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ÖzetÖzet

Balyoz davasına kanıt oluşturan ve 2003 tarihiniBalyoz davasına kanıt oluşturan ve 2003 tarihini
taşıyan CD’deki belgeler, bu CD’nin en erken
2008 yılının sonunda oluşturulduğunu2008 yılının sonunda oluşturulduğunu
gösteriyor.  

Burada “geleceğe dönüş” belgelerinin bir özetini
kaktarıyoruz.



“Balyoz bavulu” ndan neler çıktı?Balyoz bavulu  ndan neler çıktı?

Balyoz iddianamesi, sayfa 42:

19 adet CD 10  adet kaset2229 sayfa doküman



“Balyoz bavulu”ndan çıkanlar (1)Balyoz bavulu ndan çıkanlar (1)

’d d l ğ ’ d kl l5‐7 Mart 2003’de 1. Ordu Komutanlığı’nda gerçekleşen Plan 
Seminerinin ses kayıtları

10  adet kaset



“Balyoz bavulu”ndan çıkanlar (2)Balyoz bavulu ndan çıkanlar (2)

+

2229 sayfa 1152 sayfa
2002‐2003 yıllarına ait

1077 sayfa
1980‐1984 yıllarına ait

Balyoz iddianamesi, sayfa 43 ve 47: (Balyoz soruşturmasıyla ilintisiz)



“Balyoz bavulu”ndan çıkanlar (3)Balyoz bavulu ndan çıkanlar (3)

19 CD 11 no.lu CD 16 no.lu CD 17 no.lu CD

CD’lerden sadece 11,16, and 17 olarak numaralandırılanlar suç
unsuru içeriyor

Balyoz iddianamesi, sayfa 50:

unsuru içeriyor.



Kanıt: 3 adet CDKanıt: 3 adet CD

11 l CD 16 l CD 17 l CD

Balyoz iddianamesi, sayfa 81:
11 no.lu CD’de suç unsuru içeren tüm belgeler kayıtlı. 

11 no.lu CD 16 no.lu CD 17 no.lu CD

y , y

Dolayısıyla, Balyoz davasındaki ana kanıt 11 no.lu CD.Dolayısıyla, Balyoz davasındaki ana kanıt 11 no.lu CD. 



11no.lu CD’nin icinde neler var?11no.lu CD nin icinde neler var?

CD no 11CD no.11

Balyoz Güvenlik Harekat Planı ve ekleri
Oraj ve Suga Harekat Planları, Çarşaf ve Sakal Eylem Planları ve ekleri
Ç i li li l kl k ki il ( il i il öğ il )Çeşitli listeler: tutuklanacak kişiler (gazeteciler, siyasetciler, öğrenciler, …), 
kapatılacak dernekler, güvenilir emniyet personeli, kontrol altına alınacak
hastane ve ilaç şirketleri, …
….
Suç unsuru içeren tüm belgeler
Aynı zamanda, orijinal olan diğer CD’lerde (örneğin, 3 ve 15 no.lu CD’ler) 
bulunan ve suç unsuru içermeyen kimi belgelerbulunan ve suç unsuru içermeyen kimi belgeler



11 no.lu CD ne zaman oluşturuldu?11 no.lu CD ne zaman oluşturuldu?

CD’nin üstverisine (ve iddialara) göre :  5 Mart 2003 
(Bu ve suc unsuru iceren diğer iki CD’nin 1. Ordu’daki bilgisayarlarda izi yok)(Bu ve suc unsuru iceren diğer iki CD nin 1. Ordu daki bilgisayarlarda izi yok)

TÜBİTAK raporu, sayfa 2



11 no.lu CD gerçekte ne zaman oluşturuldu?11 no.lu CD gerçekte ne zaman oluşturuldu?

En erken 2008 yılı sonunda.En erken 2008 yılı sonunda.

Bunu nasıl biliyoruz?Bunu nasıl biliyoruz?

11 no lu CD’nin içindeki bir çok belge oluşturulduğu11 no.lu CD nin içindeki bir çok belge oluşturulduğu
iddia edilen tarihten çok daha ilerisine dair bilgiler
içeriyor (“geleceğe dönüş” belgeler).  ç y ( g ğ ş g )

“Balyoz CD’si” iddia edildiği gibi Mart 2003’deBalyoz CD si  iddia edildiği gibi Mart 2003 de 
oluşturulmuş olamaz.



