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T.C. 
İSTANBUL 

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI 
(CMK'nun 250. Maddesi ile Yetkili Bölümü) 

 
  BİRLEŞTİRME TALEPLİ-TUTUKLU  

  
Soruşturma No : 2011/1222 
Esas No             : 2011/451 
İddianame No : 2011/288 

 
                                        İ  D  D  İ  A  N  A  M E      

                 İSTANBUL 10. AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NE 
                    (CMK'nun 250. Maddesi ile Görevli) 

 
DAVACI : K.H. 
 
ŞÜPHELİLER : 1- AHMET ERDEM, OSMAN  Oğlu KEZBAN'den 

olma, 15/06/1960 doğumlu, SAMSUN ili, ALAÇAM 
ilçesi, YENİCAMİ MAH. köy/mahallesi, 8 cilt, 214 aile 
sıra no, 5 sıra no'da nüfusa kayıtlı Milli Savunma 
Bakanlığılojmanları Aşağı Dikmen Mah 55 Sok Seymen 
Apt. 1/23 Çankaya  Çankaya/ ANKARA adresinde  
ikamet eder.HASDAL ASKERİ CEZAEVİNDE 
TUTUKLU.  

MÜDAFİİ : Mustafa Demirkıran-23105-İstanbul Barosu 
TUTUKLAMA TARİHİ  :İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nin (CMK. 250. 

maddesi İle Görevli) 06/06/2011 tarih 2011/76 sayılı 
kararı 

 
  :2- AHMET DİKMEN, ALİ İHSAN  Oğlu 

YÜKSEL'den olma, 11/03/1967 doğumlu, İZMİR ili, 
KARŞIYAKA ilçesi, BAHARİYE köy/mahallesi, 4 cilt, 
1548 aile sıra no, 4 sıra no'da nüfusa kayıtlı Merkez 
Mah. Gölcük Garnizonu Batı Bölgesi Lojmanları Küme 
Evlerı No:461 İç Kapı No:5  Gölcük/ KOCAELİ 
adresinde ikamet eder. HASDAL ASKERİ 
CEZAEVİNDE TUTUKLU.  

MÜDAFİİ    : Kemal Nevzat Güleşen-1437-Kocaeli Barosu 
TUTUKLAMA TARİHİ  : İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nin (CMK. 250. 

maddesi İle Görevli)06/06/2011 tarih 2011/76 sayılı 
kararı 

 
 : 3- AHMET SİNAN ERTUĞRUL, HASAN SABRİ  
Oğlu ZEHRA'den olma, 21/11/1959 doğumlu,  ili, 
VAKFIKEBİR ilçesi, YALI-ÇELEBİ köy/mahallesi, 40 
cilt, 37 aile sıra no, 37 sıra no'da nüfusa kayıtlı Akdeniz 
Cad. Yukarı Bahçelievler Mah. No:53A İç Kapı No:23  
Çankaya/ ANKARA adresinde ikamet eder. 



2 

MÜDAFİİ :Yavuz KATI-19142-Ankara Barosu 
 

 : 4- AHMET ZEKİ ÜÇOK, KEMAL  Oğlu HAVVA'den 
olma, 09/04/1961 doğumlu,  ili, 
MUSTAFAKEMALPAŞA ilçesi, KARAORMAN 
köy/mahallesi, 78 cilt, 42 aile sıra no, 12 sıra no'da 
nüfusa kayıtlı 587 Sk. Aşağı Dikmen Mah. No:7 İç Kapı 
No:28  Çankaya/ ANKARA adresinde ikamet eder. 
HASDAL ASKERİ CEZAEVİNDE TUTUKLU.  

MÜDAFİİ :Hüseyin Ersöz-33452-İstanbul Barosu 
TUTUKLAMA TARİHİ  : İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin (CMK. 250. 

maddesi İle Görevli) 01/06/2011 tarih 2011/45 sayılı 
kararı 

 
 : 5- ALİ CENGİZ ŞİRİN, MUZAFFER  Oğlu 
SUZAN'den olma, 09/11/1957 doğumlu, BALIKESİR 
ili, BANDIRMA ilçesi, PAŞABAYIRI köy/mahallesi, 
10 cilt, 524 aile sıra no, 12 sıra no'da nüfusa kayıtlı 
Balmumcu Mah. Palanga Cad. No:70K İç Kapı No:29  
Beşiktaş/ İSTANBUL adresinde ikamet eder. 

MÜDAFİİ :Suat Narin-15608-İstanbul Barosu 
 

 : 6- AYHAN ÜSTBAŞ, SITKI  Oğlu HÜSNİYE'den 
olma, 03/09/1973 doğumlu,  ili, MERKEZ ilçesi, 
ERTUĞRUL MAH. köy/mahallesi, 6 cilt, 334 aile sıra 
no, 23 sıra no'da nüfusa kayıtlı Domaniç Cad. Mesa 
Blokları Bergama Apt.  D: 11 Eryaman1. Etap 
ANKARA ikamet eder.HASDAL ASKERİ 
CEZAEVİNDE TUTUKLU.  

MÜDAFİİ :AV. Kemal Yener Saraçoğlu- 37278-İstanbul Barosu 
TUTUKLAMA TARİHİ  : İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin (CMK. 250. 

maddesi İle Görevli) 02/06/2011 tarih 2011/52 sayılı 
kararı 

 
 : 7- BEYAZIT KARATAŞ, MAHMUT  Oğlu VECİDE 
AYSEL'den olma, 13/11/1956 doğumlu, ERZURUM ili, 
AŞKALE ilçesi, TAŞAĞIL köy/mahallesi, 57 cilt, 20 
aile sıra no, 20 sıra no'da nüfusa kayıtlı Körhat Mah. 2. 
Hava Kuvvet Komutanlığı Loj. Küme Evlerı No:15Kmt 
Konutu İç Kapı No:Konut 2  Bağlar/ DİYARBAKIR 
adresinde ikamet eder. 

MÜDAFİİ :Mustafa Bozkurt-22547-Ankara Barosu 
  Ali Fahir Kayacan-15021-Ankara Barosu 
 

: 8- BİLGİN BALANLI, AHMET NUSRET  Oğlu 
NESİBE'den olma, 24/09/1948 doğumlu,  ili, MERKEZ 
ilçesi, NİYAZİ köy/mahallesi, 43 cilt, 15 aile sıra no, 25 
sıra no'da nüfusa kayıtlı Konaklar Mah. Org. İzzettin 
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Aksalur Cad. No:1/1 İç Kapı No:1  Beşiktaş/ 
İSTANBUL ikamet eder.HASDAL ASKERİ 
CEZAEVİNDE TUTUKLU.  

MÜDAFİİ :İbrahim ŞAHİNKAYA-30926-İstanbul Barosu 
 Şeref DEDE-15952-İstanbul Barosu 
TUTUKLAMA TARİHİ  : İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin (CMK. 250. 

maddesi İle Görevli) 30/05/2011 tarih 2011/41 sayılı 
kararı 

 
 : 9- BÜLENT GÜNÇAL, AHMET NAZIM  Oğlu 
FATMA ZEHRA'den olma, 11/02/1954 doğumlu, 
SİVAS ili, ZARA ilçesi, YENİCAMİ köy/mahallesi, 7 
cilt, 192 aile sıra no, 11 sıra no'da nüfusa kayıtlı Aşağı 
Dikmen Mah. 587 Sk. No:7 İç Kapı No:38  Çankaya/ 
ANKARA adresinde ikamet eder. HASDAL ASKERİ 
CEZAEVİNDE TUTUKLU.  

MÜDAFİİ : Av. Ayson ÇETİN 35516 İstanbul Barosu 
TUTUKLAMA TARİHİ  : İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nin (CMK. 250. 

maddesi İle Görevli) 20/05/2011 tarih 2011/73 sayılı 
kararı 

 
: 10- BÜLENT KOCABABUÇ, İBRAHİM  Oğlu 
NURAN SEVİM'den olma, 06/02/1959 doğumlu, 
ÇANAKKALE ili, EZİNE ilçesi, 
GEYİKLİ/CUMHURİYET köy/mahallesi, 26 cilt, 78 
aile sıra no, 11 sıra no'da nüfusa kayıtlı Org. İzzettin 
Aksalur Cad. Konaklar Mah. No:3Gürler İç Kapı No:4  
Beşiktaş/ İSTANBUL adresinde ikamet eder. 

MÜDAFİİ : Kemal Yener Saraçoğlu-37278-İstanbul Barosu 
 

: 11- CUMHUR ERYÜKSEL, SERVET  Oğlu 
AYNEL'den olma, 28/10/1961 doğumlu, BURSA ili, 
MUSTAFAKEMALPAŞA ilçesi, LALAŞAHİN 
köy/mahallesi, 8 cilt, 232 aile sıra no, 20 sıra no'da 
nüfusa kayıtlı Palanga Cad. Balmumcu Mah. No:70H İç 
Kapı No:9  Beşiktaş/ İSTANBUL adresinde ikamet eder. 

MÜDAFİİ :İhsan Nuri Tezel-28649-İstanbul Barosu 
 

 : 12- DOĞAN UYSAL, SAFFET  Oğlu SULTAN'den 
olma, 28/02/1971 doğumlu,  ili, KEPEZ ilçesi, 
ERENKÖY köy/mahallesi, 123 cilt, 26 aile sıra no, 4 
sıra no'da nüfusa kayıtlı Donanma K.Lığı Askeri 
Mahkemesi  Gölcük/ KOCAELİ ikamet eder. 

MÜDAFİİ :Kemal Nevzat Güleşen-1437-Kocaeli Barosu 
 

 : 13- EMİN HAKAN ÖZBEK, HALİL  Oğlu 
ŞENGÜL'den olma, 01/01/1965 doğumlu, ANKARA ili, 
ÇANKAYA ilçesi, ÇİĞDEM MAH. köy/mahallesi, 44 
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cilt, 561 aile sıra no, 1 sıra no'da nüfusa kayıtlı Hava 
Kuvvet Komutanlığı Askeri Savcılığı Bakanlıklar  
Çankaya/ ANKARA adresinde ikamet eder. 

MÜDAFİİ : Av. Ayson ÇETİN 35516 -  İstanbul Barosu 
 

 : 14- HAKAN BÜYÜK, RAMAZAN  Oğlu 
ŞAHESTE'den olma, 01/01/1963 doğumlu, MUĞLA ili, 
FETHİYE ilçesi, KARGI köy/mahallesi, 61 cilt, 15 aile 
sıra no, 12 sıra no'da nüfusa kayıtlı Yıldıztepe Hava 
Lojmanları N 32/5 Merkez/ ESKİŞEHİR adresinde 
ikamet eder. SİLİVRİ 4 NOLU L TİPİ KAPALI 
CEZAEVİNDE TUTUKLU. 

MÜDAFİİ :Sadettin Arda ÖZENÇ-39351-İstanbul Barosu 
TUTUKLAMA TARİHİ  : İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin (CMK. 250. 

maddesi İle Görevli) 29/04/2011 tarih 2011/44 sayılı 
kararı 

 
 : 15- HALİT NEJAT AKGÜNER, SADETTİN  Oğlu 
GÜLEN'den olma, 17/06/1960 doğumlu, İSTANBUL ili, 
BEŞİKTAŞ ilçesi, VİŞNEZADE köy/mahallesi, 20 cilt, 
707 aile sıra no, 8 sıra no'da nüfusa kayıtlı Konaklar 
Mah. Org. İzzettin Aksalur Cad. No:1D2 İç Kapı No:2  
Beşiktaş/ İSTANBUL ikamet eder.HASDAL ASKERİ 
CEZAEVİNDE TUTUKLU. 

MÜDAFİİ :Refik Ali UÇARCI-17883-Ankara Barosu 
TUTUKLAMA TARİHİ  : İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin (CMK. 250. 

maddesi İle Görevli) 03/06/2011 tarih 2011/54 sayılı 
kararı 

 
 : 16- İSMAİL TAŞ, MUSTAFA  Oğlu ZAHİDE'den 
olma, 01/08/1959 doğumlu, KIRIKKALE ili, MERKEZ 
ilçesi, YENİDOĞAN köy/mahallesi, 18 cilt, 616 aile sıra 
no, 8 sıra no'da nüfusa kayıtlı Yeşilyurt İstasyon 
Mahallesi, Hava Harp Okulu Yerleşkesi, Komutanlık 
Konutu-İstanbul adresinde ikamet eder.HASDAL 
ASKERİ CEZAEVİNDE TUTUKLU. 

