuz 2011
Milliyet gazetesinin yaptığı anket sonucu TSK’ya güven %75’e düşer. 

(Bu oran 1996’da %94, 2001’de %84’tür.)

29 Temmuz 2011
n	 Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner ve Kara, Deniz, Hava 

Kuvvetleri Komutanları istifa eder. Org. Koşaner’in aşağıdaki veda me-
sajı yayımlanır. 

 “Değerli Silah Arkadaşlarım,
 Emekli ve muvazzaf çok sayıda Türk Silahlı Kuvvetleri mensubunun somut 

delillere dayanmayan iddialar nedeniyle soruşturmalara tabi tutulması, tu-
tuklanması ve yargılanmasının tüm Türk Silahlı Kuvvetleri personeli tara-
fından üzüntü, endişe ve kırgınlıkla izlendiğinden eminim.

 Şu anda 173’ü muvazzaf, 77’si emekli olmak üzere 250 General/Amiral, 
Subay, Astsubay ve Uzman Jandarma Çavuş hürriyetlerinden yoksun olarak 
tutuklu bulunmaktadır.

 Tutuklamaların evrensel hukuk kaidelerine, hakka, adalete ve vicdani 
değerlere uygun olarak yapıldığını kabul etmek birçok hukukçunun da 
ifade ettiği gibi mümkün değildir. 

 Bu durum, birçok defalar, yetkili makamlara iletilmesine, anlatılmasına 
ve takip edilmesine rağmen, soruna yasal çerçevede bir çözüm bulunması 
mümkün olmamıştır.

 Haklarında henüz hiçbir kesin yargı kararı olmamasına rağmen, tutuklu bulu-
nan 14 General/Amiral ile 58 Albay, hürriyetlerinin tahdit edilmesinin yanı 
sıra, mevcut yasalarımız gereğince bu yıl yapılacak Yüksek Askeri Şûra’da 
değerlendirmeye girme hakkını kaybetmiş ve peşinen cezalandırılmıştır.

 Soruşturma ve uzun süreli tutuklamaların bir amacının da Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin sürekli gündemde tutularak kamuoyunda bir suç teşkilatı 
olduğu izleniminin yaratılmaya çalışıldığı, bunu fırsat bilen yanlı med-
yanın da her türlü yalan haber, iftira ve suçlamalarla Yüce Ulusumuzu 
kendi silahlı kuvvetlerine karşı tavır almaya teşvik ettiği dikkatlerden 
kaçmamaktadır.
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 Bu durumun önlenememesi ve yetkili makamlar nezdinde yapılan girişim-
lerin dikkate alınmaması, Genelkurmay Başkanı olarak personelimin hak 

ve hukukunu koruma sorumluluğumu yerine getirmeme engel olduğundan, 

işgal ettiğim bu yüce makamda göreve devam etme imkânımı ortadan kal-

dırmıştır.

 Şartlar ne olursa olsun, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman mensupları-

nın kutsal görevlerinde, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da üstün 

disiplin, cesaret ve fedakârlıkla başarıya ulaşacaklarına olan kesin inancımı 

bir kez daha, güvenle ifade ederken, Türk Silahlı Kuvvetlerinin tüm men-

suplarına sağlık ve esenlikler dilerim.”
n Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Necdet Özer Genelkurmay Başka-

nı olur.

15 Ağustos 2011
Balyoz-2 Davasının ilk duruşması yapılır. Redd-i Hâkim talebi nedeniyle 

duruşma Ekim ayına ertelenir.

13 Eylül 2011
MİT ve PKK arasında Oslo’da yapılan görüşmelerin ses kayıtları sosyal 

medyaya sızdırılır.

3 Ekim 2011
Balyoz-2 İddianamesi okunur.

6 Ekim 2011
11. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şeref Akçay istifa eder. Basında 

Akçay’ın “Muhalefet ettiğim için meslektaşlarım selamı kesti. ‘Sizin de danga-

lak bir kararınız gelecek’ diyen meslektaşım bile oldu” ifadesi yer alır.

11 Ekim 2011
Balyoz-2 davasının sorgulamaları başlar.

30 Ekim 2011
Genelkurmay Başkanı Necdet Özel ve Kuvvet Komutanları Hasdal’ı 

ziyaret eder. Tutuklu askerlere “Mahkemeye saygılı olun. Hakkınızda onlar 

karar verecek. Disiplini bozmayın. Savunmalarınızı kısa tutun. Silivri’de değer-

li yargıçlar var. Adalet yerini bulacak. Ben kendi yöntemimle bu işi çözmeye 

çalışacağım. Yapamazsam ben de giderim” mesajını verir.
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11 Kasım 2011
Balyoz-3 iddianamesi Savcı Hüseyin Ayar tarafından mahkemeye gön-

derilir.

18 Kasım 2011
Adalet Bakanı Müsteşarı Ahmet Kahraman emekliliğini isteyerek göre-

vinden ayrılır. Basına “Teşkilattan, karşılayamayacağım beklentiler gelmeye 
başlamıştı. Bu nedenle ayrılıyorum” açıklamasını yapar.

23 Kasım 2011
İstanbul CMK 250. Madde İle Yetkili 10. Ağır Ceza Mahkemesi he-

yeti Başkan Hâkim Ömer Diken başkanlığında, Ali Efendi Peksak, Murat 

Üründü’den oluşan üye hâkimler ile toplanarak oybirliği ile Balyoz-3 iddia-
namesini kabul eder. 

29 Kasım 2011

n	 AİHM yargıcı Prof. Dr. Işıl Karakaş “2011 yılında Türkiye’den AİHM’ye 

gelen başvurularda ‘inanılmaz artış’ var. Geçen yıl 6500 başvuru varken, 

bu yıl gelen başvuru 9 bine ulaştı. Türkiye’de bazı şeyler yolunda gitmi-

yor. Türkiye gazetecilerin tutuklanmalarında en kötü durumda olan devlet” 

açıklamasını yapar.
n	 Yargıtay Tetkik Hâkimi Celal Çelik’in emekliliğine 10 yıl vardır. Hakkın-

da açılmış dava ve soruşturma yoktur. Kameralar önünde “Türk yargısı 

bitmiştir” diyerek istifa eder. Açıklamasında “Habur yargısı, Türk yargısını 

bitiren nedenlerden biridir. Güce karşı eğilmek bir yargıca yakışmaz. Şimdi 

maalesef böyle bir sistem yaratıldı. Yargıçlık mesleğinden öte kendime olan 

saygımı kaybedecek noktaya geldim” ifadeleri yer alır.

5 Aralık 2011
Balyoz-2 davası sorgulamaları tamamlanır.

9 Aralık 2011
Ana Muhalefet Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu HSYK için “Yargıtay’a 

sanki 160 militan seçtiler. Verdiğiniz karara inanmayacağız. Biz yargının ba-

ğımsız olmasını istiyoruz” açıklamasını yapar.
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10 Aralık 2011
Ana Muhalefet Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu “HSYK adalet dağıtan 

değil adaleti bozan bir kurum. Bu HSYK’ya saygı duyar mısınız? Ben duymu-

yorum, kimse kusura bakmasın” ve “HSYK adaleti bozan ve tuzu kokutan bir 

kurum” açıklamasını yapar.

11 Aralık 2011
Ana Muhalefet Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu “Yargı kokuyor” açık-

lamasını yapar.

26 Aralık 2011
Balyoz-3 davasının ilk duruşması yapılır.

26-30 Aralık 2011
Balyoz-3 iddianamesi okunur.

28 Aralık 2011
Uludere olayı (35 ölü, 1 yaralı) yaşanır.

30 Aralık 2011
Balyoz davaları birleştirilir.

5 Ocak 2012
Balyoz-3 davasının sorgulamaları başlar.

19 Ocak 2012
Duruşma Savcısı Hüseyin Kaplan 75. celsede, “Cumhuriyet Savcılığı id-

dianamede belgelerini, delillerini, görüşlerini söylemiştir. Savunmaya göre bu 

hatalı veya doğru olması önemli değildir. Sanık delilleri çürütmekle görevlidir 
veya şey yapmak ile görevlidir” açıklamasını yapar. Bu açıklama tutanaklara 

da geçer.

27 Ocak 2012
Balyoz davası kapsamında 10. Ağır Ceza Mahkemesi Genelkurmay Baş-

kanlığından sanıkların 2001 ile 2009 yılları arasındaki bilgisayar kullanıcı 

isimlerinin bulunup bulunmadığı ile bulunması halinde kullanıcı isimlerinin 

bildirilmesini ister. Genelkurmay Başkanlığı cevabi yazısını 28 Mayıs 2012 

tarihinde gönderir. TSK’daki Kullanıcı Adı verilme sistematiğinin davaya 
konu sahte dijital verilerdekinden çok farklı olduğu görülür.
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10 Şubat 2012
n	 Donanma Komutanlığı Askeri Savcılığının 24 Ekim 2011 tarihli talimatına 

istinaden görevlendirilen bilirkişiler tarafından tüm bilgisayarlarda yapı-

lan inceleme sonucunda “Donanma Komutanlığı Karargâhı ve Envanter 
Kontrol Merkezi Komutanlığında 3 ve 5 numaralı hard disklere irtibat-
landırıldığına ilişkin bir bulguya rastlanmadığına” dair rapor hazırlanır.

n	 Balyoz-3 davasının sorgulamaları tamamlanır.

27 Şubat 2012
Tanık dinleme aşamasına geçilir. Sadece mahkemenin belirlediği tanık-

lar dinlenir. Sanıkların dinlenmesini istedikleri tanık talepleri kabul edilmez.

2 Mart 2012
n	 Tanık dinleme aşaması tamamlanır. Tanıklar arasında yer alan, 

 Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Bekir Kalyoncu, “Orduda rutin 

dışına çıkıldığı konusunda bir bilgi edindiniz mi, böyle bir izlenim aldınız 

mı?” sorusuna “Hayır” cevabını verir. 

 Korgeneral (E) Köksal Karabay, “İddianamede ileri sürüldüğü gibi bu-

rada herhangi bir Türkiye’deki yasal yollarla kurulmuş bir siyasi iktidarın 

değiştirilmesi amacına yönelik bir faaliyet olarak bir şüphe uyandırmadı siz-

de?” sorusuna “Uyandırmadı” cevabını verir.

 Orgeneral (E) Yaşar Büyükanıt: “Yapılan seminerlerle veya harp oyunları 

ile ilgili gözlemcilerin hazırlamış olduğu raporlar üst komutanlıklara silsile-

ler yoluyla rutin olarak gönderilir. Bu seminerle ilgili sonuç raporu da 2003 

yılında yanılmıyorsam Mart ayında ben Genelkurmay 2. Başkanı olduğum 

zaman bana sunuldu. Tabii sonuç raporunun altındaki imza, sonuç ra-
porunun içeriğinin onaylandığı anlamına gelmiyor. Bu bir kere kesin bir 

şey. Bu sonuç raporunun Genelkurmayın yazışma usullerine uygun olarak 

hazırlanıp hazırlanmadığı konusunda onaylanıyor. Ben de bunu onayladım. 

Tabii bu içeriğinde yer alan şeyleri onaylama anlamına da kesinlikle gel-
miyor ve bu raporu da ben 2. Başkandım Genelkurmay Başkanına da 
arz edildi bu rapor. Dolayısı ile buradaki yürütülen işlem rapor ile ilgili 

söylüyorum, rutin bir işlem” ifadelerini kullanır. 

  “2003 yılında dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman; ‘Yaşar Paşa, 

bak oralarda bir şey oluyor belki senin haberin yoktur, sizin haberiniz yoktur. 
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Ben onu önledim aman dikkatli ol bu orduya gibi herhangi bir şey söyledi mi?’ 

” sorusuna “Hayır kesinlikle hayır. Kesinlikle hayır” cevabını verir.

  “Az önce beyanınızdan öğrendik ki bu sahte olduğunu bizlerin iddia ettiği 

iddianamede yer alan Balyoz, Suga, Oraj, Çarşaf gibi bu tip planları ne o 

dönemde ne de sonrası görmediniz. Emekliliğiniz sonrası basından duydu-

nuz?” sorusuna “Basından, basından gördüm. Hiç yani bir yerde konu-
şulduğunu da duymadım, görmedim de” cevabını verir.

n Aynı gün Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş’ın “Ya ne alakası var canım. 

Her söylediğimize yani atlıyor Avukat Hanım, Allah Allah” ifadesi tuta-

naklara geçer.

9 Mart 2012
n	 Donanma Komutanlığında yapılan aramada el konan malzemelere yönelik 

olarak sanıkların ısrarlı talepleri neticesinde 10’uncu Ağır Ceza Mahke-

mesi “...parmak izi elde edilip edilmediğinin ayrıntılı olarak belirtilmesinin 

istenmesine” şeklinde bir karar (Ara Karar Md.4) verir. Ancak bu kararın 

gereği hiçbir zaman yapılmaz. 
n	 Mahkeme, delillerin tartışılması safhasını atlayarak İddia Makamına Esas 

Hakkında Mütalaasını hazırlaması için süre verir.

15 Mart 2012
Donanma Komutanlığı Askeri Savcılığı tarafından başlatılan soruştur-

mada, yapılması gereken önemi haiz hususların yapılmadığı, bu nedenle bu 

soruşturmada hiçbir ilerleme sağlanamadığı gerekçesi ile MSB tarafından 

müfettiş marifetiyle bahse konu soruşturma sürecinde görev alan 2 askeri 
savcı hakkında inceleme yapılması ve soruşturmanın süratlendirilerek kamu 
davası açılması hususları 6 Mart 2012 tarihinde talep edilir. Askeri savcılar 

hakkında inceleme yapılması uygun görülmez. 

21 Mart 2012
Arsenal Consulting isimli ABD’deki adli bilişim firmasının raporunda, 

“11 ve 17 numaralı CD’lerde bulunan en az 76 dokümanın tarih ve zamanla-

rında sahtecilik yapıldığı sonucuna varmıştır. Arsenal, aynı zamanda 11 ve 17 

numaralı CD’lerin oluşturma tarih ve zamanlarında sahtecilik olduğu sonucuna 

da varmıştır. Son kayıtlarının yapılmasının akabinde 2003’te CD’ye kaydedil-
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miş gibi görünen dokümanların, Office 2007’den önce mevcut olmayan XML 

şemalarına ve Calibri yazı karakterine referanslar taşıması mümkün değildir. 

11 ve 17 numaralı CD’lerin oluşturulma tarihi, en erken 2006 ortası olabilir” 

tespitleri yer alır.

26 Mart 2012
Avukatlar “Delilleri tartışacağız dediniz, tartışmadınız, bilirkişiye gitmi-

yorsunuz ama bilgisayarla ilgili söylenenleri anlamıyorsunuz, kritik tanıkları 

davet etmiyorsunuz, tevsii tahkikat yapmıyorsunuz. Bu şartlar altında müvek-

killerimizi nasıl savunacağız?” diyerek salonu terk ederler ve bir daha dön-

mezler. Sanıklar avukatsız kalır.

27 Mart 2012
n	 97. Celse’de Orgeneral (E) Ergin Saygun’un, “Bu davada delil olarak din-

lettiğimiz ses kayıtlarının yasal yollardan ele geçirildiğini nasıl doğruluyor-

sunuz? Zamanın Kara Kuvvetleri Komutanı Emekli Orgeneral Sayın Ay-
taç Yalman ile yaptığım bir görüşmede bana seminerden hemen sonra bu 
kasetleri Sayın Başbakanın getirip kendilerine teslim ettiğini söyledi. Bu 
çok önemli bir konudur. Şimdi MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü bizde 
böyle bir bilgi yok dediklerine göre bu kasetler nasıl ele geçirilmiştir? Bu-
nun mutlaka açıklanması gerekir. Bunun açıklanması demek bu kasetlerin 

yasal olmayan yollardan ele geçirildiğinin ispatı demektir. İşte Emekli Or-

general Sayın Aytaç Yalman’ın şahit olarak dinlenmesindeki benim de ıs-

rarımın sebeplerinden biri budur. Bunlar bu davanın gidişatını kökünden, 

temelinden değiştirecek olan gelişmelerdir” açıklaması tutanaklara geçer.
n	 Adli Bilirkişi Tevfik Koray Peksayar’ın raporunda: “5 nolu hard diskteki 

163 dosyanın hard diskte oluşturulmadığı, bu dosyaların sistem tarih ve sa-

ati değiştirilmiş başka bir kaynaktan kopyalandığı, 5 nolu hard diskte tespit 

edilen kötü amaçlı yazılımların yani virüslerin özellikleri dolayısıyla hard 

diskteki her türlü veri ve dosyanın geçerliliğinin olmadığı” tespitleri yer alır.
n	 Adli Bilirkişi Tevfik Koray Peksayar 11, 16 ve 17 numaralı CD’ler üze-

rinde yaptığı incelemesi neticesinde, “Aranan bütünlüğün elde edileme-

yeceği, delil bütünlüğü ve suç tarihi açısından değerlendirildiğinde bu CD 

imajlarının delil olarak kullanılmalarının sakıncalı olduğu kanaatindeyim” 
tespitinde bulunur.



82

28 Mart 2012
n Donanma Komutanlığı Askeri Savcılığı tarafından 27 Şubat 2012 tari-

hinde 12’nci Ağır Ceza Mahkemesinin 2011/111 esas sayılı kamu davası-

nın (Poyrazköy-2 davası) suç konusu eylemi ile yürüttüğü soruşturmanın 

konusu olay arasında benzerlik bulunarak bu aşamada “Kovuşturmaya 

Yer Yoktur” (KYO) kararı verilir. Bu karar sanıklara soruşturmayı sav-
saklayan Askeri Savcı hakkında MSB’na suç duyurusunda bulunulduğu 
dönemde ve KYO kararı tarihinden 1 ay sonra gönderilir.

n	 Arsenal Consulting isimli ABD’deki adli bilişim firmasının raporunda; 

“Tarihi geriye çekilmiş en az 120 dosya ve klasörün 5 nolu hard diske kop-

yalandığının tespit edildiği, ön incelemede saptanan delillerde yapılan oyna-

malar nedeniyle 5 nolu hard disk içindeki tüm verilerin orijinalliği hakkın-

da ciddi bir endişe bulunduğu” tespitleri yer alır.

29 Mart 2012
n	 Avukatların yokluğunda CMK 188/1’e aykırı olarak duruşma savcıları Sa-

vaş Kırbaş ve Hüseyin Kaplan Esas Hakkında Mütalaa’yı okurlar.
n	 Orgeneral (E) Aytaç Yalman’ın basında, “Tanık olursam her şeyi anlatı-

rım” ifadesi yer alır.

5-6 Nisan 2012
n	 Mahkeme sanıkların getirttiği bilirkişi ve uzmanları dinlenmeye başlar. 

Bilirkişi ve uzmanların davayı çökertecek ifadeleri üzerine iddia makamı 

“Avukatları yok. Soru soramazlar” itirazını yapar. Mahkeme kapıya gelen 

bilirkişi ve uzmanları geri çevirir.
n	 İstanbul Barosu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri avukatlara destek 

olmak için salona girerler ve Mahkeme Başkanı’nın izni ile “Savunma 

hakkının kısıtlanmamasını, adil bir yargılama yapılmasını ve avukatlık 

mesleğinin onuruna uygun davranılmasını” talep eden bir açıklama yapar-
lar. Açıklama sonrası salondan ayrılırlar. 

6 Nisan 2012
AKP Milletvekili Şuayip Alay “Avukatsız da duruşmaların yapılabilmesi” 

için TBMM Başkanlığına kanun teklifi verir. 3’üncü Yargı Paketinin görüş-

melerinde bu teklif geri çekilir. 
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9 Nisan 2012
Balyoz davası sanıklarından Emekli Hv. Alb. Tarık Akça intihar ederek 

yaşamına son verir. 

19 Nisan 2012
Mahkeme Başkanı Hâkim Ömer Diken 101. celsede, sanıklara yönelik 

olarak “Bakın oradan yani ukalalık derler bunun adına (...)” ve “K..nızı dönerek 

bize karşı oturdunuz” şeklinde sözler sarf eder. Bu sözler tutanaklara geçer.

20 Nisan 2012
İstanbul Barosu Yönetim Kurulu ve davaya girmeyen avukatlar hakkın-

da 10. Ağır Ceza Mahkemesi “Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüsten” suç 
duyurusunda bulunur.

28 Nisan 2012
Balyoz davasına delil olarak sunulan 5 numaralı HD ve 11 numaralı 

CD’yi inceleyen ABD Adli Bilişim Uzmanlık Şirketi Arsenal Consulting’in 
CEO’su Mark Speencer, yapılan sahteliklerle ilgili olarak yerel basına verdiği 
mülakatta “Watergate Skandalı gibi” yorumunu yapar.

10 Mayıs 2012
Adli Bilirkişi Tevfik Koray Peksayar’ın 5 numaralı Hard Disk ile ilgili 

raporunda:
n	 Hard diskte sistem saatinin geri alınması veya başka bir yöntemle tarih de-

ğişikliği yapılarak kopyalama işlemiyle oluşturulan dosya ve dizinlerin bu-
lunduğu,

n	 İnceleme yapılan dosyalar arasında disk üzerinde oluşturulma tarihi birbi-
riyle aynı birçok dosyanın olduğu,

n	 Bu dosyaların yazarları olarak görünen kullanıcıların incelemenin yapıldığı 
diskte kurulu Windows XP sistem kayıt defterinde kullanıcı kayıtlarının 
bulunmadığı,

n	 Belirtilen dosyaların normal kullanım yolları dışında başka yöntemlerle 
yüklenerek oluşturuldukları, kopyalamanın gizlice ve kim tarafından ger-
çekleştirildiğinin tespitine olanak bırakmayacak şekilde yapıldığı,

n	 İncelenen dosyaların, diskin takılı olduğu bilgisayarda tanımlı olmayan kul-
lanıcı tarafından, kurulu işletim sistemi kullanımı dışında başka bir yön-

temle, tarih değişikliğini de içeren şekilde yapılan bu kopyalanarak oluş-
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turulması işleminin, verinin sağlıklı yorumlanamamasına sebep olduğu, 

bu durumun, söz konusu dosyaların delil bütünlüğü açısından ciddi endişe 

uyandırdığı, dolayısıyla, bu dosyaların tek başına delil olarak değerlendiril-

melerinin geçerli ve yeterli olmayacağı tespitleri yer alır.

16 Mayıs 2012
n	 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bilirkişi olarak görevlendiri-

len TÜBİTAK görevlileri Erdem Alparslan, Tahsin Türköz ve Dr. Hay-
retdin Bahşi haklarında gerçeğe aykırı mütalaada bulunmaktan Gebze 
Cumhuriyet Başsavcılığına Balyoz davası sanıkları 51 imzalı suç duyuru-
sunda bulunurlar.

n	 Balyoz davası sanıkları TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonu Başkan-
lığına “Balyoz darbe iddiasının araştırılması” talebinde bulunurlar.

23 Mayıs 2012
Adli Bilirkişi Tevfik Koray Peksayar 1 ve 10 numaralı CD’ler üzerinde 

yaptığı dosya ve dizin incelemesi neticesinde, “Özellikle tarih manipülasyo-

nu yapıldığı tespit edilen dosyaların delil bütünlüğünün bozulmuş olduğu ve 

dolayısıyla bu dosyaların delil olarak kullanılmalarına şüphe ile yaklaşılması 

gerektiği kanaatindeyim” tespitinde bulunur.

28 Mayıs 2012
Balyoz davası kapsamında 10. Ağır Ceza mahkemesi tarafından, dava 

dosyasında TÜBİTAK-1 olarak tanımlanan Bilirkişi Raporunda imzası bu-
lunan ancak bilirkişi olarak görevlendirilmemiş olan, TÜBİTAK’ta görevli 
Erdem Alparslan ve Tahsin Türköz’e, bilirkişi raporunun 19 Şubat 2010 
tarihinde Savcılığa sunulmasından 2 yıl 3 ay sonra, 28 Mayıs 2012 tarihinde, 
dosyadaki usül eksikliklerini tamamlama maksadıyla yemin ettirilir.

30 Mayıs 2012
Balyoz soruşturmasında bilirkişi olarak görevlendirilen Emniyet Genel 

Müdürlüğü bilirkişileri Bekir Peker, İsa Akyüz, Muhammed Bağdat ve Cen-
giz Koçak, 5237 sayılı Kanunun 276/1. maddesinin amir hükmüne rağmen, 
17.02.2010 tarihli ve 21.06.2010 tarihli bilirkişi raporlarını ilme ve fenne uy-
gun olmayacak biçimde, gerçeğe aykırı olarak hazırlamak suretiyle kasten 
suç işlemekten haklarında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Balyoz davası 
sanıkları tarafından 121 imzalı suç duyurusunda bulunulur.
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4 Haziran 2012
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, “Hem devlet güvenlik mahkeme-

leri, hem de özel yetkili mahkemeler normal bir hukuk devletinde olmaması 

gereken mahkemelerdir” açıklamasını yapar.

7 Haziran 2012
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, MİT Müsteşarının savcılar tarafından 

sorgulanmak istenmesi üzerine “Başbakan olarak direk bana bağlı olan müs-

teşarıma talimat veren benim. Alacaksan beni al... Demek ki bu madde (CMK 

250) haddinden fazla bir yetki alanı doğuruyor, ‘biz devlet içinde devletiz’ 
havasına sokuyor...” açıklamasını yapar.

9 Haziran 2012
Uluslararası Avukatlar Birliği, “Özel Yetkili Mahkemelerde derdest olan 

davalarda, özellikle de mahkeme tarafından savunma avukatlarının haklarının 

kısıtlanması maksatlı önlemler alınması ve İstanbul Barosu başkanı ve üyeleri-

ne karşı doğrudan cephe alınmasından dolayı ciddi şekilde endişe duymaktadır” 

açıklamasını yapar.

16 Haziran 2012
Duruşma Savcısı Hüseyin Kaplan Balyoz davasının başka bir mahkeme-

ye naklini talep eder. Duruşmalara 51 gün ara verilir. 

29 Haziran 2012
n HSYK 1. Daire Başkanı İbrahim Okur, “Özel Yetkili Mahkemelerin savcı 

ve hâkimlerinin ruh halini basketbol ya da voleybol maçında, başlamadan 

önce saha ortasında kafa kafaya vererek galibiyet kararlılığı sergileyen spor-

cuların ruh haline benzetiyorum ben. Bu psikolojinin de etkisiyle kendileri-

ne eleştiri getiren herkesi, mesela beni gerçekleri görmemekle suçluyorlar” 

açıklamasını yapar.
n	 Demokrasi ve Özgürlük için Avrupalı Yargıç ve Savcılar Birliği (ME-

DEL), Türkiye Gözlem Raporunda “Soruşturmalar ya da yargılamalar po-

litik gücü elinde tutanların çevreleri açısından tehlikeli boyut kazanmaya 

başladığında, ilk tepkileri ilgili savcıya veya hâkime dosyadan el çektirmek; 

görevini ya da görev yaptığı şehri değiştirmek, yine savcı veya hâkim hakkın-

da disiplin ya da ceza soruşturması başlatmak ve kanun değişikliği yaparak 

iktidar yandaşlarını yargıdan muaf tutmak... Türkiye’de yargı siyasi gücün 
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emrine verilmiştir. İlk izlenimimizin açıklığı karşısında şaşkınlık içindeyiz 

ki, Türkiye yargının bağımsızlığı ve hukuk devleti adına çok şey yapmak 

zorundadır” açıklamasını yapar.

1 Temmuz 2012
Balyoz sanıklarının “Balyoz darbe iddiasının araştırılması” talebi TBMM 

Darbeleri Araştırma Komisyonu’nun İstanbul Milletvekili Nimet Baş imzalı 
yazısı ile reddedilir. Gerekçe Komisyon üyesi milletvekillerinden bu konuları 
araştırmaya yönelik bir öneri gelmemesi olarak gösterilir. 

2 Temmuz 2012
Özel Yetkili Mahkemeler devam etmekte olan Balyoz benzeri siyasi da-

valara bakmaya devam etmeleri sağlanacak şekilde kaldırılır.

4 Temmuz 2012
n	 Donanma Komutanı Askeri Savcı’dan soruşturmaya devam edilmesini ta-

lep eder. Askeri Savcı KYO kararı verir.
n TÜBİTAK görevlileri Erdem Alparslan, Tahsin Türköz ve Dr. Hayret-

din Bahşi haklarında gerçeğe aykırı mütalaada bulunmaktan yapılan suç 
duyurusuna İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı KYOK verir. Bu karara ya-
pılan itiraz Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 12 Ekim 2012 
tarihinde reddedilir.

6 Temmuz 2012
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk, “Bu dava (Futbolda Şike Davası) ha-

yatımızı allak bullak etti. Ben Balyoz davasında da çalıştım. Şike davasını 
açtığımız zaman bunun da Balyoz gibi, 3-4 ay konuşulup biteceğini sandık. 
Ama yanılmışız, bunun böyle bir noktaya gelebileceğini tahmin edemedik” 
açıklamasını yapar. 

22 Temmuz 2012
Zaman gazetesinde “İşte Balyoz’un Islak İmzalı Delilleri” başlıklı haber 

yayımlanır.

23 Temmuz 2012
Zaman gazetesinde bir gün önce çıkan haber nedeniyle sanıklar avukat-

ları aracılığı ile kamuoyuna yazılı açıklama yaparlar. Açıklamada, “Balyoz da-

vasında bir tane bile suç unsuru içeren gerçek imza/ıslak imzalı belge yoktur. 
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Tamamen dijital ve düzmecedir. Gazetede yer alan yazı ve belgelerin Balyoz 

Davasının esası ile hiçbir bağı yoktur” ifadesi yer alır. 

2 Ağustos 2012
Bilişim Bilirkişi Bürosu Gramberg&Vogel, hazırlamış olduğu raporda, 

“CD’lerde ve 5 Numaralı HD’de toplam 67 adet dosyada Calibri yazı karakteri 

yer almaktadır. 2003 yılında Calibri yazı tipi içeren Word dosyalarının bulun-

muş olması mümkün değildir” tespitinde bulunur. 

3 Ağustos 2012
13. Ağır Ceza Mahkemesinde tanık sıfatıyla ifade veren Orgeneral (E) 

Hilmi Özkök, “Sadece konuya açıklık getirilmesi açısından tekrar sorma ihti-

yacı hissettim. Yine dünkü ifadenizde muhtıra sözü geçti, bu da aslında birçok 

kişiyi zan altında bırakıyor, ben o yüzden daha somutlaştırmak gerekirse muh-

tıra sözünün hangi toplantıda ve kimler tarafından söylendiğini açıklayabilir 

misiniz?” sorusuna, “O gün mevzu bahis olan ordu komutanlarının katıldığı 

toplantıda Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman tarafından bir teklif ola-

rak değil muhtemel bir teklif tarzı olarak söylendiğini daha evvel kayda geçir-

dim, bunu ifade ettim efendim” cevabını verir.

4 Ağustos 2012
n Orgeneral (E) Aytaç Yalman Hürriyet gazetesine, “Toplantıda darbe, dar-

be planı gibi kelimelerin telaffuz edilmediğini kesinlikle ifade edebilirim” 

açıklamasını yapar (Orgeneral (E) Hilmi Özkök’ün 13. ACM’deki açıkla-

masına istinaden).
n	 Yüksek Askeri Şûra’da 40’ı tutuklu 56 General/Amiral emekli edilir.

5 Ağustos 2012
Orgeneral (E) Hilmi Özkök Hürriyet gazetesine, “Öyle şeyler vardır ki, 

insan unutmaz ve hatırlamak zorundadır. Mesela ben bunları gayet net hatır-

lıyorum. Zaten emin olmasam söylemezdim,” açıklamasını yapar. (Orgeneral 

(E) Aytaç Yalman’ın Hürriyet gazetesindeki açıklamasına istinaden.)

6 Ağustos 2012
n	 Mahkeme Başkanı sanıkların Esas Hakkındaki Mütalaaya karşı beyanla-

rını alacağını açıklar.
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10 Ağustos 2012
Tutuklu askerler avukatları aracılığı ile açıklama yaparlar. Açıklamada, 

“Bu mahkeme maddi gerçeğe ulaşılmasını sağlayacak bütün köprüleri yıkmıştır. 

1789 Fransa devriminin önderlerinden DANTON’u yargılayan mahkemenin 

başkanına ROBESPlERRE’nin söylediği ‘Göreviniz yargılamak değil ortadan 
kaldırmaktır’ sözünü, yüzlerce yıl sonra bugünün Türkiye’sinde hatırlatmak zo-

runda kalmamız çok ama çok acıdır. Çünkü hukuk ‘Adaleti sağlamak için değil 
gereğini yapmak için’ kullanılmaktadır. Yapılmak istenen tüm masumiyetimi-

ze ve tertemiz vicdanlarımıza rağmen mutlak olarak cezalandırılmamızdır.

Ancak bizleri daha da üzen husus Martin Luther KING’in dediği gibi ‘Kö-
tülerin zulmü değil, iyilerin sessizliğidir.’ Bu nedenle sorumlu makamlarda 
bulunanlar başta olmak üzere, ilgili herkesi görevlerini dürüst ve adaletli bir 
şekilde yerine getirmeye davet ediyoruz.

Balyoz davasında yaşanan haksızlık ve hukuksuzluklar karşısında su-
sanlar, görmezden gelenler ve adaletsizlikten beslenenler, devam etmekte 
olan orman yangınından rüzgârın yönüne göre bir gün nasiplerini alacaklar-
dır. Saygılarımızla...” ifadeleri yer alır.