Nedir bu bilgiler?Nedir bu bilgiler?

• 2005’de gerçekleşen bir konferansın kapanış konuşmasından birebir
alıntılar

• Mart 2003’de varolmayan (ya da farklı isimler altında varolan)
– şirketler
– dernekler
– askeri birimler
– gazeteler
– kişiler
H ü i l d kl ö l i il li l ki il• Henüz tayin olmadıkları görev yerleri ile listelenen kişiler

• Bir belgenin üstverisine göre belgeyi yazan kişi, belgenin sözde
yazıldığı tarihte yurtdışı görevde bulunuyor

• ve başka örnekler (ayrıca mantıksal tutarsızlıklar askeri usüllere• … ve başka örnekler (ayrıca mantıksal tutarsızlıklar, askeri usüllere
aykırılıklar, vs.)



Örnek 1 
“Y i İl ” “Y i R d ti İl ” ld ?“Yeni İlaç” ne zaman “Yeni Recordati İlaç” oldu ?

11 no.lu CD’nin içinde bulunan “İSTANBULDA BULUNAN İLAÇ DEPOLARI.doc” belgesi



Örnek 1 
“Y i İl ” “Y i R d ti İl ” ld ?“Yeni İlaç” ne zaman “Yeni Recordati İlaç” oldu ?

2003 B i k i d Y i İl H d l i S V Ti2003:  Bu şirketin adı Yeni İlaç ve Hammadeleri San. Ve Tic. 
A.Ş.
Ekim 2008:  İtalyan firması, Recordati, Yeni İlaç’ı satın alıyor.  
4 Aralık 2008’de Rekabet Kurulu’nun satınalmayı onaylayan 
kararından sonra şirketin adı Yeni Recordati İlaç ve 
Hammadeleri San. Ve Tic. A.Ş. olarak değişiyor.Hammadeleri San. Ve Tic. A.Ş. olarak değişiyor. 



Örnek 1 
“Y i İl ” “Y i R d ti İl ” ld ?“Yeni İlaç” ne zaman “Yeni Recordati İlaç” oldu ?

CNNTurk.com, 29 Ekim 2008 Recordati S.p.A., basın bildirisi, 29 Ekim 2008



Örnek 2 
“Sultan Hastanesi” ne zaman

“Medical Park Sultangazi” oldu?

11 no.lu CD’nin içinde bulunan “İSTANBULDA BULUNAN ÖZEL HASTANELER.doc” belgesi



Örnek 2 
“Sultan Hastanesi” ne zaman

“Medical Park Sultangazi” oldu?

2003:  Bu hastanenin adı Sultan Hastanesi 

Haziran 2008: “Medical Park” hastaneler grubu Sultangazi’deHaziran 2008:  Medical Park  hastaneler grubu Sultangazi de 
bulunan Sultan Hastanesini satın alıyor ve hastanenin adı 
Medical Park Sultangazi olarak değişiyor.



Örnek 2 
“Sultan Hastanesi” ne zamanSultan Hastanesi  ne zaman

“Medical Park Sultangazi” oldu?

www.medicalpark.com Sultangazi yerel gazetesi, 28 Haziran 2008



Örnek 3 
“Hür Demokratlar Derneği” ne zamanğ

“Liberal Avrupa Derneği” oldu?

11 no.lu CD’nin içinde bulunan “KAPATILACAK VE EL KONULACAK DERNEKLER.doc” belgesi



Örnek 3 
“Hür Demokratlar Derneği” ne zamanğ

“Liberal Avrupa Derneği” oldu?

2003 D ği d Hü D k l D ği2003: Derneğin adı Hür Demokratlar Derneği

Nisan 2006: Hür Demokratlar Derneği 8 Nisan 2006 tarihliNisan 2006: Hür Demokratlar Derneği 8 Nisan 2006 tarihli 
genel kurulunda adını Liberal Avrupa Derneği olarak 
değiştirme kararı alıyor. 



Örnek 3 
“Hür Demokratlar Derneği” ne zamanHür Demokratlar Derneği  ne zaman

“Liberal Avrupa Derneği” oldu?

www.liberalavrupa.org



Örnek 3 
“Hür Demokratlar Derneği” ne zamanğ

“Liberal Avrupa Derneği” oldu?