MÜDAFİİ :Ali Fahir KAYACAN-15021-İstanbul Barosu 
  Mustafa BOZKURT-22547-İstanbul Barosu 
TUTUKLAMA TARİHİ  : 02/06/2011 İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 

(CMK. 250. maddesi İle Görevli)02/06/2011 tarih 
2011/52 sayılı kararı 

 
 : 17- MEHMET ÖRGEN, AYHAN  Oğlu VİCDAN'den 
olma, 09/07/1963 doğumlu, NİĞDE ili, BOR ilçesi, 
CUMHURİYET köy/mahallesi, 5 cilt, 145 aile sıra no, 
11 sıra no'da nüfusa kayıtlı Yukarı Bahçelievler Mah. 
Akdeniz Cad. No:53A İç Kapı No:27  Çankaya/ 
ANKARA ikamet eder. 
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MÜDAFİİ :İhsan Nuri Tezel-28649-İstanbul Barosu 
                                                            Kemal Yener Saraçoğlu-37278-İstanbul Barosu 

 : 18- MEHMET ERKORKMAZ, NECATİ  Oğlu 
MÜRÜVVET'den olma, 28/03/1964 doğumlu, 
NEVŞEHİR ili, ÜRGÜP ilçesi, YENİCAMİ 
köy/mahallesi, 8 cilt, 55 aile sıra no, 12 sıra no'da nüfusa 
kayıtlı Körhat Mah. 2. Hava Kuvvet Komutanlığı Loj. 
Küme Evlerı No:5Blok 11 İç Kapı No:2  Bağlar/ 
DİYARBAKIR adresinde ikamet eder.HASDAL 
ASKERİ CEZAEVİNDE TUTUKLU 

MÜDAFİİ    : Av. Ramazan Bulut20717 İstanbul Barosu  
                                                   Av. Ziya Kara 32492 İstanbul Barosu  
TUTUKLAMA TARİHİ  : İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nin (CMK. 250. 

maddesi İle Görevli) 20/05/2011 tarih 2011/73 sayılı 
kararı 

 
: 19- MEHMET ELDEM, ALİ ULVİ  Oğlu AYŞE'den 
olma, 12/04/1963 doğumlu, KOCAELİ ili, GEBZE 
ilçesi, HACIHALİL köy/mahallesi, 6 cilt, 10 aile sıra no, 
35 sıra no'da nüfusa kayıtlı Aşağı Dikmen Mah. 587 Sk. 
No:5 İç Kapı No:10  Çankaya/ ANKARA adresinde 
ikamet eder. 

MÜDAFİİ :Ali Fahir Kayacan-15021-Ankara Barosu 
   Mustafa Bozkurt-22547-Ankara Barosu 
 
 : 20- MUSTAFA ERHAN PAMUK, MEHMET İLHAN  

Oğlu SEVİM'den olma, 01/01/1962 doğumlu, BOLU ili, 
MUDURNU ilçesi, KAYGANA köy/mahallesi, 5 cilt, 29 
aile sıra no, 15 sıra no'da nüfusa kayıtlı Hava Pilot 
Kurmayı  Albay  Harp  Akademileri  Komutanlığı  Hava 
Harp Akademisi Yenilevent Şişli/ İSTANBUL adresinde 
ikamet eder. 

MÜDAFİİ :Ali Fahir Kayacan-15021-Ankara Barosu 
   Mustafa Bozkurt-22547-Ankara Barosu 
 
 : 21- NEDİM GÜNGÖR KURUBAŞ, BESİM  Oğlu 

FATMA'den olma, 12/11/1957 doğumlu,  ili, SARIYER 
ilçesi, BÜYÜKDERE köy/mahallesi, 1 cilt, 1411 aile 
sıra no, 6 sıra no'da nüfusa kayıtlı Ankara İli Çankaya 
İlçesi Devlet Mah. İnönü Bulvarı 35H/ 1   Merkez/ 
İSTANBULadresinde ikamet eder. 

MÜDAFİİ :Mustafa Bozkurt-22547-Ankara Barosu 
   Ali Fahir Kayacan-15021-Ankara Barosu 
 
 : 22- ONUR ULUOCAK, DOĞAN  Oğlu TEZER'den 

olma, 16/05/1965 doğumlu,  ili, KOYULHİSAR ilçesi, 
YUKARIKALE köy/mahallesi, 52 cilt, 94 aile sıra no, 
68 sıra no'da nüfusa kayıtlı . Merkez/ İSTANBUL 
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ikamet eder.HASDAL ASKERİ CEZAEVİNDE 
TUTUKLU. 

MÜDAFİİ    : Kemal Nevzat Güleşen-1437-Kocaeli Barosu 
                                                  İhsan Nuri Tezel-28649-İstanbul Barosu 
TUTUKLAMA TARİHİ  : İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin (CMK. 250. 

maddesi İle Görevli) 02/06/2011 tarih 2011/52 sayılı 
kararı 

 
 : 23- RAFET OKTAR, ARİF  Oğlu RUKİYE'den olma, 

14/09/1968 doğumlu, MANİSA ili, ALAŞEHİR ilçesi, 
SOĞUKSU köy/mahallesi, 10 cilt, 407 aile sıra no, 10 
sıra no'da nüfusa kayıtlı Merkez Mah. Gölcük Garnizonu 
Batı Bölgesi Lojmanları Küme Evlerı No:541 İç Kapı 
No:15  Gölcük/ KOCAELİ adresinde ikamet 
eder.HASDAL ASKERİ CEZAEVİNDE TUTUKLU. 

MÜDAFİİ    : Av.Kemal Yener Saraçoğlu- 37278-İstanbul Barosu  
TUTUKLAMA TARİHİ  : 02/06/2011 İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 

(CMK. 250. maddesi İle Görevli) 02/06/2011 tarih 
2011/52 sayılı kararı 

 
 : 24- REFİK LEVENT TEZCAN, CEMİL NEJAT  

Oğlu GÜNER'den olma, 25/01/1972 doğumlu, 
İSTANBUL ili, FATİH ilçesi, ALİ KUŞÇU 
köy/mahallesi, 46 cilt, 2540 aile sıra no, 9 sıra no'da 
nüfusa kayıtlı Merkez Mah. Gölcük Garnizonu Batı 
Bölgesi Lojmanları Küme Evlerı No:540 İç Kapı No:1  
Gölcük/ KOCAELİ adresinde ikamet eder.HASDAL 
ASKERİ CEZAEVİNDE TUTUKLU. 

MÜDAFİİ :İhsan Nuri Tezel-28649-İstanbul Barosu 
   Reşat Alan-6144-İstanbul Barosu 
TUTUKLAMA TARİHİ  : İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin (CMK. 250. 

maddesi İle Görevli)12/05/2011 tarih 2011/56 sayılı 
kararı 

 
 : 25- SERVET BİLGİN, MEHMET KAMİL  Oğlu 

RAHİME'den olma, 02/07/1963 doğumlu, SİVAS ili, 
KANGAL ilçesi, ALACAHAN CUMHURİYET 
köy/mahallesi, 31 cilt, 31 aile sıra no, 76 sıra no'da 
nüfusa kayıtlı Merkez Mahallesi Gölcük Garnizonu Batı 
Bölgesi Lojmanları Küme Evleri 540/5 Gölcük / Kocaeli 
Merkez/ İSTANBUL ikamet eder.HASDAL ASKERİ 
CEZAEVİNDE TUTUKLU 

MÜDAFİİ :İhsan Nuri TEZEL-28649-İstanbul Barosu 
TUTUKLAMA TARİHİ  :  İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin (CMK. 250. 

maddesi İle Görevli) 12/05/2011 tarih 2011/56 sayılı 
kararı 
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 : 26- SİNAN TOPUZ, SEYFİ  Oğlu FERİDE'den olma, 
19/08/1965 doğumlu, İSTANBUL ili, BAKIRKÖY 
ilçesi,  köy/mahallesi, 65 cilt, 648 aile sıra no, 9 sıra 
no'da nüfusa kayıtlı Simo Sit.G2 D:12 Kozyatağı 
Kadıköy/ İSTANBUL ikamet eder.HASDAL ASKERİ 
CEZAEVİNDE TUTUKLU. 

MÜDAFİİ    :Ahmet İnan YILMAZ-18263-İstanbul Barosu 
TUTUKLAMA TARİHİ  : İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin (CMK. 250. 

maddesi İle Görevli) 12/05/2011 tarih 2011/56 sayılı 
kararı 

 
 : 27- TURGUT ATMAN, MEHMET  Oğlu 

NURİYE'den olma, 07/06/1956 doğumlu, ESKİŞEHİR 
ili, ODUNPAZARI ilçesi, VİŞNELİK köy/mahallesi, 55 
cilt, 362 aile sıra no, 1 sıra no'da nüfusa kayıtlı Ankara 
İli Çankaya İlçesi Devlet Mah. Türk Ocağı Cad. 5A/ 8   
Merkez/ İSTANBUL adresinde ikamet eder. 

MÜDAFİİ :  Mustafa Bozkurt-22547-Ankara Barosu 
  Ali Fahir Kayacan-15021-Ankara Barosu 
 
 : 28- TÜLAY DELİBAŞ, RIZA  Kızı ZELİHA'den olma, 

07/10/1968 doğumlu, ERZURUM ili, HINIS ilçesi, 
SARLI köy/mahallesi, 6 cilt, 23 aile sıra no, 43 sıra no'da 
nüfusa kayıtlı Devlet Mah. İnönü Bulvarı No:11 İç Kapı 
No:8  Çankaya/ ANKARA adresinde ikamet eder. 

MÜDAFİİ :Levent Özçelik-22439-Ankara Barosu 
SUÇ : Hükümeti cebren devirmek ve engellemek. 
SUÇ TARİHİ : 2002-2003 yılları. 
SUÇ YERİ : İstanbul-Eskişehir-Gölcük 
 
 

             SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ: 
 

         
Günlük olarak yayınlanan bir gazetenin 20.01.2010 tarihli ve devam eden günlerdeki 

nüshalarında yayınlanan “BALYOZ DARBE PLANI” isimli haberlerin içeriğinde; “AKP’nin 
2002’de hükümet kurmasından rahatsız olan bir grup üst rütbeli subayın ‘Balyoz Güvenlik 
Harekâtı’ adı altında çok ayrıntılı bir darbe planı hazırladığı, bu planın her aşamasını anlatan 
dijital, sesli ve yazılı belgelerin bulunduğu, amacın Türkiye çapında sıkıyönetim ilanı, 
ardından da hükümetin devrilmesi olduğu, bu planın 12 Eylül’ü model aldığı, Türkiye’de 
sıkıyönetim ortamını yaratmayı amaçlayan birtakım planların da hazırlandığı” şeklinde 
özetlenebilecek bilgilere yer verildiği görülmüştür. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın 
Bürosu’nun yazıları ve bir kısım vatandaşların dilekçe ile ihbarda bulunmaları ile konu ile 
ilgili olarak soruşturma başlatılmıştır. Soruşturmaya konu olan belgelerin yer aldığı 4 DVD 
21.01.2010 tarihinde bir gazeteci tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na (CMK 250. 
madde ile yetkili birimi) teslim edilmiştir. Soruşturma konusu belgelerin orijinalleri ise ismini 
bilmediği haber kaynağı tarafından gazeteciye ulaştırıldıktan sonra,  29.01.2010 tarihinde 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na (CMK 250. madde ile yetkili birimi) teslim edilmiştir. 
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Balyoz Darbe Planı ile ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na (CMK 250. 
madde ile yetkili birimi) yürütülen 2010/185 sayılı soruşturma kapsamında düzenlenen 
2010/564 esas, 2010/420 iddianame no’lu 06.07.2010 tarihli 196 sanıklı iddianamenin 
İstanbul 10.Ağır Ceza Mahkemesince kabulünün ardından 19 Aralık 2010 tarihi itibariyle 
sanıkların yargılamalarına  başlanmıştır. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na (CMK 250. madde ile yetkili birimi) yürütülen ve 
kamuoyunda Fuhuş-casusluk soruşturması olarak bilinen 2010/1003 soruşturma kapsamında 
06.12.2010 günü Gölcük Donanma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünde yapılan 
aramada, zeminine gizlenmiş vaziyette çok sayıda dijital delil ve doküman elde edilmiştir. Bu 
deliller incelendiğinde yine başsavcılığımızca yürütülen Ergenekon terör örgütü soruşturması, 
amirallere suikast soruşturması ve Balyoz Darbe planı olarak kamuoyunda bilinen 
soruşturmalar ile ilgili delillerin de yer aldığı görülmüştür. 

Gölcük Donanma Komutanlığından elde edilen ve 2010/185 soruşturması ile ilgili 
olduğu anlaşılan deliller incelendiğinde, bunların bir kısmının 2010/185 sayılı soruşturma 
kapsamında elde edilmiş olup dava dosyasında mevcut bulunduğu, bir kısmının ise daha 
önceden elde edilmeyip yeni delil niteliğinde oldukları ayrıca eski delilleri teyit edip bunlar 
ile ilişkili oldukları anlaşıldığından, yapılan incelemenin ardından bu deliller davanın 
görüldüğü İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 2010/283 esas dosyasına gönderilmiştir.  

Davanın görülmesine devam edildiği esnada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Muhabere 
Elektronik Şube Müdürlüğü’ne gelen 19.02.2011 tarih 2515 sayılı bir e-mail ihbarı üzerine, 
emekli İstihbarat Albay Hakan BÜYÜK isimli şahsın Eskişehir ilinde bulunan ikametinde 
21.02.2011 tarihinde yapılan aramada, önceki soruşturmalarda elde edilmemiş olup dava 
dosyasında mevcut deliller ile ilişkili yeni deliller elde edilmiştir.  

Hakan BÜYÜK isimli şahıstan elde edilen bu yeni deliller ile ilgili yürütülen 2011/332 
sayılı soruşturma dosyası ele alınmadan önce, ana soruşturma olan 2010/185 sayılı 
soruşturmada elde edilen deliller bağlamında soruşturmanın kısa bir özeti verilmiş ardından 
Fuhuş ve Casusluk soruşturması olarak bilinen 2010/1003 soruşturma kapsamında elde edilen 
ve mahkemeye sunulan deliller ile kısa bir açıklama yapılmasına lüzum duyulmuştur.  