31 Ağustos 2012
114. celsede Oramiral (E) Özden Örnek, “Emekli Orgeneral Ergin Say-

gun mahkemede yapılan sorgulaması sırasında seminer ses kasetlerinin Baş-
bakan tarafından Aytaç Yalman’a verildiğini bizzat Aytaç Yalman’dan öğ-
rendiğini söyledi. Celse 97, sayfa 11. Söylendiğinde üzerinde hiç durulmayan, 

ne mahkeme heyetinden bir kişinin ve ne de iddia makamının bir tek soru bile 

sormadığı bu konuyu biraz açalım. Malum iddianameye göre MİT, Emniyet, 

Jandarma Genel Komutanlığı, Genelkurmay Başkanlığı balyoz davası ile ilgili 

kendilerinde, basında çıkan bilgilerden başka bir belge veya bilgi olmadığını 

savcılara resmi olarak bildirmişlerdir. Bu dört kurum devletin istihbarat topla-

yan yegâne yasal kuruluşlardır. Bu kuruluşlar bizde belge yok diyorsa Başbakana 

bu kasetleri bunların dışında birileri yani bir çete, yasadışı bir örgütün vermiş 

olması lazımdır. Bu kasetlerin yasal yollardan ele geçirildiğine dair bir tek bilgi, 

bir tek belge yok. Bavullu adam da yok. Bavullu adam var diyen kanıtlamak 

zorundadır. Bize verilen belgelere baktığımızda ses kasetleri ile ilgili cevaplandı-

rılmaya muhtaç birçok şüpheli nokta görüyoruz: Acaba şüphelenilen yasadışı ör-

güt ile Başbakan’ın ilişkisi nedir? Dinleme emrini kendisi mi vermiştir? Neden 
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devletin resmi bir kurumunu yasadışı bir örgüte dinletmiştir? Kasetleri Aytaç 

Yalman kimden almıştır? Eğer kaset içindekiler suç ise neden bu suçlular hak-

kında bir işlem yapılmamıştır? Seminer o zamanlar suç değildi de 7 sene sonra 

mı suç oldu? Biz doğru olduğundan eminiz ama hukuki yönden Ergin Saygun’un 

söyledikleri neden mahkemece teyit edilmiyor?” açıklamasını yapar.

5 Eylül 2012
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “Biz talimatı verdik yargı gerekeni za-

ten yapıyor” açıklamasını yapar.

18 Eylül 2012
Donanma Komutanı Askeri Savcı’dan “Donanma Komutanlığı Karargâhının 

güvenliğine” ilişkin soruşturmaya devam edilmesini tekrar talep eder. Askeri 
Savcı tekrar KYO kararı verir.

Almanya’daki Adli Bilgisayar Uzmanının (Holger Morgenstern) rapo-
runda:
n	 5 Numaralı hard diskteki dosyaların büyük bir bölümünün bu veri taşıyıcı-

sında oluşturulmayıp, başka bir sistemden buraya kopyalandığına dair tek-

nik kanıtların bulunduğu,
n	 Hard diskte çok sayıda zararlı yazılımın tespit edildiği, çok sayıda dosyaya 

zararlı yazılımın bulaşmış olmasının, yazılım sistemindeki aktivite oranının 

yüksek olduğunu gösterdiği,
n	 Dosya sistemi verileriyle dosya içeriklerinin tespit edilen teknik tutarsızlık-

ları da dikkate alındığında, kanıtlarda sahtecilik yapıldığının düşünüldüğü, 

bu nedenle kanıtların adli bilgisayar görüşüne göre kullanılamayacağı tes-
pitleri yer alır.

20-21 Eylül 2012
Balyoz davasında son sözler alınır.

21 Eylül 2012
Balyoz davasında Mahkeme kararını açıklar. Özetle:
n	 İlk iddianamede isimleri yazılı 196 şahıstan 2’si hakkında kimlik bilgileri 

yanlış olduğundan birinin beraatine, diğerinin ise hakkındaki kamu dava-
sının düşürülmesine,

n	 Üçüncü iddianamede yer alan 3 şahıs hakkında mahkeme huzurunda he-

nüz sorguları yapılamadığından dosyadan ayırmaya, şahıslardan biri tu-



90

tuklu olduğu için diğer ikisi hakkında daha önce verilen yakalama kararı-

nın devamına,
n	 09 Nisan 2012 tarihinde vefat eden bir şahıs hakkında kamu davasının 

düşürülmesine,
n	 Haklarında isim benzerliği olan 2 kişi dahil toplam 36 şahsın beraatine,
n	 3 şahıs hakkında 20 yıl,
n	 80 şahıs hakkında 18 yıl, onların içinden 1 kişiye 1/6 takdiren indirim 

uygulanarak 15 yıl,
n	 222 şahıs hakkında 16 yıl, onların içinden 28 kişiye 1/6 takdiren indirim 

uygulayarak 13 yıl 4 ay,
n	 1 şahısa ise 4 yıl, takdiren artırım uygulanarak 6 yıl, hapis cezası verilir.

Karar üzerine sanıklar avukatları aracılığı ile yazılı açıklama yaparlar. 
Açıklamada:

(...)

Mahkemenin kararı bizi hiç şaşırtmadı. Çünkü kesinlikle siyasi olan bu 
davanın neticesinin de hukuki olması beklenemezdi. Biz “Bu mahkemenin 
adalete giden bütün köprüleri yıktığını” 10 Ağustos 2012 tarihinde kamu-

oyuna yayımladığımız duyuruda vurgulamış, “Mahkemenin vereceği kararı 
tahmin ettiğimizi ve verilecek karardan asla korkmadığımızı” belirtmiştik. 

Öngörümüz bizi yanıltmadı.

(...)

İçinde adalet ve özgürlüğün olmadığı bir ülkede demokrasi de olamaz. 

Bizler dünya tarihinde örneği görülmemiş bir saldırıya uğrayan, özgürlükleri 

ve gelecekleri iftira ve yalanlarla çalınan şerefli insanlarız.

(...)

Canımız pahasına çok severek yaptığımız askerlik mesleğimize son veril-

se ve her koşulda onurunu koruduğumuz üniformalarımız alınsa da bir gün 

bizlere bu pusuyu kuran alçaklar, hainler ve destekçileri, “meslek onurunu” 

her şeyin üstünde tutan savcı ve hâkimlere mutlaka hesap verecekler, masu-

miyetimize rağmen yaşanan hukuksuzluk ve vicdansızlık karşısında her sevi-

yede sessiz ve kayıtsız kalanlar ile çıkar sağlayanlar ise utanç duyacaklardır.

(...)

Devletimizin bu düzmece davada Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı emper-

yalist güçlerle cumhuriyet düşmanlarının kurduğu hain komployu görememiş 
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olması kabul edilemez bir zafiyettir. Diğer taraftan devletimiz bu komployu 

görmüş ve sessiz kalmayı tercih etmiş ise durum daha da vahimdir.
Aziz Türk milleti emin olsun!

Bizler vatanımıza, milletimize, devletimize ve bayrağımıza asla ihanet et-

medik.

Vicdanımız tertemiz.

Bizlerin değişmez Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk’tür ve izleyece-

ğimiz yol O’nun manevi mirası olan akıl ve bilim yoludur. Bunu hiçbir güç 

değiştiremez!

Vatan sağolsun! ifadeleri yer alır.

23 Eylül 2012
Basında aşağıdaki haberler çıkar;
Cumhuriyet: “Haksızlık Diz Boyu”, Hürriyet: “Balyoz’da artçı darbe”, 

Milliyet: “Bu karardan alınacak dersler var (Orgeneral (E) Hilmi Özkök’ün 

ifadesi)”, Posta: “Babalık ve kocalıktan men edildiler”, Radikal: “Yargıyı yar-

gılayamam (Orgeneral (E) Hilmi Özkök’ün ifadesi)”, Sabah: “Balyoza adil 

diyemem (Orgeneral (E) Hilmi Özkök’ün ifadesi)”, Sözcü: “Gerçek balyoz 

millete indi”, Star: “Altın kılıçlar iade”, Taraf: “Balyoz kararı emsal olacak”, 

Vatan: “Hapisten ağır”, Akit: “Ders olsun”, Zaman: “Umarım memleketimizin 

hayrına dersler çıkarılır (Orgeneral (E) Hilmi Özkök’ün ifadesi)”, Yeni Şafak: 
“Demokrasi kazandı”

Ana Muhalefet Partisi Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: “Mahkemeler Emir 

altında.”

AYM Başkanı Haşim Kılıç: “Eğer bir temel haklarda ihlal varsa bize ge-

lebilir. Aksi takdirde olmayacak tabii. Anayasa Mahkemesine toplu davalarda 

yapılan bireysel başvurular değerlendirilirken davanın geneli üzerinden değil, 

başvuran kişi açısından kararlar verilir.”

Avukat Celal Ülgen: “Yargıtay’da daireler önceden ayarlandı.”

Orgeneral (E) Hilmi Özkök:
Hürriyet gazetesi: “Gelişigüzel şeyler söyleyerek yargıyı, yargı kararını 

yargılayamam. Ancak çok büyük üzüntü içindeyim. Sonuçta eskilerin hepsi ya-

kınımda olan, birlikte çalıştığım kimselerdi (...) Benim gizli tanık olabileceğimi 

söylemek akla ziyan bir iddiadır.”
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Sabah gazetesi: “Bir asker olarak hepsine çok üzülüyorum. En çok da genç 

olanlara üzülüyorum. Çünkü askerlik başka mesleklere benzemez. Tüm hakla-

rını kaybedecekler şimdi. Çok yazık oldu (...) Evet cezalar ağır ama yapacak bir 

şey yok! Çünkü kanunlar böyle diyor. Bildiğim kadarıyla yargıçlar ya müebbet, 

ya da beraat verecekti. Müebbet vermek istemediler. Eee beraat veremeyecek-

lerine göre mecburen ortasını buldular. 20 yılı 13-14 yıla indirme şansları ol-

madığından ceza 20 yıl oldu (...) Yargılamalar adil olmadı diyemem. Çünkü 

hukukçu değilim. Ama bir vatandaş olarak gözlemime göre mahkeme heyeti bu 

davada titiz davrandı. Tanıklar dinlendi. Bilirkişi gereğini yaptı. O nedenle adil 

yargılama olmadı diyemem.”

Milliyet gazetesi: “Ben hukukçu değilim. Verilen cezalar çoktu, azdı gibi 

bir yorum yapmam anlamlı değil. Ben rütbelere göre daha kademeli, daha yay-

gın bir dağılım olabilir diye düşünüyordum, hepsinin aynı aralığa, 15-20 yıl 

ceza aralığına sokulduğu anlaşılıyor.”

28 Eylül 2012
Orgeneral (E) Hilmi Özkök Hürriyet gazetesine Balyoz davasında yar-

gılanan ve ceza alan silah arkadaşlarına destek vererek “Hepsi tertemizdir 
(...) Bundan sonra konuşmayacağım” açıklamasını yapar.

Başbakan Erdoğan, “Hilmi paşa okuyan, düşünen bir Genelkurmay baş-

kanı olarak 4 yılı geçirdiğimiz bir paşaydı. Böyle bir şeyi hissettirmediler, böyle 

bir şeyi zaten yaşamış olsa inanıyorum ki bizimle paylaşırdı.”

1 Ekim 2012
Emekli Orgeneral Hilmi Özkök’ün basına yaptığı tuhaf açıklamaları 

üzerine sanıklar avukatları aracılığı bir duyuru yayımlarlar. “Kamuoyuna Du-

yuru” başlığıyla yayımlanan duyuru “Yaşadığımız süreçte haksızlık, hukuksuz-

luk, adaletsizlik ve vicdansızlık sonucu onur intiharları olmuştur. Telafi edi-

lemeyecek derin acılar yaşanmıştır. Yaptığı açıklamaların yeni acılara neden 

olabileceğini düşünmüyor mu? Açıklamalarına devam etmesi ve sonra da söy-

lediklerini düzeltmeye çalışması genel karakterinin bir yansıması olarak değer-

lendirilmektedir. Genelkurmay Başkanı iken mağdur General ve Amirallerin 

birçoğunun terfiine onay veren Emekli Orgeneral Hilmi Özkök, umarız başta 

saygınlığı olmak üzere neleri yitirdiğinin farkına varır” ifadeleriyle son bulur.



3 Ekim 2012
Tutuklu sanıklar TBMM darbeleri Araştırma Komisyonuna tekrar 

başvurur. Başvuruda “Bizlerin yargılandığı dava komisyonunuzun kuruluş 

sebebi ve komisyonunuza yüklenen misyonun konusu olan bir ‘Darbe Planı’ 

iddiasını taşımaktadır. Yüce Meclisimizin ‘demokrasiye müdahale eden tüm 

darbe ve muhtıralar ile demokrasiyi işlevsiz kılan diğer girişim ve süreçlerin 

tüm boyutları ile araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi’ ama-

cıyla kurduğu komisyonunuzun, en yakın tarihli ‘Balyoz Darbe Planı’ iddiasını 

araştırmaması veya belirlediği yol haritasına başlangıçta dahil edilmediği sebe-

biyle yokmuş gibi farz etmesi Meclisin iradesinin eksik tecelli etmesine neden 

olacaktır” denilerek “Balyoz darbe iddiasının araştırılması” tekrar talep edilir. 

(Bu talebe cevap verilmez.)

10 Ekim 2012
Avrupa Komisyonu Balyoz ve benzeri davalara ilişkin olarak “Türkiye 

2012 Yılı İlerleme Raporu”nda; “Savunma hakkı, yargılama öncesi tutukluluk 

sürelerinin uzunluğu ile fazlasıyla uzun ve çok kapsamlı iddianameler bakımın-

dan endişeler devam etmiş olup, bu durum, söz konusu yargılamaların hukuka 
uygunluğunun kamuoyu tarafından kayda değer ölçüde sorgulanmasına yol 
açmıştır. Türkiye’deki demokratik kurumların düzgün işleyişine ve hukukun 

üstünlüğüne duyulan güvenin güçlendirilmesi bakımından bir fırsat teşkil eden 

bu davalar, yargı süreçlerinin geniş kapsamlı olması ve söz konusu süreçlerle 

ilgili eksikliklere yönelik ciddi endişeler yüzünden gölgede kalmıştır. Ayrıca, 

söz konusu davalar, Türk siyasetinde kutuplaşmaya yol açma eğilimindedir. Bu 

davalarda savunma hakkının güvence altına alınması ve şeffaflığın sağlanması 

amacıyla, yargı süreçlerinin hızlandırılması gerekmektedir. Soruşturmalar hızla 

genişleme eğilimindedir; yargı, yalnızca polis tarafından toplanan veya gizli 
tanıklar tarafından sağlanan kanıtları kabul etmektedir” tespitinde bulunur.

15 Ekim 2012
Donanma Komutanlığında görevli Astsb. M. Ali Şen başka bir davanın 

görülmekte olduğu 12. Ağır Ceza Mahkemesinde tanık sıfatıyla; “5 numaralı 

HD’in takılı olduğu bilgisayarın 2005 yılına kadar Deniz Kuvvetleri Komu-

tanlığı Karargâhı/Ankara’da kendisi tarafından kullanıldığını, 2005 yılında 

Donanma Komutanlığı MEBS Başkanlığına tayin olunca kendisinin zimmeti-



ne verilmiş bu bilgisayarı da Donanma Komutanlığına getirerek Nisan 2008’e 

kadar kullandığını, bu tarihten itibaren İKK ve Güvenlik Şube Müdürlüğünde 

görevli Astsb. Erdinç Yıldız’a tahsis edildiğini” şeklinde ifade verir.

11 Kasım 2012
Avrupa Yargıçlar Birliği (EAJ); yaptıkları toplantı sonrası Türkiye 

hakkında hazırlanan deklarasyonu oybirliği ile kabul eder. Deklarasyonda 

“Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun yeniden yapılandırılması sürecinde, 

kurula yargıyı temsil eden kişilerin değil, hükümetin görüşlerini ifade edenlerin 

dahil edilmesi” eleştirilir ve “HSYK atamalarının yargıçlar üzerinde baskı aracı 

olarak kullanıldığını” vurgularlar.

19 Kasım 2012
Bnb. Ahmet Erdoğan hakkında “Gerçeğe aykırı ve faraziyelere dayalı bi-

lirkişi raporu hazırlaması” dolayısı ile “Görevini kötüye kullandığı ve kanuna 

aykırı bilirkişilik yaptığı” iddiasıyla suç duyurusunda bulunulur. 

29 Kasım 2012
n	 Orhan Aykut isimli şahsın suç duyurusu ile ilgili verilmiş olan Yetkisiz-

lik Kararındaki “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçundan şüpheliler 

İhsan Arslan, Ramazan Akyürek, Tuncay Güney, Ferhat Sarıkaya ve ifa-

dede bahsi geçen (geçmişte TSK’dan uzaklaştırılmış olan) uzun saçlı bir 

Binbaşı haklarında zamanında gerekli yasal işlemi yapmayan, geciktiren 

veya ihmal eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının bu dosyadan sorum-

lu Cumhuriyet Savcıları hakkında HSYK’ya Balyoz davası sanıkları 61 
imzalı suç duyurusunda bulunur.

n	 Balyoz davası sanıklarından 60 kişi İhsan Arslan hakkında “suç uydurmak, 

sahte delil üretmek ve iftira” suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı-

na suç duyurusunda bulunurlar. Başsavcılık 25 Aralık 2012 tarihinde Ko-

vuşturmaya Yer Olmadığı (KYO) kararı verir. Karara itiraz edilir. Sincan 

2. Ağır Ceza Mahkemesi 27 Mayıs 2013 tarihinde itirazı reddeder. 

6 Ocak 2013
İzmir Casusluk iddianamesi tamamlanarak kamu davası açılır. İddiana-

mede 310 muvazzaf asker, 47 sivil olmak üzere 357 sanık yer alır.
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7 Ocak 2013
n	 Balyoz davasında mahkemenin Gerekçeli Kararı açıklanır.
n	 Sanıklar avukatları aracılığı ile “Gerekçe İçermeyen Gerekçeli(!) Karar” 

başlıklı bir duyuru yayımlarlar. Duyuru, “Hiçbir gerçeğin gerekçesini bu 

kararda göremezsiniz. Çünkü bu şekli ve hukuk katliamına dönüşen yar-

gılamada adil yargılanma şartları değil, hukuka aykırılık ve keyfilik geçerli 

olmuş, gerçekler ‘hâkim takdiri’ ile örtülmeye çalışılmıştır. Hâkim takdiri 

demek, davanın başından beri sanıklara ve avukatlarına önyargılı tutum 

ve davranışlarda bulunarak davayı aleyhlerine sonuçlandırmak için özel bir 

çaba sarf etmek midir? Sanıklara hitaben ‘Sizin değil mahkemenin ne anla-

dığı önemlidir’ diyerek, adil yargılanma hakkını ve hukukun üstünlüğünü 

yerle bir etmek midir? Bir merkezden düğmeye basılmış gibi aynı dönem-

de Balyoz ve benzeri davalar başlatılıyor ve hepsinin dayanağı sahte dijital 

veriler. Hem de çok az bilgisayar bilgisine sahip bir kişinin dahi kolaylıkla 

sahteliğini anlayabileceği nitelikte dijital veriler. Bu gerçeği daha önce de 

vurgulamıştık, iftiralara mazeret uydurulması amacıyla hazırlandığı anlaşı-

lan bu gerekçeli karar aynı zamanda suçsuzluğumuzun ispatı niteliğindedir” 

ifadeleriyle son bulur.

8 Ocak 2013
n Genelkurmay Başkanlığı Balyoz davasına bakan İstanbul 10. Ağır Ceza 

Mahkemesinin gerekçeli kararına “düzeltme” yapan açıklama yayımlar. 
Açıklamada, 

 “Bazı basın yayın organlarında ‘Balyoz Davası olarak bilinen davanın tüm 

delillerinin asıllarının Genelkurmay Başkanlığında bulunduğu ve sanıkla-

rın, sahte olduğunu iddia ettikleri belgelerin orijinallerinin Genelkurmay 

Başkanlığınca Mahkemeye gönderildiği’ yönünde haberler yer almaktadır.

 Davanın soruşturma aşamasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının tale-

bi üzerine, Genelkurmay Başkanlığının 22 Şubat 2010 tarihli yazısı ile, 1. 

Ordu Komutanlığında yapılan Plan Seminerinin ‘Balyoz Güvenlik Harekât 

Planı’ adlı bir bölümünün veya ekinin mevcut olmadığı; ayrıca, ‘Oraj’ ve 

‘Suga’ isimli eylem planlarının ise bulunmadığı bildirilmiştir.

 Mahkemenin gerekçeli kararında ise, ‘Gölcük Donanma Komutanlığı ve 

Eskişehir’de sanık Hakan Büyük’te ele geçirilen dijitallerde bulunan ta-

ranmış belgelerin asıllarının ilgili birliklerde mevcut olduğu, Genelkurmay 
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Başkanlığınca Mahkememize bildirilmiştir’ ibaresine yer verilmiştir. Bu iba-

reden yola çıkılarak, dava konusu tüm delillerin asıllarının bulunduğu ve 

Genelkurmay Başkanlığınca Mahkemeye gönderildiği şeklinde basında yer 

alan iddialar asılsızdır” ifadeleri yer alır.
n	 Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Meclis’te gazetecilerin soruları üze-

rine, “Silahlı Kuvvetler içindeki kimselerin böylesi bir çalışması olur mu, 

geçmişte olmuş. Şimdi olur mu? Ona da yargı karar verecek. Ancak sizin 

kafanızdaki karışıklık, bu girişimlerde bulunanlar ile Silahlı Kuvvetleri 
eş gibi görmek... Silahlı Kuvvetlerin darbe girişiminde bulunanlarla bir 
bağlantısı yoktur. Silahlı Kuvvetler farklı, darbe girişiminde bulunanlar 

farklıdır. Dolayısıyla ikisini birbirinden ayırdığımız zaman, bunu sağlıklı 

bir şekilde kafanızda canlandırabilirsiniz” şeklinde cevap verir.

16 Ocak 2013
52 sanık, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına, İhsan Arslan, İskender 

Pala, Ramazan Akyürek ve bu kişilerin işlediği suça iştirak eden diğer şüp-
heliler hakkında “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüt faaliyetleri kap-

samında iftira ve sahte delil üretmek” iddiasıyla suç duyurusunda bulunur.

24 Ocak 2013
Donanma Komutanı Oramiral Nusret Güner istifa eder.

25 Ocak 2013
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “(...) İçeride 400’e yakın emekli mu-

vazzaf subay var, bunları ağırlıklı kısmı tutuklu ve bu arada da yine mağdur 

veya şüpheli şeklinde çağrılanlar oluyor. Bir de bir ajan meselesi çıktı. (...) Bu 

ordu içinde moral bozukluğuna neden oluyor. Bu yenilir yutulur bir şey değil. 

İster istemez altta şüpheli sıfatıyla 232 kişi çağrılınca üstte de kuvvet komutan-

larımız ‘Biz mücadele verirken ben bu komutanları nasıl göndereceğim’ diyor. 

Amacım yargıyı yargılamak değil, ama doğru adımlar atmak lazım. Bunların 

içinde karacısı var denizcisi var. Terörle mücadele etmek için onlara ihtiyacımız 

var, ama oralara gönderilecek subayımız kalmadı” açıklamasını yapar.

Şubat 2013
Nobel ödüllü üç bilim adamı olan Peter Diamond, Hans-Peter Zenner 

ve Carol Corillon Türkiye ziyaretlerinden sonra bir rapor hazırlarlar. Raporda 

“Ergenekon, Balyoz, KCK ve 28 Şubat davalarını inceleyerek davaların intikam 
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almaya yönelik amaçlar taşıdığını” belirtirler. Balyoz davasına ilişkin görüş-

ler ise raporun 26-31 sayfaları arasında yer alır. Balyoz davasına ilişkin yapılan 
değerlendirmelerde, sürecin genel olarak nasıl seyrettiği, bu süreçte yer alan 
hukuksuzluklar ve adil yargılamayı dışarıda bırakan faktörler üzerinde durulur. 
Raporda “Savunma avukatlarının eldeki delillerin konu ile ilişkisiz olduğu veya 
üzerinde oynanarak değiştirildiğini belirtmesine rağmen avukatların itirazlarının 
mahkeme tarafından dikkate alınmadığı, bununla birlikte, avukatların Avrupa ve 
ABD’den savunma makamının iddialarını destekleyecek bilirkişilerin çağrılarak 
mahkemede görüş belirtme taleplerine dahi izin verilmediği” tespitleri yer alır.

8 Şubat 2013
Oramiral (E) Eşref Uğur Yiğit’in, Milliyet gazetesinde Fikret Bila ile 

yaptığı söyleşide:
“Ben olaylara, hem bireysel hem de kurumsal açıdan bakıyorum. Komu-

tam altında görev yapmış silah arkadaşlarım, Balyoz, Kafes, Poyrazköy, Casus-
luk gibi birtakım davalarda tutuklu olarak yargılanıyorlar. Silah arkadaşlarım 
darbecilikle, terör örgütü üyesi olmakla suçlanıyorlar. Ben 52 sene üniforma 
giymiş, 45 sene fiili görev yapmış bir komutan olarak, bu arkadaşlarımın masu-
miyetlerine olan inancımı görevdeyken olduğu gibi bugün de koruyorum.

(...) 
Son 15-20 sene içinde, Türk Deniz Kuvvetleri, her alanda büyük gelişme 

göstermiş ve dünyanın sayılı ülke Deniz Kuvvetleri arasında yer almıştır. Bu 
kapsamda milli gemi, milli savaş sistemi yazılımı ile beraber, teknolojide ge-
çirdiği aşamalar, uluslararası düzeyde dikkatlerden kaçmamış; bazı ülkelerin 
pazar paylarını daraltıcı hale gelmiştir. Karadeniz’de ve Akdeniz’de başlattığı 
inisiyatifler ile öncelikle Doğu Akdeniz’de enerji kaynaklarının paylaşım mü-
cadelesinde Türk Deniz Kuvvetleri’nin ulusal hak ve menfaatlerimizi korumak 
kararlılığı bir kısım odaklarda kaygı doğmasına neden olmuştur. Nitekim, 2009 
Avrupa İlerleme Raporu’nda, Türk Deniz Kuvvetleri’nin hedef alınması bu açı-
dan manidardır. Yaşadığımız süreçte, olayların bu açıdan da değerlendirilme-
sinde fayda vardır” ifadeleri yer alır.

9 Şubat 2013
ERGENEKON davası savcılarının verdiği ifadeleri referans gösterdiği 

Tuncay Güney’in, Kanada’nın Toronto kentinden canlı yayın bağlantısıyla 

yaptığı açıklamada; “Ergenekon davası bir projeydi bitti artık. İçerdekilerin 



çıkması gerekir (...) Benim yüzümden tabii ki insanlar cezaevine girmesinler. 
Ben vicdanen rahatsızım. İşkence görmeseydim o konuşmaları yapmazdım. 
Ergenekon’un temeli sayılan, emniyette verdiğim ifadeler geçersizdir. Devlet 
beni kullandı. Türkiye’de adalet aramak genelevde bakire aramaktan farksız-
dır” ifadeleri yer alır. 

20 Şubat 2013
Danıştay Başkanı Hüseyin Karakullukçu, “Böyle adalet olmaz. ‘Beni 

buraya çıkartma, beni konuşturma’ dedim sayın genel müdürüm, konuşturdun. 
Yani şimdi eğer biz görevimizi yapmıyorsak, kusuru başka yerde aramamamız 
lazım. Şu memlekete baktığım zaman, affınıza sığınıyorum, işte polis, emniyet 
teşkilatımız savcı olmuş, bilirkişi de hâkim olmuş, mübaşir de yazı işleri mü-
dürü olmuş, ondan sonra ‘adalet’ diye bağırıyoruz. Yok ya. Böyle bir şey olmaz. 
Mümkünatı yok. O halde bunu iyileştirmek zorundayız” açıklamasını yapar.

27 Şubat 2013
Balyoz davası klasörleri Yargıtay’a gönderilir.

12 Mart 2013
Balyoz davası sanıklarından 59 kişi 10. Ağır Ceza mahkemesi Başkanı ve 

üyeleri (Hâkim Ömer Diken, Hâkim Ali Efendi Peksak, Hâkim Murat Ürün-
dü) ile Savcı (Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Ayar) hakkında “Gerekçeli kararda 
yer alan hukuka aykırılıklar” nedeniyle “Resmi belgede sahtecilik ve memuri-
yet görevini kötüye kullanmak” suçlarına istinaden soruşturma açılması talebi 
ile Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’na (HSYK) şikâyette bulunur. 26 
Mart 2013 tarihinde HSYK şikâyeti uygun görmez ve işleme konulmaması 
konusunda karar alır. 9 Temmuz 2013 tarihinde şikâyetin yeniden incelenme-
si için tekrar HSYK’ya başvurulur. Ancak bir cevap alınamaz.

13 Mart 2013
TÜBİTAK Görevlileri Erdem Alparslan, Tahsin Türköz ve Dr. Hayret-

din Bahşi hakkında yapılan Suç duyurularına İstanbul Cumhuriyet Başsavcı-
lığı KYO kararı verir.

8 Nisan 2013
Microsoft Bilgisayar Yazılım Hizmetleri Limited Şirketinin Türkiye’deki 

vekili Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesinin talebine istinaden gönderdiği 
yazıda; 
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“Calibri yazı karakterinin ilk olarak 2007 yılında satışa çıkan Windows 
Vista ve Ofis 2007 ürünleri içerisinde yer aldığını” bildirir.

9 Nisan 2013
Türkiye’nin en önemli üniversitelerden Boğaziçi Üniversitesi, Yıldız 

Teknik Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üni-

versitesi, Marmara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümlerinde görev 
yapan 14 profesör “Biz, aşağıda imzası bulunan Bilgisayar Mühendisliği öğre-

tim üyeleri, adlî soruşturma ve kovuşturmalarda bir süredir önemli rol oynayan 

‘dijital deliller’ hakkında aşağıdaki bilgileri kamuoyuyla paylaşmayı meslekî ve 

vicdanî sorumluluğumuzun bir gereği olarak görüyoruz” diyerek 3 ana başlık 

altında açıklama yapma gereğini duyarlar ve açıklamalarını “Zararlı yazılım-

lar, bir bilgisayara kullanıcısının bilgisi olmadan yerleşip çalışmasını aksatmak 

veya imkânsız kılmak, ya da içindeki bilgileri değiştirmek gibi kimi işlevler ger-

çekleştirmek üzere hazırlanmış programlardır. Kimi zararlı yazılımlar özellikle 

yerleştikleri bilgisayarlara belge ekleyecek şekilde tasarlanmışlardır. Bu türden 

bir zararlı yazılımın yerleştirildiği saptanan bir bilgisayarda bulunan belgelerin 

o bilgisayarın meşru kullanıcıları tarafından oluşturuldukları veya içeriklerinin 

tahrif edilmediği iddiaları şüphe ile karşılanmalıdır. Yukarıda özetlediğimiz te-

mel bilgilerin adlî mercilerce göz önüne alınmasının ülkemizde adalet hizmeti-

nin verilmesinde niteliği artıracağı ve önemli adlî hataların ve mağduriyetlerin 

önüne geçeceği yolundaki inancımızı kamuoyuna saygılarımızla duyururuz” 

ifadeleriyle sonlandırırlar.

1 Mayıs 2013
Birleşmiş Milletler Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu “Balyoz davası 

mağdurlarının keyfi olarak tutuklandıklarını, savunma haklarının yok sayılarak 

adil yargılanmadıklarını ve bu uygulamanın ağır bir insan hakları ihlali olduğu-

nu” tespit eder ve hükümet tarafından “Keyfi tutuklamanın sona erdirilmesini 

ve ihlallerin iç hukuk yolları ile düzeltilmesini” açık bir şekilde talep eder.

11 Mayıs 2013
Amerikan Dışişleri Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler örgütünde üst dü-

zey yönetici, New York ve Columbia üniversitelerinde öğretim üyesi, Orta-
doğu, Kafkasya ve Balkanlar, uzmanı David Phillips’in Hürriyet gazetesine 
verdiği mülakatta:
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“Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ve Türkiye yakın bir işbirliği oluş-

turdu. IKBY, PKK ile görüşmeleri kolaylaştırma konusunda çok yapıcı bir rol 

üstlendi. Eğer Türkiye ve IKBY bu yönde çalışırsa, ABD sonuç ne olursa olsun 

destekler. Türkiye ve KBH arasındaki yakınlık istikrar ve bölgesel refah için 

olumlu. Bu ABD’nin çıkarına olan bir durum. Ayrıca bu ilişki, Bağdat ile ortak-

lığı dışlayıcı değil ki. Ben Irak’ın şimdiki sınırlarıyla yaşayacağını hiçbir zaman 

düşünmedim. Irak Kürdistanı’nın bağımsız olacağına inanıyorum. Bu da, eğer 

Maliki cepheleşme yaklaşımına devam ederse Irak’ın bir sonraki (2014) parla-

mento seçimlerinde olur. Başbakan Maliki, Irak’taki tansiyon ve Kürtlere etnik 

ayrımın sorumlusudur. Böyle devam ederse, Irak’ın bölünmesinin de sorum-

lusu olacak. Irak politikası ve Maliki’nin yaklaşımın sonucu büyük ihtimalle 

Irak Kürdistanı adında uluslararası yasal bir statüye sahip, Türkiye tarafından 

korunan ve Türkiye ile ekonomi, enerji ve güvenlik alanlarında yakın işbirliği 

içeren konfedere bir yapı olacak” ifadeleri yer alır.

30 Mayıs 2013
Tuğamiral (E) Alaettin Sevim’in Ergenekon davasında yaptığı savunmada: 
“(...) ABD Columbia Üniversitesi İnsan Hakları Çalışma Enstitüsü’nün Ba-

rış Oluşturma ve Halklar Programı Direktörü David PHILIPS tarafından 2007 

ve 2009’da hazırlanan iki rapor bugün burada olmamızın sebeplerini açıklıyor. 