General Kurul tutanağı (8 Nisan 2006). Kaynak: Istanbul Valiliği



DİĞER ÖRNEKLERDİĞER ÖRNEKLER



Avrupa Şafak Hastanesip Ş
11 no.lu CD’nin içinde bulunan “İSTANBULDA BULUNAN ÖZEL HASTANELER.doc” 
belgesi

2003: Bu hastanenin adı Şafak Hastanesi.

Aralık 2004: Hastanenin 15 Aralık 2004’de el değiştirmesiyle 
birlikte adı Avrupa Şafak Hastanesi olarak değişiyor.



Avrupa Şafak Hastanesip Ş

http://www.avrupasafak.com/hastanemizi_taniyin.html



Nisa Hastanesi
11 no.lu CD’nin içinde bulunan “İSTANBULDA BULUNAN ÖZEL HASTANELER.doc” 
belgesi

2003: Hastanenin adı Hayrunnisa Hastanesi.

Aralık 2004: Aralık 2004’de yenilenen hastanenin ismi Nisa
Hastanesi olarak değişiyor, ve yeniden açılışı yapılıyor.



Nisa Hastanesi

Akşam gazetesi, Aralık 8, 2004



Türk‐İran Sanayicileri ve İşadamları Derneğiy ş ğ

11 no.lu CD’nin içindeki “KAPATILACAK VE EL KONULACAK DERNEKLER.doc” belgesi

2003 D ği d Tü k İ İ d l D ği2003: Derneğin adı Türk‐İran İşadamları Derneği

Temmuz 2004: Türk‐İran İşadamları Derneği 3 TemmuzTemmuz 2004: Türk İran İşadamları Derneği 3 Temmuz 
2004’deki genel kurul kararı ile adını Türk‐İran Sanayicileri ve 
İşadamları Derneği olarak değiştiriyor.



Türk‐İran Sanayicileri ve İşadamları Derneğiy ş ğ

3 Temmuz 2004 tarihli Genel Kurul Tutanağı. Kaynak: İstanbul Valiliği



CC MAR NAPLES

11 no.lu CD’deki “EK‐D.doc” (Suga Harekat Planına ek) 

2003: Napoli’de Headquarters Allied Naval Forces Southern 
Europe (HQ NAVSOUTH) adında askeri bir birim bulunuyor.

Temmuz 2004: Aynı zamanda Mar‐Com Naples da olarak 
bilinen CC MAR Naples, 1 Temmuz 2004’de kuruluyor ve HQ 
NAVSOUTH’un yerini alıyor.



CC MAR NAPLES

http://www.afsouth.nato.int/organization/CC_MAR_Naples/Factsheets/CC_Mar_Naples.htm



Istanbul Ilinde Guvenilir Emniyet PersoneliIstanbul Ilinde Guvenilir Emniyet Personeli 
11 no.lu CD’nin icinde bulunan  “GÜVENİLİR EMNİYET PERSONELİ.doc” belgesi

Mart 2003: Adı gecen emniyet personeli farklı şehirlerde gorevli. 
Ogün Toprak Samsun’da, Salih Kara Eskişehir’de, Selami Hüner 
İzmir’de ve Selim Kutkan Çorum’da görevliİzmir’de, ve Selim Kutkan Çorum’da görevli.
Temmuz 2003: Bu kişilerin İstanbul’a tayinleri Temmuz 2003’de 
çıkıyor. 



İstanbul İlinde Güvenilir Emniyet Personeliİstanbul İlinde Güvenilir Emniyet Personeli

http://webarsiv.hurriyet.com.tr/2003/07/03/311727.asp
Hürriyet gazetesi, Temmuz 3, 2003, “Emniyette onemli atama”



İlk Adım Gazetesiİlk Adım Gazetesi

11 no.lu CD’nin içinde bulunan “EK‐D BASIN YAYIN ORGANLARI 29.01.03.doc” belgesi

Ağustos 2005: İlk Adım gazetesinin kuruluş tarihi 15 Ağustos 2005.