 
A- 2010/185 SAYILI SORUŞTURMADA ELDE EDİLEN DELİLLERİN 
İNCELENMESİ: 
 

Bir gazeteci tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na (CMK 250. madde ile 
yetkili birimi) teslim edilen FAITH ibareli valiz başsavcılığımızda usulüne uygun olarak 
açılmış, valizden görevliler tarafından numaralandırılan toplam 2229 sayfa doküman, 19 adet 
CD ve 10 adet teyp kaseti çıktığı tespit edilerek teknik cihazlar ile kayıt altına alınmış ve valiz 
içerisinde olduğu tespit edilen doküman, CD ve kasetler üzerinde İstanbul Emniyet 
Müdürlüğü Kimlik Tespit ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü görevlilerince ilk inceleme 
yapılmış ve bu malzemelere el konulmuştur. 

İstanbul 11.Ağır Ceza Mahkemesi’nin 30.01.2010 tarih, 2010/185 soruşturma ve 
2010/212 sayılı Teknik Takip nolu El Koymanın Onanması ve İnceleme Kararına istinaden el 
koyma işlemi onanmış ve bütün malzemelerin incelenmesine karar verilmiştir. 

İlgili mahkeme kararına istinaden yapılan incelemeler neticesinde, 19 adet CD ve 
dokümanların tasnif ve ayrıştırma işlemleri sonucunda devlet güvenliğine ilişkin olduğu 
değerlendirilen belge ve dosyalar çıkarılmış, bunların haricindeki belgeler soruşturma 
kapsamında incelenmiştir. Bir gazetecinin teslim ettiği bu deliller ve soruşturma kapsamında 
yapılan diğer inceleme ve araştırmalar neticesinde iddianameye konu olan hususlar alt konu 
başlıkları altında kısaca incelenecektir. 
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a- Bilirkişi İncelemeleri 
Soruşturma kapsamında dijital deliller ile ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet 

Başsavcılığınca (CMK 250. madde ile yetkili birimi) TÜBİTAK ve Emniyet Genel 
Müdürlüğü görevlilerine bilirkişi incelemeleri yaptırılmış, yine soruşturma aşamasında bir 
kısım şüpheli müdafileri de gerek yurt içinden gerekse yurt dışında hazırlattıkları uzman 
mütalaalarını da soruşturma dosyasına sunmuşlardır. Ayrıca 1 nci Ordu Askeri savcılığının da 
görevlendirdiği bilirkişiler kendi açılarından bilirkişi incelemeleri hazırlamışlardır.  

TÜBİTAK bilirkişilerince hazırlanan 19.02.2010 tarihli bilirkişi raporunda CD’ler 
üzerinde,   CD’lere sonradan ekleme yapılmadığı, belgelerin tarihlerinin de 2003 ve öncesi 
olduğu, belgelerin üzerlerinde yer alan tarihlere ait olduğunun tespit edildiği belirtilmiştir. 

1 nci ordu askeri savcılığının görevlendirdiği bilirkişi  Ahmet Erdoğan’ın hazırladığı 
22.02.2010 tarihli raporda ; 

“Alternatif harekat planlarının görüşülmesi esnasında yapılan bir takdimde düşman 
durumunun arzı esnasında bazı siyasetçilerin fotoğraflarının kullanılması ve seminer ses 
kayıtlarında da silahlı kuvvetlerin yetki alanı dışına çıkan konuşmalara rastlanılması 
nedeniyle alternatif harekat planlarının “BALYOZ GÜVENLİK HAREKAT PLANI”nın sınırlı 
detayı içerecek şekilde dolaylı olarak denenmesi için kullanılmış olabileceği, 

Plan semineri cereyan tarzı planı, inceleme konuları, takdim konuları ve bunlara 
tahsis edilen takdim süreleri incelendiğinde, EGEMEN Harekat Planının ve hazırlanan 
alternatif harekat planlarının Olasılığı En Yüksek Tehlikeli Senaryonun yoğun etkisi altında 
icra edildiği, 

Seminer öncesinde yayınlanan seminer uygulama emrinde evrak ve bilgi güvenliği ile 
ilgili alınması emredilen emniyet tedbirlerinin, seminerin icrası esnasında gerekli şekilde 
uygulanmadığı ve seminerin tüm safhalarına ait karargah içi ve dışı yazışmaların karargah 
dışına çıkarılabildiği, 

Ordu plan semineri sonuç raporunda özetle; dış tehdidin bertaraf edilmesinin ancak 
ülke içerisinde sağlam ve sağlıklı devlet yapısı ile mümkün olabileceği, siyasal İslam’ın ülke 
kaderini bütünüyle ele geçirmek için kadrolaşmaya hız verdiği bir ortamda, Türkiye 
Cumhuriyeti devletine yönelik en büyük tehdidin siyasal İslam’dan kaynaklanan iç tehdit 
olacağı dikkate alınarak, iç tehdide yönelik plan ve eklerin mevcut bilgiler ile 
güncelleştirilmesini ve müteakip Ordu Plan seminerlerinde iç ve dış tehdidi kapsayan 
alternatif harekat planlarının incelenmesinin uygun olacağının değerlendirildiği, 

OEYTS’nun KKK.lığının emri hilafına 1nci Ordu Komutanlığı Plan semineri-03’nde 
kullanıldığı ve seminerin işleyişi esnasında gözlemcilerin herhangi bir müdahalesinin 
olduğuna dair herhangi bir kayda rastlanılmadığı, 

OEYTS’nun seminerde kullanıldığının gizlendiği alternatif bir başka seminer sonuç 
raporunun hazırlandığının tespit edildiği ancak bunun yayınlanıp yayınlanmadığının tespit 
edilemediği,  

OEYTS’nun BALYOZ Sıkıyönetim K.lığı tarafından BALYOZ Güvenlik Harekat Planı 
adıyla hazırlanmış bir harekat planına ait olduğu ve bu planın ise basında yer alan “BALYOZ 
Darbe Planına” benzediği,  

Görüşülen alternatif harekat planlarının EGEMEN harekat planı ile ilgili olabileceği 
gibi seminerde yapılan bir takdimde bazı siyasetçilerin fotoğraflarının kullanılması ve silahlı 
kuvvetlerin yetki alanı dışına çıkan konuşmalara rastlanılması nedeniyle seminerde 
“BALYOZ Güvenlik Harekat Planının” ifşa olmayacak bir seviyede görüşülmüş olabileceği, 

1nci Ordu K.lığının 2003 yılı plan seminerinde dış tehdide (Yunanistan) yönelik olarak 
hazırlanan EGEMEN Harekat Planına ilave olarak, 1nci Ordu K.lığı tarafından hazırlanan 
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OEYTS ile tarif edilen iç tehdide yönelik olarak hazırlanan Alternatif Harekat Planlarını da 
görüşmek istediği, 

Bu kapsamda 1nci Ordu K.lığının 12 Aralık 2002 tarihli yazı ile OEYTS’nun 
Kor./Tug./A.K.lıklarının plan tatbikatlarında kullanılacağını KKK.lığına ve ilgili birliklere 
yayınladığı, 

Bu yazıya cevaben KKK.lığının 03 Ocak 2003 tarihli mesaj emri ile OEYTS’nun 
anılan plan seminerinde kullanılmamasını sonradan belirlenecek bir tarihte yapılacak başka 
bir plan çalışmasında kullanılmasını emretmesine rağmen, 1nci Ordu K.lığının ve 
52.Zh.Tüm.K.lığının 09 Ocak 2003 tarihlerinde yayınladıkları iki yazıdan OEYTS’nun 
kullanılmaya devam ettiğinin anlaşıldığı, 

1nci Or.K’lığının bir yandan ast birlikleriyle OEYTS’ya yönelik alternatif harekat 
planları hazırlamaya devam ederken diğer taraftan 14 Ocak 2003 tarihinde KKK.lığına ve 
ilgili tüm birliklere içinde OEYTS olmayan bir plan semineri uygulama emri yayınladığı, 

Müteakiben 17 Ocak 2003 tarihinde 1nci Or.Klığının brifinginin KKK.na takdimi 
esnasında 2003 yılı plan semineri hakkında bilgi verilirken OEYTS’nun bu seminerde 
kullanılmasına ilişkin herhangi bir bilgi verilmediği, 

Nihayet, 1nci Ordu Komutanlığının 31 Ocak 2003 tarihinde KKK.lığına ve plan 
seminerine katılacak birliklere OEYTS’nun cereyan tarzı planına dahil edildiği ikinci bir 
seminer uygulama emri gönderdiği, OEYTS’nun cereyan tarzı planından çıkarılması suretiyle 
hazırlandığı anlaşılan ancak yayınlanıp yayınlanmadığı teyit edilemeyen alternatif bir başka 
seminer uygulama emrinde ise OEYTS’nun seminerde kullanılacağının KKK.lığından 
gizlendiği ve seminerin KKK.lığının emrine muhalif olarak hazırlanan ve yayınlanan bu 
uygulama emrine göre 05-07 Mart 2003 tarihleri arasında icra edildiğinin anlaşıldığı, 

BALYOZ Sıkıyönetim K.lığı tarafından hazırlandığı anlaşılan “BALYOZ Güvenlik 
Harekat Planı”nın ise sıkıyönetim uygulama esaslarının ötesinde tedbirleri ve faaliyetleri 
içeren bir plan olduğu ve hükümeti devirip devlet idaresine el koymayı öngören bir plan 
olduğu, 

Ast birliklerin alternatif harekat planlarına ait çalışmalara daha fazla ağırlık 
vermeleri nedeniyle kolordu plan tatbikatlarının ve ordu plan seminerinin başlangıçta 
konulan maksatlardan uzaklaştığı, nitekim seminer uygulama emri ile seminer sonuç 
raporunda yazılan maksatların bile tamamen farklı olduğu, 

Evrak ve bilgi güvenliği kapsamında yazılı olarak yeterli tedbir alınmasına rağmen 
uygulamada aksaklıkların yaşandığının açık olduğu ve karargah dışına çıkarılan belgelerin 
bütünlük arz etmesi nedeniyle belgelerin başlangıçtan itibaren bilinçli ve uzun döneme 
yayılarak kaçırılmış olabileceğinin tespit edildiği” belirtilmiştir. 

Bu bilirkişi raporlarının yanı sıra soruşturma dosyasına sunulan diğer bilirkişi raporları 
da 2010/185 soruşturma nolu iddianamede ele alınmıştır. Bilirkişi raporlarının ele alındığı 
bölümde; tüm bu bilirkişi raporları arasındaki bir kısım çelişkiler nedeniyle Başsavcılığımız 
aracılığıyla bilirkişi raporlarındaki farklı bilgiler ve kısmi çelişkilerin giderilmesi bu farklı 
bilgilerin izah edilip, çelişkilerin sebebinin tespit edilmesi için yeni bir bilirkişi raporu almak 
zorunluluğu doğduğu belirtilmiştir. bu ihtiyaca binaen başsavcılığımızca görevlendirilen 
TÜBİTAK bilirkişilerinin düzenledikleri 16.06.2010 tarihli raporda, 

“Elektronik bir belgenin nitelikli elektronik sertifikayla dijital olarak imzalanması, 
hukuki olarak bu belgenin aynı kişi tarafından elle imzalanmasına eşdeğerdir. Nitelikli 
sertifikayla oluşturulan dijital imza, değiştirilip değiştirilmediğini net olarak ortaya koyması 
ve belge sahipliğini gerçek kişilere bağlaması sebebiyle belgenin delil olması çok önemli bir 
teknik katkı sağlar. Nitelikli elektronik dijital olarak imzalanmış bir belge, hukuksal olarak 
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inkar özelliktedir. Öte yandan nitelikli elektronik sertifika ile olarak imzalanmamış elektronik 
belgelerin de delil olarak kullanılabildiği bilinmektedir. 

İlgili kanun ve diğer düzenlemeler gereği 2005 yılından itibaren Türkiye'de nitelikli 
elektronik sertifika verilmektedir. 2005 yılından önceki olaylarla ilgili İncelemelerde nitelikli 
elektronik imzanın dayanak olarak kullanılmasının mümkün olmadığı değerlendirilmektedir.” 
şeklinde hususlara yer verilmiştir. 