Türkiye ve Kürdistan’ın konfedere bir yapı oluşturacağını söyleyen bu uzman 

raporlarında, Türkiye ve diğer ülkelerdeki Kürtlerin Kürdistanı istediklerini vur-

guluyor ve Türkiye’nin Kuzey Irak’a, PKK’ya karşı askeri harekâttan kaçınılma-

sını öneriyor. Sivil anayasanın hazırlanmasını, Avrupa insan hakları ile uyumlu 

olarak azınlık hakları kurumsallaşmasını, esneksiz, hesapsız ve katı muhafazakâr 

yargıya dönüştürülme tedbirleri uygulanmasını, Türkiye’nin Silahlı Kuvvetleri-

nin demokratik bir ordu gibi işlev görmesinin sağlanmasını tavsiye ediyor. Ayrıca 

raporlarda PKK’ya af programı çıkarılmasını, üst düzey PKK’lıların diğer ülkele-

re sığınabileceği belirtiliyor. Amerika Dış Politikası Komitesi için hazırlanmış bu 

raporlar ve raporlarda yer alan hususların bugün yaşadığımız muhtemel sonuçları 

daha önce Genelkurmay Başkanlığının bilgisine sunulmuştu. Demokratikleştir-

me etiketi altında Silahlı Kuvvetleri karalama ve itibarsızlaştırma politikalarının 

uygulanacağı bilinmekteydi. Ancak Genelkurmay Başkanlığı bu kampanyayı et-

kisiz kılmak için herhangi bir tedbir almadı (...)” ifadeleri yer alır.
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1 Haziran 2013
Avrupa Barolar Federasyonu “İstanbul Barosu’nun savunmayı savundu-

ğu için hapis cezası tehdidine bağlı olarak karşı karşıya kaldığı doğrudan saldı-

rıya karşı derin endişesini belirtmekte ve İstanbul Barosunu desteklemektedir” 

açıklamasını yapar.

7 Haziran 2013
1. Ordu Komutanlığı Askeri Savcısı Hâkim Albay (E) Bülent Münger, 

görevdeyken soruşturması esnasında soruşturmanın tarafı olmayan Gazeteci 

Mehmet Baransu’ya bilirkişi raporunu okutturarak ve dosyası hakkında bilgi 

alışverişinde bulunarak soruşturmanın gizliliğini ihlal ettiği, bilirkişi olarak gö-

revlendirdiği Kara Pilot Kurmay Binbaşı Ahmet Erdoğan’ın sanki varmış gibi 

“gerçek nüshası ile aynı olduğu” faraziyesine dayanan bilirkişi raporu hazır-

lattığı, “Çok Gizli” bilgileri ihtiva eden CD’lerin ne zaman ve kimler tarafın-

dan çalındığını ve bu kapsamda suçu dahi tespit etmeden KYOK verdiği ge-

rekçeleriyle hakkında suç duyurularında bulunulur, iddianame düzenlenir ve 

Askeri Yargıtay 4. Daire Başkanlığında sanık olarak yargılanmasına başlanır.

17 Haziran 2013
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Tebliğnamesini sunar. Tebliğnamede, 

“35 beraat kararının onanması, 1 beraat kararının bozulması, 67 mahkûmiyet 
kararının bozulması, 258 mahkûmiyet kararının onanması” istenir.

12 Temmuz 2013
Yargıtay Başkanı, Genelkurmay Başkanını makamında ziyaret eder. 

Ziyaret konusu kamuoyuna “Adli yıl açılış davetiyesi vermek üzere nezaket 

ziyaretinde bulunulduğu” şeklinde açıklanır. 

15 Temmuz-16 Ağustos 2013
Yargıtay 9. Dairede Temyiz savunmaları yapılır.

20 Temmuz 2013
Emekli Oramiral Nusret Güner’in Sözcü gazetesinde çıkan röportajında:

n	 “Altındaki komutanları tutuklanmış şerefsiz bir donanma komutanı olmak-

tansa istifa ettim.” 
n	 “21 Eylül 2012’de hukuka, adalet sistemine olan bütün inancımı yitirdim” 

ifadeleri yer alır.
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19 Ağustos 2013
Bnb. Ahmet Erdoğan hakkında “Gerçeğe aykırı ve faraziyelere dayalı bi-

lirkişi raporu hazırlaması” dolayısı ile “Görevini kötüye kullandığı ve kanuna 

aykırı bilirkişilik yaptığı” iddiasıyla yapılan suç duyurusu hakkında 3. Kolor-
du Askeri Savcılığı KYO kararı verir.

4 Eylül 2013
Bnb. Ahmet Erdoğan hakkında “Gerçeğe aykırı ve faraziyelere dayalı bi-

lirkişi raporu hazırlaması” dolayısı ile “Görevini kötüye kullandığı ve kanuna 

aykırı bilirkişilik yaptığı” iddiasıyla yapılan suç duyurusu hakkında 3. Kolor-
du Askeri Savcılığının verdiği KYO Kararına itiraz edilir.

9 Ekim 2013
n	 Yargıtay 9. Daire kararını açıklar. Neticede 237 kişinin cezaları ve 36 

kişinin beraatleri onanır, 25 kişi hakkında beraat kararı verilmesi, 63 kişi 
hakkında ise ilgili CMK maddeleri gereği ceza verilmesine yer olmadığı 
gerekçesiyle toplamda 88 kişinin kararları bozulur.

n	 Yargıtay kararı sonrası hükümlüler avukatları aracılığı ile yazılı açıklama 
yaparlar. Açıklama “Hukuku Katleden- Bilimi Reddeden Adalet” başlığı 
ile yayımlanır ve;

   (...) 
   “Balyoz davası sürecinde, bizlere sahte delillerle iftira edildiğini çok 

iyi bilmelerine ve yaşanmakta olan hukuksuzlukları görmelerine rağmen 
‘Yargıya güveniyoruz’ kolaycılığı ile demokratik tepkilerini ortaya koy-
makta aciz kalarak, bugünkü sonuca ulaşılmasına katkı sağlayanlar, tarihe 
yaptıkları ve yapmadıkları ile kaydedilmişlerdir.

   Yurdumuzda artık hiç kimsenin hukuki güvenliğinin kalmadığı ortada-
dır. Bugün yargı bir silah olarak kullanılmakta, herkes sahte delillerle ve 
iftiralarla suçlanabileceğinin ve hapse gönderilebileceğinin tehdidi altında 
bulunmaktadır. Kendi Silahlı Kuvvetlerinin bile böylesine ihanete uğradı-
ğı bir ülkede yaşayan insanların, her türlü haksız ve hukuksuz uygulama-
lara maruz kalabileceği gerçeği vicdanları kanatmaktadır. Adalet bir dev-
letin hâzinesi, kâinatın ruhu ve insanların en büyük güvencesidir. Adaletin 
olmadığı bir yerde temel insan hakları, demokrasi ve özgürlük söz konusu 
olamaz.

   (...)
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   Tarihe not düşeriz ki, bugün bizlere karşı bu zulmü yapanların gelecekte 
mutlaka tarafsız ve bağımsız bir yargı önünde yargılanacakları suçlardan 
birisi de, Türk Ceza Kanununda yer alan ve zaman aşımına da tabi olma-
yan ‘İnsanlığa Karşı Suçlar’ olacaktır.

   Bizler, uğruna can vermeye yemin ettiğimiz bu kutsal vatan ve onun üzerin-
de yaşayan Yüce Türk Milleti’nin hiçbir değerine ihanet etmedik, görevleri-
mizi yerine getirirken Anayasa ve yasaların çizdiği yoldan asla ayrılmadık.

   Birlikte yola çıktığımız ve bugünleri göremeyen aziz şehitlerimiz ile bu-
günleri yaşayarak kahrolan gazilerimizin ve bu ülkenin tek ve gerçek dev-
rimini gerçekleştiren Mustafa Kemal Atatürk’ün tertemiz hatıraları önün-
de suçsuzluğumuzu bir kez daha haykırıyoruz.

   VATAN SAĞ OLSUN! ifadeleriyle son bulur.

10 Ekim 2013
Basında aşağıdaki haberler çıkar.
“Cumhuriyet: Bu da Özel Yetkili Yargıtay’ın Balyozu”, “Haber Türk: 

Onlar Artık Er”, “Milliyet: Tarihi Yorum”, “Posta: Yıkım”, “Taraf; Yargı-

tay: Darbeye Teşebbüs de Suçtur”, “Sabah: Evet, Darbeye Teşebbüs Ettiler”, 
“Radikal: Yargıtay Cunta Dedi”, “Star: Darbeciye İbret Olsun”, “Akit: Artık 

Onbaşı Bile Değiller”, “Yeniçağ: Yoruma Gerek Yok! Tablo Çok Net”, “Yurt: 
Bu Bir Hukuk Faciası”, “Yeni Şafak: Paralel Ordu Kurdu”, “Zaman: Darbe 

İçin Cunta Kurdular”, “Sözcü: Biz kurban olalım, vatan sağolsun! Silah ar-

kadaşlarına ağır hapis cezaları verilirken Genelkurmay Başkanı Özel, mağdur 

ailelere çikolata ikram ediyor, Kosova’da cami geziyordu.” 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan: “Kararların bir bölümünü onadı, bir 

bölümünü bozdu, bir bölümünü de düzelterek onadı. Süreç bitmiş değil” açık-
lamasını yapar.

Başbakan danışmanlarından Mustafa Varank: “İngilizcesi çok havalı bir 

kalıp var. Sakın aklından bile geçirme! İnşallah kararlar ders olur, kimse darbe 

kelimesini aklından bile geçirmez” açıklamasını yapar.
AKP Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner: “Kararı hukuka uygun, 

demokrasimizi tahkim eden, adaletli ölçülü karar olarak alkışlıyorum” açıkla-
masını yapar.

Hâkim Ömer Diken: “Yargılama sürecinde ne kadar doğru hareket etti-

ğimizi Yargıtay tasdik etti” açıklamasını yapar.
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11 Ekim 2013
Orgeneral (E) Hilmi Özkök: “Özellikle geçler için çok üzgünüm” açık-

lamasını yapar.

12 Ekim 2013
Anayasa Mahkemesinin Başkanı Haşim Kılıç: “Yargıtay 9. Dairesi’nde-

ki arkadaşlarımızı tanırım. Uzun dönemdir burada başarıyla görev yapmak-
tadırlar. Donanımlı, bilgili ve tecrübelidirler. Başından beri de bu dairelerde 
çalışmış, olaylara hâkim, titiz ve tecrübeli bir ekiptir. Arkadaşlarımızın yanlış 
yapma ihtimali çok ama düşüktür. Bunu ben değil, zaten tüm Yargıtay bilir” 
açıklamasını yapar.

14 Ekim 2013
Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı “Koramiral Atilla Kezek” ve Teknik 

Başkan “Tümamiral Sami Örgüç” istifa eder.

15 Ekim 2013
Eski AİHM Yargıçlarından Rıza Türmen’in Milliyet gazetesine yaptığı 

açıklamalarda: “Balyoz’la ilgili birinci derece mahkemenin kararı, AİHM ka-
rarlarındaki adil yargılama güvencelerinden yoksundu. Yargıtay bunu düzel-
tebilirdi. Ne var ki Yargıtay gerekçeli kararıyla adil olmayan bir yargılamayı 
onaylamış ve adaletsizliğe ortak olmuştur.

Her iki karar da AİHM standartlarına uygun değildir. Balyoz kararla-
rından sanıklar ve ailelerinden de daha büyük zarar gören hukuk devleti 
ilkesidir. Hukuk devletinin ortadan kalktığı bir ülkede ise ne demokrasi, ne 
de insan haklarının güvencesi vardır” ifadeleri yer alır. 

17-19 Ekim 2013
Yargıtay Onursal Başkanı Prof. Dr. Sami Selçuk’un Milliyet gazetesine 

yaptığı açıklamalarda,
“(...) ‘Yargıtay yargıçları bilgili ve deneyimlidir, yanılma olasılıkları azdır’ 

demek de yerinde bir duruş değildir (...) bu nedenle hangi konumda olursa 
olsun her yargıç yanılabilir. Hiçbir yargıç, doğaüstü değildir. Yargıçların yanı-
labilir olduklarını benimsemek, onların Tanrı olmadıklarını, insan oldukları-
nı itiraftır, doğrulamaktır. Yasalar yargıçların yanılabilecekleri temeli üzerine 
kuruludur. Bu yüzden hemen bütün suç yargılama yasalarında ‘yargılamanın 
yenilenmesi’ kurumuna yer verilmiştir.

(...)
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Bir meslektaşınız olarak Yargıtay’ımızın sayın yargıçları, sizlerin yerin de 

olsaydım, bu kararları en azından şu nedenlerle bozardım:

1. Yargılama hukuku açısından:

a.  Duruşma ile hükme katılan yargıçların değişik olmaları yüzünden mah-

kemenin yasal biçimde oluşturul maması (CYY, m.289/1-a),

b.  Olayların en yakın ve önemli ta nıkları H. Özkök ve A. Yalman’ın din-

lenmeyerek savunma hakkının sınır landırılması (CYY, m.289/1-h),

c.  Kanıtların doğruluğunun (sahiliğinin) yeterince araştırılmaması, el-

bette bu konudaki iddialar doğruysa ve aralarındaki çelişkilerin 

giderilme mesi, giderilemediği takdirde hangi kanıtların hangi nedenle 

üstün tutul duğu irdelenerek sonucuna göre de ğerlendirme yapılması 

gerekirken, çe lişkiler yüzünden birbirini çürütüp yok eden sakat gerek-

çelerle kararlar veril mesi (CYY, m.34, 230/1-b),

2. Suç hukuku açısından: Kabul edilen oluşa göre eylemin, TCY’nin 312’inci 

değil, 314’üncü maddesi çer çevesinde katıp kalmadığının tartışıl maması.

‘En azından’ dememin nedeni şudur: Elli sayfaya yakın 9. CD’nin kararına 

yansıyan sakatlıkların bir kesimidir, bunlar. Binlerce sayfa okunsaydı kim bilir 

daha nelerle kar şılaşılırdı?!

Hukuk, yanılgıya, çelişkiye, katlanamaz. Bu kararları düzeltilmenin tek 
yolu kalmıştır: Başsavcılığın itirazla davayı (Balyoz) Ceza Genel Kurulu’nun 
önüne getirmek. Getirmediği takdirde hukuka karşı görevini ve adalete kar-
şı ödevini savsamış; yanlışa ortaklık etmiş ve hukuku yaralamış olacaktır, 
Sayın Başsavcı. Göreceğiz” ifadeleri yer almıştır.  

21 Ekim 2013
n	 Balyoz davasında tutuklu olarak yargılanan, 16 yıl hüküm alan ve cezası 

Yargıtay tarafından “Ceza verilmesine yer olmadığı gerekçesiyle” bozu-
lan, Yargıtay kararıyla tahliye olan Emekli Albay Halil Yıldız evinde ve-
fat eder.

n	 Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Balyoz davası kararına 
ilişkin, “Karar sonrası tahliye edilen arkadaşlarımın çoğunluğunun Kara 

Kuvvetleri Komutanlığı mensubu olduğu ifade edilerek Türk Silahlı Kuv-

vetleri içinde ayrımcılık yapma, nifak sokma ve huzur bozmaya yönelik giri-

şimleri kınıyorum” değerlendirmesinde bulunur.
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“Türk Silahlı Kuvvetlerinin komutanı ve bir kamu görevlisi” olduğu-
nu ifade eden Orgeneral Özel, “Kamu görevlisinin, konuşacağı konuyla ilgili, 

yeri, zamanı ve muhataplarını doğru analiz etmesi gerektiğini” belirtir.

22 Ekim 2013
n	 TBMM Milli Savunma Komisyonu Üyesi CHP Milletvekili Orhan Düz-

gün, “Yargıtay siyasi bir karar vererek Genelkurmay Başkanı Necdet 
Özel’i korudu. Açıklanan Yargıtay kararlarına bakıldığında tahliye olanla-

rın çoğunluğunun o dönemde Necdet Özel’in komutanı olduğu Kara Harp 

Akademisinde subay ya da Kara Kuvvetleri personeli olduklarını görüyo-

ruz. Balyoz planları yapılırken Özel, Kara Akademisi Komutanı ama aynı 

kampüs içindeki diğer birimlerde yapılan darbe planından habersiz... Ya 

komutan astlarına hâkim değil ya da bilgisi var fakat birileri tarafından kol-

lanmış” açıklamasını yapar.
n	 Oramiral (E) Özden Örnek’in Sözcü gazetesinde Emin Çölaşan’ın köşe-

sinde aşağıdaki mektubu yayımlanır:
 “Yar gı tay 9. Dai re Baş ka nı ’na. 
 İçim de ki öf ke ‘Ha ka ret et’ di yor ama ak lım, man tı ğım ve ter bi yem his le-

ri me ye nik düş me mi en gel li yor. Ben de ak lı mın se si ni din le yip man tı ğı ma 

uyu yo rum.

 Sa de ce ver di ği niz ka ra rı eleş ti re ce ğim.

 Bu top rak lar üze rin de en az üç im pa ra tor luk ku rul du ve hep si de ada let da-

ğı ta ma dık la rı ve rüş ve te göz yum duk la rı için ta ri he göç tü ler. Son 10 yıl dır 

ya şa dı ğı mız olay lar da öy le bir baş lan gı cı işa ret edi yor. Bu aşa ma yı dur dur-

mak eli niz dey di ama siz yan gı na ben zin dök tü nüz. Bi zim si ze söy le di ği miz 

tek ko nu var dı:

 ‘Bu de lil ler sah te di r.’

 Siz ge rek çe li ka ra rı nız da bu na ya nıt ver me di niz, za ten de ve re mez di niz. 

Gerekçeli kararınızda bir çok ko nu var. San ki hep si suç ve ce za nın ge rek çe-

siy miş gi bi. Ama hep si  laf ka la ba lı ğı. De lil ler sah te ol duk tan son ra hu kuk 

tar tış mak ne işe ya rar?

 Si ze öne rim, bu ko nu da yaz dı ğım ve Da ire ni ze de ka nıt ola rak sun du ğum 

ki ta bı mı oku ma nız dır. (Cam ba zı Bı rak Bal yo z’ a Bak. EÇ)

 Bu ra da tek rar bir sa vun ma yap ma ya ca ğım ama ap tal ye ri ne de kon ma ya ta-

ham mü lüm yok. Sa ye niz de bu ül ke de yar gı in ti har et ti.
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 Biz ger çek ten si ze umut bağ la mış tık. Çün kü bü tün hu kuk in san la rı ‘Yar-

gı tay baş ka dı r’ di yor du. Ger çek ten Yar gı ta y’ ın baş ka ol du ğu nu gör dük! 

(Hak la rın da ağır ha pis ce za la rı ve ri len) 236 ma sum in san ta ri he kah ra man 

ola rak ge çe cek ler.

 Siz aca ba na sıl ge çe ce ği ni zi hiç dü şün dü nüz mü? Ben de bil mi yo rum ama 

tah min edi yo rum!

 Şim di si ze öne rim, bu mek tu bu der hal bir özel yet ki li sav cı ya gön de ri niz. 

On lar bu ra da ki me tin ile bir te rör ör gü tü arasın da bağ lan tı bu lur lar! Ha ni 

fa lan ca ki şi nin ‘Ba na bir ke li me söy le, se ni idam et ti re yi m’ de di ği gi bi...

 Sa ye niz de hu ku kun ne ol du ğu nu öğ ren dik!

 Se lam ve say gı lar la. Öz den Ör nek.

 20. De niz Kuv vet le ri Ko mu ta nı.

 Not: Ben 20. De niz Kuv vet le ri Ko mu ta nı idim. Her şe yi de ğiş ti re bi lir si niz 

ama ta ri hi de ğiş ti re mez si niz. Bu ül ke nin De niz Kuv vet le ri’ ne ko mu ta et miş 

ol mak tan hâ lâ gu rur du yu yo rum.”

25 Ekim 2013
Emekli Oramiral Nusret Güner’in, istifasına ilişkin olarak verdiği rö-

portajda:
n	 Harbe hazırlıktan sorumlu insanlardan birisiydim. Türk Silahlı Kuvvetleri-

nin harbe hazırlığından sorumlu 14 Orgeneral/ Oramiralden biriydim artık. 

Ben öyle hissediyordum. Ama bir baktım ki, Deniz Kuvvetleri büyük bir 

zaaf içine düşürülmüş. Bu da kimsenin umurunda değil. Bunun böyle ol-

duğunu gördüm. Kimsenin umurunda değil, kimse sesini çıkartmıyor. 160 

tane pırıl pırıl insan gitmiş. Ben bunları Yüksek Askeri Şûra’da anlattım. 

Sorumlu olan insanlara bunu anlattım.
n	 Balyoz kararlarının açıklanmasından sonra, Deniz Kuvvetleri Komutanı’nın 

istifa edeceğini düşündüm. Ondan önce istifamı verip onu ezerim diye endi-

şe taşıdım. Kendisi Karamürsel’e geldi. Geldiğinde görüştük. İstifa etmeye-

ceğini anladım. Dilekçemi o gün verdim.
n	 Ocak ayını beklememin şu yararı oldu: Milli Savunma Bakanı ve Başbakan 

beni dinlemiş oldu. Diyemezler ki, biz bu anlatılanları bilmiyorduk.
n	 Başbakan ile 55 dakika görüştük. Başbakan’a orada her şeyi anlattım. 5 ya-

şından 60 yaşına kadar nasıl idealist bir şekilde yaşadığımı söyledim. Şimdi 

“Siz bana istifanı geri al diyorsunuz, bu bana Tetiği Çek anlamına gelir” 
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dedim. “Ama bu insanların başına gelenleri düzeltin, ben köşemden sizin 

sağlığınıza dua edeyim” dedim. Başbakan iyi niyetle beni istifadan vazge-

çirmek istedi. “MİT Müsteşarı da zor durumda görüyorsun” dedi. “Yargıyı 

görüyorsun vb.” dedi. 
n	 Arkadaşlarım içerdeyken ben nasıl Deniz Kuvvetleri Komutanı olacaktım! 

Kimse bana, Balyoz/ Darbe davasında, neden 140 kişi Deniz Kuvvetleri’nden, 

40 kişi Kara Kuvvetlerinden mahkûm olmuş, anlatamaz. Bunu ilk 28 Eylül 

2012 tarihinden itibaren Deniz Kuvvetleri Komutanı’na da, Genelkurmay 

Başkanı’na da, Başbakan’a da söyledim. Türkiye’nin başına bu belaları geti-

renlere sesini çıkarmayanlar, şimdi nifak sokuyorlar diyebiliyor.
n	 Ben diyorum ki, Genelkurmay Başkanı tüm personeline olduğu gibi, De-

niz Kuvvetleri personeline de sahip çıkmalı. Çıkmadığına göre demek ki 

onların suçlu olduğuna inanıyor. Genelkurmay Başkanı personeline sahip 

çıkacağına yukarıya sahip çıkıyor. Komutan lider olursa komutan olur, 

aksi halde kendi emreder, kendi uygular. Genelkurmay Başkanı şimdi ben 

kamu görevlisiyim diyor. Benim bildiğim Komutanlar, gerektiğinde “ölmeyi 

emrederler”. O halde ben de teklif ediyorum: Türk Silahlı Kuvvetleri’nde 

“komutan” kelimesini kaldırsınlar artık. Emniyet teşkilatında olduğu gibi, 

birbirlerine “âmirim” desinler, “Komutanım” demesinler.
n	 Şimdi soruyorum size, “Eğer Balyoz Darbe Planı gerçek olsaydı, Kara 

Kuvvetleri’nden 40 kişi yerine 750-1500 kişi mahkûm olacaktı; bu durum-

da, Genelkurmay Başkanı görevde kalabilir miydi?” ifadeleri yer alır.

4 Kasım 2013
Darbeyi önlediği iddia edilen Orgeneral (E) Aytaç Yalman basına yaptı-

ğı açıklamada, “Balyoz Darbe Planından haberi olmadığını, seminerde yapılan 

konuşmaların sadece disiplin suçu oluşturduğunu, seminere katılmamış olan 

134 Denizci ve 41 Havacı subayın 16-20 yıl ceza almasına sebep olan sahte 

‘CD’lerin kimler tarafından oluşturulduğunun araştırılması gerektiğini” ifade 
eder.

11 Kasım 2013
Hükümlüler “TBMM Başkanlığına, AKP Grup Başkanlığına, CHP 

Grup Başkanlığına, MHP Grup Başkanlığına, TBMM Dilekçe Komisyo-
nuna, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonuna, TBMM Adalet Ko-
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misyonuna” dilekçe ile başvurarak Balyoz Darbe İddiasının araştırılmasını 
talep eder. Dilekçede:

“(...)
Konunun Yüce Meclisimiz tarafından da tüm boyutları ile araştırılarak 

alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi, geçen yasama dönemindeki 
önemli bir eksikliliği de ortadan kaldıracak, milletimize ibret alınması gere-
ken raporu sunma imkânı vererek milli iradeyi daha da yüceltecektir. 

(...)

Yüce Meclisimizin bu yasama döneminde de TBMM Darbeleri Araştırma 
Komisyonu’nu yeniden teşkil ederek, konunun tüm boyutlarını araştırmasını 

ve gereken önlemleri tespit etmesini talep ediyor, bu konuda her türlü katkıya 
hazır olduğumuzu beyan ediyoruz.

Hukuk sistemimizin anlaşılmaz bir şekilde dikkate almadığı Birleşmiş 

Milletler Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu’nun çok önemli tespitlerinin de 

Yüce Meclisimizde teşkil edilecek bir Araştırma Komisyonunca incelenerek, ge-

rekli önlemlerin belirlenmesini talep ediyoruz” ifadeleri yer alır.

18 Kasım 2013
Deniz Harp Okulu ve Lisesinin kuruluş yıldönümü nedeniyle Balyoz 

davasından hükümlü Deniz Subayları tarafından avukatları aracılığı ile bir 
duyuru yayımlanır. Duyuruda: 

“Bugün 18 Kasım 2013...

Deniz Harp Okulu’nun sitesine girdiğinizde ve görevine baktığınızda ilk 

olarak ‘Şeref, Sadakat ve Sorumluluk’ kavramları ile birlikte ‘...kendisini Türk 

Deniz Kuvvetlerine hizmete adamış muvazzaf deniz subayı yetiştirmek...’ ifa-

desini okursunuz. Sitede ‘Değerlerimiz’ başlığı altında ise ‘18 değerin’ sıralan-

dığını görürsünüz. Bunların arasında ‘Dürüst, çalışkan, adil, özverili olmak, 

üstün fedakârlık niteliğine sahip olmak, doğru karar verme yeteneğine sahip 

olmak ve üstün cesaret sahibi olmak’ da vardır. 1773 yılında kurulan Deniz 

Harp Okulu’nda işte bu değerlerin ışığında geleneksel olarak her yıl ‘18 Kasım’ 

günü kutlama törenleri yapılır. 

Ne yazık ki, bu sene de yüzlerce muvazzaf ve emekli Deniz Subayı cezaev-

lerinde esir olmaları nedeniyle kutlama törenlerine katılamadılar. Balyoz dava-

sından hüküm giyenler kurumsal kimlikleri alındığı için önümüzdeki yıllarda 

hiç katılamayacaklar. Çünkü ülkemizin temyiz mahkemesi olan Yargıtay, ‘Asrın 
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İftirası’ Balyoz davasında 134 Deniz Subayının; 41 Havacı, 38 Karacı, 24 Jan-

darma personeli ile birlikte darbe planladığını tescil etti! Türk Milleti adına...

(...)

Tek arzumuz, bu dönemi anlatacak tarih sayfalarında ‘tarihin tekerrür et-

tiğinin’ yer almaması ve kayıpların bizlerle sınırlı kalmasıdır.

Bir Deniz Kuvvetinin gücü, sahip olduğu yetişmiş personeli, örf ve 

âdetlerine bağlılığı ile ölçülür. Geleneklerimize göre bugün, genç bahriyelilere 

örnek olacağımız, değerlerimizi tekrar hatırlatacağımız, örf ve âdetlerimizi ak-

taracağımız bir gündür.

Bizler, Deniz Harp Okulu’nun değerlerine yürekten bağlı kaldık ve kalma-

ya devam edeceğiz. 

Deniz Harp Okulu ve Deniz Lisesi’nin 240. kuruluş yıldönümü kutlu olsun!

Saygılarımızla” ifadeleri yer alır.

22 Kasım 2013
“M. İhsan Arslan, Ramazan Akyürek, Mehmet Baransu, İskender Pala” 

hakkında “Suç uydurma, sahte delil üretme, iftira, suç işlemek amacıyla örgüt 
kurma” iddiasıyla haklarında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç 
duyurusuna KYO kararı verilir.

4 Aralık 2013
Erhan Tuncel isimli şahıs (İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde 

görülen davada); “...Dink cinayetini Ergenekon üstü bir şebeke işledi. Benimle 

ulaşabileceğiniz tek yer polislerdir. Ramazan Akyürek bu cinayeti organize ede-

bilecek durumdadır. Cinayetin Cemaatle ilgisi yoktur. Celalettin Cerrah soruş-

turmayı genişletmek istemiştir ancak Akyürek, yargılanmasının önünü kesmek 

için belgeleri yok etmiştir. Ergenekon ve Balyoz evrakları altında bu polis 
müdürlerinin imzası var. Ramazan Akyürek ve Ali Fuat Yılmazer yarattık-
ları algıyla hükümetle Cemaat arasında bir gerginlik varmış gibi göstermeye 
çalışmaktadır...” şeklinde beyanda bulunur.

12 Aralık 2013
Hükümlü müdafileri tarafından: “Haklarında beraat etmeleri gerekti-

ği gerekçesi ile bozma kararı verilen sanıklarla müvekkilleri arasında hukuki 

olarak hiçbir fark bulunmadığı, adil yargılanma hakkının ihlal edildiği, dijital 

verilerde geçen bilgilerin hayatın olağan akışına uygun düşmediği, müvekkil-
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lerinin amaç suç kapsamında tevdi edilen görevle ilgili bir çalışma yaptığının 
tespit edilemediği, 9. Daire kabulünün tamamen varsayıma dayalı yapıldığı” 
gerekçeleriyle Yargıtay 9. Daire Kararına Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılı-
ğınca itiraz yoluna gidilmesi talepleri reddedilir. 

19 Aralık 2013
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan: “Çok çok kirli bir operasyon var. Dev-

let içinde devlet olan bu örgütlenmeyi kesinlikle meydana çıkaracağız. Babamı-
zın oğlu olsa dinlemeyiz” açıklamasını yapar.

22 Aralık 2013
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan: “Yargıya sesleniyorum: Siz de içiniz-

deki kirlileri temizleyin. Çünkü siz de pırlanta, tertemiz değilsiniz. Bizim de 
bildiklerimiz var.” ve

“Devlet içinde oluşmuş çeteler var. Bu tezgâhta maşa, taşeron olarak 
kullanıldılar. Küresel güçlerin taşeronluğunu üstlenen yerli işbirlikçiler, yerli 
piyonlar, bu komploda alet olarak kullanıldılar. ... Ama yargı hukukun dışına 
çıkıyorsa bizim de yürütme olarak elimizde yetki varsa biz de bunu kullanırız. 
Bu komploların içinde yer alanları tespit edeceğiz. Sizlerle beraber olanların 
içinde ihanet şebekeleri de çıkabilir. Şaşabilirsiniz, ‘nasıl oldu bu ya’ diyebi-
lirsiniz... Devlette paralel yapı kurmak isteyenler, devletin kurumları içine 
sinenler şunu bilesiniz ki ininize gireceğiz, ininize. Didik didik edeceğiz ve 
devletin içindeki bu örgütleri temizleyeceğiz” açıklamalarını yapar.

23 Aralık 2013
26 Hükümlü tarafından, Bursa Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine başvu-

rularak, “Gerek Orhan Aykut’un ve gerekse Erhan Tuncel’in adli makamlar 
ve medyaya yapmış oldukları açıklamalar dikkate alınarak, 5271 sayılı CMK.
nun 173/3’ncü maddesi gereği etkin soruşturma yaptırılması, soruşturmanın 
genişletilmesi ve toplanacak deliller karşısında Ankara Cumhuriyet Başsavcı-
lığınca (TMK.10. mad. ile Görevli ve Yetkili) verilmiş, 22 Kasım 2013 tarihli, 
2013/53-256 Soruşturma ve Karar sayılı Kovuşturmaya Yer Olmadığı kararı-
nın kaldırılarak, Ramazan Akyürek (Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat 
Dairesi eski Başkanı), M. İhsan Arslan (Adalet ve Kalkınma Partisi Diyarbakır 
eski Milletvekili), İskender Pala hakkında (Deniz Kuvvetleri Komutanlığın-

dan ilişiği kesilmiş subay) ‘suç uydurma, sahte delil üretme, iftira, suç işlemek’ 

iddiasıyla haklarında kamu davası açılmasına karar verilmesi” talep edilir.
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24 Aralık 2013
Başbakan’ın Baş Danışmanı ve Milletvekili Yalçın Akdoğan köşe yazı-

sında, “Kendi ülkesinin milli ordusuna, milli istihbaratına, milli bankasına, 

milletin gönlünde yer edinen sivil iktidarına kumpas kuranların bu ülkenin 

hayrına iş yapmış olmayacağını çok iyi bilir. Amacına ulaşmak için her yolu 

mübah görenlerin nasıl hastalıklı anlayışlar ürettiğini çok iyi bilir” ifadelerine 
yer verir.

25 Aralık 2013
n Balyoz davası hükümlülerinin, Balyoz davasında yargılananların insan 

haklarının ihlal edildiği yönündeki Birleşmiş Milletler Keyfi Tutuklamalar 

Çalışma Grubu’nun tespitinin Meclisimizde teşkil edilecek bir Araştırma 

Komisyonunca incelenerek, gerekli önlemlerin belirlenmesi yönündeki ta-

lebi “TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu” tarafından Komisyon 

Başkanı Sakarya milletvekili Ayhan Sefer ÜSTÜN imzalı cevabi yazı ile 
bilinen hukuki yollar gösterilerek reddedilir. Görevlerinden biri de “İn-
san haklarının ihlale uğradığına dair iddialar ile ilgili başvuruları incele-
mek veya gerekli gördüğü hallerde ilgili mercilere iletmek” olan TBMM 
İnsan Hakları İnceleme Komisyonu, BM tarafından tespit edilmiş bir 
“İnsan Hakkı İhlaline” kayıtsız kalmış ve incelememiştir. 

n	 Bnb. Ahmet Erdoğan hakkında 3. Kolordu Askeri Savcılığının verdiği 
KYO kararına yapılan itiraz neticesinde KYO kararı Kuzey Deniz Saha 
Komutanlığı Askeri Mahkemesince kaldırılır. 