İlk Adım Gazetesiİlk Adım Gazetesi

http://sureliyayinlar.byegm.gov.tr/yayin.asp?YayinAdi=&aranan_il=bursa&offset=50&Goruntule=
G%D6R%DCNT%DCLE&ID=2773



Gürsu Ekspres GazetesiGürsu Ekspres Gazetesi

11 no.lu CD’nin içinde bulunan “EK‐D BASIN YAYIN ORGANLARI 29.01.03.doc” belgesi

Eylül 2003: Gürsu Ekspres gazetesi 12 Eylül 2003’de kuruluyor.



Gürsu Ekspres GazetesiGürsu Ekspres Gazetesi

h // li i l b / i ?Y i Adi & il b & ff 50&G lhttp://sureliyayinlar.byegm.gov.tr/yayin.asp?YayinAdi=&aranan_il=bursa&offset=50&Goruntule=
G%D6R%DCNT%DCLE&ID=2723



Diğer tutarsızlıklar (1)Diğer tutarsızlıklar (1)

• Bayoz Güvenlik Harekat planı ve bir eki (Milli
Mutabakat Hükümeti Programı) 2005 yılındag ) y
gerçekleşen bir konferansın kapanış konuşmasından
birebir alıntılar içeriyor.
– Konuşmayı veren kişi, söz konusu konuşmayı ilk defa
2005’deki konferansta verdiğini ifade ediyor. 



Diğer tutarsızlıklar (2)Diğer tutarsızlıklar (2)

• 11 no.lu CD’nin icindeki bir belgenin üstverisinde
belgenin yazarı olarak beliren kişi, belgening y ş , g
üstverisinde görünen oluşturma ve son kaydetme
tarihlerinde (ve bu tarihler arasında) ABD’de eğitim
için bulunuyor. 
– Bu kişi Temmuz 2002 ve Haziran 2003 tarihleri arasında
kesintisiz olarak yurtdışındakesintisiz olarak yurtdışında.



Diğer tutarsızlıklar (3)Diğer tutarsızlıklar (3)

• 11 no.lu CD icerisindeki iki belgede Denizci bir
subayın belgelerde beliren ön adı, askeri kayıtlarday g , y
2007 tarihine kadar mevcut degil. 
– Askeri kayıtların 2007’de yenilenmesiyle birlikte bu
kişininin belgelerde beliren ön adı kullanılmaya başlanıyor.



Diğer tutarsızlıklar (4)Diğer tutarsızlıklar (4)

• Darbe planına göre irticai görüşleri nedeniyle
ordudan atılacak kişiler arasında listelenen üç kişi, ş ç ş ,
aynı zamanda darbe planının müzakere edildiği iddia
edilen seminerin katılımcısı olarak buluyor.



Diğer tutarsızlıklar (5)Diğer tutarsızlıklar (5)

• Savcılar, Cuma namazı sırasında camilerin
bombalanmasıya ilgili planların (Çarşaf and Sakaly g p (Ç ş
Eylem Planlarının) 5‐7 Mart 2003’deki seminerde
masaya yatırıldığını iddia ediyorlar.  Ancak, bu
planlarda bomblama eylemleri için belirtilen tarih 28 
Şubat 2003 Cuma günü, yani seminerden önce.



Son sözSon söz
• Burada sunduklarımız, tarih tutarsızlığı içeren Balyoz

b l l d b b l lbelgelerinin sadece bir bölümünü oluşturuyor. 
• Bu tutarsızlıkların tespitinde, iddianame ve iddianamenin ek

klasörleri gibi sadece kamuyla paylaşılan olan bilgileri
k ll d kkullandık
– İnternet arama motorları sayesinde eriştiğimiz bilgileri başka

kanaklardan da teyit ettik.
• Daha detaylı bir araştırma yapmak ancak çeşitli resmi kurum• Daha detaylı bir araştırma yapmak, ancak çeşitli resmi kurum

ve kuruluşlarının doğrudan yardımı ile mümkün olabilir. 
• Ayrıca, savcılar belgelerdeki isimleri iddianamede ve ek

klasorlerde sansürlediği icin bu isimleri kontrol etmemiz veklasorlerde sansürlediği icin, bu isimleri kontrol etmemiz ve
muhtemel başka tutarsızlıkları tespit etmemiz mümkün
olmadı.  