Ayrıca raporun genel değerlendirme kısmında önceki TÜBİTAK bilirkişi raporu ve bu 
rapora yönelik itirazlar ile ilgili olarak da; “TÜBİTAK'ta görevli Erdem ALPARSLAN, Tahsin 
ÜRKÖZ ve Dr. Hayrettin BAHSİ tarafından hazırlanan 19/02/2010 tarihli bilirkişi raporunun 
ekinde sunulan üstveri bilgilerinin tutarlı olduğu,bu bilgilerin ayrıca diğer bilirkişi 
incelemelerinde de kaynak olarak kullanıldığı, üstveri teknik olarak yanlış olduğuna dair 
herhangi bir iddia olmadığı görülmüştür. Aynı üstveri bilgileri üzerinde yapılan teknik 
incelemelerde, sahtecilik şüphesini artırdığı ifade edilen çelişkilerin bir kısmının CEVAP-3, 
ve CEVÂP-6'da anlatıldığı üzere teknik olarak bir çelişki göstergesi olmadığı,  normal  
sistem/kullanıcı  davranışları  dahilinde  oluşabileceği  ve sahtecilik bulgusu olmadığı 
sonucuna varılmıştır. Bir kısım çelişkilerin ve farklı tespitlerin ise bilirkişilerin farklı 
uzmanlık alanlarına (askeri yazım kuralları vb.) olmasından kaynaklandığı sonucuna 
varılmıştır şeklinde açıklamalara yer verilmiştir. 

 
b- Balyoz Güvenlik  Harekat Planı ve Diğer Harekat ve Eylem Planları: 

 03 Kasım 2002 seçimlerinde TBBM’de çoğunluğu sağlayan ve hükümeti kuran 
partinin; kimliği, kadroları ve yönetim tarzından rahatsızlık duyan dönemin 1. Ordu Komutanı 
Çetin DOĞAN tarafından, 28 şubat sürecinde elde edilen kazanımlardan istifade edilememesi 
ve 2002 seçimlerinde AKP’nin tek parti olarak iktidara gelmesi ile beraber, ülkede (sözde) 
hızlı bir zemin kayması yaşanması nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti devletinin laiklik karşıtı ve 
irticai unsurların etkisine girmeye başladığı ve bu nedenle Balyoz Komutanlığının iç hizmet 
kanununun kendisine verdiği Türkiye Cumhuriyet’ini kollama ve koruma görevinin gereği 
olarak bu harekat planını hazırlayıp kurulan hükümetin yıkılması ve yerine milli mutabakat 
hükümeti adı altında yeni bir hükümetin kurulması yönünde çalışma başlatıldığı, bu yönde 
05-07.03.2003 tarihli plan seminerinde Çetin DOĞAN’ın kapanış konuşmasında; 
“…Gerçekten de şu anda ülkenin içinde bulunduğu durum bütün yurttaşlarımız tarafından 
endişeyle takip ediliyor. Bir yanda kontrol imkânını pek bulmadığımız çok önemli gelişmeler 
var dışarıda, Kuzey Irak’ta ve Irak’ta, içerde de belli bir partinin militan kadrosu adım adım 
irticai örgütlenmeyi bütün yurt sathında yaymak için bazen geri adım atarak, bazen bir 
adım geri atarak fakat fırsat bulduğu zaman, geçit bulduğu zaman da iki adımla bunu telafi 
ederek mesafe almaktadır….” şeklinde beyanlarının olduğu görülmektedir.  
 Öncelikle 1 nci Ordu Komutanlığı bünyesinde görev yapan bazı general ve üst düzey 
subaylarla görüşülerek bu hususta anlaşmaya varıldığı, 1 inci Ordu sorumluluk sahası içinde 
bulunan Harp Akademileri’nin komutanı İbrahim Fırtına ve Donanma Komutanı Özden 
Örnek ile temas kurulduğu ve ardından anlaşma sağlandığı, yine aynı saha içerisinde bulunan 
İstanbul ve Bursa Jandarma Bölge Komutanlarıyla da temas ve anlaşmanın sağlandığı, eldeki 
mevcut delillere göre dönemin Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları’nın dahil 
olmadıkları anlaşılan bu oluşumun, ordu bünyesindeki hiyerarşi dışında bu amaçla bir 
yapılanma oluşturdukları, kurulan bu yapılanmanın hükümeti yıkmaya yönelik öncelikle 
Balyoz Güvenlik Harekat Planı adı altında, demokratik yollardan iş başına gelmiş hükümeti 
anti demokratik yollarla yönetimden uzaklaştırma amacıyla çok kapsamlı ve bir o kadar da 
ayrıntılı bir plan hazırladığı, bu planda hükümet ile işbirliği içerisinde olduğu vurgusu yapılan 
ve irticai olarak nitelenen grupların da etkisizleştirilmesinin hedeflendiği, belirlenen bu 
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hedefleri gerçekleştirmeyi planlayan ve kendilerini Balyoz Komutanlığı olarak niteleyen 
yapılanmanın öncelikle yapay bir müdahale ortamı hazırlayıp yapacağı işi meşru göstermeye 
çalıştığı, yapılanma içerisinde yer alan bazı jandarma görevlileri tarafından hazırlanan Sakal 
ve Çarşaf isimli eylem planlarıyla kargaşa ortamı oluşturmayı planlandığı yine bu yapılanma 
içerisinde yer alan Deniz ve Hava Kuvvetlerinde görevli bazı şüpheliler tarafından hazırlanan 
Oraj ve Suga isimli planlarla hava sahası ve kıta sahanlığı konularında Yunanistan'ın taciz 
edilerek iki ülke ilişkilerinin gerilmesinin öngörüldüğü, böylece öncelikle 1 inci Ordu 
merkezli İstanbul ve çevre illerde sıkıyönetim ilan edilmesini amaçladığı bu yönde 5-
7.03.2003 tarihli plan seminerinde  1nci Zırhlı Tugay Komutanı Yurdaer OLCAN’ın;   “O 
nedenle iç tehdidin birinci öncelikli hal edilmesi gereken bir tehdit olduğunu düşünmekle 
birlikte bence komutanım iç tehdidin çözülmesi ülke içerisinde özellikle vatandaşlar arasında 
birlik beraberlik dayanışma duygusunun da artırması bakımından küçük çaplı düşük 
yoğunluklu çatışmalarla Yunanistan’ın psikolojik destek sağlaması amaçlı yoksa oradaki mil 
kararının çözülmesi zor bir konu büyük bir çaplı harekat veya siyasi çalışmalar gerektiriyor. 
Bu nedenle komutanım hava kuvvetleri ve deniz kuvvetlerinden hatta sınırda küçük çaplı 
olayların gerekirse basını da kullanarak halkın bir amaç birliği etrafında toplanmasının 
sağlanmasına fayda sağlayacağını siyasi tedbirleri de alarak iç tehdidin öncelikle ve yurt 
sathında giderilmesini sağlanmasını müteakiben uzun vadede komutanım güneydoğu Kuzey 
Irak meselesinin halledilmesinin uygun olacağını düşünüyorum. Arz ederim…” şeklinde 
ifadelerinin olduğu görülmektedir. Yukarıdaki eylem planlarının haricinde, yine jandarma 
görevlileri tarafından hazırlandığı belirlenen Döküm isimli eylem planının Müslüman bir dini 
grubun liderine, Sakal(öncekinden farklı) isimli eylem planının gayri Müslim dini lider ve iş 
adamlarına, Tırpan isimli eylem planının darbe karşıtı akademik kadroya, Orak isimli eylem 
planının ermeni basın mensuplarına, Yumruk isimli eylem planının darbe karşıtı sağ kesime, 
Kürek isimli eylem planının darbe karşıtı sol kesime, Testere isimli eylem planının darbe 
karşıtı liberallere yönelik oldukları, bu planlardan Tırpan hariç diğerlerinde hedef şahısların 
isim isim belirlendiği, yine tüm planlarda hangi personelin görevli olduğunun ismen 
belirtildiği bu planlarının icrasında görevlendirilenlerin hepsinin asker kişiler olduğu tespit 
edilmiştir. 

Tüm bu eylem planları bir arada değerlendirildiğinde; eylemlerin Balyoz Güvenlik 
Harekat Planının uygulanması için gereken ortam şekillendirmesini oluşturmak amacıyla, 
Balyoz Güvenlik  Harekat Planı kapsamında Balyoz Komutanlığı olarak nitelenen Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetini Cebren İskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Etmeye Teşebbüs 
eden gruba bağlı olarak çalışan deniz/hava/jandarma personeli tarafından hazırlandığı 
anlaşılmıştır. 

Balyoz Güvenlik  Harekat Planı doğrultusunda adı geçen oluşumun kara, deniz, hava 
ve jandarma birliklerinde görevli üyelerince planda öngörüldüğü şekliyle; öncelikle 
sıkıyönetim ilanının sağlanması, bunun ardından hükümetin görevden uzaklaştırmasının 
amaçlandığı ve bu amaçla sıkıyönetim sonrasında yapılacak işlerin planlanıp belirlendiği,  bu 
kapsamda;  harekatta bizzat görev alacak görevli personelin hangi timlerde olacağı, harekat 
timlerinde,  gözaltı timlerinde, hasar tespit timlerinde, kamu kurum ve kuruluşlarında 
görevlendirilecek personelin kimler olacağı, harekatla birlikte kontrol altına alınacak hassas 
tesislerin, kamu görevlerinin ve özel teşebbüslerin, kilit noktaların nereler ve buralarda 
görevlendirilecek askeri ve sivil personelin kimler olacağı, plan kapsamında üst düzey kamu 
görevlilerinden kimlerin ve hangi kurumların (vakıf, dernek vb.) plana destek vereceği, 
toplumsal eylemlerde kullanılacağı anlaşılan, kadife eldiven başlığı ile belirlenen üniversite 
öğrencileri ve iltisaklı kişilerin kimler olduğu, harekatta ihtiyaç duyulacak olan cezaevleri, 
hastaneler, ilaç ve gıda depoları vb. lojistik destek sağlanacak yerlerin ve buralarda 
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görevlendirilecek personelin kimler olacağı, kimlerin gözaltına alınacağı, tutuklanacağı, 
emekliye sevk edileceği, hangi üniversite öğrencilerinin ilişiklerinin kesileceği, hangi kamu 
görevlilerinin işlerine son verileceği, hangi basın yayın organlarının yayınının durdurulacağı, 
nelere el konulacağı ve nerelerin aranacağının tek tek, isim isim ve yer yer belirlendiği, bu 
belirlemelerde insanların siyasi, ideolojik ve dini görüşlerine göre, kurumların da benzer 
şekillerde fişlendikleri, plana destek vermeyeceklerin görevlerinden alınacaklar arasında 
olduğu, destek vereceği belirlenen şahısların ise; yeni yapılanma ile birlikte görevlerine 
devam edecekleri veya daha üst konumlarda görevlendirilmek üzere yeni görev yerleri de 
belirtilmek suretiyle tespit edildiği, plana destek veren kişiler ile ilgili olarak da bilgi 
notlarının olduğu, 

Ayrıca Balyoz Güvenlik Harekat  Planının ardından hükümetin devrilecek olması 
sebebiyle göreve getirilmesi planlanan yeni kabinenin de oluşturulduğu, kimin başbakan 
kimlerin bakan olacağının da belirlendiği görülmekte, Çetin Doğan tarafından darbe sonrası 
“milli mutabakat hükümeti” adı altında kurulacak hükümetin ilanına yönelik konuşmanın 
bile hazırlandığı anlaşılmaktadır.Bu yönde 05-07.03.2003 tarihli plan seminerinde Çetin 
DOĞAN’ın “.... bütün Türk Ulusunu arkasından sürükleyecek bir milli mutabakat hükümeti 
ve bu mutabakata dayalı olarak da yapılacak askeri tedbirlerin genel çerçevesini hep birlikte 
tezekkür ettik ve bazı sonuçlara vardık....”şeklinde ve  “…Evet içteki birlik bütünlüğü nasıl 
sağlayacağız arkadaşlarımız bu konuyu işte gündeme getirdiler milli birliğin ve beraberliğin 
oluşmasında evvela inandırıcı milli birliğin sağlayıcı bir hükümetin varlığı ile olur. 
.....”şeklinde  beyanlarda bulunduğu görülmektedir. 

 
 c- Balyoz Güvenlik  Harekat Planı Ve Diğer Eylem Planlarının 05-07 Mart 2003 
Tarihli Plan Seminerinde Prova Edilmeleri: 
 Balyoz Güvenlik  Harekat Planında, planın “olasılığı en yüksek tehlikeli senaryo” ismi 
ile jenerik bir senaryo şeklinde özel seçilmiş sınırlı sayıda personelin katılımı ile icra edilecek 
çok gizli gizlilik derecesinde bir plan seminerinde bu planda görevli olanlar tarafından 
denenerek müzakere edileceği belirtilmiştir. Bu yönde 05-07.03.2003 tarihli plan seminerinde 
Çetin Doğan’ın “......şimdi arkadaşlar zaten aslında biz bunu bu planı örtülü olarak sadece iç 
güvenliğe yönelik hazırladık.....” diyerek bu hususu doğruladığı, yine Çetin DOĞAN’ın  açılış 
konuşmasında; “…Aslında günümüzdeki gelişmeleri dikkate aldığımız zaman birinci öncelikli 
ele almamız gereken iç tehdidi bu seminerde öne alıyoruz.” dediği,   yine bu yönde konu ile 
ilgili olarak şüpheli Süha TANYERİ savcılık ifadesinde; “Her ne kadar seminer dış tehdite 
yönelik olsa da geri bölge emniyeti planı ve sıkıyönetim planı eki bakımından iç tehdite bakan 
yönleri, veçheleri olmaktadır. Buna ilişkin konuşmalar yapıldı, OEYTS oynandı, her ne kadar 
sizinde söylediğiniz gibi K.Kuvvetleri Kom.'da 1nci orduya 2003 yılı için plan seminerinde 
OEYTS oynanmamasına ilişkin bir talimat gelmişse de, sayın Komutan Çetin DOĞAN, bizlere 
"Ben meramımı anlatamamışım bu işin bir de Irak boyutu var, bunun yanında geri bölge 
boyutu dolayısıyla iç tehdit boyutu var, buralara kuvvet ayırmam gerekir, bu şekilde bu planı 
nasıl uygularım.." şeklinde sözler söyleyerek biz bunu bu şekilde oynayacağız dedi, normal 
şartlar altında üst komutanlığın talimatlarına aykırı davranması askeri hiyerarşiye uygun 
değildir, ancak komutanın kendi kişiliği ve takdiri bu konuda karar almasına neden olmuş 
olabilir, bunu ben bilemem. Plan Seminerinde ben kimin ne konuşacağını bilemem, ancak 
normal şartlarda özel kişi ve yer isimleri kullanılmaz. O Plan Seminerinde, o tip şeyler 
kullanılıp kullanılmadığını hatırlamıyorum.”  dediği, 