26 Aralık 2013
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan: “Dini bir kisve altındaki örgütlerin 

birtakım ülke ve çevrelerin maşası olarak benim ülkemde operasyon yapmala-

rına, ameliyat yapmalarına kesinlikle müsaade etmeyiz... Devlet içinde devlet 
olmayacak... Yeni Türkiye’de maşalar eliyle suikastlar yapılmayacak...” açıkla-
masını yapar.

27 Aralık 2013
Hadımköy ve Hasdal’da hükümlü askerler AİHM’ne, BM Keyfi Tutuk-

lamalar Çalışma Grubu’nun Balyoz davası konusunda verdiği kararı bildi-
ren mektubu tüm yargıçlara iletir.
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29 Aralık 2013
n	 Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “...Maalesef belli bir örgüt anlayışı içe-

risinde görev alanının dışına çıkarak, bazı medya gruplarını da içine alarak, 

masum insanları karalamak isteyen yargı mensupları var” açıklamasını 

yapar.
n	 Başbakan Danışmanı Yiğit Bulut, Star gazetesindeki köşesinde “Bu yazıyı 

bir daha okuyun” başlıklı yazısını “ÇOK ÖNEMLİ SON SORU: Bugün 
her Türk vatandaşı gibi her Türk subayının da şu soruyu sorması gere-
kir: Bu ülkenin gerçek düşmanları KİMLER? Nerede YERLEŞİKLER 
ve hangi yöntemler ile bizi zayıf düşürerek, BİZE rağmen NE yapmaya 
çalışıyorlar...” ile sonlandırır.

30 Aralık 2013
n İçişleri Bakanı Efkan Ala: “Sanki yargı hiç yanlış yapmamış. Her şeyi doğru 

yapmış, siyaset de durup dururken oraya müdahale etmiş...”, “...Devlet için-

deki bir çete, tamamını hâkim kararıyla dinliyor. Orada kendi ittifaklarıyla 

siyasete dizayn vermek için bunu yapıyor.”
n	 Eski Adalet Bakanı, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin: 

“Önemli bir holdingin başında bulunan bir kişi hakkında ceza davası var ve 

mahkûm olmuş. Dosya Yargıtay’a gelmiş. Yargıtay’da ‘cemaatin imamı’ 
diye nitelendirilen kişi, ismi bende saklı, kendisini tanıyorum, bir holdin-

gin başında bulunan kişinin dosyası ile ilgili ne karar verilmesi gerektiği 

hususunu, dosyanın kısa özetiyle Pensilvanya’ya göndermiştir. Nasıl karar 

vermesi hususunu Pensilvanya’ya sormuştur. ‘Bir savcı, hâkim böyle bir şey 

yapabilir mi’ diye sordum kendime, kafam, hafızam kabul etmedi ama araş-

tırdım maalesef doğru olduğu kanaatine vardım” açıklamasını yapar.
n	 37 Hükümlü tarafından;
 “İçişleri Bakanlığından; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca (CMK.250. 

Md. ile görevli birimi) yürütülen Balyoz soruşturması sırasında görev alan 

Emniyet mensupları hakkında ‘adli işlemlerin dışındaki usul ve idari iş-
lerle ilgili suiistimal ve eksiklik olup olmadığının’ tespiti maksadıyla, 

 Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığından, Balyoz Soruşturması kapsa-

mında CMK hükümleri hilafında hazırlanan 19 Şubat 2010 tarihli TÜBİ-

TAK Raporunda imzaları bulunan TÜBİTAK Görevlileri Erdem Alpars-



114

lan, Tahsin Türköz ve Dr. Hayretdin Bahşi hakkında ‘adli işlemlerin dı-
şındaki usul ve idari işlerle ilgili suiistimal ve eksiklik olup olmadığının’ 
tespiti maksadıyla ‘İdari Soruşturma’ ” talep edilir.

2 Ocak 2014
Basında, Genelkurmay Başkanlığının, Balyoz ve Ergenekon gibi, TSK 

mensuplarının yargılandığı davalar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcı-
lığına suç duyurusunda bulunduğu, suç duyurusunda, “TSK’nın muvazzaf 
ve emekli personelinin yargılandığı davalarda TSK’yı hedef alacak şekilde 
suç delilleri üretildiği, davalarda görev yapan adli kolluk, savcı ve hâkimlerin 
yargılamada savunmanın görüşlerini dikkate almadığı, suç delillerini mani-
püle ettiği” haberleri yer alır.

4 Ocak 2014
TBMM Başkanı Cemil Çiçek: “138. Madde bu ülkede ölmüştür” açıkla-

masını yapar.

5 Ocak 2014
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan: “Bu süreçte örgütsel mantık içinde 

örgüt içi hiyerarşi gözetilerek Türkiye’de bir yargı darbesi yapılmak istendi. 

Egemenlik milletten alınıp yargıya devredilmeye çalışıldı” açıklamasını yapar.

6 Ocak 2014
Başbakan Erdoğan: “Yeniden yargılanma konusuna olumlu bakıyoruz. 

Arkadaşlarım çalışmalarını yapıyorlar ve bu da bitmek üzere. Ve ben Ada-
let Bakanıma da kendi yanında da söyledim. Kendileri ile irtibatta olacak-
lar, değerlendirecekler, konuşacaklar ve yeniden yargılama noktasında da 
bizim açımızdan bir sıkıntı yok. Muhalefetin katkısı olursa bunu anayasal 
düzenlemeye taşırız. Olmazsa yasalar çerçevesinde yapmaya gayret ederiz” 
açıklamasını yapar.

10 Ocak 2014
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan: “Cezaevinde günahsız yatan çok kişi 

var” açıklamasını yapar.

14 Ocak 2014
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: “Önemli davalarda sesimizi çıkarmadık, 

hata yaptık!” açıklamasını yapar.
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15 Ocak 2014
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan: “Bugün artık geçmişteki bazı yargıla-

maların da üzerinde çok büyük soru işaretlerinin oluştuğunu daha net olarak 

görüyoruz. Sahte ihbar mektuplarıyla, yasadışı dinlemelerle, sahte deliller-
le tasarlanmış ve ayarlanmış bir kısım yargı mensuplarıyla insanların nasıl 

mahkûm edildiklerini bugün çok daha belirgin şekilde görebiliyoruz. Bütün 

bunlar, hukuk, adalet saikiyle, vicdan saikiyle değil tamamen örgüt saikiyle 

yapılıyor” açıklamasını yapar.

16 Ocak 2014
35 Hükümlü tarafından 3’üncü Kolordu Askeri Savcılığına Ahmet Er-

doğan hakkında “Görevi Kötüye Kullanmak ve Gerçeğe Aykırı Bilirkişilik 
Yapmak” iddialarıyla suç duyurusunda bulunulur.

20 Ocak 2014
İstanbul 12. ACM’de görülmekte olan Balyoz benzeri başka bir davada 

(Poyrazköy, Amirallere suikast, Kafes) mahkeme, Balyoz davasının görüldüğü 

10. ACM’nin aksine davanın en önemli delili olduğu belirtilen 5 numaralı 
Hard Disk’i bilirkişi incelemesi yaptırmak üzere TÜBİTAK’a gönderir ve 

hazırlanan rapor mahkemeye sunulur, bu rapor ile Hard Disk’in manipülatif 

olduğu bir kez daha ispat ve tespit edilir, tüm sanıklar tahliye edilir ve tutuklu 

sanık kalmaz. Raporda: 
n	 Dijital veriler manipülasyona açıktır ve üzerlerinde her türlü değişiklik ya-

pılabilir. Bu nedenle güvenilir değildir.
n	 Dijital veriler belirli kriterlerin sağlanması şartıyla ancak, “Destekleyici De-

lil” olarak kullanılabilir.
n	 Dijital verilerin üst veri bilgileri güvenilir değildir. Üst veri bilgileri kolay-

lıkla değiştirilebilir.
n	 5 nolu hard diskte bulunan bir kısım dosya/klasörlerde oluşturma, değiştir-

me ve erişim tarihlerinde tutarsızlıklar/çelişkiler vardır.
n	 5 nolu hard diskte bulunan bir kısım dosya/klasörler normal bir kullanıcı 

davranışı ile oluşturulmamıştır.
n	 Rapordaki ifadesiyle; hard disk “Windows XP işletim sisteminin son olarak 

28.07.2009 tarihinde (Hard Diskin kullanım dışına çıkarıldığı tarih) kul-

lanıldığı tespit edilmiştir. Bu durum diskin işletim sisteminin son kullan-
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ma tarihinden sonra başka bilgisayarlarda ikincil disk olarak kullanıldığını 

göstermektedir.” “Bazı dosyaların 28.07.2009 tarihinden sonra, sistem saati 

daha eski olan bilgisayarlardan aktarıldığı değerlendirilmektedir.”
n	 Davaya konu dosyalar hard disk üzerindeki işletim sistemi ile hiç açılmamıştır.
n	 Hard diskte zararlı yazılımlar (virüsler) mevcuttur. Söz konusu zararlı yazı-

lımlar sistem kapatılıncaya kadar aktif olarak çalışmıştır tespitleri yer alır.

23 Ocak 2014
n	 “Devletin en üst kademesinde görev yapan kişilerin ‘Orduya Kumpas ku-

ruldu’ beyanları” ve TÜBİTAK’ın “5 Numaralı HD”e ilişkin 20 Ocak 2014 

tarihli “Dijital Adli Analiz Raporu”nun sahteliği gösteren yeni delil niteli-

ğinde olduğu, gerekçeleriyle yargılamanın yenilenmesi talebi 10. Ağır Ceza 

Mahkemesi tarafından “Talebin kabule değer görülmemesi” nedeniyle red-

dedilir.
n	 3. Kolordu Askeri Mahkemesinde Bnb. Ahmet Erdoğan hakkında dava 

açılır.

24 Ocak 2014
AİHM’den, tarafsızlığı konusunda güvence veren cevap alınır. 

28 Ocak 2014
n	 39 Hükümlü tarafından HSYK ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından, 

Hâkim Ömer Diken, Hâkim Ali Efendi Peksak, Hâkim Murat Üründü, 
Hâkim Aytekin Ozanlı hakkında; “Balyoz davasında görevlerini, AİHS, 

Anayasa ve Yasada tanımlanan şekliyle yapmadıkları ve tarafsızlıklarını yi-

tirdikleri, eylemlerinin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarında 

yer alan ‘Devlet içinde yuvalanmış bir paralel devletin parçası olup olmadık-

larının’ tespiti” maksadıyla gerekli idari ve adli incelemenin başlatılması 
talep edilir.

n	 35 Hükümlü tarafından HSYK’dan Savcılar, Fikret Seçen, Hüseyin Ayar, 
Savaş Kırbaş, Hüseyin Kaplan, Bilal Bayraktar, Ali Haydar, Mehmet Berk, 
Nazmi Ardıç hakkında, “Balyoz davasında görevlerini, AİHS, Anayasa ve 

Yasada tanımlanan şekliyle yapmadıkları ve tarafsızlıklarını yitirdikleri, ey-

lemlerinin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarında yer alan ‘Dev-

let içinde yuvalanmış bir paralel devletin parçası olup olmadıklarının’ tespiti” 
maksadıyla gerekli idari ve adli incelemenin başlatılması talep edilir.
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29 Ocak 2014
n	 Başbakan Recep Tayyip Erdoğan: “Tarafsızlığını yitirmiş, adeta karanlık 

örgütlerin dümen suyuna girmiş, milletin çıkarlarından çok örgütün çıkar-

larını gözeten bir kısım yargı millet adına karar verebilir mi?” açıklamasını 

yapar.
n	 Yeniden yargılama talebinin 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından redde-

dilmesi üzerine karara yapılan itiraz neticesinde 11. Ağır Ceza Mahkeme-
si “10. Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği kararda Hâkimler Aytekin Özanlı 

ile Savaş Çelik’in CMK’nun 23/3 maddesi hükmüne aykırı olarak katılması 

nedeniyle itirazın değerlendirme yapacak heyet yönünden KABULÜNE, 

yargılamanın yenilenmesi talepleri hakkında değerlendirme yapmak ve bu 

hususta bir karar vermek üzere Hâkim Gökmen Demircan ile Hâkim Nalan 

Can’ın görevlendirilmesine” karar verir.

3 Şubat 2014
n 10. Ağır Ceza Mahkemesi yeni teşkil edilen heyet ile “Yargılanmanın ye-

nilenmesi” taleplerini reddeder.
n	 Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi TÜBİTAK Görevlileri Erdem Alparslan, 

Tahsin Türköz ve Dr. Hayretdin Bahşi hakkında İstanbul Cumhuriyet Baş-

savcılığı tarafından verilen KYO kararına yapılan itirazı kabul eder.

17 Şubat 2014
MSB, Bnb. Ahmet Erdoğan hakkında verilen KYO kararının kaldırıl-

masına ve hakkında kamu davası açılma kararlarına itiraz eder.

18 Şubat 2014
n	 HSYK 1. Daire Başkanı İbrahim Okur, “Ben baştan itibaren bu davanın 

(Balyoz) dayanaklarının sağlam olmadığını, burada en fazla birileri için en 

fazla görevi kötüye kullanma olacağını, darbeye teşebbüsün söz konusu ol-

mayacağını savunanlardanım. Ama bulunduğum pozisyon itibariyle devam 

eden dava nedeniyle bunu söyleme şansım yoktu... zorlarsak hukuku, bugün 

içine düştüğümüz duruma düşeriz...” açıklamasını yapar.
n	 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Balyoz davası soruşturmasında görev 

alan emniyet mensupları hakkındaki suç duyurusuna (30 Aralık 2013 ta-

rihli) KYO kararı verir.
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19 Şubat 2014
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan: “Malum TSK’nın o nezih yapısı fark-

lı ama oraya da bunlar bu sızmalarını yapmış durumda” açıklamasını yapar. 

20 Şubat 2014
n	 Yeniden yargılama talebinin heyeti yeniden teşkil edilen 10. Ağır Ceza 

Mahkemesi tarafından reddedilmesi üzerine karara itiraz edilir ve netice-

sinde itiraza bakan 11. Ağır Ceza Mahkemesi de yargılanmanın yenilen-
mesi taleplerini reddeder.

n	 Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcı-
lığının KYO kararı usul ve yasaya aykırı görülerek kaldırılır.

21 Şubat 2014
“Hâkim ve savcıların bir soruşturma, kovuşturma veya davayla ilgili olarak 

yaptıkları işlem veya verdikleri her türlü karar nedeniyle ancak devlet aleyhine 

tazminat davası açılabileceğine” ilişkin kanun yürürlükten kaldırılır.

24 Şubat 2014
New York Times’ta, Tim Arangofeb tarafından kaleme alınan “Türkiye’nin 

Lideri Orduyu Uysallaştırmaya Yardım Eden Mahkemeleri Tanımıyor” başlık-

lı makalede:

“Türk Ordusunu şoke eden ‘seri halindeki sansasyonel yargılamalarla’ on 

yıldan fazla gücünü koruyan Recep Tayyip Erdoğan’ın en önemli mirası, ordu-

yu kışlaya geri göndermek ve politikadan uzak tutmak oldu. 

Birçok hukuk ve adli tıp uzmanlarının uzun zamandır söylediği, şimdi 

Erdoğan’ın da kabul ettiği davalar büyük bir yanlıştır. Erdoğan suçluluk duydu-

ğu, araştırmacılar söylediği için değil, orduya sahte delillerle kumpas kuranların 

şimdi de onu hedef aldığı için geri dönüyor.

Adli tıp uzmanlarının bilirkişi raporları ile darbe planlarının bulunduğu 

belgenin yazıldığı dönemde Microsoft Office’in o versiyonun icat edilmediği 

saptanmıştır. Bazı askerlerin söylediği üzere darbe planı toplantısı olduğu dö-

nemde onların İsrail, İngiltere veya denizde olduklarını belirtmişlerdir. (...)” 

ifadeleri yer alır.

6 Mart 2014
Özel Yetkili Mahkemeler tamamen kaldırılır.
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8 Mart 2014
Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı görevindeyken istifa eden Korami-

ral (E) Atilla Kezek’in “Sessiz Çığlık” eyleminde yaptığı konuşmasında:
n	 	En son bulunduğum Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı göre-

vinde iken 9 Ekim 2013 tarihinde Balyoz davası ile ilgili Yargıtay kararla-

rını içime sindiremediğim ve arkadaşlarıma yeterli desteği sağlayamadığım 

için görevimden istifa ederek, sine-i millete döndüm.”
n	 	“Kendi yurdunda esir düşen değerli silah arkadaşlarım: Çok sevdiğiniz üni-

formalarınızdan ayrıldık diye üzülmeyin. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal 

Atatürk’ü hatırlayın, O da üniformasını çıkarmıştı. Unutmayın ki, ‘Ne as-

kerler vardır üzerinde üniforma yoktur, ne üniformalar vardır içinde asker 

yoktur” ifadeleri yer alır.

9 Mart 2014
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan: “Balyoz davasını alelacele halletti-

ler. Ergenekon’da halen gerekçeli karar hazırlanmadı. Burada bir ‘katakulli’ 
olduğu açık. Bu davalarda haksızlığa uğrayan insanlar var. Bütün bu davalarda 
intikam hissiyle hareket ettiler. Kısaca paralel yapı bu davalarda görevini icra 

etti” açıklamasını yapar.

29 Mart 2014
Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı görevindeyken istifa eden Kora-

miral (E) Atilla Kezek’in basına verdiği röportajda:
n	 “Balyoz diye bir şey yok, hiç olmadı. Birileri tarafından imâl edildi. İmâl edi-

lirken yapılmış olan yüzlerce maddi hataya rağmen, hukuk bunları hiç dik-

kate almadı. Mahkeme, silah arkadaşlarımızı hukuksuz bir şekilde mahkûm 

etti. 9 Ekim 2013 tarihinde de Yargıtay önemli bir bölümünün (237 kişi) 

cezalarını onadı. Yani devlet bir yamyam gibi canlı canlı kendi evlatlarını 

yedi. Suçsuz olduklarına adım gibi emin olduğum silah arkadaşlarımın uğ-

ramış olduğu hukuk katliamına kişisel tepki gösterdim.”
n	 “Yargıtay kararları ile muvazzaf yani görevde bulunan tüm Kara Kuvvetleri 

personeli beraat ederken (ki bu arkadaşlarımın da hepsinin ‘kumpas’ mağdu-

ru ve analarının ak sütü gibi tertemiz olduğunu adım gibi biliyorum) Denizci 

ve Havacı arkadaşlarımın hemen hemen tamamının cezalarının onanması 

bende değişik hisler uyandırdı. Bu his sanki bir pazarlık varmış hissidir. An-
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cak ben yine de yargının asla kimseyle pazarlık yapmayacağına ve Silahlı 

Kuvvetlerimizin de personeli arasında ayrım yapmayacağına inanıyorum. 

Fakat bu pazarlık hissinden kendimi kurtaramadım” ifadeleri yer alır.

4 Nisan 2014
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesinin, Twitter’a eri-

şimin engellenmesinin kaldırılmasına ilişkin kararını değerlendirirken, “Ana-

yasa Mahkemesinin vermiş olduğu karara uymak durumundayız, onun için de 

uyduk. Ama saygı duymak zorunda değilim. Bu karara saygı duymuyorum. Niye 

saygı duymuyorum? Şu anda alınmış olan bu karar birincil mahkemelere müra-

caat edilmeden, hukuk yolları tüketilmeden Anayasa Mahkemesine götürülmüş-

tür. Usul yönünden Anayasa Mahkemesinin bunu reddetmesi gerekirdi. İkincisi 

özgürlükler yaklaşımını doğru bulmuyorum...” açıklamalarını yapar.

14 Nisan 2014
Adalet Bakanlığı bir hükümlünün “BM İnsan Hakları Keyfi Tutukla-

malar Çalışma Grubunun kararlarının bağlayıcılığı ve sözleşmelerden doğan 
haklarının ihlal edilmesi durumunda hangi makamlardan hak aranabilece-
ğine” ilişkin talebine istinaden “Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi Ülkemiz 

tarafından 15 Ağustos 2000 tarihinde imzalanmıştır. Anayasamızın 90. madde-

sinin son fıkrasına göre, usulüne göre yürürlüğe konulmuş Milletlerarası ant-

laşmalar kanun hükmünde olup bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası 

ile Anayasa Mahkemesine başvurulmaz. Ayrıca aynı maddede usulüne göre 

yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası antlaşma-

larla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek 

uyuşmazlıklarda milletlerarası antlaşma hükümlerinin esas alınacağı belirtil-

miştir. İsviçre/Cenevre’de faaliyet gösteren BM Keyfi Tutuklamalar Çalışma 

Grubu’na, Birleşmiş Milletler Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi ve ülkeler-

ce imzalanmış diğer uluslararası sözleşmelerde öngörülen ilkelere aykırı olarak 

özgürlükten yoksun bırakılma iddialarına ilişkin görüş bildirmek, değerlendir-

meler yapmak ve bu kapsamda gerekli gördüğü durumlarda ülkelere ziyaret dü-

zenlemek gibi yetkiler verilmiştir. Bireyler de haklarındaki özgürlükten yoksun 

bırakma kararının keyfi olduğu iddiasıyla Çalışma Grubuna başvurma hakkına 

sahiptir. Söz konusu Sözleşme’den doğan bir hakkınızın ihlal edildiğini düşün-

meniz halinde başvuru şartlarına uygun şekilde Anayasa Mahkemesine veya 
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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine müracaat edebileceğiniz düşünülmekte-

dir” cevabını verir. 

16 Nisan 2014
Başbakan Erdoğan, “Devletin koridorlarından çeteleri nasıl kovduysak, 

kovuyorsak, o koridorları nasıl temizlediysek, adliye koridorlarından da o çete-

leri temizleyeceğiz. Ama tabii bunu hemen akşamdan sabaha derseniz, o kadar 

kolay değil, 35 yıllık bir sürecin temizliğini yapacaksınız.Yargıda tuzun kokma-

sına izin vermeyeceğiz” açıklamasını yapar.

22 Nisan 2014
n	 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Grup Toplantısındaki ko-

nuşmasında: Özel Yetkili Mahkemelerin ne tür işlevler üstlendiğini çok iyi 

biliyoruz ve biliyorduk. Bu mahkemelerin siyasal iktidarın sopası görevini 

üstlendiğini defalarca ama defalarca dile getirdik. Yine, Başbakanlık koltu-

ğunda oturan zat, bu mahkemelerin savcılığını üstlendi. ‘Ben o mahkeme-

lerin savcısıyım’ dedi. Yüzlerce kişi haksız yere aylarca, yıllarca, günlerce 

içeride tutuldu. Silivri toplama kampı Türk siyasal tarihimize girdi. Erge-

nekon davası, Balyoz davası, Casusluk davası gibi pek çok olay acı izler bı-

raktı bizim demokrasi tarihimizde. Mahkûm olanlar, hakkını arayanlar her 

seferinde duvara çarptılar fakat bir gerçek ortaya çıktı: Artık bu davaların, 

özel yetkili mahkemelerin ve buralarda görülen davaların adalet dağıtma-

dığı gerçeği ortaya çıktı. Geldiğimiz süreçte herkes şimdi hak arıyor, adalet 

arıyor. Haksız yere mahkûm olduğuna inanıyor; elinde kanıtı, delili var. 

Dinlenmeyen, değerlendirilmeyen deliller var ve 235 asker Anayasa Mah-

kemesinin önünde. Dilekçelerini verdiler, altı aydır bekliyorlar, adalet için 

bekliyorlar, adaletin tecelli etmesi için bekliyorlar (...)” ifadeleri yer alır.
n	 Avrupa Konseyi bünyesinde hazırlanan “Sanal Ortamda İşlenen Suçlar 

Sözleşmesi” TBMM’de kabul edilir.

27 Nisan 2014
Başbakan Erdoğan, “Devletin bütün kurumlarına sızmışlar. Beni dinli-

yorlar, devletin en üst kademesinden tutun... bugün yeni bir şey söylüyorum. 

Anayasa mahkemesini dinliyorlar ve son zamanlarda atılan adımlar bizde bu 

soru işaretlerini doğuruyor” açıklamasını yapar.
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28 Nisan 2014
n	 CHP Tunceli milletvekili Hüseyin Aygün, Twitter üzerinden “Balyoz 

Davası’ndan yıllardır içeride olan 238 asker neden masumdur, niçin tahliye 

edilmeliler?” başlığıyla 9 maddelik bir yazı yayımlar. Yazısında: “Davanın 

en önemli delillerinin tamamen çürütüldüğünü, bu kumpası kuran AKP’li 

veya Cemaatçi asker, polis, savcı ve hâkimlerin, kumpasın mimarı olan AKP 

hükümet üyelerinin tümünün yargılanması gerektiğini” vurgular.
n	 Başbakan Erdoğan, “Yine bir 27 Nisan gündeminde Meclis’i tehdit etmek 

istediler. TBMM’yi korkutmak, tehdit etmek istediler. Kefenimizi giyerek 

yola çıktığımız için izin vermedik (...) Ama bunlar iyi niyetimizi suiistimal 

ettiler; arkadan vurdular. Cumhurbaşkanımızı dinlediler, beni dinlediler, 

Genelkurmay Başkanımızı dinlediler, Meclis Başkanımı dinlediler. Anayasa 

Mahkemesini de başkan ve üyelerini dinlediler. Herhalde birileri ne demek 

istediğimi anlayacaktır” açıklamalarını yapar.
n	 Başbakan Erdoğan, Charlie Rose ile yaptığı mülakatta sorulan sorulara:
 “Charlie Rose: Ayrıca insanlar başka bir soru daha yöneltiyorlar. Geriye 

dönüp baktığınızda aynı kişiler orduya dava açtıklarında siz o zaman bu 

olaya katılıyormuş gibiydiniz ve sonra size döndüklerinde dönüp baktınız 

ve belki bu yanlıştı dediniz. Orduya karşı yapılan bu hukuki süreç hakkında 

düşünceleriniz değişti mi?

 Tayyip Erdoğan: Bakın ben size bir şey söyleyeyim biz her zaman yanlışın 

karşısındayız. Özellikle Genelkurmay Başkanımızla ilgili tutuklama olduğu 

zaman benim yaptığım açıklamalar var, açıklamalarımı incelerseniz göre-

cekseniz. Genelkurmay Başkanımızın tutuklu olarak yargılanmasını doğru 

bulmuyorum, terörist yakıştırmasını doğru bulmuyorum, tutuksuz olarak 

yargılanabilirdi ki, bu mahkemelerde değil, Anayasa Mahkemesinde Yüce 

Divanda yargılanması gerekir diye açıklamalarım var. Ben o gün ordaydım 

bugün de buradayım, hiç değişen bir şey yok. Ve yanlış varsa, deliller varsa 

kalkar yargı serbest, yargı bana bağlı değil. Beni niye serbest bıraktılar, bı-

rakmasaydılar? 

 Charlie Rose: Çünkü bu tutuklamaları yapan insanları devletin kökünden 

söküyorsunuz. Dönüp soruyor musunuz belki de bu davaya dönüp yeniden 

bakmalıyız ve belki de yanlıştı? Çünkü size döndüklerinde siz onlara bak-

maya başladınız ve bazılarını söylediğiniz gibi tasfiye ettiniz.



123

 Tayyip Erdoğan: Bunların hepsi yakıştırma. Bir defa böyle bir şey asla söz 

konusu değil. Bir defa olay şu anda gerek 17 Aralık gerek 25 Aralık sürecin-

de karar verenler Balyoz ve Ergenekon olayındaki yargı mensupları değil. 

Alakası yok, onlar farklı savcı ve hâkimler bunlar farklı savcı ve hâkimler. 

Halbuki olayın bir de Yargıtay boyutu var. Anayasa Mahkemesi kalktı, 

bunların müracaatı üzerine görevini kullandı böylece tutuksuz yargılanma 

süreci başlamış oldu ve şu anda bunlar tutuksuz yargılanacaklar. 

 Yani şu anda bunlar beraat etmiş değil. Yargılanacaklar ama tutuksuz yar-

gılanacaklar. Şu anki süreç bu ve bunun dediğim gibi o hâkim ve savcılarla 

bu olayın alakası yok” cevaplarını verir.

30 Nisan 2014
n	 Washington/ABD’de düzenlenen CIA, FBI, ABD Savunma Bakanlığı 

temsilcileri ile dünyanın en büyük yazılım şirketlerini buluşturan “Birle-
şik Devletler Siber Suçlar Konferansı”nın 1 Mayıs 5. gününde “Ergene-

kon ve Balyoz davasındaki dijital delillerin” durumuyla ilgili Arsenal yazı-
lım şirketinin Başkanı Mark Spencer’in yapacağı sunum basında yer alır. 

n	 Balyoz davasında ilk tahliye yapılır. Davada 6 yıl hapis cezasına mahkûm 
olan olan Hv. Alb. (E) Hakan Büyük Silivri Cezaevinden, bir yılı adli 
kontrolde geçirmek üzere tahliye olur. 

1 Mayıs 2014
Dz. Kur. Alb. Murat Özenalp Mamak cezaevinde şehit olur. 

2 Mayıs 2014
n Dz. Kur. Alb. Murat Özenalp Ankara’da toprağa verilir. Hükümlü asker-

ler tarafından aşağıdaki ilan yayımlanır:
 “BAŞSAĞLIĞI
 Değişmez Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün ve Cumhu-

riyet Donanmasının Yiğit Evladı, Silah Arkadaşımız

 Deniz Kurmay Albay Murat ÖZENALP
 Vatan hainlerinin ve işbirlikçilerinin kurguladığı pusu neticesinde 

 1 Mayıs 2014 günü şehit olmuştur.

 Şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz. 

 “Karanlığa teslim etseniz de bugünleri,

 Sonsuz değildir iblisin bile geceleri.
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 Yüreklerindeki özgürlük ateşi,

 Yakacaktır hainleri ve korkarak sinenleri.

 Tarih, o zaman yazacaktır direnenleri”

 “Tutsak Silah Arkadaşları”
n	 Basında aşağıdaki haberler çıkar:
 “Sözcü: Ölünce mi hatırladınız!..”, “Yurt: Cenazede ‘Kumpas’ öfkesi”, “Ye-

niçağ: Acı, hüzün, gözyaşı, öfke”, “Cumhuriyet: Komutanlara protesto”, 

“Milliyet: Fener taraftarı kadar olamadınız”, “Aydınlık: Kumpas şehidimizi 

uğurladık. Erdoğan’a isyan”, “Vatan: Gizli Görev Bitti. Gitme babacığım”, 

“Hürriyet: Amirale Çığlık”, “Posta: Balyoz Şehidi”
n	 Radikal gazetesindeki köşe yazısında Ezgi Başaran’ın, “Bugün ve yarın 

Boston’da ABD’nin en büyük ‘siber suçlar konferansı’ düzenleniyor. Ve 

tahmin edin sunumlardan biri nedir? Arsenal şirketinin başkanı Mark 

Spencer’in hazırladığı ‘Ergenekon ve Balyoz; Sofistike bir dijital sahtecilik’. 

Spencer’in detaylarla dolu sunumunu önceden izleyen adli bilişim uzmanla-

rının yorumları da konferans gündeminde yer alıyor. Bakın neler demişler:

 ‘Mark Spencer’in Balyoz sunumu şeytanlığı çok yakından görmemize olanak 

sağlıyor. Spencer eğlendirici bir hikâye anlatıyor ve ekibiyle ortaya çıkardığı 

bu sahtecilik hikâyesi kitaplaştırılmalı. W. Olin Sibert, Oxford Systems, Inc.’

 ‘Balyoz sunumu muhteşem. Gerçek şu ki niyeti bozmuş ve teknik olarak 

yetkin düşmanlar, delillerle oynayarak ulusların güç yapılarını değiştirebili-

yor. Paul Bowen, Direktör, National Information Security Group, Inc.’

 Bu sunumla eşi görülmemiş bir delil sahteciliğini çok yakından inceleme 

fırsatı yakalıyorsunuz. Arsenal’ın kendisini adli bilişime adadığı çok açık. 

Joseph Dahlbeck, Dedektif, Boston Emniyet Müdürlüğü” ifadeleri yer alır.

5 Mayıs 2014
n Cumhuriyet gazetesinde, Utku Çakırözer’in köşe yazısında Balyoz da-

vası sanıklarından Ömer Faruk Ağa Yarman’ın 27 Nisan 2014 tarihinde 
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile görüştüğü, Bakanın görüşmede, “Böyle 

bir talepte bulunursak (Bakanın bozma yetkisi) dosyanın gideceği yer Yargı-

tay Dava Daireleri Genel Kurulu. Orada paralel yapı hâkim. Çıkacak karar 

tamamen siyasi olacaktır. Yani hangi karar hükümet aleyhine ise o yönde 

karar çıkacak. Mahkûmiyetlerin onanması hükümete zarar verecekse orada 
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da onarlar. Eğer yargılamayı yenileme kararının hükümete daha çok zarar 

vereceğini düşünürse o zaman yeniden yargılama derler. Sonucunu kestire-

mediğimiz bir durum var ortada” şeklinde konuştuğu yer alır.
n Avukat Şule Nazlıoğlu Erol, cübbesini giyerek Anayasa Mahkemesi önün-

de “Adalet Nöbetine” başlar. Erol, “Balyoz davası hükümlülerinin bireysel 

başvuruları karara bağlanana kadar eyleme devam edeceğini” açıklar.

