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Balyoz çuvala sığmıyor !
Gölcük Donanma Komutanlığı'ndaki gizli bölmeden çıkan 9 çuval yeni belge,
Balyoz darbe planına ilişkin tartışmaları bitirdi.

İsimleri Hrant Dink'le birlikte cuntanın 'hedef'
listesinde geçen aydınlar, ortaya çıkan
durumu "Bu iş bitti. Dört başı mamur bir
darbe planıyla karşı karşıyayız. Darbe artık
çuvala sığmıyor." şeklinde yorumladı.

Hukukçulara göre ise Donanma'da ele
geçirilen belgeler arasındaki ıslak imzalı
dokümanlar yeniden tutuklamayı gerektiriyor.
Savcıların yer karolarını sökerek bulduğu
yeni deliller arasında sanık Çetin Doğan 'ın
'imzasız' diyerek tartışmalı hale getirmeye
çalıştığı 11 No'lu Balyoz CD'sindeki bazı

belgelerin asılları da var.

Bursa'daki belediye başkanları, kaymakamlar ile mülki amirlere ilişkin fişleme raporu
bunlardan biri. 11 No'lu CD içerisinde "Bursa İli Ve İlçelerinde Mülki Amir Ve Belediye
Başkanları.Doc" ismiyle kayıtlı dijital belgenin orijinalinin altında, cuntanın sorgulama tim
komutanı olarak görevlendirdiği Jandarma Yüzbaşı Yüksel Gürcan'ın imzası yer alıyor. 62
bürokratın isim isim, siyasî görüş ve genel tutumlarına yönelik bilgilerinin kaydedildiği
doküman 3 sayfadan oluşuyor ve her sayfada 6 farklı kalemle atılmış paraflar bulunuyor.
Belgelerde, Yüzbaşı Gürcan'ın, suç tarihinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Bursa
Jandarma Bölge Komutanlığı arasındaki yazışmaları imzaladığı görülüyor.

Balyoz davasının ana delillerinden biri olarak tartışılan 11 No'lu CD içerisindeki 'Bursa İli
Ve İlçelerinde Mülki Amir Ve Belediye Başkanları.Doc' isimli dijital belgenin aslı Gölcük
Donanma'daki zuladan çıktı. Belge, Balyoz Güvenlik Harekat Planı'nda Bursa ilinde
sorgulama tim komutanı olarak görevlendirilen Yüksel Gürcan'ın ıslak imzasını taşıyor.
Toplam 62 bürokratın isim isim, siyasi görüş ve genel tutumlarına ilişkin fişlendiğinin
belgesi daha önce Balyoz davasının ana delilleri arasında yer alan 11 numaralı CD'deki
word dokümanları arasında imzasız şekilde yer almıştı. Yeni belgelerin her sayfasında 6
paraf yer alırken, dokümanın sonuna İstihbarat Şube Müdürü Jandarma Yüzbaşı Yüksel
Gürcan imza atmış. Islak imzalı yeni belge, 'Balyoz delilleri sahte' iddialarını kökten
çürütüyor.

İşte darbenin finansman kaynağı
Balyoz Darbe Planı'nın hayata
geçirilmesinde kullanılacak finansmanın
Genelkurm

Yakalanırsak 'Harp Oyunu' diyeceğiz
Camilerle ilgili yeni belgeler mahkemede
Balyoz Darbe Planı'na ait yeni deliller!

1. Hocaefendi: Vasiyetim olsun...
2. 'Bir numara' Taraf'ın manşetinde - Foto
3. Cuntacıları rahatsız eden 10 dizi
4. Bir tane CHP'li yok! 184 AK Partili  ise...
5. İşte benzini 2.20 lira yapacak formül
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MHP, CHP, DYP, ANAP, SHP, DSP ve SP'li şeklinde siyasî kanaatleri fişlemeye konu
yapılan bürokratlarla ilgili birbirinden ilginç tanımlar yazılmış. Jandarma Yüzbaşı İstihbarat
Şube Müdürü Yüksel Gürcan imzasını taşıyan fişleme raporunda dönemin DSP'li Bursa
Büyükşehir Belediye Başkanı Erdoğan Bilenser hakkında 'ılımlı bir kişiliği var' deniliyor. Bir
başka belediye başkanı için "Kişisel menfaatlerine düşkündür. Kadınlara karşı zaafı vardır,
siyasî nüfuzunu çok iyi kullanır." notu düşülmüş. Raporun birinci sırasında dönemin DSP'li
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Erdoğan Bilenser bulunuyor. Fişleme raporunda
Bilenser hakkında DSP'li olduğu belirtiliyor ve "Ilımlı bir kişiliği var." deniliyor. Fişleme
listesinde dönemin Büyükşehir Belediye başkanı, il ve ilçe kaymakamları, kaymakam
vekilleri, ilçe belediye başkanları, il ve ilçe belediye başkan vekilleri alt alta sıralanmış. İşte
bazı isimlerle ilgili notlar: CHP'li Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Turgut: (İlk gençlik yılı
CHP'den başlıyor, sonra DYP'ye daha sonra SP'ye, en son AKP 'ye geçmiştir. Ancak
nerede menfaati varsa oraya geçer.) DYP'li Kurşunlu Belediye Başkanı Bayram Demir:
(Atatürkçü, uyumlu bir kişiliği vardır. CHP iktidara gelirse o tarafa kayabilir.) Alanyurt
Belediye Bşk. Habip Özdede: (MHP görüşünü benimser, beldesinde içkili yer açılmasına
karşıdır.) Kurşunlu Belediye Başkanı Mehmet İlhan: (İçkiye düşkündür etrafında pek itibar
görmez, particilik yapmaz, kendi partisi tarafından korunmaz.) Elbeyli Belediye Başkanı
Kenan Karabaş: (Atatürkçü düşünceye sahip, ılımlıdır.) Çalı Belde Başkanı Ali Karamık:
(Günlük ortama göre hareket eder, iş takipçiliği yapar.) 
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