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın olasılığı en yüksek tehlikeli senaryonun anılan plan 
seminerinde kullanılmaması, sonradan belirlenecek bir plan çalışmasında kullanılması 
şeklindeki 03 Ocak 2003 tarihli emrine muhalif olarak, Çetin DOĞAN’ın emri ve 
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yönlendirmesi doğrultusunda, olasılığı en yüksek tehlikeli senaryonun 05-07 Mart 2003 
tarihinde 1 nci Ordu komutanlığında gerçekleşen plan seminerinde masaya yatırıldığı, Balyoz 
Güvenlik Harekat Planı isimli dokümanın icra başlığı altında hazırlık safhası bölümünde “ 
Balyoz Güvenlik Harekat Planı’nın olasılığı en yüksek tehlikeli senaryo isimli jenerikli bir 
plan şeklinde GİZLİ gizlilik derecesinde ve özel seçilmiş sınırlı sayıda personelin 
katılımıyla icra edilecek plan seminerinde deneneceği ve müzakere edileceği”nin 
belirtildiği, bu şekilde planın hazırlık safhasının icrasına başlanıldığı, Balyoz Darbe Planı ve 
bu planın hayata geçirilmesi için gereken ortam şekillendirmesini hazırlayacak olan diğer 
planların da OEYTS içerisine gizlenerek sunulduğu, seminer esnasında 1 nci öncelikli 
tehdidin irtica olduğu vurgusu yapıldığı anlaşılmış bizzat Çetin DOĞAN’ın 05-07.03.2003 
tarihli seminerde, Egemen Harekat Planı’nın sadece alışılmışın dışına çıkılmamak için ele 
alındığını “…şimdi arkadaşlar zaten aslında biz bunu, bu planı örtülü olarak sadece iç 
güvenliğe yönelik hazırladık. Yani bir de usulen alışılmamış bir şey yapmayalım. Bari şey 
olarak geçelim. İkinci gün de işte belli ölçüde dış tehdide yönelik planlama yapalım dedik. ...” 
şeklinde beyanlarla dile getirdiği görülmüş, bu husus 1 nci Ordu komutanlığı Askeri 
savcılığınca bilirkişi olarak görevlendirilen Kurmay Binbaşı Ahmet ERDOĞAN’ın hazırlamış 
olduğu 22.02.2010 tarihli bilirkişi raporunda da belirtilmiştir.  
 162 personelin katılımı ile gerçekleşen seminer öncesinde de 1 nci ordu bağlı 
birliklerinde olasılığı en yüksek tehlikeli senaryonun plan çalışması şeklinde ele alındığı ve 
bazı plan çalışmalarında Çetin DOĞAN’ın da yer aldığı, seminer ile ilgili yapılan 
yazışmaların incelenmesi neticesinde ortaya çıkmaktadır. 
 05-07 Mart 2003 tarihlerinde 1 nci Ordu Komutanlığı’nda gerçekleşen plan seminerine 
ait ses kayıtlarının Balyoz Güvenlik  Harekat Planı ve bu plana bağlı olarak hazırlandığı 
anlaşılan diğer belgeler ve yapılan çalışmalar ile birlikte değerlendirilmesi neticesinde; 
seminerde söz alan konuşmacıların büyük bir kısmının iç tehdit ile ilgili konuştukları, Balyoz 
G üvenlik  Harekat Planında ve bu plan kapsamda hazırlandığı tespit edilen Sakal, Çarşaf, 
Oraj ve Suga Eylem Planlarında yer alan hususların, seminer katılımcıları tarafından kimi 
zaman eylem planlarında yer aldığı aynı şekilde aynı kelimeler ile kimi zamansa yine bu 
hususlarla aynı anlama gelecek şekilde sadece kelimelerin benzer anlamlıları ile değiştirerek 
kullandıkları,bu yönde 5-7.03.2003 tarihlerinde yapılan plan seminerinde Tuğgeneral İhsan 
BALABANLI’nın; “Komutanım, yine kolordu planında emredildiği üzere bazı bölgelere 
süratle darbe harekatı yapabilmem, yapmam emredilmişti. Özellikle zırhlı unsurları 
kullanarak gözdağı vermek veya cezalandırma şeklinde yapacağım bu harekat sonunda daha 
önce hassas bölgeler olarak değerlendirdiğimiz metro meydanı var Fatih’te komutanım. Cem 
Evi, Gazi Mahallesi Mezarlığı, Gazi Kültür Evi bir önceki yansıda da vardı. Bu bölgelere 
süratle zırhlı unsurlarım gösteri harekâtı şeklinde intikal edecekler. Senaryoda da belirttiği 
gibi otuz kişinin öldüğü bir Fatih bölgesinde artık bizim copla kalkanla davranmamız 
geride kalmıştır. Belli olan, belirtilen evler ve yahut da kritik bölgeler bunlar vasıtasıyla 
gerektiği şekilde etkisiz hale getirilecek. Bu da komutanım Fatih’te olan bu olayın 
bastırılması Avcılarda Bakırköy de duyulduğu zaman orada da kimsenin böyle bir olaya 
kalkışmayacağını değerlendiriyorum.” şeklinde beyanlarının olduğu görülmektedir. Yine 
Balyoz Güvenlik  Harekat Planı kapsamında hazırlandıkları anlaşılan birçok fişleme 
niteliğindeki liste, ses kayıtları ve sunumlarda kullanılan slaytlar ile eşleştirildiğinde bu 
listelerin seminerde sunum yapanlarca kullanıldığı ve sunumlar içerisinde birçok kez gerçek 
unvan ve kişi isimlerinin yer aldığı, seminer içerisinde yer alan karşılıklı konuşmalarda Çetin 
DOĞAN’ın sürekli olarak astlarını özellikle bilgi toplama faaliyetleri konusunda çalışmaya 
devam etmeleri yönünde uyardığı, yoğun olarak geçmiş dönemlerde yaşanan askeri 
darbelerden örnekler verildiği ve onlarda yaşanan sıkıntıların yapılacak müdahalede tekrar 
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yaşanmaması için ne tür önlemler alınacağının konuşulduğu, seminerin birçok yerinde kamu 
görevlilerinin değiştirileceğinden bahsedildiği, seminerde genel itibariyle milli mutabakat 
hükümeti ve buna dayalı olarak yapılması düşünülen askeri bir müdahalenin ele alındığı, 
askeri müdahale için gereken kuvvet durumunun ne olduğu, kimlerin kuvvet ihtiyacının olup 
kimlerin kuvvet tasarrufunda bulunabileceğinin görüşüldüğü, dolayısıyla Balyoz Güvenlik  
Harekat Planında öngörülen çalışmaların ne kadarının yapıldığı, mevcut durumun ve 
eksikliklerin ne olduğunu görmek için fikir alışverişinde bulunulduğu, bunların yanı sıra 
Balyoz Güvenlik Harekat Planının yer aldığı belgenin oluşturma tarihinin 13.11.2002, son 
kaydetme tarihinin 02.12.2002 ve belge üzerinde yer alan tarihin de 02.12.2002 olması da 
dikkate alındığında, 05-07 Mart 2003 tarihinde 1 inci ordu Komutanlığında çok gizli gizlilik 
derecesinde sadece 162 kişinin katılımı ile jenerik şekilde gerçekleşen seminerin Balyoz 
Güvenlik  Harekat Planında öngörülen ve bir nevi darbenin tatbikatı olan seminer olduğu, 
buradan hareketle olasılığı en yüksek tehlikeli senaryonun verildiği ve seminere katılıp bu 
plandan önceden haberdar olan kişilerce planının jenerik olarak görüşüldüğü sonucuna 
ulaşılmıştır.  
 

d- Balyoz Güvenlik Harekat Planı İcra Ve Hazırlık Safhası 
 Balyoz Güvenlik Harekât planında hedeflenen amaçlara ulaşılması maksadıyla, planın 
icra kısmının hazırlık safhasının ilk şıkkında belirtildiği gibi, plan kapsamında çeşitli 
alanlarda istihbari çalışmaların yapılarak derlenen istihbari bilgi ve belgelerin bir araya 
getirildiği ve planın hayata geçirilmesi noktasında ana çerçevenin oluşturulmaya çalışıldığı,  

Plan semineri esnasında yapılan konuşmalarda Balyoz Güvenlik  Harekat Planında yer 
alan hususlara paralellik gösteren birçok konuşmanın yer aldığı, seminere ilişkin hazırlanan 
belgelerde yine planla benzeşen ya da örtüşen birçok noktanın bulunduğu, plan semineri 
esnasında yapılan konuşma ve hazırlanan sunumlar ile fişleme niteliğindeki belgelerin birebir 
örtüşen ya da benzerlik gösteren kısımlarının olduğu görülmektedir.   

Balyoz Güvenlik Harekât Planında yer alan; “TSK ‘nın kategorilendirilmiş 
personelden tamamen arındırılacağı ve boşalacak kritik kadrolara askerlerin terfi ve 
atamalarının yapılacağı” hususlarına paralel olarak, ilişiği kesilmesi teklif edilen personelin 
isim isim belirlendiği ve bu personelle ilgili olarak “sakıncalı şüpheli, irticai görüşü benimser, 
eşi çağ dışı kıyafet giyer, takipte, irticai eğilimleri mevcuttur, mesai saatlerinde namaz kılar, 
Kurdoğlu cemaati mensubudur vb.” şeklinde fişlemelerin yapıldığı, bu yönde 5-7.03.2003 
tarihli plan seminerinde  Bekir MEMİŞ’in; “…Görevde kalması sakıncalı olan kamu kurum 
ve kuruluş yöneticileri görev yerlerinden uzaklaştırılacak ve yerlerine üst komutanlık emirleri 
doğrultusunda üst subay veya uzman sivil personel görevlendirilecektir. Üsküdar ve 
Ümraniye ilçelerinde görevden alınması planlanan kişiler perdede sunulmuştur.” şeklinde 
beyanları bulunmaktadır.  

Balyoz Güvenlik Harekât Planında yer alan “Milliyetçi - Muhafazakar Sağ iktidarlar 
tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerinin karşısına alternatif silahlı güç olarak tasarlanıp 
güçlendirdiği belirtilen polis teşkilatının askere bakışının dikkate alındığı belirtilerek; polisin 
sevk ve idaresinde ağırlıklı olarak jandarmanın kullanılacağı, bu nedenle İl J.K.lıklarının 
karargahlarından istifade ile polisin ivedilikle ağır silahlardan arındırıldıktan sonra mutlaka 
kontrol altına alınmasının sağlanacağı” hususlarına paralel olarak, Kolluk Kuvvetleri ve Özel 
Güvenlik Teşkilatlarının Personel Durumu başlıklarıyla bir çok belge düzenlendiği, bu 
belgelerde; Bursa, Yalova, Balıkesir illerinde bulunan Polis, Jandarma, Özel Güvenlik ve 
Sivil Savunma Görevlilerinin tamamının sayılarının belirtilerek bunların bir kısmının irticai 
gruplarla ilişkisi olduğu şeklinde fişlendiği ve fişlenen polislerin pasif göreve alınıp 
haklarında işlem yapılması, özel güvenlik görevlilerinin ise sertifikalarının iptal edilmesinin 
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planlandığı,  bu yönde 05-07.03.2003 tarihli plan seminerinde Albay Yüksel YALÇIN’ın 
“Bursa, Balıkesir ve Yalova İllerinde toplam 5300 Polis, 4800 Jandarma ve 3500 Özel 
Güvenlik elemanı görev yapmaktadır.” şeklinde beyanları bulunmaktadır. 
 Balyoz Güvenlik Harekât Planında yer alan; “öncelikli ve acil olarak belirtilen AKP 
yönetiminin tasfiyesi ve işbirlikçilerinin saf dışı bırakılması maksadının öne sürülerek, 
harekat alanının şekillendirilmesi de dahil olmak üzere, resmi/gayri resmi tüm yurtseverlerin 
seferber edileceği, başta Silahlı Kuvvetlerin imkân ve kabiliyetleri olmak üzere maddi ve 
manevi tüm güçlerin kullanılacağı” hususlarına paralel olarak TSK mensubu generallerin 
plana destek durumlarını belirtir listenin hazırlandığı, 1. Ordu sorumluluk sahasında bulunan 
illerde görevli birinci sınıf kamu görevlileri ile Ankara’da bulunan merkez kamu 
teşkilatlarında  BDDK Görevlisi, Başbakanlık Görevlisi, Başbakanlık Yük.Den.Kurulu 
Görevlisi, Dışişleri Görevlisi, DPT Müsteşarlığı Görevlisi, Dış Ticaret Müsteşarlığı Görevlisi, 
Hazine Müsteşarlığı Görevlisi, Merkez Bankası Görevlisi Gümrük Müsteşarlığı Görevlisi, 
Kaymakam, Vali Yardımcısı, Vali, Maliye Bakanlığı Görevlisi, Sayıştay Görevlisi, Yargıtay 
Görevlisi olan çok sayıda üst düzey kamu görevlisi ile ilgili kapsamlı bilgi toplandığı, bu 
kişilerin destek durumlarının belirlenerek fişleme niteliğindeki bilgilerle destek konusunda 
sınıflandırmaya tabi tutuldukları, medya mensupları arasından faydalanılacak kişiler şeklinde 
isim belirlemesinin yapıldığı, plana destek verecek dernekler olarak mason fraksiyonlu 
Rotary, Lions vb. dernekleri, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Atatürkçü Düşünce 
Derneği, Halk Evleri Derneği, Yeniden Kuvayi Milliye Mücahitler Derneği, Yeniden 
Müdafaa-i Hukuk Harekatı Derneği’nin plana destek verecek dernekler olarak belirlendiği ve 
şube şube belirtildiği; Balyoz Güvenlik Harekât Planında yer alan “Atatürkçülük yerine 
üretildiği belirtilen irticai ve sapık ideolojik fikirlerin sistemli bir şekilde ve haince, 
ilkokullardan üniversitelere kadar eğitim kuruluşlarının saldırı ve baskı altında tutularak 
yozlaşma, bölünme ve iç harbin eşiğine getirildiği, devletin güçsüz bırakıldığı ve acze 
düşürüldüğü” hususlarına paralel olarak harekâtın gerçekleşmesi ile birlikte isim isim 
belirlenmiş olan sağ, sol, bölücü ve irticai görüşlü olarak nitelenen çok sayıda öğrencinin 
üniversitelerden atılmak üzere belirlendiği,  