6 Mayıs 2014
n	 Cumhuriyet gazetesinde, Utku Çakırözer’in, Adalet Bakanı ile yaptığı gö-

rüşmede Adalet Bakanının: “Ömer Faruk Ağa Yarman ile yargıyla ilgili 

bazı konuları görüştüklerini, ancak Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun ‘pa-

ralel yapı’ kontrolünde olduğuna ilişkin bir değerlendirmesi olmadığını (...) 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğümüze Balyoz ile ilgili gelmiş olan 56 başvuru 

var (...) kaçı 5 numaralı HD ile ilgili bilemiyorum (...) Ceza İşleri Genel 

Müdürlüğündeki değerlendirme biter bitmez göndeririz. Bizim yapacağımız 

bu itiraz başvurusu tabii Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı kanalıyla kararı 

onayan daireye gidecek. Orası itirazı tekrar değerlendirecek. Ama ilgili Ceza 

Genel Kurulu’na gitmeyecek (...)Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın yetkisi 

var. İtiraz edebilir (...) Ama işletmedi (...) Başbakanımızın verdiği talimat ile 

yeniden yargılamalar hususunda bir kanun düzenlemesi hazırlığımız var (...) 

Çok önemli bir çalışma. Ama henüz bitmedi” şeklinde konuştuğu yer alır.
n	 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Grup Toplantısındaki ko-

nuşmasında:
 “17 Aralık ikinci olarak Ergenekon ve Balyoz davalarının nasıl bir fiyasko ol-

duğunun iktidar tarafından dillendirilmesine neden oldu. 24 Aralık 2013’te 

Akdoğan ‘Kendi ülkesinin ordusuna, istihbaratına, bankasına kumpas ku-

ranlar’ diyor. Düne kadar alkışlıyorlardı. 5 Ocak 2014 TBB Başkanı Sayın 

Feyzioğlu Başbakanı ziyaret ediyor, ‘Bu davalarda sahte deliller var’ diyor. 

Gece kendisine randevu veriyor. Çıkışta Erdoğan şunu söylüyor: ‘Metin Bey 

ile yaptığımız görüşme olumluydu. Yeniden yargılanma konusuna olumlu 

bakıyoruz. Bu konuda arkadaşlarımız çalışıyor ve bitmek üzere. Yeniden 

yargılamada bizim açımızdan sıkıntı yok. Elimizden geleni yapmak için ha-

zırız.’ Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs. Hani bitmek üzereydi. Amaç ne, 

17 Aralık’ı gölgelemek. Samimi değiller, ikiyüzlüler. Sözde Başbakan değil 
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misin sen, insanlar boşu boşuna içeride yatıyorsa neden olayın üzerine git-

miyorsun. MİT Müsteşarını savcı ifadeye çağırdı diye alelacele toplandılar 

kanunlar hazırlandı parlamentodan yıldırım hızıyla geçti ve MİT Müsteşarı 

savcıya gitmedi. Orada bu kadar hızlısın neden burada değilsin. ‘Balyoz da-

vasını alelacele hallettiler’ diyor.

 ‘Burada bir katakulli olduğu çok açık. Bu davalarda haksızlığa uğrayan çok 

sayıda insan var’ diyor. Bunlardan biri, eski bir istihbarat müdürü bir TV 

programında ‘Kimin tutuklanacağından Başbakan Erdoğan’ın haberi vardı’ 

dedi. Bu soruluyor Erdoğan’a. Verdiği cevap: A’dan Z’ye bunların hepsi ya-

lan. Bunlar o kadar ahlaksız adi seviyesi ki, bunlar takiyyeyi yalanı iftirayı 

leblebi çekirdek gibi yerler. Sen bir defa benimle hayatında kaç defa görüş-

tün. Bir ya da iki defa görüştün. Ben senin yargı ile münasebetlerini bilen 

biriyim. Bu işlerde ne kadar tezgâhtar olduğunu bilen biriyim. Bir başbakan 

bir istihbarat müdürüyle neden görüşür? İçişleri bakanı var, içişleri müste-

şarı var, emniyet müdürleri var görüşmüyorsun ama istihbarat müdürü ile 

görüşüyorsun. Çünkü nasıl bir adam olduğunu biliyor. Söyledikleri doğru. 

Yapılan bütün tutuklamalardan onun haberi var.

 Bu süreç başladığından bu yana 13 kişi öldü. İlk ölen Kuddusi Okkır idi. 

Son olarak ise Murat Albay hayatını kaybetti. Arkadaşları Murat Albay için 

bir şiir yazmış. Ama ölmek ile bitmeyeceğiz. Neden olanlar, sessiz kalanlar 

hiçbir şey yokmuş gibi yapanlar: Biliniz, emin olunuz, öldürmekle bitmeye-

ceğiz; Murat’ın kanı üzerinizde, görüyoruz. Beyazda, mavide, hakide. Biliniz 

öldürmekle bitmeyeceğiz” ifadeleri yer alır.
n Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi 

Prof. Dr. Cem Say, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendis-
liği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Göktürk Üçoluk, Ortadoğu Teknik 
Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Fatoş Yarman 
Vural, İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğ-
retim üyesi Prof. Dr. A. Coşkun Sönmez, Marmara Üniversitesi Bilgisa-
yar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Borahan Tümer, İstan-
bul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü emekli öğretim 
üyesi Prof. Dr. M. Bülent Erincik, Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mü-
hendisliği Bölümü öğretim üyesi Y. Doç. Dr. Albert Ali Salah, Marma-
ra Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. 
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Melih Kırlıdoğ, Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğretim 
üyesi Prof. Dr. Müslim Bozyiğit, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Bilgi-
sayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Erol Şahin, Arizona 
Devlet Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç 
Dr. Şule Özev, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 
Bölümü öğretim üyeleri Yar. Doç. Dr. Faruk Tokdemir ve Dr. Onur Tol-
ga Şehitoğlu imzasıyla bir duyuru yayımlanır. Duyuruda:

 “Bundan bir yılı aşkın bir süre önce ülkemizin bu alanda önde gelen üniver-

sitelerinden bir grup Bilgisayar Mühendisliği öğretim üyesi, dijital dosyaların 

kimi mahkemelerce delil olarak yorumlanmasındaki yanlışlara dikkat çeken 

bir duyuru yayınlamıştı. Aradan geçen sürede, bu duyuruda belirtilen temel 

bilimsel gerçeklerin dikkate alınmak şöyle dursun, Yargıtay Başsavcılığı ve 

Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından da yok sayıldığına ve uzman kanaatimize 

göre aslında kanıtsal geçerliği olmayan dijital verilere dayalı olarak yüzlerce 

insanın ağır hapis cezalarına çarptırıldığına üzülerek tanık olduk. Hüküm-

lülerin ve ailelerinin yıllardır çektiği acılara geçtiğimiz hafta Deniz Kurmay 

Albay Murat Özenalp’in Mamak cezaevinde ailesinin önünde geçirdiği beyin 

kanaması sonucu 49 yaşında hayatını kaybetmesi eklenince gerek kamuoyu-

nu, gerekse de söz konusu davaların hükümlülerinin bireysel başvurularını 

değerlendirme aşamasında olan Anayasa Mahkemesi üyelerini bir kez daha 

konunun mesleğimizle ilgili yönü hakkında bilgilendirme gereğini duyduk.

1)  Dijital dosyaların içerikleri ve üst verileri kolayca ve iz bırakmadan istenil-

diği gibi kurgulanabilir. Bir insan sadece kendi kontrolü dışında bir yerde 

el konulan birtakım dijitallerin içinde veya üst verilerinde adı geçti diye 

suçlanamaz. Ne yazık ki, Yargıtay’ca onanan Balyoz ve İstanbul Casusluk 

davalarında sadece bu dayanakla yüzlerce insan mahkûm edilmiş ve ülke-

mizde herhangi bir insanın hiç suç işlemeden bu yöntemle hapsedilebilmesi 

için bir kapı açılmıştır.

2)  Dijital bir dosyanın bir kişiye ait bir veri depolama ortamında bulunduğu 

ancak Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 134. maddesindeki el koyma sıra-

sındaki örnek çıkarma şartının yerine getirilmesi halinde kabul edilebilir. 

Diğer birçok dava gibi, İstanbul Casusluk davasında da bu şart ihlal edilmiş-

tir. Bu durumda, el koymadan sonra herhangi bir değişikliğe uğradığından 

kuşku duyulamayacak, sağlıklı bir delilden söz etmek mümkün değildir.
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3)  Balyoz davasında delil olarak sunulan dijitallerin sahte oldukları, yani ha-

zırlandıkları iddia edilen yer ve zamanlarda hazırladığı iddia edilen kişilerce 

oluşturulmamış oldukları bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Bu sahtecilikler 

üniversitelerde seminerlere konu olmuş, uluslararası adlî bilişim konferans-

larında örnek olay olarak sunulmuştur. Yargıtay 9. Ceza Dairesi, İstanbul 

10. Ağır Ceza Mahkemesinin bu sahteciliği kanıtlayan onlarca bilirkişi ra-

porunu görmezden gelmesini onamakla kalmamış, hukukumuza ‘sanığın 

aleyhindeki delillerde zaman ve mantık çelişkileri varsa bunu sanığın ken-

disinin yaptığı varsayılır’ şeklinde akıldışı bir içtihat eklemiştir.

 Meslekî ve vicdanî sorumluluğumuzun bir gereği olarak kamuoyuna saygıy-

la duyurulur” ifadeleri yer alır.
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BALYOZ KUMPASI – CEZASI ONANANLAR
 SIRA ADI SOYADI KUVVETİ	 RÜTBESİ	 TUTUKLANDIĞI		 2002-2003	 2002-2003	 	SON	STATÜSÜ	 DAVA	 		10.	ACM	 YARGITAY	 CEZAEVİ
	 NO	 	 	 	 ANDAKİ	 YILINDAKİ	 YILINDAKİ	 (MAYIS	 KARARI	 		KARARI
	 	 	 	 	 STATÜSÜ	 RÜTBESİ	 GÖREV	YERİ	 2014)
 1	 Çetin	DOĞAN		 KKK	 Orgeneral	 EMEKLİ	 Orgeneral	 1.Ordu	K.	 EMEKLİ	 BALYOZ-1	 20	 ONAMA	 SİNCAN
	 2	 Ergin	SAYGUN	 KKK	 Orgeneral	 EMEKLİ	 Korgeneral	 3.Kor.K.	 EMEKLİ	 BALYOZ-1	 18	 ONAMA	 ERTELEME
	 3	 Şükrü	SARIIŞIK	 KKK	 Orgeneral	 EMEKLİ	 Korgeneral	 5.Kor.K.	 EMEKLİ	 BALYOZ-1	 18	 ONAMA	 SİNCAN
	 4	 Nejat	BEK	 KKK	 Korgeneral	 MUVAZZAF	 Tümgeneral	 1.Ordu	Kur.Bşk.	 EMEKLİ	 BALYOZ-1	 18	 ONAMA	 SİNCAN
	 5	 M.	Korkut	ÖZARSLAN	 KKK	 Korgeneral	 MUVAZZAF	 Tuğgeneral	 1.Ordu	Hrk.Kur.Ybşk.	 EMEKLİ	 BALYOZ-1	 18	 ONAMA	 SLVR
	 6	 Engin	ALAN	 KKK	 Korgeneral	 EMEKLİ	 Korgeneral	 2.Kor.K.	 EMEKLİ	 BALYOZ-1	 18	 ONAMA	 	SİNCAN
	 7	 Ayhan	TAŞ	 KKK	 Korgeneral	 EMEKLİ	 Korgeneral	 15.Kor.K.	 EMEKLİ	 BALYOZ-1	 18	 ONAMA	 SLVR
	 8	 Metin	Yavuz	YALÇIN	 KKK	 Korgeneral	 EMEKLİ	 Tümgeneral	 3	ncü	Kor.K.	Yrdc.	 EMEKLİ	 BALYOZ-1	 18	 ONAMA	 SLVR
	 	 		 		 	 	 	 	 ve	52	nci	Zh.Tüm.K	
	 9	 Yurdaer	OLCAN	 KKK	 Korgeneral	 MUVAZZAF	 Tuğgeneral	 1	nci	Zh.	Tug.	K.	 EMEKLİ	 BALYOZ-1	 18	 ONAMA	 SLVR
	 10	 Doğan	TEMEL	 KKK	 Korgeneral	 EMEKLİ	 Korgeneral	 Harp	Ak.	K.	Yrdc.	 EMEKLİ	 BALYOZ-1	 16	 ONAMA	 SLVR
	 11	 Hayri	GÜNER	 KKK	 Korgeneral	 EMEKLİ	 Tümgeneral	 Harp	Ak.K.Kur.Bşk.	 EMEKLİ	 BALYOZ-1	 16	 ONAMA	 SLVR
	 12	 Nuri	Ali	KARABABA	 KKK	 Tümgeneral	 EMEKLİ	 Tuğgeneral	 95nci	Zırhlı		 EMEKLİ	 BALYOZ-1	 18	 ONAMA	 SLVR
	 	 		 		 	 	 	 	 Tugay	Komutanı	
	 13	 Gürbüz	KAYA	 KKK	 Tümgeneral	 MUVAZZAF	 Tuğgeneral	 18	nci	Zh.	Tug.K.	 MUVAZZAF	 BALYOZ-1	 18	 ONAMA	 HDMKY
	 	 		 		 	 	 	 	 P.Tüm.K.
	 14	 Behzat	BALTA	 KKK	 Tümgeneral	 EMEKLİ	 Tümgeneral	 3	ncü	Tak.	Mknz.		 EMEKLİ	 BALYOZ-1	 18	 ONAMA	 	SİNCAN
	 15	 Tuncay	ÇAKAN	 KKK	 Tümgeneral	 EMEKLİ	 Tuğgeneral	 3	ncü	Zh.Tug.K.	 EMEKLİ	 BALYOZ-1	 18	 ONAMA	 SLVR
	 16	 Hasan	Fehmi	CANAN	 KKK	 Tümgeneral	 MUVAZZAF	 Tuğgeneral	 33	ncü	Mknz.	 EMEKLİ	 BALYOZ-1	 18	 ONAMA	 SLVR
	 	 		 		 	 	 	 	 P.Tug.K.	
	 17	 Salim	Erkal	BEKTAŞ	 KKK	 Tümgeneral	 MUVAZZAF	 Tuğgeneral	 65nci	Mknz.P.Tug.K.	 EMEKLİ	 BALYOZ-1	 18	 ONAMA	 SİNCAN
	 18	 Ahmet	YAVUZ	 KKK	 Tümgeneral	 MUVAZZAF	 Tuğgeneral	 55	nci	Mknz.P.Tug.K.	 EMEKLİ	 BALYOZ-1	 18	 ONAMA	 SLVR
	 19	 Bekir	MEMİŞ	 KKK	 Tümgeneral	 MUVAZZAF	 Kur.Alb.	 15	nci	Kor.	23	ncü	 EMEKLİ	 BALYOZ-1	 16	 ONAMA	 SİNCAN
	 	 		 		 	 	 	 	 Mot.	P.	A.	K.
	 20	 İhsan	BALABANLI	 KKK	 Tümgeneral	 MUVAZZAF	 Tuğgeneral	 66	ncı	Zh.Tug.K.	 EMEKLİ	 BALYOZ-1	 18	 ONAMA	 SLVR
	 21	 Recep	Rıfkı	DURUSOY	 KKK	 Tümgeneral	 EMEKLİ	 Tümgeneral	 Slh.Kv.Ak.K	 EMEKLİ	 BALYOZ-1	 16	 ONAMA	 SLVR
	 22	 Uğur	UZAL	 KKK	 Tümgeneral	 EMEKLİ	 Tuğgeneral	 8	nci	Mknz.P.Tug.K.	 EMEKLİ	 BALYOZ-3	 18	 ONAMA	 SLVR
	 23	 İzzet	OCAK	 KKK	 Tuğgeneral	 EMEKLİ	 Kur.Alb.	 1.Ordu	İsth.	Bşk.	 EMEKLİ	 BALYOZ-1	 18	 ONAMA	 SLVR
	 24	 Süha	TANYERİ	 KKK	 Tuğgeneral	 EMEKLİ	 Kur.Alb.	 1	nci	Or.	Hrk.	Bşk.	 EMEKLİ	 BALYOZ-1	 18	 ONAMA	 SLVR
	 25	 Mustafa	Kemal	TUTKUN	 KKK	 Tuğgeneral	 EMEKLİ	 Tuğgeneral	 4	ncü	Mknz.P.Tug.K.	 EMEKLİ	 BALYOZ-1	 18	 ONAMA	 SLVR
	 26	 Halil	KALKANLI	 KKK	 Tuğgeneral	 EMEKLİ	 Tuğgeneral	 54	ncü	Mknz.P.Tug.K	 EMEKLİ	 BALYOZ-1	 18	 ONAMA	 SLVR
	 27	 Faruk	Oktay	MEMİOĞLU	 KKK	 Tuğgeneral	 EMEKLİ	 Tuğgeneral	 1	nci	P.Tug.K.	 EMEKLİ	 BALYOZ-1	 18	 ONAMA	 SLVR
	 28	 Mehmet	Kaya	VAROL	 KKK	 Tuğgeneral	 EMEKLİ	 Tuğgeneral	 2	nci	Zh.Tug.K.	 EMEKLİ	 BALYOZ-1	 18	 ONAMA	 SLVR
	 29	 Bülent	TUNÇAY	 KKK	 TopçuKur.A.	 EMEKLİ	 Kur.Alb.	 1	nci	Or.	Hrk.	Bşk.	 EMEKLİ	 BALYOZ-1	 18	 ONAMA	 SLVR
	 	 		 		 	 	 	 	 Pl.	ve	Hrk.	Ş.	Md.
	 30	 Mustafa	ÇALIŞ	 KKK	 P.Kur.Alb.	 EMEKLİ	 Kur.Alb.	 2	nci	Kor.İsth.veİKK.Ş.Md.	 EMEKLİ	 BALYOZ-1	 16	 ONAMA	 SLVR
	 31	 Ahmet	KÜÇÜKŞAHİN	 KKK	 P.Kur.Alb.	 EMEKLİ	 Kur.Alb.	 5	nci	Kor.İsth.veİKK.Ş.Md.	 EMEKLİ	 BALYOZ-1	 16	 ONAMA	 SLVR
	 32	 Erdal	AKYAZAN	 KKK	 P.Kur.Alb.	 EMEKLİ	 Kur.Alb.	 3	ncü	Zh.	Tug.	K.	Yrdc.		 EMEKLİ	 BALYOZ-1	 16	 ONAMA	 SİNCAN
	 	 		 		 	 	 	 	 ve	Saray	Grn.	K.
	 33	 Recep	YILDIZ	 KKK	 Topçu	Kur.Alb.	 EMEKLİ	 Kur.Alb.	 15	nci	Kor.	K.	İsth.	ve	 EMEKLİ	 BALYOZ-1	 16	 ONAMA	 SLVR
	 	 		 	 	 	 	 	 	 İKK.	Ş.	Md.
 34	 Mehmet	YOLERİ	 KKK	 İsth.Alb.	 EMEKLİ	 Kur.Alb.	 15.	Kor.	İsth.	ve	İKK.	Ş.		 EMEKLİ	 BALYOZ-1	 16	 ONAMA	 SLVR
	 35	 Emin	KÜÇÜKKILIÇ	 KKK	 P.Kur.Alb.	 EMEKLİ	 Kur.Alb.	 3	ncü	Kor.(HRF)	İsth.Ş.Md	 EMEKLİ	 BALYOZ-1	 16	 ONAMA	 SLVR
	 36	 Mehmet	Fikri	KARADAĞ	 KKK	 P.Kur.Alb.	 EMEKLİ	 Kur.Alb.	 Slh.	Kv.	Ak.	Öğt.	Bşk.	 EMEKLİ	 BALYOZ-1	 16	 ONAMA	 SLVR
	 37	 Memiş	Yüksel	YALÇIN	 KKK	 P.Kur.Alb.	 EMEKLİ	 Kur.Alb.	 15	Kol.Har.ve	Eği.Ş.Md	 EMEKLİ	 BALYOZ-1	 16	 ONAMA	 SİNCAN
	 38	 Suat	AYTIN	 KKK	 P.Kur.Alb.	 EMEKLİ	 Kur.Alb.	 52	nci	Zırhlı	T.Kur.Bşk.		 EMEKLİ	 BALYOZ-1	 16	 ONAMA	 SLVR
	 1	 Özden	ÖRNEK	 DENİZ	 Oramiral	 EMEKLİ	 Oramiral	 Donanma	Komutanı	 EMEKLİ	 BALYOZ-1	 20	 ONAMA	 SLVR
	 2	 Lütfü	SANCAR	 DENİZ	 Koramiral	 EMEKLİ	 Koramiral	 Dz.Eğt.ve	Öğt.K.	 EMEKLİ	 BALYOZ-1	 18	 ONAMA	 SLVR
	 3	 Ahmet	Feyyaz	ÖĞÜTÇÜ	 DENİZ	 Koramiral		 EMEKLİ	 Tümamiral	 Dz.K.K.Hrk.Bşk	 EMEKLİ	 BALYOZ-1	 18	 ONAMA	 SLVR
	 4	 Mehmet	OTUZBİROĞLU		 DENİZ	 Koramiral		 MUVAZZAF	 Tümamiral	 Çanakkale	Boğ.K.	 EMEKLİ	 BALYOZ-1	 18	 ONAMA	 SLVR
	 5	 Kadir	SAĞDIÇ		 DENİZ	 Koramiral		 MUVAZZAF	 Tuğamiral	 Gnkur.Yun.-Kıbrıs	D.Bşk.	 EMEKLİ	 BALYOZ-1	 18	 ONAMA	 SLVR
	 6	 A.	Can	ERENOĞLU		 DENİZ	 Koramiral		 MUVAZZAF	 Tuğamiral	 MSB.Gn.P.P.Bşk.	 EMEKLİ	 BALYOZ-3	 18	 ONAMA	 SLVR
	 7	 Deniz	CORA	 DENİZ	 Koramiral	 MUVAZZAF	 Tuğamiral	 Dz.K.K.Hrk.Eğt.D.Bşk.	 MUVAZZAF	 BALYOZ-3	 18	 ONAMA	 HDMKY
	 8	 Taner	BALKIŞ	 DENİZ	 Tümamiral		 EMEKLİ	 Tümamiral	 İstanbul	Boğ.K.	 EMEKLİ	 BALYOZ-1	 18	 ONAMA	 SLVR
	 9	 Engin	BAYKAL	 DENİZ	 Tümamiral		 EMEKLİ	 Tümamiral	 Dz.K.K.Pl.P.	Bşk.	 EMEKLİ	 BALYOZ-1	 18	 ONAMA	 SLVR
	 10	 Özer	KARABULUT	 DENİZ	 Tümamiral		 EMEKLİ	 Tümamiral	 Dz.Harp	Ok.K.	 EMEKLİ	 BALYOZ-1	 18	 ONAMA	 SLVR
	 11	 Ali	Deniz	KUTLUK	 DENİZ	 Tümamiral	 EMEKLİ	 Tuğamiral	 Karadeniz	Bölge	K.	 EMEKLİ	 BALYOZ-1	 18	 ONAMA	 SLVR
	 12	 Mustafa	Aydın	GÜRÜL	 DENİZ	 Tümamiral	 EMEKLİ	 Tümamiral	 Donanma	K.Kur.Bşk.	 EMEKLİ	 BALYOZ-1	 18	 ONAMA	 SLVR



 SIRA ADI SOYADI  KUVVETİ	 RÜTBESİ	 TUTUKLANDIĞI		 2002-2003	 2002-2003	 		SON	STATÜSÜ	 DAVA	 			10.	ACM	 		YARGITAY	 CEZAEVİ
	 NO	 	 	 	 ANDAKİ	 YILINDAKİ	 YILINDAKİ	 	(MAYIS	 KARARI	 			KARARI
	 	 	 	 	 STATÜSÜ	 RÜTBESİ	 GÖREV	YERİ	 	2014)
	 13	 H.	Mücahit	ŞİŞLİOĞLU		 DENİZ	 Tümamiral	 MUVAZZAF	 Dz.Kur.Alb.	 5.MUHRİP	FLT.KMD.	 EMEKLİ	 BALYOZ-3	 16	 ONAMA	 SLVR
	 14	 R.	Cem	GÜRDENİZ		 DENİZ	 Tümamiral	 MUVAZZAF	 Dz.Kur.Alb.	 3.MUHRİP	FLT.KMD.	 EMEKLİ	 BALYOZ-1	 18	 ONAMA	 SLVR
	 15	 Ali	Semih	ÇETİN	 DENİZ	 Tümamiral	 MUVAZZAF	 Dz.Kur.Alb.	 DZ.K.K.Genel	Sekreteri	 EMEKLİ	 BALYOZ-1	 18	 ONAMA	 SLVR
	 16	 Soner	POLAT	 DENİZ	 Tümamiral	 MUVAZZAF	 Dz.Kur.Alb.	 DZ.K.K.Özel	Sekreteri	 EMEKLİ	 BALYOZ-1	 18	 ONAMA	 SLVR
	 17	 Ahmet	Sinan	ERTUĞRUL	 DENİZ	 Tümamiral	 MUVAZZAF	 Dz.Kur.Alb.	 DZ.K.K.Tatb.Ş.Md.	 MUVAZZAF	 BALYOZ-2	 18	 ONAMA	 MAMAK
	 18	 Erdem	Caner	BENER	 DENİZ	 Tümamiral	 MUVAZZAF	 Dz.Kur.Alb.	 ROMA	DZ.ATŞ.	 MUVAZZAF	 BALYOZ-3	 16	 ONAMA	 MAMAK
	 19	 Fikret	GÜNEŞ		 DENİZ	 Tümamiral	 MUVAZZAF	 Dz.Kur.Alb.	 Donanma	K.lığı	Hrk.Bşk.	 EMEKLİ	 BALYOZ-3	 16	 ONAMA	 SLVR
	 20	 Hasan	HOŞGİT	 DENİZ	 Tuğamiral	 EMEKLİ	 Tuğamiral	 Akdeniz	Bölge	K.	 EMEKLİ	 BALYOZ-1	 18	 ONAMA	 SLVR
	 21	 Hüseyin	HOŞGİT	 DENİZ	 Tuğamiral	 EMEKLİ	 Tuğamiral	 Ege	Dz.Bölge	K.	 EMEKLİ	 BALYOZ-1	 18	 ONAMA	 SLVR
	 22	 Mustafa	KARASABUN		 DENİZ	 Tuğamiral	 MUVAZZAF	 Dz.Kur.Alb.	 1.DZ.ALTI	FLT.	KMD.	 EMEKLİ	 BALYOZ-1	 18	 ONAMA	 SLVR
	 23	 Abdullah	GAVREMOĞLU	 DENİZ	 Tuğamiral	 MUVAZZAF	 Dz.Kur.Alb.	 1.HÜCUMBOT	FLT.	KMD.	 MUVAZZAF	 BALYOZ-1	 18	 ONAMA	 HASDAL
 24	 Osman	KAYALAR	 DENİZ	 Tuğamiral	 MUVAZZAF	 Dz.Kur.Alb.	 DZ.K.K.DENT.VEDEĞ.BŞK.	 EMEKLİ	 BALYOZ-3	 16	 ONAMA	 SLVR
	 25	 Ali	Sadi	ÜNSAL		 DENİZ	 Tuğamiral	 MUVAZZAF	 Dz.Kur.Alb.	 Donanma	K.lığı	Plan		 MUVAZZAF	 BALYOZ-3	 16	 ONAMA	 HDMKY
	 	 		 		 	 	 	 	 ve	Tşk.	Ş.Md.
	 26	 Turgay	ERDAĞ	 DENİZ	 Tuğamiral	 MUVAZZAF	 Dz.Yb.	 DENİZ	EĞT.VE	ÖĞT.K.LIĞI	 EMEKLİ	 BALYOZ-1	 16	 ONAMA	 SLVR
	 27	 Mehmet	Fatih	ILGAR	 DENİZ	 Tuğamiral	 MUVAZZAF	 Dz.Kur.Alb.	 DZ.K.K.İSTH.BŞK.LIĞI	 EMEKLİ	 BALYOZ-1	 18	 ONAMA	 SLVR
	 28	 İsmail	TAYLAN	 DENİZ	 Tuğamiral	 MUVAZZAF	 Dz.Kur.Alb.	 DZ.K.K.HRK.Ş.MD.	 EMEKLİ	 BALYOZ-3	 16	 ONAMA	 SLVR
	 29	 Cem	Aziz	ÇAKMAK	 DENİZ	 Tuğamiral	 MUVAZZAF	 Dz.Kur.Yb.	 DZ.K.K.Kom.	Kont.Ş.Md.	 EMEKLİ	 BALYOZ-1	 18	 ONAMA	 ERTELEME
	 30	 Nadir	Hakan	ERAYDIN	 DENİZ	 Tuğamiral	 MUVAZZAF	 Dz.Kur.Alb.	 DZ.K.K.PL.P.BŞK.LIĞI	 EMEKLİ	 BALYOZ-3	 16	 ONAMA	 SLVR
	 31	 Levent	ERKEK	 DENİZ	 Tuğamiral	 MUVAZZAF	 Dz.Kur.Yb.	 TCG	GEDİZ	K.	 EMEKLİ	 BALYOZ-1	 13	YIL	4	AY	 ONAMA	 SLVR
	 32	 Fahri	Can	YILDIRIM		 DENİZ	 Tuğamiral	 MUVAZZAF	 Dz.Kur.Bnb./	 TCG	GELİBOLU	K./		 MUVAZZAF	 BALYOZ-3	 16	 ONAMA	 HASDAL
	 	 		 		 	 	 	 Dz.Kur.Yb.	 TCG	GÖKSU	K.
	 33	 Serdar	Okan	KIRÇİÇEK	 DENİZ	 Tuğamiral	 MUVAZZAF	 Dz.Kur.Yb.	 DZ.K.K.PL.P.BŞK.LIĞI	 EMEKLİ	 BALYOZ-3	 18	 ONAMA	 SLVR
	 34	 Şafak	YÜREKLİ		 DENİZ	 Tuğamiral	 MUVAZZAF	 Dz.Kur.Yb.	 TCG	Giresun	K.	 MUVAZZAF	 BALYOZ-3	 16	 ONAMA	 MAMAK
	 35	 Dursun	ÇİÇEK	 DENİZ	 Dz.Kur.Alb.	 MUVAZZAF	 Dz.Kur.Alb.	 DZ.ER	EĞT.AL.K.LIĞI	 EMEKLİ	 BALYOZ-1	 16	 ONAMA	 SLVR
	 36	 Osman	Fevzi	GÜNEŞ		 DENİZ	 Dz.Kur.Alb.	 EMEKLİ	 Dz.Kur.Alb.	 HÜCUMBOT	FİLOSU	 EMEKLİ	 BALYOZ-3	 16	 ONAMA	 -
	 	 		 		 	 	 	 	 K.LIĞI	KURMAY	BŞK.
	 37	 R.	Kamuran	GÖKSEL		 DENİZ	 Dz.Kur.Alb.	 EMEKLİ	 	Dz.Kur.Alb.	 Dz.Hava	ÜsK.	Hrk.	Kom.	 EMEKLİ	 BALYOZ-3	 16	 ONAMA	 -
	 38	 Halit	Nejat	AKGÜNER	 DENİZ	 Dz.Kur.Alb.	 MUVAZZAF	 Dz.Kur.Alb.	 Donanma	K.lığı	İst.		 EMEKLİ	 BALYOZ-2	 16	 ONAMA	 SLVR
	 	 		 		 	 	 	 	 ve	İKK	Güv.Ş.	Md.
	 39	 Meftun	HIRACA	 DENİZ	 Dz.Alb.	 MUVAZZAF	 Dz.Yb.	 Dz.K.K.	Genel	Sek.liği	 EMEKLİ	 BALYOZ-1	 18	 ONAMA	 SİNCAN
	 40	 Nuri	Selçuk	GÜNERİ		 DENİZ	 Dz.Kur.Alb.	 MUVAZZAF	 Dz.Kur.Yb.	 GNKUR.HRK.BŞK.LIĞI	 MUVAZZAF	 BALYOZ-3	 16	 ONAMA	 MAMAK
	 41	 Ümit	ÖZCAN	 DENİZ	 Dz.Kur.Alb.	 EMEKLİ	 Dz.Kur.Alb.	 TCG	ORUÇREİS	K.	 EMEKLİ	 BALYOZ-1	 16	 ONAMA	 SLVR
	 42	 Ali	Cengiz	ŞİRİN		 DENİZ	 As.Hak.Alb.		 MUVAZZAF	 Hak.Yb.	 DZ.K.K.ADLİ	MÜŞAVİR	 MUVAZZAF	 BALYOZ-2	 13	YIL	4	AY	 ONAMA	 HASDAL
	 43	 Ümit	METİN		 DENİZ	 Dz.Kur.Alb.	 MUVAZZAF	 Dz.Kur.Yb.	 TCG	Gaziantep	K.		 MUVAZZAF	 BALYOZ-3	 16	 ONAMA	 HDMKY
	 44	 Mücahit	ERAKYOL		 DENİZ	 Dz.P.Kur.Alb		 MUVAZZAF	 Dz.P.Kur.	Yb.		 	3	ncü	Amf.Dz.P.Tb.K.		 MUVAZZAF	 BALYOZ-1	 18	 ONAMA	 ŞİRİNYER
	 45	 Hakan	İsmail	ÇELİKCAN	 DENİZ	 Dz.Alb.	 MUVAZZAF	 Dz.Bnb.	 3.DZ.U/S.TB.K.LIĞI	 MUVAZZAF	 BALYOZ-1	 16	 ONAMA	 MAMAK
	 46	 Cahit	Serdar	GÖKGÖZ	 DENİZ	 Dz.Alb.	 MUVAZZAF	 Dz.Yb.	 DZ.K.K.HRK.BŞK.LIĞI	 MUVAZZAF	 BALYOZ-3	 16	 ONAMA	 MAMAK
	 47	 Muharrem	Nuri	ALACALI	 DENİZ	 Dz.Kur.Alb.	 MUVAZZAF	 Dz.Kur.Yb.	 GNKUR.GEN.P.P.BŞK.	 MUVAZZAF	 BALYOZ-1	 16	 ONAMA	 MAMAK
	 	 		 		 	 	 	 	 (DZ.Komuta	Koleji	ABD)	
	 48	 Nihat	ALTUNBULAK		 DENİZ	 Dz.Kur.Alb.	 MUVAZZAF	 Dz.Kur.Yb.	 Güney	Deniz	Saha	K.lığı	 MUVAZZAF	 BALYOZ-1	 18	 ONAMA	 MAMAK
	 	 		 		 	 	 	 	 Barış	Kalkanı	İsk-Mer
	 49	 Faruk	DOĞAN		 DENİZ	 Dz.Kur.Alb.	 MUVAZZAF	 Dz.Kur.Yb.	 TCG	Gaziantep	 MUVAZZAF	 BALYOZ-1	 18	 ONAMA	 HDMKY
	 50	 Tayfun	DUMAN	 DENİZ	 Dz.Kur.Alb.	 MUVAZZAF	 Dz.Kur.Yb.	 TCG	Muavenet	 MUVAZZAF	 BALYOZ-1	 16	 ONAMA	 HDMKY
	 51	 İbrahim	Koray	ÖZYURT		 DENİZ	 Dz.Kur.Alb.	 MUVAZZAF	 Dz.Kur.Yb.	 Donanma	K.lığı	Hrk.Ş.	 MUVAZZAF	 BALYOZ-1	 18	 ONAMA	 MAMAK
	 52	 Ender	GÜNGÖR		 DENİZ	 Dz.Kur.Alb.	 MUVAZZAF	 Dz.Kur.Bnb.	 Dz.Hv.Üs.K.lığı	 MUVAZZAF	 BALYOZ-3	 16	 ONAMA	 HDMKY
	 53	 Mehmet	ÖRGEN	 DENİZ	 Dz.Kur.Alb.	 MUVAZZAF	 Dz.Kur.Bnb.	 NATO	SACLANT	ABD	 MUVAZZAF	 BALYOZ-2	 16	 ONAMA	 HDMKY
	 54	 M.Seyfettin	ALEVCAN	 DENİZ	 Dz.Yb.	 EMEKLİ	 Dz.Bnb.	 Dz.Hv.Üs.K.lığı	 EMEKLİ	 BALYOZ-3	 16	 ONAMA	 SİNCAN
	 55	 Dora	SUNGUNAY		 DENİZ	 Dz.Kur.Alb.	 MUVAZZAF	 Dz.Kur.Bnb.	 Silahlı	Kuvvetler	Akademisi	 MUVAZZAF	 BALYOZ-1	 18	 ONAMA	 HDMKY
	 56	 Taylan	ÇAKIR	 DENİZ	 Dz.Kur.Alb.	 MUVAZZAF	 Dz.Kur.Bnb.	 DZ.HARP	OK.K.LIĞI	 MUVAZZAF	 BALYOZ-1	 16	 ONAMA	 HDMKY
	 57	 Mehmet	Koray	ERYAŞA		 DENİZ	 Dz.Kur.Alb.	 MUVAZZAF	 Dz.Kur.Bnb.	 TCG	KILIÇ	K.	 MUVAZZAF	 BALYOZ-3	 16	 ONAMA	 ŞİRİNYER
	 58	 Kadri	Sonay	AKPOLAT	 DENİZ	 Dz.Kur.Alb.	 MUVAZZAF	 Dz.Kur.Bnb.	 TCG	GURBET	K.	 MUVAZZAF	 BALYOZ-3	 16	 ONAMA	 HDMKY
	 59	 Murat	SAKA	 DENİZ	 Dz.Kur.Alb.	 MUVAZZAF	 Dz.Kur.Bnb.	 GNKUR.İSTH.BŞK.LIĞI	 MUVAZZAF	 BALYOZ-3	 16	 ONAMA	 HDMKY
	 60	 Nuri	ÜSTÜNER		 DENİZ	 Dz.Kur.Alb.	 EMEKLİ	 Dz.Kur.Bnb.	 TCG	GEMLİK	 EMEKLİ	 BALYOZ-3	 16	 ONAMA	 SLVR
	 61	 Onur	ULUOCAK		 DENİZ	 As.Hak.Alb.		 MUVAZZAF	 Hak.Bnb.	 KUZEY	DZ.SAHA	K.LIĞI	 MUVAZZAF	 BALYOZ-2	 16	 ONAMA	 HDMKY
	 	 		 		 	 	 	 	 Ask:Hak.
	 62	 Bayram	Ali	TAVLAYAN		 DENİZ	 Dz.Kur.Alb.	 MUVAZZAF	 Dz.Kur.Bnb.	 DZ.K.K.PL.P.BŞK.LIĞI	 MUVAZZAF	 BALYOZ-3	 13	YIL	4	AY	 ONAMA	 MAMAK
	 	 		 	 	 	 	 	 	 (Silahlı	Kuvvetler	Akademisi)	