Her türlü yazılı, sözlü ve görsel basın yayın kuruluşlarının kontrol altında tutulması, 
AKP, yıkıcı, bölücü ve irticai gruplara yakın olarak nitelenen tüm basın yayın kuruluşlarının 
yayınlarının durdurulması, halkın din duygularını istismar ettiği, kendi siyasal ve şahsi 
çıkarları doğrultusunda halkı, devlete ve rejime karşı kışkırttığı şeklinde değerlendirmelere 
tabi tutulan dernek, vakıf ve kuruluşların kapatılması,  yönetici kadrolarının tutuklanması 
hususlarına paralel olarak 1 nci Ordu sorumluluk bölgesindeki çok sayıda basın yayın 
kuruluşu, dernek ve vakfın fişlenerek arama, el koyma işlemi yapmak ve kapatılmak üzere bir 
kısmının adres tespiti de yapılmak üzere belirlendiği, bazı medya mensuplarının gözaltına 
alınmak üzere isim isim listelerinin tutulduğu; azınlıklara ait ibadethanelerin de yine sivil 
toplum kuruluşlarına yönelik hazırlanan eylem planı kapsamında tespitlerinin yapıldığı, yine 
bu yönde 5-7.03.2003 tarihli plan seminerinde Bekir MEMİŞ’in; “Halkın din duygularını 
istismar ederek kendi irticai amaçları doğrultusunda kullanan, halkı rejime ve devlete karşı 
kışkırtan dernek ve tarikatların faaliyetleri durdurulacak.…” şeklinde ifadesinin bulunduğu 
görülmektedir.  

Balyoz Güvenlik Harekât Planında, acil ve öncelikli olarak AKP hükümetinin 
iktidardan uzaklaştırılması ve yönetiminin tasfiye edilmesi şeklinde yer alan hususlara paralel 
olarak bilgi toplama faaliyetleri ile kimlerin tutuklanacağının isim isim belirlendiği ve bu 
kapsamda 1 nci Ordu Komutanlığı sorumluluk sahasında çok sayıda AKP üyesinin 
tutuklanmasının diğer siyasi parti üyelerine yönelik ise gözaltı işlemi uygulanmasının 
planlandığı ve haklarında işlem yapılacağı belirtilen bu kişilerin ismen belirlendikleri, yine bu 
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yönde 05-07.03.2003 tarihli  plan seminerinde  Çetin DOĞAN ile Suat AYTIN arasında 
geçen diyalogda; Çetin DOĞAN’ın; “.......Doğrudan doğruya bu belediyeye yönetimlerine el 
koyma gibi görevlendirmeleriniz yok mu? Mesela diyelim ki Pendik Belediye Başkanı, 
Yakacık Belediye Başkanı, Ümraniye Belediye Başkanı yahut şuradaki buradaki belirli 
mahallerde yönetimi bütünüyle buradaki halkın ihtiyaçları ve bilmem bir de askeri yönetimin 
doğrudan doğruya olması gereken Şişli Belediye Başkanı demiyorum belli yerlerdeki bütün 
faaliyetleri hizmetleri kontrol etme fiilen orda görevlendirme gibi bir düşünceniz yok bu şeye 
göre. Eskileri kontrollü olarak güdeceksiniz.” dediği, Suat AYTIN’ın; “Komutanım şimdi 
onunla ilgili olarak biz çalışmalarımız devam ediyor komutanım. Bazı bilgilerde arz ettiğim 
gibi ulaşamadığımız şeyler var.” dediği, Çetin DOĞAN’ın;  “Ama şu var yani. Gözle aşikar 
olan bir şey var. Şimdi bir Büyükşehir Belediyesi var. Bir İSKİ’si bir keskisi bilmem nesi var. 
Şirketleri var ondan sonra bunun ötesinde bir de neler var. Belli Pendik Belediye Başkanı 
var. Yani adam. Üsküdar Belediye Başkanı var. Yani belli irtica olan adamlar sıkıyönetimde 
ne yapıyor İstanbul Belediye Başkanı değişti mi 12 Eylülde. Değişti değil mi? Buyurun. Ben 
şimdi daha bazı sorular soracağım çünkü Kuvayi İnzibat iyenin temsilcisi var burada 
jandarma bölge komutanımız bu konularda hem istihbarat bilgisi bakımından.” şeklinde 
Balyoz Güvenlik Harekat Planının seminerde görüşüldüğü yönünde görüşme içeriklerinin 
bulunduğu. 
 Balyoz Güvenlik  Harekat Planında; “irticai yapılanmanın tek bir ferdi kalmayacak ve 
bir daha hortlamayacak şekilde ortadan kaldırılacağı ve bununla ilgili her türlü tedbirin 
alınacağı” hususlarına paralel olarak “irticai” olarak nitelenen gruplarla ilgili ayrıntılı bilgi 
toplama ve fişleme faaliyetlerinin yapıldığı ve planın gerçekleşmesi aşamasında belirlenen 
şahıslardan kimin tutuklanacağı ya da gözaltına alınacağının da tespit edildiği, bu kapsamda 1 
nci Ordu Komutanlığı sorumluluk sahasında tutuklanacak, ve gözaltına alınacak kişilerin 
ismen belirlendikleri, yine bu yönde5-7.03.2003 tarihli plan seminerinde  Bekir MEMİŞ ile 
Çetin DOĞAN arasında geçen diyalogda; Çetin DOĞAN’ın; “Kadıköy İmam hatip Lisesi 
Müdürü senden şey yok mu onları falan almıyorsun yani?” dediği, Bekir MEMİŞ’in; 
“Komutanım Kadıköy’ün sorumluluğu bana sonradan verildi. Ben onu ismini tam olarak 
alamadığım için buraya yazmadım komutanım. Normalde o da alınacak komutanım, Üsküdar 
ve Ümraniye’de olduğu gibi.” şeklinde beyanlarının olduğu görülmekte ve şahısların gerçek 
kişiler üzerinde ayrıntılı bir şekilde durdukları, Çetin DOĞAN’ın özellikle Kadıköy İmam 
Hatip Lisesi Müdürünü görevden alıp almayacaklarını Bekir MEMİŞ’e sorduğu 
görülmektedir. 

Balyoz Güvenlik Harekât Planının icra safhasında; görevlerinden el çektirileceği 
belirtilen kamu görevlileri ile ilgili olarak; 1 nci Ordu Komutanlığı sorumluluk sahasında 
Vali, Kaymakam gibi üst düzey birçok kamu görevlisinin plana destek verme ya da destek 
vermeme durumlarının belirlendiği, plana destek verenlerin görev yerlerinde bırakıldığı ya da 
daha önemli görevlere atanacağının belirtildiği, destek vermeyenlerin ise görevde bulunması 
sakıncalı görülerek yerlerine asker ya da sivil şahıslardan atama yapılacağının belirtildiği, 
yine belirtilen illerde üst düzey kamu görevlileri olan Vali, Vali Yardımcısı ve Kaymakamlar 
hakkında fişleme niteliğinde bilgiler toplanarak haklarında gözaltına alma işleminin 
planlandığı ve bazı Belediye Başkanlarının da gözaltına alınmak üzere tespit edildikleri, yine 
bu yönde seminerde Şükrü SARIIŞIK’ın; “..... Ben önce iç tarafı halletmek durumundayım.  
Onun için bu biraz önce ifade edilen seferde kurulacak birliklerle falan bu işin halledilmesi 
mümkün değil. Onun için ben 2. Ve 5. Kolordu komutanlığından yeterli emniyet tedbirlerini 
alabilecek bütün birliklerimi oraya görevlendiririm. Onun dışındakilerin tamamını buraya 
getiririm getiririm. İstanbul’un üzerine çökerim ve belediye başkanıymış, yok ondan sonra 
savcıymış, hâkimmiş, kaymakammış, bu konuya olumsuz bakan tablolarda yer alan 
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insanları gerekirse belediye başkanlıkları komutanları o görev de uhdesinde olacak şekilde 
görevlendirmek suretiyle ve ağır bir baskı ve biraz evvel ifade ettiği gibi ben tabi komutan 
arkadaşıma katılıyorum ama bir yerde de hani karşımıza halkı almak meselesi ayrı bunlar 
kararlarını vermişlerdir bu ülkeyi bölecek parçalayacaklardır ve ülkeyi başka bir rejimin 
içerisine taşıyacaktır. Böyle kararlı olan bir halka karşı da acımasızca hareket etmek bizim 
görevimizdir. Onun için bütün unsurlarımı buraya getirmek suretiyle burayı kısa süre 
içerisinde temizler ondan sonra komutanlığın değerlendirmesine göre üst komutanlığın 
verecekleri emre göre dışarıya yapacağımız müdahaleyi tekrar ikinci etapta alabileceğimi 
düşünüyorum..... yani bu konuda biraz daha zecri tedbirler almak suretiyle …” şeklinde 
beyanlarının olduğu görülmektedir.  

Bazı hakim ve savcılar hakkında da bilgi toplandığı, plan çerçevesinde bunların bir 
kısmının tasfiye edilmek, bir kısmının da kurulacak mahkemelerde görevlendirilmek üzere 
belirlendikleri.  

1nci Ordu Komutanlığının 281500 B Şubat 2003 tarihli  “1 nci Ordu Komutanlığı Plan 
Semineri - 2003 İcra Esasları”  konulu mesaj emrinde belirtilen Ordu komutanının bölgede 
yer alan belediye, kamu ve özel kuruluşların bu tür faaliyetlere yönelik imkân kabiliyetleri 
(itfaiye, iş makineleri, fırın, aşevi, fenni hizmetler vb.)nin de belirlenmesi yönündeki talimatı 
ile Kamu Kurum Ve Kuruluşlarındaki Araç, Teçhizat İş Makine sayılarının belirlendiği, bu 
yönde 05-07.03.2003 tarihli plan seminerinde Mehmet Kaya Varol’un; “Komutanım 
sıkıyönetim komutan yardımcılığınca emredilen sendikaların ilçelerimizde bulunan şubelerini 
kastediyorum. Komutanım özel güvenlik birimleri personelinin son durumları belirlenerek bu 
unsurlar öncelikle bölgedeki kendi hizmet verdikleri kritik tesis ve noktaların emniyetinde 
kullanılacak. Sorumluluk bölgesinde bulunan toplam 121 binek araç 358 kamyon ve kamyonet 
19 otobüs 4 ambulans 77 kurtarıcı 5 tır 137 iş makinesinden istifade ile sivil savunma 
müdürlüklerine bağlı 1200 personel kullanılarak bölge hasar kontrol timleri oluşturulacak ve 
ilçelerde görevlendirilecektir. İntikal tertiplenme ve sorumlulukların devralınması safhasında 
2. Tank Taburu Maltepe Afet Yönetim Merkezine, mekanize piyade taburu kartal tekel genel 
müdürlüğüne hafif piyade taburu Pendik Tersane Komutanlığına, Birinci Tank Taburu 
Samandıra kışlasına intikal edecek, gösteri tatbikat taburu ise Piyade Okul Komutanlığında 
kalmaya devam edecektir.” şeklinde beyanlarının bulunduğu, 

Tüm bu faaliyetler Balyoz Güvenlik Harekat Planının icrası kapsamında ihtiyaç 
duyulacak konularda istihbarat çalışmalarının yapıldığını, Balyoz Güvenlik Harekat Planının 
icra safhasının hazırlık aşamasının ilk aşamalarının gerçekleştirildiği ayrıca özellikle merkez 
teşkilatlarda görevli üst düzey görevlilerin belirlenmesi hususları dikkate alındığında da 
planın 1 nci Ordu sorumluluk bölgesi ile sınırlı olmadığını göstermektedir.  

 
e- Karargah Koordinasyon Toplantısı: 
Balyoz Güvenlik Harekat Planı içerisinde, plan için genel koordinasyon toplantısının 

yapılacağı, bunun için de İstanbul’da yapılan karargah toplantılarından istifade edileceğinin 
belirtildiği görülmektedir.  

20 Aralık 2002’de İstanbul’da 1nci ordu komutanlığında icra edilen aylık karargah 
koordinasyon toplantısında, Ordu Komutanı Çetin DOĞAN tarafından yapıldığı anlaşılan 
konuşmaya ait “Sn.Ordu Komutanının Direktifleri” başlıklı çözüm metni içerisinde “Son 
dönemde belli çevrelerin cesaret buldukları, bazı yerlerde gösteriler yapmaya başladıkları…, 
Şimdi bakıyorum gösteriler falan yeni iktirdar nasıl olsa bunları kökten halledicek diye bir 
bekleyiş var… İçimizde şimdiye kadar barınmayanlar meclise taşınmıştır. Maalesef bu çok 
üzücüdür. Bu bir meydan okumadır. Bu meydan okumaya karşı biz geri adım atmayız ve 
bundan sonra da yine içimizde olabilecekler, var olanlar, takip ettiğimiz insanlar vardır. Hiç 
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kimsenin öncelikle cesaretinin kırılmasını istemiyorum. Böyle kategorili personelin 
pervasızca biraz daha cesaretlenmiş olmaları silahlı kuvvetler içerisinde bunlara daha fazla 
hiçbir suretle yer vermeme ihtiyacının ortaya çıkarmıştır.” şeklindeki hususların yer aldığı, 
bu örnekler ve bunların haricinde diğer bazı hususların da 02 Aralık 2002 tarihli Balyoz 
Güvenlik Harekat Planında yer alan hususlarla benzerlik gösterdiği,  

05-07 Mart 2003 tarihinde gerçekleşen seminerde görüşülen “Olasılığı En Yüksek 
Tehlikeli Senaryonun” bazı bölümlerinin koordinasyon toplantısında da görüşüldüğü, ayrıca 
koordinasyon toplantısında görüşülen hususların benzerlerinin de 05-07 Mart 2003 tarihinde 
gerçekleşen plan seminerinde görüşüldüğü,    

Bu sebeple planda belirtilen ve koordinasyon anlamında istifade edilmesi öngörülen 
karargah toplantılarından birisinin de 20 Aralık 2002 tarihinde gerçekleşen karargah 
koordinasyon toplantısı olduğu anlaşılmaktadır. 

 
 f- Balyoz Güvenlik Harekat Planı Aşamaları  

Balyoz Güvenlik  Harekat Planı ve planın ekleri, bu plan kapsamında hazırlandığı 
anlaşılan belgeler, Balyoz Güvenlik Harekat Planının denenip müzakere edildiği plan 
seminerine ait ses kayıtlarının çözümleri bir bütün olarak incelendiğinde, Balyoz Sıkıyönetim 
Komutanlığı isimli, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Cebren İskat veya Vazife Görmekten 
Cebren Men Etmeye Teşebbüs eden yapılanmanın nihai amacının; devlet kontrolünü uzun 
süreli olarak ele geçirmek olduğu, bu amaca giden yolun ise hepsi birbirine bağlı birden çok 
aşamadan oluştuğu,  

Birinci Aşamada; Bu aşamadan sonraki aşamaların tamamında ihtiyaç duyulacak 
olan bilgi toplama, fişleme, idhar noktalarından çıkarılarak mühimmatın dağıtılması ve tüm 
istihbarat çalışmalarının yapılmasının planlandığı, bu aşamada gelinen noktaların ortaya 
konması ve planın ne aşamada olduğunun görülebilmesi adına Balyoz Güvenlik Harekat 
Planının Olasılığı En Yüksek Tehlikeli Senaryo ismi ile jenerik bir senaryo şeklinde bir plan 
seminerinde müzakere edildiği, bu  yönde 5-7.03.2003 tarihli plan seminerinde Çetin 
DOĞAN’ın;“…. BUNLARLA İŞBİRLİĞİ, KİMLERLE YAPABİLİRİZ KİMLERİ TASFİYE 
ETMEMİZ GEREKTİĞİNİ ANLAYACAĞIZ. İÇERİDE YAPACAĞIMIZ GÜVENLİK 
HAREKÂTI KLASİK KLASİK BİR EMASYA HAREKÂTI OLMAYACAĞINI bütün 
arkadaşlarım burada yaptıkları takdimlerle ortaya koydular.” Şeklinde beyanlarının yer 
aldığı görülmektedir. Bahse konu konuşma içerisinde Çetin DOĞAN’ın astlarından Balyoz 
Güvenlik  Harekat Planı kapsamında istihbarat toplamalarını, kimlerle işbirliği yapılıp 
kimlerin tasfiye edileceğini belirlemelerini istediği, ayrıca yapacakları GÜVENLİK 
HAREKATININ EMASYA harekatı olmayacağını belirttiği ve Balyoz Güvenlik Harekatını 
ifade edecek şekilde GÜVENLİK HAREKATI ibaresini kullandığı ve bu şekilde planın icra 
kısmına ait hazırlık safhasının yürürlüğe konduğu anlaşılmaktadır. 

İkinci aşamada (ortam şekillendirmesi); Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Cebren 
İskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Etmeye Teşebbüs eden yapılanmanın, askeri bir 
müdahale için öncelikle ülkeyi günden güne kaos ve kargaşa ortamına çekerek ortamı 
şekillendirmeyi planladığı, bu amaçla Oraj, Suga, Çarşaf, Sakal Eylem Planlarını hazırladığı, 
bu eylemlerde devletin imkan ve kabiliyetlerinin kullanılmak istendiği, iltisaklı kişiler olarak 
belirtilen ve onlarcası terör örgütleri içerisinde faaliyet göstermiş şahısların, yapılanma 
tarafından bu süreçte kullanılmak üzere belirlendiği, eylem planlarının haricinde hem ortam 
şekillendirmesine katkı sağlayacak nitelikte hem de bir sonraki süreçte darbe karşıtı fikirler 
beyan edebilecek aydın-gazeteci-yazar ve akademisyenleri engellemeye yönelik tedhiş 
planları hazırlandığı, ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Cebren İskat veya Vazife 
Görmekten Cebren Men Etmeye Teşebbüs eden yapılanma tarafından belirlenen temaların 
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yoğun bir şekilde kullanılmasıyla kamuoyunun yönlendirilmesi ve halkın askeri bir 
müdahalenin zaruri olduğunu düşünür hale gelmesini sağlamanın da planların birer parçası 
olduğu görülmektedir.   

Üçüncü aşamada (Askeri Müdahale); İkinci aşamada belirtilen ortam şekillendirme 
faaliyetlerinin askeri bir müdahaleye zemin oluşturacak hale gelmesinin ardından 1nci Ordu 
Komutanlığı komutasındaki, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Cebren İskat veya Vazife 
Görmekten Cebren Men Etmeye Teşebbüs  eden yapılanmanın, önce olağanüstü hal ve 
ardından sıkıyönetim ilan ederek, askeri bir müdahale ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini 
iktidardan zorla uzaklaştırmayı planladığı, hükümetin devrilmesi ile birlikte yasama ve 
yürütme yetkilerini “Milli Güvenlik Konseyi” isimli yapılanmanın kullanacağı, Millet 
iradesine ait yasama ve yürütme yetkilerini milli güvenlik konseyi isimli yapı kullanırken 
birinci aşamada belirlenen istihbari bilgiler kullanılarak; öncelikle kilit noktalara belirlenen 
TSK personelinin getirileceği, kamu kurumları, sağlık, gıda, ulaşım vb. her türlü ihtiyaç 
kaynaklarının kontrol altına alınacağı, önceden belirlenen kişilerin teşkil edilecek birimlerce 
gözaltına alınacakları ve tutuklanacakları, kapatılmak üzere belirlenen basın yayın kuruluşu, 
vakıf, dernek vb. yerlerin faaliyetlerine son verileceği, belirlenen şahısların/kurumların mal 
varlıklarına ve devlet ekonomisine el konulacağı, bu yönde 5-7.03.2003 tarihli plan 
seminerinde Şüpheli Çetin DOĞAN’ın; “..... eee asker kişi olması yönünde biliyorsunuz 
arkadaşlarımızın hepside bilsinler zaten yasal mevzu, gerçekten de önemli MİT’in başında bir 
asker kişinin olması önemli asker kişi önemli asker kişi nasıl oluyor. Onları hep birlikte 
bilelim. Milli Güvenlik Kuruluda atama kararlaştırılır. Alınması ve yerine adam konması 
MİT’in Milli Güvenlik Kurulunda yapılır. Milli Milli Güvenlik Kurulunda da mevcut işte 
hükümet budur. Bu mevcut hükümetin efendim Silahlı Kuvvetlerin işine gelecek bir adamı şey 
yapacak kendisine bu konuda tarafsız doğru bilgiler verecek kimseyi getirmesi de söz konusu 
değil. Kendilerine yakın sandıkları bazı askeri kişileri de gündeme getirmişlerdir. Tabi bu 
sorun yaratacağı düşüncesiyle de bu da kabul edilmemiştir yani yani bu konu Cumhurbaşkanı 
yahut şu bu kimseler tarafından bazı adamlar…..(anlaşılmıyor) uyanmıştır. bu da bize 
gavurların dediği gibi “off the record” olarak söylüyorum. Adamlar kendilerine uygun 
kişileri oraya getirme cabasında çok zor iş bu şartlar altında MİT’i şey yapmak, o yüzden de 
biz iç hizmetin verdiği bize yetki var. Ötesi berisi yok kanun…” şeklinde beyanlarının olduğu 
görülmektedir.  

Dördüncü Aşama (Milli Mutabakat Hükümeti Dönemi-Yeniden Yapılandırma-); Bu 
aşamada milli güvenlik konseyinin yürütme görevini Milli mutabakat hükümetine bırakacağı, 
bu hükümetin de Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Cebren İskat veya Vazife Görmekten 
Cebren Men Etmeye Teşebbüs eden yapılanma tarafından belirlenen hükümet programını 
uygulayacağı, birinci aşamada tespitleri yapılan şahısların görevden alınıp yerlerine belirlenen 
asker ve sivillerin getirileceği, polisin jandarma kontrolüne verilecek şekilde yeni bir 
yapılanmaya gidileceği, M.İ.T’in başına muvazzaf bir general ve kilit noktalarına belirlenen 
müzahir personelin getirileceği, ezanın Türkçe okunmasının sağlanacağı, fişlenen TSK 
personelinin ilişiğinin kesileceği ve emekli askerlerin belirlenen kamu görevlerinin 
devralmasının sağlanacağı, oluşturulması planlanan Milli mutabakat hükümetinin Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetini Cebren İskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Etmeye Teşebbüs 
eden yapılanma tarafından belirlenen politikalar hayata geçirilip belirlenen kadroların da iş 
başına getirilmesine kadar iktidarda kalacağı, bu dönemin Balyoz Güvenlik Harekât Planında 
Yeniden Yapılandırma Safhası olarak düzenlendiği anlaşılmıştır. 

Beşinci aşama (Seçim); Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Cebren İskat veya Vazife 
Görmekten Cebren Men Etmeye Teşebbüs eden yapılanmanın isteği doğrultusunda milli 
mutabakat hükümeti isimli yapay yürütme organınca şekillendirilen devlet yapısının bu 
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haliyle uzun süre kontrol altına alınmış olacağı, devlet idaresinin Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetini Cebren İskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Etmeye Teşebbüs eden 
yapılanma tarafından belirlenen konuma getirildikten sonra tek misyonu belirlenen politikaları 
uygulamak olan Milli Mutabakat Hükümetinin uzun bir süreden sonra iktidardan yapılacak 
seçimle ayrılacağı, ancak planın uygulama aşamasında birçok siyasinin gözaltına alınması ve 
tutuklanması sebebiyle seçim sonuçlarının da yine Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Cebren 
İskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Etmeye Teşebbüs  eden yapılanmanın planları 
dahilinde olacağı, ayrıca 05-07 Mart 2003 tarihinde 1nci Ordu Komutanlığında gerçekleşen 
plan seminerinde Milli Mutabakat Hükümeti ve buna bağlı olarak alınması gereken askeri 
tedbirlerin incelendiğinin bizzat Çetin DOĞAN tarafından dile getirildiği de görülmektedir.  

Balyoz  Güvenlik  Harekat Planında, planın öngörülen durum, vazife, icra 
safhalarından biri olan  icra kısmının hazırlık safhasına başlanıldığı, buna paralel olarak 
istihbarat toplama faaliyetlerinin gerçekleştirildiği, yine icra kısmının hazırlık safhası başlığı 
altında öngörülen plan seminerinde darbe planının görüşüldüğü, yine icra safhasına  ait 
depolanan mühimmatın çıkartılarak planlandığı şekilde dağıtılacağı hususlarının  yürürlüğe 
konduğu, ayrıca icra kısmının ikinci aşaması olan harekat ortamının şekillendirilmesi 
çalışmalarının bir kısmının devam eden süreçte gerçekleştirildiği anlaşılmıştır. 
05-07 Mart 2003 tarihinde gerçekleşen plan seminerinde Çetin Doğan tarafından milli 
mutabakat hükümeti hususunun; “…Evet içteki birlik bütünlüğü nasıl sağlayacağız 
arkadaşlarımız bu konuyu işte gündeme getirdiler milli birliğin ve beraberliğin oluşmasında 
evvela inandırıcı milli birliğin sağlayıcı bir hükümetin varlığı ile olur. Dini öne çıkartan 
ümmet anlayışını öne çıkartan bir anlayışla milli birliğimiz hiçbir zaman sağlanmaz. 
İnsanların dini inançları farklı farklıdır. Bu eski ümmet Osmanlı döneminde din adına, gaza 
yapma adına savaşlar vardı eski dönemlerde bütün ulusları işte 7 yıl 40 yıl 100 yıl savaşlarına 
falan soktular ama şimdiki dönemde ulusal çıkarlarımız ulus devlet olmanın özelliğinden 
dolayı ulusal birliğimizde ilk Atatürk’ün o sözü ulusal birliğimizi öne çıkartır. Bunun içinde 
her şeyden önce evet hükümetin ve meclisin kendisine çekidüzen verdirici ben onu 
söyleyeceğim şeyde Genelkurmay Başkanına, Kuvvet komutanına diyeceğim ki siz meclisi ve 
hükümeti uyarıcı bu gidişe dur deyici bir ültimatom verin gerekirse. Gerekirse çağırın bu işin 
sonu boktur işte sonunuz böyledir. Bu konuda gerekli tertip ve tedbirleri alın. Evvela ulusal 
birliğimizin evvela inandırıcı bir milli mutabakat, buraya öyle yazmışım. Milli Mutabakat 
Hükümeti kurulması sureti ile halkın tasvip edeceği tarafsız bağımsız daha tek. Edeceği bu 
kadar gaile içinde ülkeyi daha sonra bütün bu gailelerden sonra seçime götürecek bir 
hükümetin kurulması en önemli birinci ……(anlaşılmıyor) bu tabi, bu öngördüğümüz 
senaryonun içerisinde öngördüğüm bir çözüm tarzı hani bugün de gidip onu şu anda yapın 
diye gideceğim yok yanlışta anlamayın. bizim yaptığımız tekliflerimiz vardır. O teklifleri de 
şimdi sizlerle paylaşmak istemem…” 