 SIRA ADI SOYADI KUVVETİ	 RÜTBESİ	 TUTUKLANDIĞI		 2002-2003	 2002-2003	 		SON	STATÜSÜ	 DAVA	 		10.	ACM	 		YARGITAY	 CEZAEVİ
	 NO	 	 	 	 ANDAKİ	 YILINDAKİ	 YILINDAKİ	 (MAYIS	 KARARI	 		KARARI
	 	 	 	 	 STATÜSÜ	 RÜTBESİ	 GÖREV	YERİ	 2014)
	 63	 Ali	TÜRKŞEN	 DENİZ	 Dz.Kur.Alb.	 MUVAZZAF	 Dz.Kur.Yb.	 Genkur	Yun.-Kıb	D.	 MUVAZZAF	 BALYOZ-1	 16	 ONAMA	 HASDAL
	 64	 Y.	Barbaros	BÜYÜKSAĞNAK	 DENİZ	 Dz.Kur.Alb.	 MUVAZZAF	 Dz.Kur.Bnb.	 DZ.K.K.HRK.BŞK.LIĞI	/		 MUVAZZAF	 BALYOZ-1	 18	 ONAMA	 HASDAL
	 	 		 	 	 	 	 	 	 (Avrupa	Deniz	Gücü	K.lığı	
	 	 		 	 	 	 	 	 	 Roma-İTALYA-ROMA)
	 65	 Ergün	BALABAN	 DENİZ	 Dz.Kur.Alb.	 MUVAZZAF	 Dz.Kur.Bnb.	 TCG	Yıldıray	K.	 MUVAZZAF	 BALYOZ-1	 18	 ONAMA	 HASDAL
	 66	 Servet	BİLGİN	 DENİZ	 Dz.Kur.Alb.	 MUVAZZAF	 Dz.Bnb.	 TCK	YILDIZ	K./		 MUVAZZAF	 BALYOZ-2	 18	 ONAMA	 HASDAL
	 	 		 		 	 	 	 	 Gemi	Transferi-ALMANYA
	 67	 Kıvanç	KIRMACI		 DENİZ	 Dz.Kur.Alb.	 MUVAZZAF	 Dz.Kur.Bnb.	 TCG	RÜZGAR	K.	 MUVAZZAF	 BALYOZ-1	 18	 ONAMA	 HASDAL
	 68	 Sinan	TOPUZ		 DENİZ	 Dz.Kur.Alb.	 MUVAZZAF	 Dz.Kur.Bnb.	 TCG	GÖKSU/TCG	GEDİZ	 MUVAZZAF	 BALYOZ-2	 16	 ONAMA	 MAMAK
	 69	 Derya	ÖN	 DENİZ	 Dz.Kur.Alb.	 MUVAZZAF	 Dz.Kur.Bnb.	 TCG	GİRESUN	 MUVAZZAF	 BALYOZ-3	 16	 ONAMA	 HASDAL
	 70	 Erhan	ŞENSOY	 DENİZ	 Dz.Kur.Alb.	 MUVAZZAF	 Dz.Kur.Bnb.	 TCG	GELİBOLU		 MUVAZZAF	 BALYOZ-3	 16	 ONAMA	 MAMAK
	 71	 H.	Mehmet	KÖKTÜRK	 DENİZ	 Dz.Kur.Alb.	 MUVAZZAF	 Dz.Kur.Bnb.	 TCG	SAKARYA	 MUVAZZAF	 BALYOZ-3	 16	 ONAMA	 MAMAK
	 72	 Haldun	ERMİN	 DENİZ	 Dz.Kur.Alb.	 MUVAZZAF	 Dz.Bnb.	 Deniz	Harp	Ak.Öğr.	 MUVAZZAF	 BALYOZ-3	 16	 ONAMA	 MAMAK
	 73	 Ökkeş	Alp	KIRIKKANAT	 DENİZ	 İsth.Bnb.	 EMEKLİ	 İsth.Bnb.	 GNKUR.İSTH.BŞK.LIĞI	 EMEKLİ	 BALYOZ-3	 16	 ONAMA	 	SİNCAN
	 74	 İbrahim	Özdem	KOÇER		 DENİZ	 Dz.Kur.Alb.	 MUVAZZAF	 Dz.Kur.Bnb.	 TCG	SALİHREİS	 MUVAZZAF	 BALYOZ-3	 16	 ONAMA	 HASDAL
	 75	 Murat	ÖZENALP	 DENİZ	 Dz.Kur.Alb.	 MUVAZZAF	 Dz.Kur.Bnb.	 GNKUR.HRK.BŞK.LIĞI	 ŞEHİT		 BALYOZ-3	 16	 ONAMA	 -
	 76	 Turgut	KETKEN		 DENİZ	 Dz.Kur.Alb.	 EMEKLİ	 Dz.Kur.Bnb.	 TCG	MARTI	K.	 EMEKLİ	 BALYOZ-3	 16	 ONAMA	 SİNCAN
	 77	 Utku	ARSLAN	 DENİZ	 Dz.Kur.Alb.	 MUVAZZAF	 Dz.Kur.Bnb.	 TCG	MIZRAK	K.	 MUVAZZAF	 BALYOZ-1	 16	 ONAMA	 MAMAK
	 78	 Alpay	ÇAKARCAN		 DENİZ	 Dz.Kur.Alb.	 MUVAZZAF	 Dz.Kur.Bnb.	 TCG	KEMALREİS		 MUVAZZAF	 BALYOZ-3	 18	 ONAMA	 ŞİRİNYER
	 79	 Bülent	OLCAY		 DENİZ	 Dz.Kur.Alb.	 MUVAZZAF	 Dz.Kur.Bnb.	 TCG	YAVUZ	 MUVAZZAF	 BALYOZ-3	 16	 ONAMA	 MAMAK
	 80	 Engin	KILIÇ	 DENİZ	 Dz.Kur.Alb.	 MUVAZZAF	 Dz.Kur.Bnb.	 TCG	ANAFARTALAR	 MUVAZZAF	 BALYOZ-3	 16	 ONAMA	 MAMAK
	 81	 Murat	ÜNLÜ	 DENİZ	 Dz.Kur.Alb.	 MUVAZZAF	 Dz.Kur.Bnb.	 TCG	18	MART		 MUVAZZAF	 BALYOZ-3	 16	 ONAMA	 HASDAL
	 82	 Mete	DEMİRGİL	 DENİZ	 Dz.Yb.		 MUVAZZAF	 Dz.Yzb.	 NARLIDERE	AS.GAZ.VE		 MUVAZZAF	 BALYOZ-3	 16	 ONAMA	 ŞİRİNYER
	 	 		 		 	 	 	 	 SPOR	TES.K.LIĞI	
	 83	 Fatih	Uluç	YEĞİN	 DENİZ	 Dz.Kur.Alb.	 MUVAZZAF	 Dz.Kur.Bnb.	 Silahlı	Kuvvetler	Akademisi	 MUVAZZAF	 BALYOZ-1	 16	 ONAMA	 HASDAL
	 84	 Ercan	İRENÇİN	 DENİZ	 Dz.Kur.Alb.	 MUVAZZAF	 Dz.Kur.Bnb.	 KARADENİZ	BLG.K.LIĞI	 MUVAZZAF	 BALYOZ-1	 16	 ONAMA	 HASDAL
	 85	 Ali	Yasin	TÜRKER	 DENİZ	 Dz.Kur.Alb.	 MUVAZZAF	 Dz.Kur.Bnb.	 DZ.K.K.Hrk.Bşk.lığı	 MUVAZZAF	 BALYOZ-3	 16	 ONAMA	 HASDAL
	 86	 Alpar	KARAAHMET	 DENİZ	 İk.Kur.Alb.		 MUVAZZAF	 İk.Kur.Bnb.	 DZ.K.K.PL.P.BŞK.LIĞI	 MUVAZZAF	 BALYOZ-3	 13	YIL	4	AY	 ONAMA	 MAMAK
	 87	 Aşkın	ÖZTÜRK	 DENİZ	 Dz.Kur.Alb.	 EMEKLİ	 Dz.Yzb.	 Kurtarma	Grup	K.lığı	 EMEKLİ	 BALYOZ-3	 16	 ONAMA	 -
	 88	 Aşkın	ÜREDİ	 DENİZ	 Dz.Alb.		 MUVAZZAF	 Dz.Yzb.	 Ege	Dz.Blg.	K.lığı	Per.Ş.Md.	 MUVAZZAF	 BALYOZ-3	 16	 ONAMA	 ŞİRİNYER
	 89	 B.	Mustafa	KAYALI		 DENİZ	 Dz.Kur.Alb.	 MUVAZZAF	 Dz.Kur.Bnb.	 Hücumbot	Filosu	K.lığı	 MUVAZZAF	 BALYOZ-3	 16	 ONAMA	 HASDAL
	 90	 Binali	AYDOĞDU	 DENİZ	 Dz.Alb.		 EMEKLİ	 Dz.Yzb.	 TCG	BANDIRMA	 EMEKLİ	 BALYOZ-3	 16	 ONAMA	 -
	 91	 Derya	GÜNERGİN	 DENİZ	 Dz.Kur.Alb.	 MUVAZZAF	 Dz.Kur.Bnb.	 TCG	SAKARYA	 MUVAZZAF	 BALYOZ-3	 16	 ONAMA	 HASDAL
	 92	 Hüseyin	ÇINAR		 DENİZ	 Dz.Kur.Alb.	 MUVAZZAF	 Dz.Kur.Bnb.	 TCG	YAVUZ	 MUVAZZAF	 BALYOZ-3	 16	 ONAMA	 MAMAK
	 93	 M.	Cenk	DALKANAT	 DENİZ	 Dz.Kur.Alb.	 MUVAZZAF	 Dz.Kur.Bnb.	 DZ.K.K.HRK.BŞK.LIĞI	 MUVAZZAF	 BALYOZ-3	 16	 ONAMA	 HASDAL
	 94	 Turgay	YAMAÇ	 DENİZ	 İk.Yb.		 EMEKLİ	 İk.Kur.Bnb.	 DZ.K.K.LOJ.BŞK.	LIĞI	 EMEKLİ	 BALYOZ-3	 16	 ONAMA	 SLVR
	 95	 Ayhan	GEDİK	 DENİZ	 Dz.Kur.Alb.	 MUVAZZAF	 Dz.Yzb.	 DZ.HARP	OK.K.LIĞI	 MUVAZZAF	 BALYOZ-1	 16	 ONAMA	 HASDAL
	 96	 Mehmet	Ferhat	ÇOLPAN	 DENİZ	 Dz.Kur.Alb.	 MUVAZZAF	 Dz.Kur.Yzb.	 İstanbul	Boğaz	K.lığı	 MUVAZZAF	 BALYOZ-1	 16	 ONAMA	 HASDAL
	 97	 Ertuğrul	UÇAR	 DENİZ	 Dz.Kur.Yb.	 MUVAZZAF	 Dz.Kur.Yzb.	 İSKENDERUN	DZ.ÜS	K.LIĞI	 MUVAZZAF	 BALYOZ-1	 16	 ONAMA	 HASDAL
	 98	 Taner	GÜL	 DENİZ	 Dz.Kur.Alb.	 MUVAZZAF	 Dz.Kur.Yzb.	 REFAKAT	VE	KARAKOL	 MUVAZZAF	 BALYOZ-1	 18	 ONAMA	 MAMAK
	 	 		 		 	 	 	 	 FİLOSU	K.LIĞI
	 99	 Ahmet	DİKMEN	 DENİZ	 Dz.Alb.	 MUVAZZAF	 Dz.Yzb.	 Donanma	K.lığı	Proje	Sb.	 MUVAZZAF	 BALYOZ-2	 16	 ONAMA	 HASDAL
	 100	 Rafet	OKTAR	 DENİZ	 Dz.Kur.Alb.	 MUVAZZAF	 Dz.Kur.Yzb.	 DZ.K.K.Hrk.Bşk.lığı	 MUVAZZAF	 BALYOZ-2	 16	 ONAMA	 HASDAL
	 101	 Berker	Emre	TOK	 DENİZ	 Dz.Kur.Alb.	 MUVAZZAF	 Dz.Yzb.	 TCG	TRAKYA		 MUVAZZAF	 BALYOZ-3	 16	 ONAMA	 MAMAK
	 102	 Celal	Kerem	EREN	 DENİZ	 Dz.Kur.Alb.	 MUVAZZAF	 Dz.Yzb.	 Deniz	Harp	Ak.Öğr.	 MUVAZZAF	 BALYOZ-3	 16	 ONAMA	 MAMAK
	 103	 Ender	KAHYA	 DENİZ	 Dz.Kur.Alb.	 MUVAZZAF	 Dz.Kur.Yzb.	 NATO	G.DOĞU	AVR.		 MUVAZZAF	 BALYOZ-3	 16	 ONAMA	 MLTP
	 	 		 		 	 	 	 	 MÜŞ.K.	LIĞI	İZMİR
	 104	 Enver	AKSOY	 DENİZ	 Dz.Kur.Alb.	 MUVAZZAF	 Dz.Kur.Yzb.	 GNKUR.GNL.PL.PREN.BŞK.		 MUVAZZAF	 BALYOZ-3	 13	YIL	4	AY	 ONAMA	 -
	 105	 Fahri	Yavuz	URAS	 DENİZ	 Dz.Kur.Alb.	 MUVAZZAF	 Dz.Kur.Yzb.	 GÜNEY	GÖREV	GRP.K.LIĞI	 MUVAZZAF	 BALYOZ-3	 16	 ONAMA	 MLTP
 106	 Levent	Kerim	UCA	 DENİZ	 Dz.Kur.Alb.	 MUVAZZAF	 Dz.Kur.Yzb.	 	Genkur	Pl.P.Bşk.	Proje	Sb.	 MUVAZZAF	 BALYOZ-3	 13	YIL	4	AY	 ONAMA	 HASDAL
	 107	 Mehmet	AYGÜN	 DENİZ	 Dz.Kur.Alb.	 MUVAZZAF	 Dz.Yzb.	 Deniz	Harp	Ak.Öğr.	 MUVAZZAF	 BALYOZ-3	 16	 ONAMA	 HASDAL
	 108	 Mehmet	Cem	KIZIL	 DENİZ	 Dz.Kur.Alb.	 MUVAZZAF	 Dz.Kur.Yzb.	 TCG	KARTAL	 MUVAZZAF	 BALYOZ-3	 13	YIL	4	AY	 ONAMA	 HASDAL
	 109	 Mehmet	Cem	OKYAY	 DENİZ	 Dz.Kur.Alb.	 MUVAZZAF	 Dz.Kur.Yzb.	 GENKUR.HRK.BŞK.LIĞI	 MUVAZZAF	 BALYOZ-3	 16	 ONAMA	 MLTP
	 110	 Mustafa	Haluk	BAYBAŞ	 DENİZ	 Dz.Kur.Alb.	 MUVAZZAF	 Dz.Kur.Yzb.	 GNKUR.HRK.BŞK.LIĞI	 MUVAZZAF	 BALYOZ-3	 16	 ONAMA	 HASDAL
	 111	 Önder	ÇELEBİ	 DENİZ	 Dz.Kur.Alb.	 MUVAZZAF	 Dz.Kur.Bnb.	 GNKUR.HRK.BŞK.LIĞI	 MUVAZZAF	 BALYOZ-3	 16	 ONAMA	 HASDAL
	 112	 Sencer	BASAT	 DENİZ	 İk.Alb.	 MUVAZZAF	 İk.Kd.Yzb.	 İST.	DZ.İK.GRUP	K.	LIĞI	 EMEKLİ	 BALYOZ-3	 13	YIL	4	AY	 ONAMA	 SİNCAN
	 113	 Zafer	Erdim	İNAL		 DENİZ	 Dz.Kur.Alb.	 MUVAZZAF	 Dz.Kur.Yzb.	 Harp	Akademileri	K.lığı		 MUVAZZAF	 BALYOZ-3	 16	 ONAMA	 HASDAL
	 	 		 		 	 	 	 	 Deniz	Plan	Subayı	



 SIRA ADI SOYADI KUVVETİ	 RÜTBESİ	 TUTUKLANDIĞI		 2002-2003	 2002-2003	 	SON	STATÜSÜ	 DAVA	 		10.	ACM	 		YARGITAY	 CEZAEVİ
	 NO	 	 	 	 ANDAKİ	 YILINDAKİ	 YILINDAKİ	 (MAYIS	 KARARI	 		KARARI
	 	 	 	 	 STATÜSÜ	 RÜTBESİ	 GÖREV	YERİ	 2014)
	 114	 Hannan	ŞAYAN	 DENİZ	 Dz.Kur.Alb.	 MUVAZZAF	 Dz.Kur.Yzb.	 DZ.K.K.HRK.BŞK.LIĞI	 MUVAZZAF	 BALYOZ-3	 16	 ONAMA	 HASDAL
	 115	 Devrim	REHBER		 DENİZ	 Müh.Alb.		 MUVAZZAF	 Müh.Yzb.	 ENV.KONT.MRK.K.LIĞI	 MUVAZZAF	 BALYOZ-3	 16	 ONAMA	 MAMAK
	 116	 Hasan	ÖZYURT		 DENİZ	 Dz.Kur.Alb.	 MUVAZZAF	 Dz.Kur.Yzb.	 TCG	GÖKÇEADA	 MUVAZZAF	 BALYOZ-3	 16	 ONAMA	 HASDAL
	 117	 Ayhan	Türker	KOÇPINAR	 DENİZ	 Dz.Kur.Alb.	 MUVAZZAF	 Dz.Kur.Yzb.	 TCG	TAYFUN	 MUVAZZAF	 BALYOZ-3	 16	 ONAMA	 HASDAL
	 118	 Kürşad	Güven	ERTAŞ		 DENİZ	 Dz.Yb.		 MUVAZZAF	 Dz.Yzb.	 TCG	DARICA	K.	 MUVAZZAF	 BALYOZ-3	 16	 ONAMA	 MAMAK
	 119	 Armağan	AKSAKAL	 DENİZ	 Dz.Yb.		 MUVAZZAF	 Dz.Yzb.	 TCG	OSMANGAZİ	 MUVAZZAF	 BALYOZ-3	 16	 ONAMA	 HASDAL
	 120	 Aydın	SEZENOĞLU	 DENİZ	 Dz.Kur.Alb.	 MUVAZZAF	 Dz.Yzb.	 Deniz	Harp	Ak.Öğr.	 MUVAZZAF	 BALYOZ-3	 16	 ONAMA	 HASDAL
	 121	 Aykar	TEKİN	 DENİZ	 Dz.Kur.Alb.	 MUVAZZAF	 Dz.Yzb.	 TCG	MUAVENET		 MUVAZZAF	 BALYOZ-3	 16	 ONAMA	 HASDAL
	 122	 M.	Baybars	KÜÇÜKATAY	 DENİZ	 Dz.Kur.Yb.	 MUVAZZAF	 Dz.Yzb.	 TCG	GÖKÇEADA		 MUVAZZAF	 BALYOZ-3	 16	 ONAMA	 HASDAL
	 123	 Gürsel	ÇAYPINAR	 DENİZ	 Dz.P.Kur.Alb.	 MUVAZZAF	 Dz.Yzb.	 Kara	Harp	Ak.Öğr.	 MUVAZZAF	 BALYOZ-3	 16	 ONAMA	 MAMAK
	 124	 Mesut	Zafer	SARI		 DENİZ	 Dz.Kur.Alb.	 MUVAZZAF	 Dz.Yzb.	 Deniz	Harp	Ak.Öğr.	 MUVAZZAF	 BALYOZ-3	 16	 ONAMA	 ŞİRİNYER
	 125	 Yusuf	AFAT	 DENİZ	 Dz.P.Kur.Alb.	 MUVAZZAF	 Dz.P.Kur.Yzb.	 Güney	Deniz	Saha	K.lığı		 MUVAZZAF	 BALYOZ-3	 16	 ONAMA	 MAMAK
	 	 		 		 	 	 	 	 Barış	Kalkanı	İsk.	
	 126	 Cemalettin	BOZDAĞ	 DENİZ	 İsth.Yb.	 MUVAZZAF	 İsth.Yzb.	 S.G.EGE	DZ.BLG.	K.LIĞI	 MUVAZZAF	 BALYOZ-1	 18	 ONAMA	 MAMAK
	 	 		 		 	 	 	 	 İsth.İKK	Güv.Ş.Md.	
	 127	 Yavuz	KILIÇ		 DENİZ	 Dz.Kur.Alb.	 MUVAZZAF	 Dz.Yzb.	 Deniz	Harp	Ak.Öğr.	 MUVAZZAF	 BALYOZ-3	 16	 ONAMA	 MAMAK
	 128	 Erdinç	ALTINER		 DENİZ	 Dz.Kur.Alb.	 MUVAZZAF	 Dz.Yzb.	 Deniz	Harp	Ak.Öğr.	 MUVAZZAF	 BALYOZ-3	 16	 ONAMA	 MLTP
	 129	 Levent	ÇEHRELİ	 DENİZ	 Dz.Yb.	 MUVAZZAF	 Dz.Yzb.	 DZ.K.K.PER.BŞK.LIĞI	 MUVAZZAF	 BALYOZ-1	 16	 ONAMA	 HASDAL
	 130	 Gürkan	KOLDAŞ		 DENİZ	 Dr.Y.Müh.Yb.		 MUVAZZAF	 Müh.	Yzb.	 DZ.K.K.MEBS	BŞK.LIĞI	 MUVAZZAF	 BALYOZ-3	 16	 ONAMA	 HASDAL
	 131	 Mehmet	Cem	ÇAĞLAR	 DENİZ	 İsth.Kur.Bnb.	 MUVAZZAF	 Dz.Ütğm.	 Donanma	K.lığı	İsth.	 MUVAZZAF	 BALYOZ-3	 16	 ONAMA	 -
	 	 		 		 	 	 	 	 İKK	ve	Güv.Şb.
	 132	 Kemalettin	YAKAR	 DENİZ	 İsth.Bnb.	 MUVAZZAF	 Dz.Ütğm.	 Donanma	K.lığı	İsth.	 MUVAZZAF	 BALYOZ-3	 16	 ONAMA	 HASDAL
	 	 		 		 	 	 	 	 İKK	ve	Güv.Şb.
	 133	 Refik	Levent	TEZCAN	 DENİZ	 Dz.Kur.Bnb.	 MUVAZZAF	 Dz.Ütğm.	 TCG	YILDIZ	K.	 MUVAZZAF	 BALYOZ-2	 16	 ONAMA	 HASDAL
	 134	 Ayhan	ÜSTBAŞ	 DENİZ	 İsth.Bnb.	 MUVAZZAF	 Dz.Ütğm.	 Donanma	K.lığı	İsth.	 MUVAZZAF	 BALYOZ-2	 16	 ONAMA	 MAMAK
	 	 		 		 	 	 	 	 İKK	ve	Güv.Şb.
	 1	 Halil	İbrahim	FIRTINA	 HVKK	 Hv.Org.	 EMEKLİ	 Hv.Org.	 Harp	Ak.	K.	 EMEKLİ	 BALYOZ-1	 20	 ONAMA	 SİNCAN
	 2	 Bilgin	BALANLI	 HVKK	 Hv.Org.	 MUVAZZAF	 Hv.Plt.Tümg.	 Hv.K.Pl.P.Bşk.	 EMEKLİ	 BALYOZ-2	 18	 ONAMA	 SLVR
	 3	 Turgut	ATMAN	 HVKK	 Hv.Plt.Korg.	 MUVAZZAF	 Hv.Plt.Tuğg.	 2’nci	Hv.Kv.Kur.Bşk.	 MUVAZZAF	 BALYOZ-2	 18	 ONAMA	 MAMAK
	 4	 Korcan	PULATSU	 HVKK	 Hv.Plt.Korg.	 MUVAZZAF	 Hv.Plt.Tümg.	 Hv.Harp	Akd.K.	 EMEKLİ	 BALYOZ-3	 18	 ONAMA	 SİNCAN
	 5	 Rasim	ARSLAN	 HVKK	 Hv.Plt.Korg.	 EMEKLİ	 Hv.Plt.Tümg.	 3’üncü	HİBM.K.	 EMEKLİ	 BALYOZ-3	 16	 ONAMA	 SİNCAN
	 6	 Rıdvan	ULUGÜLER	 HVKK	 Hv.Plt.Korg.	 MUVAZZAF	 Hv.Plt.Tuğg.	 Hv.K.Eğt.D.Bşk.	 EMEKLİ	 BALYOZ-3	 16	 ONAMA	 SİNCAN
	 7	 Ziya	GÜLER	 HVKK	 Hv.Plt.Korg.	 MUVAZZAF	 Hv.Plt.Tümg.	 Hv.K.İsth.Bşk.	 EMEKLİ	 BALYOZ-3	 18	 ONAMA	 SLVR
	 8	 Beyazıt	KARATAŞ	 HVKK	 Hv.Plt.Tümg.	 MUVAZZAF	 Hv.Plt.Kur.Alb.	6’ncı	Ana	Jet	Üs	Hrk	K.	 EMEKLİ	 BALYOZ-2	 16	 ONAMA	 SLVR
	 9	 Bülent	KOCABABUÇ	 HVKK	 Hv.Plt.Tümg.	 MUVAZZAF	 Hv.Plt.Kur.Alb	 1’inci	BHHM	Amiri	 MUVAZZAF	 BALYOZ-2	 16	 ONAMA	 HDMKY
	 10	 İsmail	TAŞ	 HVKK	 Hv.Plt.Tümg.	 MUVAZZAF	 Hv.Plt.Kur.Alb.		 4’üncü	Ana	Jet	Üs	Hrk.K.	 EMEKLİ	 BALYOZ-2	 16	 ONAMA	 SLVR
	 11	 Nedim	Güngör	KURUBAŞ	 HVKK	 Hv.Plt.Tümg.	 MUVAZZAF	 Hv.Plt.Kur.Alb.		 Roma	Askeri	Ataşesi	 EMEKLİ	 BALYOZ-2	 16	 ONAMA	 SLVR
	 12	 Atilla	ÖZLER	 HVKK	 Hv.Plt.Tümg.	 MUVAZZAF	 Hv.Plt.Tuğg.	 Hv.K.K.lığı	Hv.Svn.D.Bşk.	 EMEKLİ	 BALYOZ-3	 16	 ONAMA	 BUCA
 13	 A.	Bertan	NOGAYLAROĞLU	 HVKK	 Hv.Plt.Tümg.	 EMEKLİ	 Hv.Plt.Kur.Alb.		 Hv.K.Genel	Sek.	 EMEKLİ	 BALYOZ-3	 18	 ONAMA	 SLVR
	 14	 Ayhan	GÜMÜŞ		 HVKK	 Hv.Plt.Tümg.	 MUVAZZAF	 Hv.Plt.Kur.Alb	 4’üncü	Ana	Jet	Üs.		 MUVAZZAF	 BALYOZ-3	 16	 ONAMA	 HDMKY
	 	 		 		 	 	 	 	 Değ.	ve	Denetleme	Bşk.
	 15	 Yalçın	ERGÜL	 HVKK	 Hv.Plt.Tümg.	 MUVAZZAF	 Hv.Plt.Kur.Alb.		 HvHO	Bölüm	Bşk.	 EMEKLİ	 BALYOZ-3	 16	 ONAMA	 SLVR
	 16	 Mustafa	Erhan	PAMUK	 HVKK	 Hv.Plt.Tuğg.	 MUVAZZAF	 Hv.Plt.Kur.Yb.		 9.	Ana	Jet	Üs	192.Filo	K.	 EMEKLİ	 BALYOZ-2	 16	 ONAMA	 SLVR
	 17	 Mustafa	İLHAN	 HVKK	 Hv.Plt.Tuğg.	 MUVAZZAF	 Hv.Plt.Kur.Yb.		 Genkur.Bşk.lığı	 EMEKLİ	 BALYOZ-3	 16	 ONAMA	 SLVR
	 	 		 		 	 	 	 	 BİLKARDEM	Ş.Md.
	 18	 Mehmet	ELDEM	 HVKK	 Hv.Plt.Tuğg.	 MUVAZZAF	 Hv.Plt.Kur.Yb.	 4’üncü	Ana	Jet	Üs		 MUVAZZAF	 BALYOZ-2	 16	 ONAMA	 MAMAK
	 	 		 		 	 	 	 	 143.	ÖNCEL	Filo	K.	
	 19	 Kubilay	BALOĞLU	 HVKK	 Hv.Plt.Tuğg.	 MUVAZZAF	 Hv.Plt.Kur.Yb.	 Slh.Kuv.Akd.Müdavimi	 MUVAZZAF	 BALYOZ-3	 16	 ONAMA	 HDMKY
	 20	 Yusuf	Ziya	TOKER	 HVKK	 Hv.Mu.Kur.Alb.	 EMEKLİ	 Hv.Mu.Kur.Alb.	 Hv.Harp	Akd.	Öğ.Elemanı	 EMEKLİ	 BALYOZ-1	 18	 ONAMA	 SİNCAN
	 21	 Ahmet	ERDEM	 HVKK	 Hv.Hak.Alb.	 MUVAZZAF	 Hv.Hak.Yb.	 As.Mah.Kd.Hakimi	 MUVAZZAF	 BALYOZ-2	 16	 ONAMA	 HDMKY
	 22	 Ahmet	Zeki	ÜÇOK	 HVKK	 Hv.Hak.Alb.	 MUVAZZAF	 Hv.Hak.Alb.	 2’nci	Hv.Kv.Adli	Müşaviri	 EMEKLİ	 BALYOZ-2	 16	 ONAMA	 SİNCAN
	 23	 Bülent	GÜNÇAL	 HVKK	 Hv.Hak.Alb.	 MUVAZZAF	 Hv.Hak.Alb.	 MSB	As.Adl.İşl.Müfettişi	 MUVAZZAF	 BALYOZ-2	 16	 ONAMA	 MAMAK
	 24	 Erden	ÜLGEN		 HVKK	 Hv.Svn.Kur.Alb.	 EMEKLİ	 Hv.Svn.Kur.Alb.	Hv.Harp	Akd.	Öğ.Elemanı	 EMEKLİ	 BALYOZ-3	 16	 ONAMA	 SLVR
	 25	 Sefer	KURNAZ		 HVKK	 Hv.Müh.Alb.		 EMEKLİ	 Hv.Müh.Alb.		 HvHO	Öğ.Elemanı	 EMEKLİ	 BALYOZ-3	 16	 ONAMA	 SLVR
	 26	 Davut	İsmet	ÇINGI	 HVKK	 Hv.SS.Kur.Alb.	 MUVAZZAF	 Hv.SS.Kur.Yb.	 Hv.Harp	Akd.	Öğ.Elemanı	 MUVAZZAF	 BALYOZ-3	 16	 ONAMA	 MLTP
	 27	 Hakan	BÜYÜK	 HVKK	 Hv.İsth.Alb.	 EMEKLİ	 Hv.İsth.Bnb.	 1’inci	Hv.Kv.İsth.Subayı	 EMEKLİ	 BALYOZ-2	 6	 ONAMA	 SLVR
	 28	 Emin	Hakan	ÖZBEK	 HVKK	 Hv.Hak.Alb.	 EMEKLİ	 Hv.Hak.Bnb.	 Hv.K.As.Mah.As.Savcı	 EMEKLİ	 BALYOZ-2	 13	YIL	4	AY	 ONAMA	 -
	 29	 Berna	DÖNMEZ	 HVKK	 Hv.Öğ.Alb.	 EMEKLİ	 Hv.Öğ.Bnb.	 HvHO	Öğ.Elemanı	 EMEKLİ	 BALYOZ-3	 16	 ONAMA	 B.KÖY



	 SIRA	 ADI	SOYADI	 	KUVVETİ	 	RÜTBESİ	 				TUTUKLANDIĞI		 		2002-2003	 				2002-2003	 		SON	STATÜSÜ	 DAVA	 		10.	ACM	 		YARGITAY	 CEZAEVİ
	 NO	 	 	 	 				ANDAKİ	 			YILINDAKİ	 					YILINDAKİ	 		(MAYIS	 KARARI	 		KARARI
	 	 	 	 	 			STATÜSÜ	 			RÜTBESİ	 					GÖREV	YERİ	 		2014)
	 30	 Çetin	CAN	 HVKK	 Hv.Plt.Kur.Alb.	 MUVAZZAF	 Hv.Plt.Kur.Yb.	 Genkur.Bşk.lığı	GenP.P.Bşk.	 MUVAZZAF	 BALYOZ-3	 16	 ONAMA	 MAMAK
	 31	 Cengiz	KÖYLÜ	 HVKK	 Hv.Per.Kur.Alb.	 MUVAZZAF	 Hv.Per.Kur.Yb.	Hv.Harp	Akd.	Öğ.Elemanı	 MUVAZZAF	 BALYOZ-1	 18	 ONAMA	 HDMKY
	 32	 Mehmet	ERKORKMAZ	 HVKK	 Hv.Plt.Kur.Alb.	 MUVAZZAF	 Hv.Plt.Kur.Bnb	4’üncü	Ana	Jet	Üs	 MUVAZZAF	 BALYOZ-2	 16	 ONAMA	 HDMKY
	 	 	 	 	 	 	 143.	Filo	Hrk.Sb
	 33	 Şenol	BÜYÜKÇAKIR		 HVKK	 Hv.Per.Kur.Alb.	 MUVAZZAF	 Hv.Per.Bnb.	 Hv.Harp	Akd.	Öğrenci	 MUVAZZAF	 BALYOZ-3	 16	 ONAMA	 HDMKY
	 34	 Namık	SEVİNÇ		 HVKK	 Hv.Plt.Kur.Alb.		 MUVAZZAF	 Hv.Plt.Bnb.		 Hv.Harp	Akd.	Öğrenci	 MUVAZZAF	 BALYOZ-3	 16	 ONAMA	 HDMKY
	 35	 Hüseyin	DİLAVER		 HVKK	 Hv.P.Kur.Alb.	 MUVAZZAF	 Hv.P.Yzb.	 Hv.Harp	Akd.	Öğrenci	 MUVAZZAF	 BALYOZ-3	 16	 ONAMA	 HDMKY
	 36	 Gürkan	YILDIZ		 HVKK	 Hv.Plt.Kur.Bnb.	 EMEKLİ	 Hv.Plt.Yzb.	 Hv.Harp	Akd.	Öğrenci	 EMEKLİ	 BALYOZ-3	 16	 ONAMA	 SLVR
	 37	 Osman	BAŞIBÜYÜK		 HVKK	 Hv.Plt.Kur.Alb.		 EMEKLİ	 Hv.Plt.Yzb.	 Hv.Harp	Akd.	Öğrenci	 EMEKLİ	 BALYOZ-3	 16	 ONAMA	 -
	 38	 Yusuf	Volkan	YÜCEL		 HVKK	 Hv.Svn.Kur.Alb		 MUVAZZAF	 Hv.Svn.Yzb.	 Hv.Harp	Akd.	Öğrenci	 MUVAZZAF	 BALYOZ-3	 16	 ONAMA	 MAMAK
	 39	 Cenk	HATUNOĞLU	 HVKK	 Hv.Plt.Kur.Yb.	 MUVAZZAF	 Hv.Plt.Yzb.	 Hv.Harp	Akd.	Öğrenci	 MUVAZZAF	 BALYOZ-3	 16	 ONAMA	 ŞİRİNYER
	 40	 S.	Namık	KURŞUNCU	 HVKK	 Hv.Plt.Kur.Yb.	 MUVAZZAF	 Hv.Plt.Yzb.	 Hv.Harp	Akd.	Öğrenci	 MUVAZZAF	 BALYOZ-3	 16	 ONAMA	 ŞİRİNYER
	 41	 Necdet	Tunç	SÖZEN	 HVKK	 Hv.Plt.Kur.Yb.	 MUVAZZAF	 Hv.Plt.Yzb.	 Hv.Harp	Akd.	Öğrenci	 MUVAZZAF	 BALYOZ-3	 16	 ONAMA	 HDMKY
	 1	 Abdulkadir	ERYILMAZ	 JNDRM	 Tümgeneral	 EMEKLİ	 Tümgeneral	 İst.J.Blg.K.	 EMEKLİ	 BALYOZ-3	 18	 ONAMA	 SLVR
	 2	 Bulut	Ömer	MİMİROĞLU	 JNDRM	 Tuğgeneral	 MUVAZZAF	 J.Alb.	 Edirne	İl	J.K.	 EMEKLİ	 BALYOZ-1	 15	 ONAMA	 	SİNCAN
	 3	 Hanifi	YILDIRIM	 JNDRM		 J.Kur.Alb.	 MUVAZZAF	 J.Kur.Bnb	 İst.J.Blg.K.lığı	Hrk.Asyş.Ş.Md.	 MUVAZZAF	 BALYOZ-1	 18	 ONAMA	 HDMKY
	 4	 Cemal	TEMİZÖZ	 JNDRM	 J.Alb.	 EMEKLİ	 J.Alb.	 Tekirdağ	İl	J.K.	 EMEKLİ	 BALYOZ-1	 18	 ONAMA	 SLVR
	 5	 Hakan	SARGIN	 JNDRM	 J.Kur.Alb.	 EMEKLİ	 J.Bnb.	 K.H.A.	Öğrencisi	 EMEKLİ	 BALYOZ-1	 16	 ONAMA	 SLVR
	 6	 Hüseyin	ÖZÇOBAN	 JNDRM	 J.Kur.Alb.	 MUVAZZAF	 J.Yzb.	 K.H.A.	Öğrencisi	 MUVAZZAF	 BALYOZ-1	 16	 ONAMA	 HASDAL
	 7	 Mustafa	KOÇ	 JNDRM	 J.Kur.Alb.	 MUVAZZAF	 J.Bnb.	 K.H.A.	Öğrencisi	 MUVAZZAF	 BALYOZ-1	 16	 ONAMA	 MAMAK
	 8	 Ali	DEMİR	 JNDRM	 J.Kur.Alb.	 MUVAZZAF	 J.İs.Yzb.	 K.H.A.	Öğrencisi	 MUVAZZAF	 BALYOZ-1	 16	 ONAMA	 MAMAK
	 9	 Kahraman	DİKMEN	 JNDRM	 J.Kur.Alb.	 MUVAZZAF	 J.Yzb.	 K.H.A.	Öğrencisi	 MUVAZZAF	 BALYOZ-1	 16	 ONAMA	 MAMAK
	 10	 Murat	ÖZÇELİK	 JNDRM	 J.Kur.Alb.	 MUVAZZAF	 J.Kur.	Bnb.	 Bursa	J.Blg.K.lığı	 MUVAZZAF	 BALYOZ-1	 18	 ONAMA	 ŞİRİNYER
	 	 	 	 	 	 	 Hrk.Asyş.Ş.Md.
	 11	 Mustafa	ÖNSEL	 JNDRM	 J.Kur.Alb.	 MUVAZZAF	 J.Kur.Yb.	 Bursa	J.Blg.K.Kur.Bşk.	 MUVAZZAF	 BALYOZ-1	 18	 ONAMA	 MAMAK
	 12	 Kubilay	AKTAŞ	 JNDRM	 J.Alb.	 EMEKLİ	 J.Alb.		 İst.J.Blg.K.lığı.İsth.Ş.Md.	 EMEKLİ	 BALYOZ-1	 18	 ONAMA	 SLVR
	 13	 A.	Cüneyt	KÜSMEZ	 JNDRM	 J.Kur.Alb.	 MUVAZZAF	 J.Yzb.		 K.H.A.	Öğrencisi	 MUVAZZAF	 BALYOZ-3	 16	 ONAMA	 MAMAK
	 14	 Ahmet	HACIOĞLU	 JNDRM	 J.Kur.Alb.	 MUVAZZAF	 J.Yzb.	 K.H.A.	Öğrencisi	 MUVAZZAF	 BALYOZ-3	 16	 ONAMA	 MAMAK
	 15	 Aziz	YILMAZ	 JNDRM	 J.Kur.Alb.	 MUVAZZAF	 J.Yzb.	 K.H.A.	Öğrencisi	 MUVAZZAF	 BALYOZ-3	 16	 ONAMA	 MAMAK
	 16	 Erhan	KUBAT	 JNDRM	 J.Kur.Alb.	 MUVAZZAF	 J.Kur.Yb.	 K.H.A.	Öğretim	Elemanı	 MUVAZZAF	 BALYOZ-3	 16	 ONAMA	 MAMAK
	 17	 Oğuz	TÜRKSOYU	 JNDRM	 J.Kur.Alb.	 MUVAZZAF	 J.Yzb.	 K.H.A.	Öğrencisi	 MUVAZZAF	 BALYOZ-3	 13	YIL	4	AY	 ONAMA	 ŞİRİNYER
	 18	 Yusuf	KELLELİ	 JNDRM	 J.Kur.Yb.	 MUVAZZAF	 J.Yzb.	 K.H.A.	Öğrencisi	 MUVAZZAF	 BALYOZ-1	 16	 ONAMA	 MAMAK
	 19	 Hüseyin	TOPUZ	 JNDRM	 J.Kur.Yb.	 MUVAZZAF	 J.Yzb.	 K.H.A.	Öğrencisi	 MUVAZZAF	 BALYOZ-1	 16	 ONAMA	 MAMAK
	 20	 Yüksel	GÜRCAN	 JNDRM	 J.Yb.	 MUVAZZAF	 J.Yzb.	 Bursa	İl	J.K.lığı	İsth.Ş.Md.	 MUVAZZAF	 BALYOZ-1	 16	 ONAMA	 MAMAK
	 	21	 Nail	İLBEY	 JNDRM	 J.Kur.Yb.	 MUVAZZAF	 J.Yzb.	 K.H.A.	Öğrencisi	 MUVAZZAF	 BALYOZ-3	 16	 ONAMA	 MAMAK
	 22	 Özgür	Ecevit	TAŞÇI	 JNDRM	 J.Bnb.	 MUVAZZAF	 J.Ütğm.	 İst.J.Blg.K.lığı	E.	Gör.		 MUVAZZAF	 BALYOZ-3	 13	YIL	4	AY	 ONAMA	 HASDAL
       Yüksek	Lisans	Eğitimi
	 23	 Erdinç	ATİK	 JNDRM	 J.Yzb.	 MUVAZZAF	 J.Tğm.	 İst.	Halkalı	J.Komd.	 MUVAZZAF	 BALYOZ-1	 16	 ONAMA	 MAMAK
	 	 	 	 	 	 	 A.K.lığı	Tk.K.
	 24	 Mehmet	ULUTAŞ	 JNDRM	 J.Ütğm.	 EMEKLİ	 J.Ütğm	 Kocaeli	İl	J.K.lığı	E.Gör.		 EMEKLİ	 BALYOZ-1	 16	 ONAMA	 SLVR
	 	 TOPLAM:	237	 		 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 NOT:	BULUNULAN	CEZAEVLERİ	NAKİLLER	NEDENİYLE	DEĞİŞİKLİK	GÖSTEREBİLİR.



 SIRA ADI   KUVVETİ	 RÜTBESİ	 	TUTUKLANDIĞI	 2002-2003	 2002-2003	 			SON	 DAVA	 	10.	ACM	 	YARGITAY
	 NO	 SOYADI	 	 	 ANDAKİ	 YILINDAKİ	 YILINDAKİ	 			STATÜSÜ	 	 KARARI	 	KARARI
	 	 	 	 	 STATÜSÜ	 RÜTBESİ	 GÖREV	YERİ	 		 (MAYIS	2014)
	 1	 Tevfik	ÖZKILIÇ	 KKK	 Korgeneral	 MUVAZZAF	 Tuğgeneral	 KKK	Eğt.	ve	Ok.D.Bşk.	 EMEKLİ	 BALYOZ-3	 16	 BOZMA*
	 2	 Abdulah	DALAY	 KKK	 Tümgeneral	 MUVAZZAF	 Tuğgeneral	 	52.	Zırhlı	Tugay	Komutanı	 EMEKLİ	 BALYOZ-1	 18	 BOZMA*
	 3	 Nurettin	IŞIK	 KKK	 Tümgeneral	 MUVAZZAF	 Kur.Alb.	 5	nci	Komd.	A.	K.	 EMEKLİ	 BALYOZ-1	 13	YIL	4	AY	 BOZMA
	 4	 Gökhan	GÖKAY	 KKK	 Tuğgeneral	 MUVAZZAF	 Kur.	Alb.	 Kr.	Harp	Ak.	Hrk.	ve	 EMEKLİ	 BALYOZ-1	 16	 BOZMA
	 	 	 	 	 	 	 İsth.	A.B.D.	Öğt.	E.
	 5	 Hakan	AKKOÇ	 KKK	 Tuğgeneral	 MUVAZZAF	 Kur.Yb.	 66	ncı	Zh.	Tug.	1	nci	Mknz.	P.	Tb.	K.	 EMEKLİ	 BALYOZ-1	 16	 BOZMA
	 6	 Kasım	ERDEM	 KKK	 Tuğgeneral	 MUVAZZAF	 Kur.Alb.	 3	ncü	Kor.(HRF)	Kh.	Ds.	Gr.	K.	 EMEKLİ	 BALYOZ-1	 13	YIL	4	AY	 BOZMA
	 7	 Suat	DÖNMEZ	 KKK	 Tuğgeneral	 MUVAZZAF	 Kur.Yb.	 3	ncü	Kor.(HRF)	Hrk.	Ş.	 EMEKLİ	 BALYOZ-3	 13	YIL	4	AY	 BOZMA
	 8	 Ahmet	ŞENTÜRK	 KKK	 Mu.Kur.Alb.	 EMEKLİ	 Mu.Kur.Alb.	 55	nci	Mknz.	P.	Tug.	K.	Kur.	Bşk.	 EMEKLİ	 BALYOZ-1	 13	YIL	4	AY	 BOZMA
	 9	 Ahmet	TOPDAĞI	 KKK	 Topçu	Kur.Alb.	 MUVAZZAF	 Kur.Alb.	 33	ncü	Mknz.	P.	Tug.	K.	Yrdc.	 EMEKLİ	 BALYOZ-1	 13	YIL	4	AY	 BOZMA
	 10	 Ahmet	TUNCER	 KKK	 Topçu	Kur.Alb.		 MUVAZZAF	 Kur.Yb.	 54	ncü	Mknz.	P.	Tug.	2	nci	Tnk.Tb.	K.	 MUVAZZAF	 BALYOZ-1	 16	 BOZMA
	 11	 Ali	İhsan	ÇUHADAROĞLU	 KKK	 P.Kur.Alb.	 EMEKLİ	 P.Kur.Alb.	 15	nci	Kor.	K.	Loj.	Ş.	Md.	 EMEKLİ	 BALYOZ-1	 16	 BOZMA
	 12	 Ali	Rıza	SÖZEN	 KKK	 P.Kur.Alb.	 MUVAZZAF	 P.Kur.Alb.	 4	ncü	Mknz.	P.	Tug.	K.	Yrdc.	 EMEKLİ	 BALYOZ-1	 16	 BOZMA
	 13	 Aytekin	CANDEMİR	 KKK	 Topçu	Kur.Alb.		 MUVAZZAF	 Kur.Yb.	 Harp	Ak.K.Öğrt.Bşk.Öğrt.Pl.Ş.Pl.Sb.	 EMEKLİ	 BALYOZ-1	 16	 BOZMA
	 14	 Bahtiyar	ERSAY	 KKK	 Topçu	Kur.Alb.		 MUVAZZAF	 Topçu	Yzb.	 Kr.	Harp	Ak.	K.	Öğr.	Sb.	2.Snf.		 MUVAZZAF	 BALYOZ-1	 16	 BOZMA
	 15	 Barbaros	KASAR	 KKK	 P.Kur.Alb.		 MUVAZZAF	 Lv.Bnb.	 Kr.	Harp	Ak.	K.	Öğr.	Sb.	2.Snf.		 MUVAZZAF	 BALYOZ-1	 16	 BOZMA
	 16	 Burhan	GÖĞCE	 KKK	 Topçu	Kur.Alb.		 MUVAZZAF	 Kur.Bnb.	 3	ncü	Kor.(HRF)	İd.	Yarbaşkanlığı	 MUVAZZAF	 BALYOZ-1	 16	 BOZMA	
	 17	 Can	BOLAT	 KKK	 Per.Kur.Alb.		 MUVAZZAF	 Per.Yzb.	 Kr.	Harp	Ak.	K.	Öğr.	Sb.	1.Snf.		 MUVAZZAF	 BALYOZ-3	 16	 BOZMA
	 18	 Cemal	CANDAN	 KKK	 Hv.Svn.Kur.Alb.		 MUVAZZAF	 Kur.Yb.	 65	nci	Mknz.	P.Tug.	Tnk.	Tb.K.	 EMEKLİ	 BALYOZ-1	 16	 BOZMA
	 19	 Cüneyt	SARIKAYA	 KKK	 Kr.Plt.Kur.Alb.	 MUVAZZAF	 Kr.Plt.Yzb	 Kr.	Harp	Ak.	K.	Öğr.	Sb.	2.Snf.		 MUVAZZAF	 BALYOZ-3	 16	 BOZMA
	 20	 Doğan	Fatih	KÜÇÜK	 KKK	 Kr.Plt.Kur.Alb.	 MUVAZZAF	 Kur.Bnb.	 1	nci	Zh.	Tug.	K.	Hrk.	ve	Eğt.	Ş.	Md.	 MUVAZZAF	 BALYOZ-1	 16	 BOZMA
	 21	 Erhan	KURANER	 KKK	 Per.Alb.	 MUVAZZAF	 Per.Yzb.	 1	nci	Or.	Per.	Bşk.	Mrk.	Ş.	 MUVAZZAF	 BALYOZ-1	 16	 BOZMA
	 22	 Fatih	ALTUN	 KKK	 Topçu	Kur.Alb.		 MUVAZZAF	 Kur.Bnb.	 3	ncü	Mknz.	P.Tak.Tüm.K.	Hrk.	Eğt.	Ş.	 EMEKLİ	 BALYOZ-1	 16	 BOZMA
	 23	 Fatih	Musa	ÇINAR	 KKK	 Topçu	Kur.Alb.		 MUVAZZAF	 Kur.Alb.	 Kr.	Harp	Ak.	Hrk.	ve	İsth.	A.B.D.Öğt.	E..	 EMEKLİ	 BALYOZ-1	 16	 BOZMA
	 24	 Fuat	PAKDİL	 KKK	 Ulş.Alb.	 EMEKLİ	 Ulş.Alb.	 15	nci	Kor.	Sef.	Ş.	Md.	 EMEKLİ	 BALYOZ-1	 16	 BOZMA
	 25	 Gökhan	Murat	ÜSTÜNDAĞ	 KKK	 Topçu	Kur.Alb.	 EMEKLİ	 Kur.Bnb.	 65	nci	Mknz.	P.	Tug.	K.Hrk.	Eğt.	Ş.	Md.	 EMEKLİ	 BALYOZ-1	 13	YIL	4	AY	 BOZMA
	 26	 Halil	YILDIZ	 KKK	 Per.Alb.	 EMEKLİ	 Per.Alb.	 1	nci	Or.	MEBS	K.	Hrk.	Eğt.Sb.	 ŞEHİT	 BALYOZ-1	 16	 BOZMA
	 27	 Hamdi	POYRAZ	 KKK	 Tnk.Kur.Alb.	 EMEKLİ	 Kur.Alb.	 Harp	Ak.	K.	ABAM	Pl.	Koord.	Ş.	Md.	 EMEKLİ	 BALYOZ-1	 16	 BOZMA
	 28	 Harun	ÖZDEMİR	 KKK	 Topçu	Kur.Alb.	 EMEKLİ	 Kur.Alb.	 1	nci	P.	Tug.	Kur.	Bşk.	 EMEKLİ	 BALYOZ-1	 16	 BOZMA
	 29	 Hasan	Basri	ASLAN	 KKK	 P.Kur.Alb.		 MUVAZZAF	 Kur.Alb.	 2	nci	Kor.	K.	Hrk.	ve	Eğt.	Ş.	Md.	 EMEKLİ	 BALYOZ-1	 16	 BOZMA
	 30	 Hasan	Hakan	DERELİ	 KKK	 Topçu	Kur.Alb.	 EMEKLİ	 Kur.Alb.	 Harp	Ak.	Öğt.	Bşk.	Ölç.	ve	Değ.	Ş.	Md.	 EMEKLİ	 BALYOZ-1	 16	 BOZMA
	 31	 Hasan	NURGÖREN	 KKK	 Mu.Kur.Alb.		 MUVAZZAF	 Mu.Bnb.	 Kr.	Harp	Ak.	K.	Öğr.	Sb.	2.	Snf.		 MUVAZZAF	 BALYOZ-1	 16	 BOZMA
	 32	 İkrami	ÖZTURAN	 KKK	 İs.Kur.Alb.		 MUVAZZAF	 Kur.Yb.	 52	nci	Zh.	Tüm.	K.	6	ncı	Mot.	P.	A.	 MUVAZZAF		 BALYOZ-1	 16	 BOZMA
	 33	 İlkay	NERAT	 KKK	 P.Kur.Alb.		 MUVAZZAF	 Kur.Yb.	 8	nci	Mknz.	P.	Tug.	K.	Emrine	 EMEKLİ	 BALYOZ-1	 16	 BOZMA
	 34	 İsmet	KIŞLA	 KKK	 Topçu	Kur.Alb.		 MUVAZZAF	 Topçu	Kur.Alb.		 3.	Kol.	K.	Yrd.cılığı	ve	52.	Zırhlı		 EMEKLİ	 BALYOZ-1	 16	 BOZMA*
	 	 	 	 	 	 	 Tüm.Hrk.	ve	Eğt.Ş.Md.	
	 35	 Kemal	DİNÇER	 KKK	 P.Kur.Alb.	 EMEKLİ	 Kur.Alb.	 Eğitim	Şube	Müdürü		 EMEKLİ	 BALYOZ-1	 16	 BOZMA
	 36	 Levent	ERGÜN	 KKK	 P.Kur.Alb.	 MUVAZZAF	 Kur.Bnb.	 Kr.	Harp	Ak.	K.	Em.	 MUVAZZAF	 BALYOZ-3	 13	YIL	4	AY	 BOZMA
	 37	 Mehmet	Alper	ŞENGEZER	 KKK	 Tnk.Kur.Alb.	 MUVAZZAF	 Kur.Bnb.	 3	ncü	Kor.(HRF)	Kh.	Gensek.Ks.A	 MUVAZZAF	 BALYOZ-1	 16	 BOZMA
	 38	 M.	Kemal	GÖNÜLDAŞ	 KKK	 Mu.Alb.	 EMEKLİ	 Mu.Alb.	 1	nci	Or.MEBS.Bşk.Mu.Pl.ve	Hrk.Ş.Md.	 EMEKLİ	 BALYOZ-1	 16	 BOZMA
	 39	 Muharrem	Selçuk	ÜNAL	 KKK	 Topçu	Kur.Alb.	 EMEKLİ	 Kur.Alb.	 3	ncü	Mknz.	P.Tak.	Tüm.	K.	Kur.	Bşk.	 EMEKLİ	 BALYOZ-3	 16	 BOZMA
	 40	 Murat	ATAÇ	 KKK	 Tnk.Kur.Alb.	 MUVAZZAF	 Tnk.Yzb.	 Kr.	Harp	Ak.	K.	Öğr.	Sb.	1.	Snf.		 MUVAZZAF	 BALYOZ-1	 16	 BOZMA
	 41	 M.	Erdal	HAMZAOĞULLARI	 KKK	 Mu.Kur.Alb.		 MUVAZZAF	 Kur.Bnb.	 3	ncü	Kor.(HRF)	İsth.	Ş.	 MUVAZZAF	 BALYOZ-1	 16	 BOZMA
	 42	 Mümtaz	CAN	 KKK	 Topçu	Kur.Alb.	 EMEKLİ	 Kur.Alb.	 54	ncü	Mknz.	P.	Tug.	K.	Yrdc.	 EMEKLİ	 BALYOZ-1	 13	YIL	4	AY	 BOZMA
	 43	 Namık	KOÇ	 KKK	 Tnk.Kur.Alb.	 EMEKLİ	 Kur.Alb.	 1	nci	P.	Tug.	K.	Yrdc.	ve	KandıraGrn.K.	 EMEKLİ	 BALYOZ-1	 16	 BOZMA
	 44	 Nihat	ÖZKAN	 KKK	 Mu.Kur.Alb.		 MUVAZZAF	 Mu.Bnb.	 Kr.	Harp	Ak.	K.	Öğr.	Sb.	2.Snf.		 EMEKLİ	 BALYOZ-1	 16	 BOZMA
	 45	 Orkun	GÖKALP	 KKK	 Mu.Alb.		 MUVAZZAF	 Mu.Bnb.	 1	nci	Or.	MEBS.	Bşk.	Mu.İşl.	ve	Emn.Ş.	 EMEKLİ	 BALYOZ-1	 16	 BOZMA
	 46	 Recai	ELMAZ	 KKK	 P.Kur.Alb.	 EMEKLİ	 Kur.Alb.	 33	ncü	Mknz.	P.	Tug.	K.	Kur.	Bşk.	 EMEKLİ	 BALYOZ-1	 13	YIL	4	AY	 BOZMA
	 47	 Refik	Hakan	TUFAN	 KKK	 Mu.Alb.	 EMEKLİ	 Mu.Bnb.	 1	nci	Or.	MEBS	K.	 EMEKLİ	 BALYOZ-1	 16	 BOZMA
	 48	 Sami	YÜKSEL	 KKK	 Topçu	Kur.Alb.		 MUVAZZAF	 Kur.Bnb.	 8	nci	Mknz.P.Tug.	K.	Hrk.	Eğt.	Ş.Md.V.	 MUVAZZAF	 BALYOZ-3	 16	 BOZMA
	 49	 Sırrı	YILMAZ	 KKK	 Topçu	Kur.Alb.		 MUVAZZAF	 Topçu	Bnb.	 Kr.	Harp	Ak.	K.	Öğr.	Sb.	2.Snf.		 MUVAZZAF	 BALYOZ-1	 16	 BOZMA
	 50	 Süha	CİVAN	 KKK	 Topçu	Kur.Alb.		 MUVAZZAF	 Topçu	Yzb.	 Kr.	Harp	Ak.	K.	Öğr.	Sb.	1.Snf.		 MUVAZZAF	 BALYOZ-3	 16	 BOZMA
	 51	 Turgay	Bülent	GÖKTÜRK	 KKK	 Tnk.Kur.Alb.	 EMEKLİ	 Kur.Alb.	 Kr.	Harp	Ak.	Hrk.	ve	İsth.	A.B.D.Öğt.	E.	 EMEKLİ	 BALYOZ-3	 13	YIL	4	AY	 BOZMA
	 52	 Veli	Murat	TULGA	 KKK	 Mu.Kur.Alb.		 MUVAZZAF	 Kur.Bnb.	 95	nci	Zh.	Tug.	K.	Loj.	Ş.	Md.	 MUVAZZAF	 BALYOZ-1	 16	 BOZMA
	 53	 Yaşar	DİLBER	 KKK	 Topçu	Kur.Alb.	 MUVAZZAF	 Kur.Bnb.	 18	nci	Zh.	Tug.	K.	Loj.	Ş.	Md.	 MUVAZZAF	 BALYOZ-3	 16	 BOZMA
	 54	 Yüksel	GAMSIZ	 KKK	 P.Kur.Alb.	 EMEKLİ	 Kur.Alb.	 5	nci	Kor.	K.	Kur.	Bşk.	 EMEKLİ	 BALYOZ-3	 16	 BOZMA
	 55	 Zafer	KARATAŞ	 KKK	 Mu.Kur.Alb.		 MUVAZZAF	 Kur.Yb.	 Kr.	Harp	Ak.	Hrk.	ve	İsth.	A.B.D.Öğt.	E..	 MUVAZZAF	 BALYOZ-1	 16	 BOZMA

BALYOZ KUMPASI – CEZASI BOZULANLAR



 SIRA ADI   KUVVETİ	 RÜTBESİ	 	TUTUKLANDIĞI	 2002-2003	 2002-2003	 			SON	 DAVA	 	10.	ACM	 	YARGITAY
	 NO	 SOYADI	 	 	 ANDAKİ	 YILINDAKİ	 YILINDAKİ	 			STATÜSÜ	 	 KARARI	 	KARARI
	 	 	 	 	 STATÜSÜ	 RÜTBESİ	 GÖREV	YERİ	 		 (MAYIS	2014)
	 56	 Erdoğan	KOÇOĞLU	 KKK	 Topçu	Kur.Yb.	 MUVAZZAF	 Topçu	Yzb.	 Kr.	Harp	Ak.	K.	Öğr.	Sb.	1.Snf.		 MUVAZZAF	 BALYOZ-3	 16	 BOZMA
	 57	 Mustafa	YUVANÇ	 KKK	 İs.Kur.Yb.	 MUVAZZAF	 İs.Yzb.	 Kr.	Harp	Ak.	K.	Öğr.	Sb.	1.Snf.		 MUVAZZAF	 BALYOZ-1	 16	 BOZMA
	 58	 Nedim	ULUSAN	 KKK	 P.Kur.Yb.	 MUVAZZAF	 P.Yzb.	 Kr.	Harp	Ak.	K.	Öğr.	Sb.	1.Snf.		 MUVAZZAF	 BALYOZ-1	 16	 BOZMA
	 59	 Timuçin	ERASLAN	 KKK	 Mu.Yb.	 MUVAZZAF	 Mu.Yzb.	 66	ncı	Zh.	Tug.	Mu.	Bl.	K.	 MUVAZZAF	 BALYOZ-1	 16	 BOZMA
	 60	 Behçet	Alper	GÜNEY	 KKK	 Mu.Bnb.	 MUVAZZAF	 Mu.Ütğm.	 1	nci	P.	Tug.	Mu.	Bl.	K.	 MUVAZZAF	 BALYOZ-1	 16	 BOZMA
	 61	 Soydan	GÖRGÜLÜ	 KKK	 Hv.Svn.Kur.Bnb.	 MUVAZZAF	 Hv.Svn.Ütğm.	Kr.	Harp	Ak.	K.	Öğr.	Sb.	2.Snf.		 MUVAZZAF	 BALYOZ-1	 16	 BOZMA
	 62	 Yunus	Nadi	ERKUT	 KKK	 Per.Bnb.	 MUVAZZAF	 Per.Yzb.	 1	nci	Or.	Hrk.	Bşk.	Sef.	Ş.	Per.	Sef.	Sb.	 MUVAZZAF	 BALYOZ-1	 16	 BOZMA
	 63	 Dursun	Tolga	KAPLAMA	 KKK	 Hv.Svn.Yzb.	 MUVAZZAF	 Hv.Svn.ütğm.	 3	ncü	Or.	Hv.	Svn.	Top.	Tb.	 MUVAZZAF	 BALYOZ-1	 16	 BOZMA
	 1	 Ahmet	TÜRKMEN	 DENİZ	 Tuğamiral	 MUVAZZAF	 Dz.Kur.Alb.	 DZ.K.K.HRK.BŞK.LIĞI	 EMEKLİ	 BALYOZ-1	 16	 BOZMA
	 2	 Levent	GÖRGEÇ	 DENİZ	 Tuğamiral	 MUVAZZAF	 Dz.Kur.Yb.	 TCG	TURGUTREİS	K.	 EMEKLİ	 BALYOZ-1	 18	 BOZMA
	 3	 Ahmet	Necdet	DOLUEL	 DENİZ	 Dz.Kur.Alb.	 MUVAZZAF	 Dz.Kur.Yzb.	 MAYIN	FİLOSU	K.LIĞI	 MUVAZZAF	 BALYOZ-1	 16	 BOZMA*
	 4	 Bora	SERDAR	 DENİZ	 Dz.Kur.Alb.	 MUVAZZAF	 Dz.Kur.Yb.	 DZ.ALTI	FL.K.LIĞI	 MUVAZZAF	 BALYOZ-1	 18	 BOZMA
	 5	 Cumhur	ERYÜKSEL	 DENİZ	 As.Hak.Alb.		 MUVAZZAF	 As.Hak.Bnb.	 Dz.K.K.	Askeri	Savcı	 MUVAZZAF	 BALYOZ-2	 16	 BOZMA*
	 6	 Hasan	GÜLKAYA	 DENİZ	 Dz.Alb.	 MUVAZZAF	 Dz.Bnb.	 Dz.K.K.lığı	Per	Bşk.lığı	 MUVAZZAF	 BALYOZ-1	 18	 BOZMA
	 7	 Hakan	ILICA	 DENİZ	 Dz.Yb.	 MUVAZZAF	 Dz.Yzb.	 TCG	KEMALREİS	 MUVAZZAF	 BALYOZ-3	 16	 BOZMA*
	 8	 Şafak	DURUER	 DENİZ	 Dz.Kur.Yb.	 MUVAZZAF	 Dz.Yzb.	 Dz.K.K.lığı	Per	Bşk.lığı	 MUVAZZAF	 BALYOZ-1	 16	 BOZMA*
	 9	 Tülay	DELİBAŞ	 DENİZ	 As.Hak.Yb.		 MUVAZZAF	 As.Hak.Yzb.	 Genkur	Ask.Sav.Yrd.	 EMEKLİ	 BALYOZ-2	 13	YIL	4	AY	 BOZMA*
	 10	 Doğan	UYSAL	 DENİZ	 As.Hak.Bnb.		 MUVAZZAF	 As.Hak.Yzb.	 Askeri	Yarg.	Tetk.Hak.	 MUVAZZAF	 BALYOZ-2	 16	 BOZMA*
	 11	 Adem	CEYLAN	 DENİZ	 Dz.P.Bçvş.	 MUVAZZAF	 DZ.P.BÇVŞ.	 DONANMA	K.LIĞI	 MUVAZZAF	 BALYOZ-3	 13	YIL	4	AY	 BOZMA*
	 12	 Bülent	AKALIN		 DENİZ	 Mot.Bçvş	 MUVAZZAF	 MOT.BÇVŞ.	 TCG	SALİHREİS		 MUVAZZAF	 BALYOZ-3	 16	 BOZMA*
	 13	 İlker	YUNUS		 DENİZ	 Eln.Bçvş.	 MUVAZZAF	 Eln.Bçvş.	 Donanma	K.lığı	 MUVAZZAF	 BALYOZ-3	 16	 BOZMA*
	 14	 Kenan	YÜCE		 DENİZ	 Rad.	Bçvş.		 MUVAZZAF	 Rad.	Bçvş.		 TCG	GELİBOLU	 MUVAZZAF	 BALYOZ-3	 13	YIL	4	AY	 BOZMA*
	 15	 Canatan	TURGUT		 DENİZ	 Y/S	Kd.Üçvş		 MUVAZZAF	 Y/S	Kd.Üçvş		 Donanma	K.lığı	 MUVAZZAF	 BALYOZ-3	 13	YIL	4	AY	 BOZMA*
	 16	 Murat	DÜLEK	 DENİZ	 Rad.Kd.Üçvş		 MUVAZZAF	 Rad.Kd.Üçvş		 Donanma	K.lığı	 MUVAZZAF	 BALYOZ-3	 13	YIL	4	AY	 BOZMA*
	 17	 Cafer	UYAR	 DENİZ	 İda.Üçvş	 MUVAZZAF	 İda.Üçvş	 Karamürsel	Eğitim	Mrk.	K.lığı	 MUVAZZAF	 BALYOZ-3	 13	YIL	4	AY	 BOZMA*
	 18	 Tuncay	KÜÇÜK		 DENİZ	 Elk.Üçvş		 MUVAZZAF	 Elk.Üçvş		 TCSG-68	 MUVAZZAF	 BALYOZ-3	 16	 BOZMA*
	 1	 Halil	HELVACIOĞLU	 JNDRM	 Tümgeneral	 MUVAZZAF	 Tuğg.	 J.Gn.K.lığı/Ankara	 MUVAZZAF	 BALYOZ-1	 18	 BOZMA*
	 2	 Ali	AYDIN	 JNDRM	 Tuğgeneral	 MUVAZZAF	 J.Kur.Alb.	 Balıkesir	İl	J.K.	 EMEKLİ	 BALYOZ-1	 18	 BOZMA*
	 3	 Abdurrahman	BAŞBUĞ	 JNDRM	 J.Bnb.	 MUVAZZAF	 J.Yzb.	 Balıkesir	İl	J.K.lığı	Emrinde	Görevli	 MUVAZZAF	 BALYOZ-1	 16	 BOZMA*
	 4	 Gökhan	ÇİLOĞLU	 JNDRM	 J.Bnb.	 MUVAZZAF	 J.Ütğm.	 Balıkesir	İl	J.K.lığı	Emrinde	Görevli	 MUVAZZAF	 BALYOZ-1	 16	 BOZMA*
	 5	 Hüseyin	POLATSOY	 JNDRM	 J.Bnb.	 MUVAZZAF	 J.Yzb.	 Edirne	İl	J.K.lığı	Emrinde	Göevli	 MUVAZZAF	 BALYOZ-1	 16	 BOZMA*
	 1	 Güllü	SALKAYA	 Devlet		 	 	 	 Harp	Ak.K.lığı	 	 BALYOZ-3	 16	 BOZMA*
	 	 	 Memuru
	 2	 Ömer	Faruk	Ağa	YARMAN	 SİVİL	 		 	 		 	 	 BALYOZ-3	 13	YIL	4	AY	 BOZMA*
			 	 TOPLAM:	88	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		
	 	 	NOT:	1.	BOZMA*:	“BERAAT	KARARI	VERİLMESİ	GEREKTİĞİ”	GEREKÇESİYLE		 	 	 	 	 	 	
							2.	BOZMA:	“İLGİLİ	MADDELER	GEREĞİNCE	CEZA	VERİLMESİNE	YER	OLMADIĞI”	GEREKÇESİYLE	



 SIRA ADI  KUVVETİ	 RÜTBESİ	 	TUTUKLANDIĞI	 2002-2003	 2002-2003	 			SON	 DAVA	 	10.	ACM	 	YARGITAY
	 NO	 SOYADI	 	 	 ANDAKİ	 YILINDAKİ	 YILINDAKİ	 			STATÜSÜ	 	 KARARI	 	KARARI
	 	 	 	 	 STATÜSÜ	 RÜTBESİ	 GÖREV	YERİ	 		 (MAYIS	2014)
	 1	 A.Zafer	ARISOY	 KKK	 Topçu	Alb.	 TUTUKLANMADI	 Topçu	Alb.	 1.Ordu	K.lığı	İsth.Ş.	Güvenlik	Sb.	 EMEKLİ	 BALYOZ-1	 BERAAT	 BERAAT
	 1	 Serhat	DİZDAROĞLU	 DENİZ	 Dz.Kur.Alb	 TUTUKLANMADI	 Dz.Kur.Bnb.	 TCG	ORUÇREİS	 MUVAZZAF	 BALYOZ-3	 BERAAT	 BERAAT
	 2	 Erdinç	YILDIZ	 DENİZ	 İsth.Bçvş	 TUTUKLANMADI	 İSTH.ÜÇVŞ	 Donanma	K.lığı.	İKK.Ş.	 MUVAZZAF	 BALYOZ-3	 BERAAT	 BERAAT
	 1	 Hüseyin	BAKIR	 JNDRM	 J.Alb.	 TUTUKLANMADI	 J.Bnb.	 İst.Halkalı	J.Komd.A.K.lığı	Em.G.	 EMEKLİ	 BALYOZ-1	 BERAAT	 BERAAT
	 2	 Ahmet	ÇETİN	 JNDRM	 J.Bnb.	 TUTUKLANMADI	 J.Ütğm.	 Kocaeli	İl	J.K.lığı	Komd.Bl.K.lığı		 MUVAZZAF	 BALYOZ-1	 BERAAT	 BERAAT
	 	 	 	 	 	 	 Emrinde	Görevli
	 3	 Ahmet	YANARAL	 JNDRM	 J.Bnb.	 TUTUKLANMADI	 J.Ütğm.	 İst.Halkalı	J.Komd.A.K.lığı	 MUVAZZAF	 BALYOZ-1	 BERAAT	 BERAAT
	 	 	 	 	 	 	 Emrinde	Görevli
	 4	 Eyüp	AKTAŞ	 JNDRM	 J.Bnb.	 TUTUKLANMADI	 J.Tğmn:	 İst.İl	J.K.lığı	Emrinde	Görevli	 MUVAZZAF	 BALYOZ-3	 BERAAT	 BERAAT
	 5	 Levent	GÜLDOĞUŞ	 JNDRM	 J.Bnb.	 TUTUKLANMADI	 J.Ütğm.	 Kırklareli	İl	J.K.lığı	Emrinde	Görevli	 MUVAZZAF	 BALYOZ-1	 BERAAT	 BERAAT
	 6	 Mustafa	AYDIN		 JNDRM	 J.Bnb.	 TUTUKLANMADI	 J.Ütğm.	 İst.Halkalı	J.Kmd.A.K.lığı	Emrinde	Gör.	 MUVAZZAF	 BALYOZ-1	 BERAAT	 BERAAT
	 7	 Altan	DİKMEN	 JNDRM	 J.Yzb.	 TUTUKLANMADI	 J.Ütğm.	 İst.Halkalı	J.Komd.A.K.lığı	Em.G.	 MUVAZZAF	 BALYOZ-1	 BERAAT	 BERAAT
	 8	 Uğur	ÜSTEK	 JNDRM	 J.Yzb.	 TUTUKLANMADI	 J.Yzb.	 Çanakkale	İl	J.K.lığı	Emrinde	Görevli	 MUVAZZAF	 BALYOZ-1	 BERAAT	 BERAAT
	 9	 Abdil	AKÇA	 JNDRM	 J.Astsb.	 TUTUKLANMADI	 J.Astsb.	 İst.Halkalı	J.Komd.A.K.lığı	Emrinde	G.	 MUVAZZAF	 BALYOZ-1	 BERAAT	 BERAAT
	 10	 Ali	GÜNGÖR	 JNDRM	 J.Astsb.	 TUTUKLANMADI	 J.Astsb.	 Kırklareli	İl	J.K.lığı	Emrinde	G.	 MUVAZZAF	 BALYOZ-1	 BERAAT	 BERAAT
	 11	 Arif	BIYIKLI	 JNDRM	 J.Astsb.	 TUTUKLANMADI	 J.Astsb.	 Edirne	İl	J.K.lığı	Emrinde	Görevli	 MUVAZZAF	 BALYOZ-1	 BERAAT	 BERAAT
	 12	 Duran	AYHAN	 JNDRM	 J.Astsb.	 TUTUKLANMADI	 J.Astsb.	 Bursa	İl	J.K.lığı	Emrinde	Görevli	 MUVAZZAF	 BALYOZ-1	 BERAAT	 BERAAT
	 13	 Embiya	ŞEN	 JNDRM	 J.Astsb.	 TUTUKLANMADI	 J.Astsb.	 Kırklareli	İl	J.K.lığı	Emrinde	G.	 MUVAZZAF	 BALYOZ-1	 BERAAT	 BERAAT
	 14	 Erdal	YILDIRIM	 JNDRM	 J.Astsb.	 TUTUKLANMADI	 J.Astsb.	 Kırklareli	İl	J.K.lığı	Emrinde	G.	 MUVAZZAF	 BALYOZ-3	 BERAAT	 BERAAT
	 15	 Erol	ERSAN	 JNDRM	 J.Astsb.	 TUTUKLANMADI	 J.Astsb.	 Bilecik	J.Eğt.Tug.K.lığıEmrnde	G.	 MUVAZZAF	 BALYOZ-1	 BERAAT	 BERAAT
	 16	 Ertan	KARAGÖZLÜ	 JNDRM	 J.Astsb.	 TUTUKLANMADI	 J.Astsb.	 Edirne	İl	J.K.lığı	Emrinde	Görevli	 MUVAZZAF	 BALYOZ-1	 BERAAT	 BERAAT
	 17	 Fikret	COŞKUN	 JNDRM	 J.Astsb.	 TUTUKLANMADI	 J.Astsb.	 İst.Halkalı	J.Komd.A.K.lığı	Emrinde	G.	 MUVAZZAF	 BALYOZ-1	 BERAAT	 BERAAT
	 18	 Hakan	ÖKTEM	 JNDRM	 J.Astsb.	 TUTUKLANMADI	 J.Astsb.	 Balıkesir	İl	J.K.lığı	Emrinde	G.	 MUVAZZAF	 BALYOZ-1	 BERAAT	 BERAAT
	 19	 Hakan	YILDIRIM	 JNDRM	 J.Astsb.	 TUTUKLANMADI	 J.Astsb.	 Kocaeli	İl	J.K.lığı	Komd.Bl.K.lığı		 MUVAZZAF	 BALYOZ-1	 BERAAT	 BERAAT
	 	 	 	 	 	 	 Emrinde	Görevli
	 20	 Hüseyin	DURDU	 JNDRM	 J.Astsb.	 TUTUKLANMADI	 J.Astsb.	 Sakarya	İl	J.K.lığı	Emrinde	G.	 MUVAZZAF	 BALYOZ-1	 BERAAT	 BERAAT
	 21	 İhsan	ÇEVİK	 JNDRM	 J.Astsb.	 TUTUKLANMADI	 J.Astsb.	 Sakarya	İl	J.K.lığı	Emrinde	G.	 MUVAZZAF	 BALYOZ-1	 BERAAT	 BERAAT
	 22	 İmdat	SOLAK	 JNDRM	 J.Astsb.	 TUTUKLANMADI	 J.Astsb.	 Çanakkale	İl	J.K.lığı	Emrinde	G.	 MUVAZZAF	 BALYOZ-1	 BERAAT	 BERAAT
	 23	 İsmail	KARAOĞLAN	 JNDRM	 J.Astsb.	 TUTUKLANMADI	 J.Astsb.	 Balıkesir	İl	J.K.lığı	Emrinde	G.	 MUVAZZAF	 BALYOZ-1	 BERAAT	 BERAAT
	 24	 Levent	MARAŞ	 JNDRM	 J.Astsb.	 TUTUKLANMADI	 J.Astsb.	 Balıkesir	İl	J.K.lığı	Emrinde	G.	 MUVAZZAF	 BALYOZ-1	 BERAAT	 BERAAT
	 25	 Murat	BALKAŞ	 JNDRM	 J.Astsb.	 TUTUKLANMADI	 J.Astsb.	 İstanbul	İl	J.K.lığı	Emrinde	G.	 MUVAZZAF	 BALYOZ-1	 BERAAT	 BERAAT
	 26	 Murat	BEKTAŞOĞLU	 JNDRM	 J.Astsb.	 YANLIŞ	İSİM	 J.Astsb.	 Balıkesir	İl	J.K.lığı	Emrinde	G.	 MUVAZZAF	 BALYOZ-3	 -	 -
     OLDUĞUNDAN	
	 	 	 	 	 BERAATİNE
	 27	 Musa	FARIZ	 JNDRM	 J.Astsb.	 TUTUKLANMADI	 J.Astsb.	 İstanbul	İl	J.K.lığı	Emrinde	G.	 MUVAZZAF	 BALYOZ-1	 BERAAT	 BERAAT
	 28	 Mustafa	KELLECİ	 JNDRM	 J.Astsb.	 TUTUKLANMADI	 J.Astsb.	 İstanbul	İl	J.K.lığı	Emrinde	G.	 MUVAZZAF	 BALYOZ-1	 BERAAT	 BERAAT	
	 29	 Mutlu	KILIÇLI	 JNDRM	 J.Astsb.	 TUTUKLANMADI	 J.Astsb.	 Balıkesir	İl	J.K.lığı	Emrinde	G.	 MUVAZZAF	 BALYOZ-1	 BERAAT	 BERAAT
	 30	 Osman	ÇETİN	 JNDRM	 J.Astsb.	 TUTUKLANMADI	 J.Astsb.	 İst.Halkalı	J.Komd.A.K.lığı	Em.G.	 MUVAZZAF	 BALYOZ-1	 BERAAT	 BERAAT
	 31	 Recep	YAVUZ	 JNDRM	 J.Astsb.	 TUTUKLANMADI	 J.Astsb.	 -	 MUVAZZAF	 BALYOZ-3	 -	 -
	 32	 Rıfat	GÜRÇAM	 JNDRM	 J.Astsb.	 TUTUKLANMADI	 J.Astsb.	 Balıkesir	İl	J.K.lığı	Emrinde	G.	 MUVAZZAF	 BALYOZ-1	 BERAAT	 BERAAT
	 33	 Selahattin	GÖZMEN	 JNDRM	 J.Astsb.	 TUTUKLANMADI	 J.Astsb.	 İst.Halkalı	J.Komd.A.K.lığı	Em.G.	 MUVAZZAF	 BALYOZ-1	 BERAAT	 BERAAT
  TOPLAM:	36          

BALYOZ KUMPASI – BERAAT EDENLER



BALYOZ KUMPASI – DOSYASI AYRILANLAR/DÜŞÜRÜLENLER
 SIRA   ADI SOYADI    KUVVETİ	 RÜTBESİ	TUTUKLANDIĞI		 2002-2003	 2002-2003	 SON	STATÜSÜ	 DAVA	 10.	ACM	 YARGITAY	 CEZAEVİ
	 NO	 	 	 	 ANDAKİ	 YILINDAKİ	 YILINDAKİ	 (MAYIS	 KARARI	 KARARI
	 	 	 	 	 STATÜSÜ	 RÜTBESİ	 GÖREV	YERİ	 2014)
 1	 Levent	ERSÖZ	 JNDRM	 Tuğgeneral	 TUTUKLANMADI	 Tuğgeneral	 Bursa	J.Bölge	K.	 EMEKLİ	 BALYOZ-3	 AYIRMA	 -	 SLVR
	 2	 A.	Gökhan	RAHTUVAN	 DENİZ	 Dz.Kur.Alb.	 EMEKLİ	 Dz.Kur.Bnb.	 Dz.K.K.	Harekât	Bşk.lığı	 EMEKLİ	 BALYOZ-3	 AYIRMA		 ONAMA	 SİNCAN
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 12	yıl	6	ay
	 3	 Ali	GÖZNEK	 DENİZ	 İk.Kur.Alb.		 EMEKLİ	 İk.Kur.Bnb.	 GNKUR.LOJ.BŞK.LIĞI	 EMEKLİ	 BALYOZ-3	 AYIRMA	 -	 -
	 4	 Ali	Tarık	AKÇA	 HVKK	 Hv.İsth.Kur.Alb.	 EMEKLİ	 Hv.İsth.Kur.Alb.	 Hv.K.K.	İstih.Değ.Analiz		 ŞEHİT		 BALYOZ-3	 DÜŞÜRME	 -	 -
	 	 	 	 	 	 	 D.	Bşk.
    TOPLAM:	4           

 
	 ONAMA	 237
	 BOZMA		 88
	 BERAAT	 36
	 AYIRMA/DÜŞÜRME	 4
	 GENEL	TOPLAM	 365
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BALYOZ DAVASINDA YARGILANAN 365 KİŞİNİN 
KUVVETLERE VE 2002-2003 YILLARI İTİBARİYLE 

RÜTBELERE GÖRE DAĞILIMI

  General/	 Albay-	 	 Yüzbaşı-	
	 	 Amiral	 Yarbay	 Binbaşı	 Üsteğmen	 Astsb.	 Toplam
 K.K.K. 27 45 16 14 - 102
 Dz.K.K. 14 40 45 48 9 156
 Hv.K.K. 8 21 6 7 - 42
 Jn.Gn.K. 3 6 6 23 25 63

Balyoz kumpası sözde darbeye teşebbüs davasıdır. Davada, en yüksek oranda (%43) Deniz Kuvvetleri Ko-
mutanlığı personeli yer almaktadır(!) Sözde suç tarihi olan 2002-2003 yıllarındaki rütbeler dikkate alındığında 
sözde darbeye teşebbüse Deniz Kuvvetleri’nde “Binbaşı-Üsteğmen” rütbesinde olanların katılımı inanılma-
yacak seviyede yüksek (43+48), ancak Kara Kuvvetlerinde (Jandarma Genel Komutanlığı personeli de katıl-
sa dahi) çok düşüktür (16+14). Kara Kuvvetleri sözde darbeye İştirak edecek 45 Albay’ı zor bulabilirken, De-
niz Kuvvetleri 40 Albay’ı rahatlıkla bulabilmiştir(!). Ayrıca binlerce Astsubaya sahip Kara Kuvvetleri’nde iştirak 
edecek 1 Astsubay dahi bulunamazken bu ihtiyaç denizci ve jandarma Astsubaylarla karşılanmıştır(!) Bu ve-
riler, Balyoz’un sözde darbeye teşebbüs davası değil bir kumpas olduğunu yeterince göstermektedir. 
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BALYOZ DAVASINDA YARGILANAN 365 KİŞİNİN 
İDDİANAMELERE DAHİL EDİLDİKLERİ TARİHLER 

İTİBARİYLE KUVVETLERE GÖRE STATÜLERİ

Balyoz davası kapsamına muvazzaf statüde en çok Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli (134), emek-
li statüde ise Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli (46) alınmıştır. Dava kapsamında muvazzafların ora-
nı Deniz Kuvvetleri’nde %86, Jandarma Genel Komutanlığında %89 iken Kara Kuvvetleri’nde bu oran 
%55’dir. Bu veriler, Balyoz’un sözde darbeye teşebbüs davası değil bir kumpas olduğunu yeterince gös-
termektedir. 

	 K.K.K.	 Dz.K.K.	 Hv.K.K.	 Jn.Gn.K.	 Sivil		 Toplam
  Sayı % Sayı  % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı %

 Muvazzaf 56 55 134 86 30 71 56 89 2 100 278 76

 Emekli 46 45 22 14 12 29 7 11 0 0 87 24

 Toplam 102 100 156 100 42 100 63 100 2 100 365 100



143

BALYOZ DAVASINDA 365 KİŞİNİN 
TUTUKLU-TUTUKSUZ YARGILANMA DURUMU

Bu veriler (Tutuklu:250, Tutuksuz:115) sözde yargılamada tutukluluk ve tutukluluğun devam kararlarının ne 
kadar keyfi verildiğini göstermektedir.

	 K.K.K.	 Dz.K.K.	 Hv.K.K.	 Jn.Gn.K.	 Sivil		 Toplam
  Sayı % Sayı  % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı %

 Tutuklu 89 87 108 69 26 62 26 41 1 50 250 68

 Tutuksuz 13 13 48 31 16 38 37 59 1 50 115 32

 Toplam 102 100 156 100 42 100 63 100 2 100 365 100



144

BALYOZ DAVASINDA YARGILANAN 365 KİŞİYE 10. ACM’NİN 
21 EYLÜL 2012 TARİHLİ KARARI İLE VERİLEN CEZALAR

	 K.K.K.	 Dz.K.K.	 Hv.K.K.	 Jn.Gn.K.	 Sivil		 Toplam
  Sayı % Sayı  % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı %

 Ceza Alan 101 99 152 99 41 100 29 47 2 100 325 90 

 Beraat 1 1 2 1 0 0 33 53 0 0 36 10

 Toplam 102 100 154 100 41 100 62 100 2 100 361 100

Not: Dosyaları ayrılan/düşürülen 4 kişi tabloda gösterilmemiştir.
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Balyoz davası kapsamında yargılananların (365), %90’ı hakkında (325) mahkûmiyet cezası verilmiştir. Ka-
ra, Deniz ve Hava Kuvvetleri’nde dava kapsamına alınanların neredeyse tamamına (%99-%100) ceza veri-
lirken, iç güvenlikten sorumlu Jandarma Genel Komutanlığı personelinin %48’ine ceza verilmiştir. Jandar-
ma Genel Komutanlığında sözde darbe planlarında gazetecilere, azınlıklara ve dini gruplara yönelik söz-
de operasyon timlerinde görevli personelin tamamı beraat etmiştir. Bu veriler, Balyoz’un sözde darbeye te-
şebbüs davası değil bir kumpas olduğunu yeterince göstermektedir. 
Haklarında mahkûmiyet cezası verilen 325 kişinin %65.4’ü (214) 16 yıl hapse mahkûm olmuştur.

	 20	Yıl	 18	Yıl		 16	Yıl		 15	Yıl	 13,3	Yıl	 6	Yıl		 Toplam
 3 78 214 1 28 1 325
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BALYOZ DAVASI SANIĞI 365 KİŞİ İÇİN YARGITAY’IN 
9 EKİM 2013 TARİHLİ KARARI İLE 

GENEL VE KUVVETLERE GÖRE ONAMA DURUMU

	 	 K.K.K.	 Dz.K.K.	 Hv.K.K.	 Jn.Gn.K.	 Sivil	 Toplam
 Toplam 102 154 41 62 2 361

 Onanan 38 134 41 24 0 237

 % 37 87 100 39 0 66

Not: Dosyaları ayrılan/düşürülen 4 kişi tabloda gösterilmemiştir.
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	 20	Yıl	 18	Yıl		 16	Yıl		 15	Yıl	 13,3	Yıl	 6	Yıl		 Toplam
 3 72 149 1 11 1 237

Balyoz davası kapsamında 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 325 kişiye verilen hapis cezalarının 237’si 
onanmış, 88’i bozulmuştur. Yargıtay Hava Kuvvetleri personeline ilişkin mahkeme kararının tamamını 
onaylamıştır. Müteakiben en yüksek oranda onama Deniz Kuvvetleri (%87) personelinde, en az onama ora-
nı Kara Kuvvetleri (%37) ve Jandarma Genel Komutanlığı (%39) personelindedir. Bu veriler, Balyoz’un söz-
de darbeye teşebbüs davası değil bir kumpas olduğunu yeterince göstermektedir. 10. Ağır Ceza Mahke-
mesi tarafından verilen cezaların süre oranları, Yargıtay onaması sonrası çok az değişmiştir. 
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CEZASI YARGITAY’DA ONANANLARIN 
RÜTBELERE GÖRE DAĞILIMI

 General/	 Albay-	 	 Yüzbaşı-	
	 Amiral	 Yarbay	 Binbaşı	 Üsteğmen	 Toplam
 K.K.K. 25 13 - - 38

 Dz.K.K. 14 37 40 43 34

 Hv.K.K. 8 20 6 7 41

 Jn.Gn.K. 1 5 4 14 24

Yargıtay’da cezaları onanan 237 kişi içerisinde en yüksek orana %57 (134) Deniz Kuvvetleri personeli sahip-
tir. Başlangıçta dava kapsamına alınan 365 kişi içerisinde Deniz Kuvvetleri personelinin oranının %43 (156) 
olduğu dikkate alındığında, denizci personel için gösterilen artan orandaki çaba (!) daha kolay anlaşılabilmek-
tedir. Yargıtay tarafından cezaları onanan 237 kişinin sözde suç tarihi olan 2002-2003 yıllarındaki rütbeleri 
dikkate alındığında anılan yıllarda, Kara Kuvvetlerinde “General” sayısı “Albay-Yarbay” sayısından yüksek ve 
hiç “Binbaşı-Üsteğmen” rütbesinde personel yer almaz iken Deniz Kuvvetlerinde tam tersidir. Sözde darbeye 
teşebbüse Deniz Kuvvetlerinde rekor düzeyde “Albay-Yarbay (37), Binbaşı (40) ve Yüzbaşı-Üsteğmen (43)” 
katılmıştır. Kara Kuvvetleri binlerce mevcudu ile sözde darbeye 13 Albay bulabilmiş, ancak Binbaşı, Yüzba-
şı ve Üsteğmen bulamamıştır. Yargıtay aylar sonra işte böyle bir neticeye (!) ulaşmıştır. Bu veriler, Balyoz’un 
sözde darbeye teşebbüs davası değil bir kumpas olduğunu yeterince göstermektedir. 
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BALYOZ DAVASINDA 2002-2003 YILLARINDA 
HARP AKADEMİLERİNDE EĞİTİM GÖREN 

SUBAYLAR HAKKINDA VERİLEN HÜKÜMLERİN 
YARGITAY ONAMA DURUMU

 K.K.K.	 Dz.K.K.	 Hv.K.K.	 Jn.Gn.K.	 Toplam
 Onama 0 7 9 12 28

 Bozma 13 0 0 0 13

Balyoz davası kapsamına alınan 365 kişi içerisinde sözde suç tarihi olan 2002-2003 yıllarında Harp Akade-
mileri Komutanlığında “Kurmay Subay” eğitimi almakta olan toplam 41 subay yer almaktadır. Yargıtay bu 
subaylardan Kara Kuvvetleri personeli olan toplam 13 subayın mahkûmiyet kararını bozarak onların söz-
de suçu işlemediklerine karar verirken aynı statüdeki Deniz ve Hava Kuvvetleri personeli ile Jandarma Ge-
nel Komutanlığı personelinin tamamının mahkûmiyet kararlarını onamıştır. Yargıtay aylar sonra işte böyle 
bir neticeye (!) ulaşmıştır. 
Bu veriler, Balyoz’un sözde darbeye teşebbüs davası değil bir kumpas olduğunu yeterince göstermektedir. 
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BALYOZ KUMPASI KÜTÜPHANESİ

 1 Sızıntı Barış Terkoğlu-Barış Pehlivan Kırmızı Kedi

 2 Cümbür Cemaat İlhami Yangın Bilgi

 3 Samizdat  Soner Yalçın Kırmızı Kedi

 4 Türk Ordusuna Balyoz  Ergun Saygun* Kaynak

 5 Bir İhanetin Öyküsü Semih Çetin* Kaynak

 6 Elveda İkrami Özturan* Bilgi

 7 Hedefteki Donanma Cem Gürdeniz* Kırmızı Kedi

 8 Kardak’ta Kahraman, Hasdal’da Esir Ali Türkşen* Kaynak

 9 Cambazı Bırak Balyoz’a Bak Özden Örnek* Nergiz

 10 Babanı Sana Şikâyet Ediyorum Erdal Akyazan* Destek

 11 Ödülü de Balyoz Oldu Nefise Aslan** Abis

 12 Beşiktaş’ta Sırtlan Pususu Mustafa Önsel* Kaynak

 13 Balyoz, Gizli Tanık ve Gezi Parkı Nuh Mete Yüksel Alter

 14 Balyoz ve Ergenekon’da İlahi Komedya Faruk Doğan* Kaynak

 15 Türkiye Neden Feda Edildi Merdan Yanardağ Destek

 16 27 Mayıs’tan Balyoza V. Murat Tolga* Tanyeri

 17 Er Mektubu Görülmüştür Maltepe Cezaevi Balyoz 
   Davası Hükümlüleri* Kırmızı Kedi

 18 Hücremin Lumbuzundan Cem Çakmak* Kaynak

 19 Ergenekon’dan Balyoza Asrın İftirası Cengiz Köylü* Kaynak

 20 Balyozda Kumpas Saygı Öztürk Doğan

 21 Sözde Darbe Günlükleri Özden Örnek* Nergiz

 22 Silivri’de Firavun Töreni  Mustafa Önsel* Kaynak

 23 General Yalçın Ergül* Ka Kitap

 24 Paşa Paşa Yatacaksınız İkrami Özturan* Bilge

 25 Nerede Kalmıştık Semih Çetin* Kaynak

 26 Yeniden Kazanmak Soner Polat* Kaynak
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 27 Dijital Terör Yavuz Selim Demirağ Toğan

 28 Adını Sen Koy Nilgün Doğan** Bilgi

 29  İddianamem – Balyoz ve Gerçekler Çetin Doğan* Destek

 30 Babamı Beklerken  Burak Bilge-Pelin Çınar Kaynak

 31 Enkaz Cafer Uyar* Kaynak

 32 Vardiya Bizde Bugün Silivri Naci Beştepe Kaynak 

 33 Karargâh  Mehmet Baransu Kara Kutu 

 34 Kaşif Kozinoğlu’nun Mezara
  Götüremedikleri Ergün Gedek Kaynak

 35 Egzersizlerle Kilo Verme Yöntemleri Kahraman Dikmen* Murat

 36 Hukuki Tanıda Yanılgı
  “Onanan Balyoz Kararları” Sami Selçuk İmge

 37 Yöneteni Hoşgör Yönetilenden Ötürü Faruk Yarman* Nergiz

 38 Türkiye’de Yargı Yoktur Orhan Gazi Ertekin 
   Faruk Özsu
   Kemal Şahin
   Muzaffer Şakar 
   Uğur Yiğit Tekin

 39 Bir Darbe Kurgusunun 
  Belgeleri ve Gerçekler Dani Rodrik- Pınar Doğan** Destek

 40 Yargı, Cemaat ve Bir Darbe 
  Kurgusunun İç Yüzü Dani Rodrik- Pınar Doğan** Destek

 41 Suçlamalara Karşı Gerçekler İlker Başbuğ Kaynak

 42 Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda  Yılmaz Özdil Doğan 

 43 Sakıncalı Amiral Toygun Atilla Kırmızı Kedi

 44 Sivil Darbe Ataol Behramoğlu Kırmızı Kedi

 45 Bavuldan Balyoza Hüseyin Topuz* IQ Kültür Yayıncılık

 46 Kapı Cem Okyay* Kırmızı Kedi

 47 Vatan Nasıl? Yusuf Afat* IQ Kültür Yayıncılık

 48 Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemesi 
  Temyiz Dilekçesi Prof. Dr. Duygun Yarsuvat*** Pasifik 

 49 TSK’ya Karşı 12 Komplo Dr. Ahmet Küçükşahin* Togan

 *  Balyoz Davası Sanığı
 ** Balyoz Davası Sanık Yakını
 *** Balyoz Davası Avukatlarından 