“… tabi bu hareketin inandırıcı ve güvendirici milli menfaatleri koruyucu ve kollayıcı 
bir hükümetin varlığı bir şeyin …(anlaşılmıyor) zaten bu sağlayabilir. Yoksa dışa yönelik bir 
harekatla bunu sağlamak dediğim gibi zor. Çünkü başlangıçta sağlıyor görürsün başarı şeyin 
düşük olursa bu sefer her şeyi mahvedersin. Bakın riskli devletin kaderini riske atmamak 
gerekir diye düşünüyorum. Evet şeyde tabi alınacak alarm tedbirleri ilgili konu çok önemli 
bunlar mutlaka falan alınması gereken bir konu olarak görüyorum. Yapılacak tedbirler askeri 
tedbirler içerisinde zaten sistemin içerisinde var. Demek ki evvela ana konu doğrudan 
doğruya iç güvenlikte pekiştirici sağlamlaştırıcı güven verici bir hükümetin olması duruma 
mukayyet olması Silahlı Kuvvetlerin bu hükümetle birlikte hareket etmesi ve bunun ötesinde de 
tehditlerde sıraya göre bir düzen konulması iç gelişmeyi 1. olarak ortaya koyması gerekir. İç 



22 

cephesi düzenlemeden herhangi bir şey yapma olasılığını da zayıf olduğunu düşünüyorum 
evet…” 

“…Şimdi Arkadaşlar Sabahleyin Genel Olarak Bu Gerek Türkiye’nin içerisinde 
gerekse Kuzey Irak’ta ve aynı zamanda komşumuz Yunanistan ile meydana gelebilecek bir 
olumsuz gelişmeler karşısında tabi Silahlı Kuvvetlerin alacağı tertip ve tedbirleri müzakere 
etmek için sayın kuvvet komutanı ordu komutanlarını işte çağırdığı varsayılarak ordu 
komutanı ve sizlerin görüş ve düşünceleriyle bir sentez yapıp kendilerine işte ulaşmak ulaştığı 
zaman söylenecek konuları belirledik yani. Özetle işte güçte olmanın gereğini vurguladık ve 
evveli halkın birlik ve bütünlüğünün şey yapılması halka evet bugünkü zamanımızdaki 
savaşların topyekûn savaş olduğunu düşüncesiyle bütün Türk Ulusunu arkasından 
sürükleyecek bir milli mutabakat hükümeti ve bu mutabakata dayalı olarak da yapılacak 
askeri tedbirlerin genel çerçevesini hep birlikte tezekkür ettik ve bazı sonuçlara vardık. Dış 
tehdit öncelikli değil, öncelikli birinci tehdit Kuzey Irak ta yapılacak hazırlık ve tedbirlerin 
nerde bulunması gerektiğini ve hangi dıştan hangi desteklerin varlığı konusundaki 
düşüncelerimizi oluşturduk.” şeklinde dile getirildiği görülmektedir.  

Dosyada mevcut ses kayıtlarının incelenmesi neticesinde seminerde dile getirildiği ve 
Çetin Doğan tarafından üzerinde sıkça durulduğu anlaşılan Milli Mutabakat Hükümeti hususu 
ile ilgili olarak önceki soruşturma delilleri arasında yer almayan başka bir delil de 
başsavcılığımızca yürütülmekte olan  Ergenekon Terör Örgütü soruşturması kapsamında elde 
edilmiştir. 

Başsavcılığımızca yürütülmekte olan 2010/857 sayılı soruşturma kapsamında 
(Malatya Zirve Yayınevi cinayeti) hakkında işlem yapılan Salim CÖHCE isimli şahsın 
Malatya İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanlığı’nda bulunan 
odaları ve müştemilatında yapılan aramada elde edilen dijitallerin imajları üzerinde yapılan 
incelemede bazı dijitaller içerisinde yer alan Sn.TOLON isimli belge, soruşturmamız ile ilgili 
bilgiler ihtiva etmesi sebebiyle dikkat çekmiş ve bu belge dava dosyasını da ilgilendirmesi 
münasebetiyle 10.Ağır Ceza mahkemesine de gönderilmiştir. 

azapay isimli kullanıcı tarafından 02.04.2004 tarihinde oluşturulduğu ve aynı 
tarihte son kez kaydedildiği anlaşılan belge şüpheli şahsa İstanbul Cumhuriyet 
başsavcılığında alınan 22.04.2011 tarihli ifadesinde sorulduğunda, bu yazının gazete 
haberi olduğunu ve arşiv mahiyetinde sakladığını, Azapay’ın da kızının ismi olduğunu 
beyan etmiştir.  

cunta.org isimli internet sitesinden temin edildiği anlaşılan belge içeriği yine açık 
kaynaklardan temin edilmek istendiğinde, söz konusu bilgilere kaynaklık eden internet 
sitesinin 2005 yılı içerisinde mahkeme kararı ile kapatıldığına dair bilgilerin açık 
kaynaklarda yer aldığı anlaşılmıştır. 

Söz konusu belge içeriği incelendiğinde Hurşit TOLON tarafından dile getirildiği 
belirtilen ibareler içerisinde; 

Hurşit Tolon, bu konuda ağustos ayında emekli olan Gnkur. Adli Müşaviri Tümg. 
Mehmet Erdal Şenel ile eylül ayı başında yaptığı konuşmada şunları söyledi: 

“Kuvvet komutanı Yalman Paşa istifa edip, yerine Çetin Paşa kuvvet komutanı 
olacaktı. Fakat, Çetin Paşa bu planı herkese anlattı. Genç subaylar arasında bile yalman 
Paşa’nın istifa edeceği konuşuldu. Bu da büyük memnuniyet yarattı. Çünkü, Çetin 
Paşa’nın ne yapıp ne edip Özkök Paşa’yı istifa ettireceği ve onun yerine genelkurmay 
başkanı olacağı biliniyordu.  

“Fakat, Çetin Paşa’nın boşbogazlığı istifa konusunun herkes tarafından 
duyulmasına neden oldu. Tabi bu arada Özkök ile Büyükanıt Paşalar da bunu duydu. 
Öğrendiğime göre hükümete bile bu konu ulaştırıldı. Tedbir alması sağlandı. Konu deşifre 
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olduğu için Çetin Paşa ismi yıprandı. Yalman Paşa da göz göre göre istifa edemedi. İstifa 
etseydi TSK yıpranırdı. Elbette biraz da bu iş yalman Paşa’nın işine geldi.  

“Çetin Paşa her fırsatta duyulur mu duyulmaz mı dikkat etmeden hükümet 
aleyinde konuştu. 1. ordu plan tatbikatında onlarca subay içinde neredeyse yapacağımız 
hareketi açıkladı. Milli mutabakat hükümetinin kurulmasından bile söz etti. Bunlar 
hükümet dahil her yerde duyuldu. Çetin Paşa kendine fazla güvendi.” Şeklinde 
hususların yer aldığı görülmüştür. 

Söz konusu belge içerisinde yer alan ve Çetin Doğan boşboğazlığı olarak belirtilen 
hususla ilgili olarak, Ergenekon terör örgütü soruşturması kapsamında hakkında iletişim 
tespiti kararı uygulanan Çevik Bir isimli şahsın, 21.06.2009 tarihinde saat.13:34’te Erol 
ÖZKASNAK ile yaptıkları 203342 tape nolu görüşmede özetle; 

Erol Özkasnak’ın; “…star gazetesinde bir program var şuanda… Beş dakika evvel 
şey var avukat var taraf gazetesin avukatı bu belge ile ilgili.. Şey diyor o diyor andıç falan 
diyor çevik paşanın imzası var diyor yargılanmalı diyon falan filan böyle konuşuyorlar 
komutanım” dediği, Çevik Bir’in; “Ya imza filanda yok halbuki orda sadece komutana 
arzediliş yazılmış yani her iş bekliyorlar işte maalesef” dediği, Erol Özkasnak’ın; “Bir de bu 
şey var ya komutanım hani o ÇETİN DOGAN, onun şeyinden çıktı bunlar biliyorsunuz 
onun adamlarından gevşek olduğu için kendisi” dediği, Çevik Bir’in; “Yani artık gelmiş 
geçmiş normal malesef işte hep bindiriyorlar görüyorsunuz yani” dediği tespit edilmiştir. 

Seminerde Çetin Doğan’ın milli mutabakat hükümeti konusunda ısrarla durması, 2005 
yılında kapalı olduğu anlaşılan bir internet sitesinde 2004 yılında yer alan bir açık kaynak 
bilgisinde Çetin Doğan’ın kendisine çok güvendiği ve 1. Ordu plan tatbikatında Milli 
Mutabakat Hükümetinden bahsettiği ve neredeyse yapılacak harekatı açıkladığına dair 
ibarelerin yer alması Balyoz Güvenlik Harekat Planının, Çetin Doğan liderliğinde gerçekleşen 
1 nci ordu plan seminerinde masaya yatırıldığı hususunu bir kez daha göstermektedir. Yine 
Çetin Doğan’a ait planlamaların şahsın boşboğaz olması dolayısıyla herkes tarafından 
duyulduğunun bu açık kaynak bilgisinde yer almasına paralel olarak Çevik Bir ve Erol 
Özkasnak arasında geçen bir konuşmada da benzer hususların dile getirilmesi dikkat çekici ve 
birbiri ile örtüşür niteliktedir. 

 
g- Personel Görevlendirme Ve Belirleme 
1nci Ordu bölgesinde 1nci Ordu komutanlığı ve ast birlikleri ile Harp Akademileri 

Komutanlığında görevli toplam 97 kişinin Balyoz Güvenlik  Harekat Planı kapsamında 
görevlendirmede yetkili personel olduğu, Aralık 2002 tarihli yazıda yer alan hususlar 
doğrultusunda bu 97 kişiden; harekat planında yer alan kategorilere göre görevlendirilecek 
personeli, ayrıca mevcut hassas tesisler listesinin güncellenerek buralarda görevlendirilecek 
personelin de belirlenmesinin istendiği, yetkili 97 personelin de Balyoz Güvenlik  Harekat 
Planında öngörülen kategorilere uygun olarak 1330 kişi belirleyerek EK-B isimli listeler 
oluşturdukları, görevlendirmede yetkili personel tarafından hazırlanan listelerin peyder pey 
1nci ordu Komutanlığına ulaştırıldığı ve burada ortak bir listede birleştirildiği, 1nci Ordu 
Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki hassas tesislerin belirlendiği ve buralarda 
görevlendirilecek personelin tespit edildiği, birinci ve ikinci öncelikli olarak belirtilen bir 
kısmın terör örgütü mensubu şahısların da harekatta kullanılmak üzere iltisaklı şahıs olarak 
belirlendikleri, bazı sivil yargı mensuplarının Balyoz Güvenlik  Harekat Planında öngörülen 
sıkıyönetim mahkemelerinde görevlendirilmek üzere belirlendiği, kuruluşlarında organik bağ 
bulunmayan Deniz, Hava ve Jandarma unsurlarının 1nci Orduya bağlı ast birlikler gibi 
çalışarak personel görevlendirdikleri ve bazı personelin 1 nci ordu ile irtibat görevlisi olarak 
planlandığı, Balyoz Güvenlik Harekat planının gerçekleştirilmesiyle birlikte kamu 
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görevlerinde de değişikliğe gidileceği ve bunun için önceden belirlenen kadroların bu 
görevleri devralmalarının planlandığı, bu amaca yönelik olarak asker ve sivil şahısların 
belirlendiği, Çetin DOĞAN’a sunulmak üzere 1 nci ordu bölgesindeki personelin müzahir ve 
müzahir olmayan şeklinde sınıflandırıldığı, müzahir olarak belirtilenlerin kamu 
kurumlarındaki kilit görevlere teklif edilebileceklerinin belirtildiği, aynı kapsamda sivil 
personelin de kamu görevlerinde istihdamı çalışmalarının yapıldığı ve isimleri belirlenen 
kişilerin genelde mevcut görevleri ile alakalı ancak daha üst görevlerle görevlendirilecek 
şekilde belirtildikleri, bu haliyle Balyoz Güvenlik Harekat Planının hazırlık, uygulama ve 
sonrası aşamalarında ihtiyaç duyulacak olan personele yönelik ciddi çalışmaların yapıldığı 
görülmekle birlikte, belirlenen asker kişilerin rütbeli olmaları itibariyle yönetici konumda 
oldukları ve çok büyük bir silahlı kitleyi harekete geçirme salahiyetini ellerinde 
bulundurdukları, personel görevlendirmesi ile ilgili olarak 5-7.03.2003 tarihli plan 
seminerinde Emin KÜÇÜKKILIÇ’ın; “Kamu görevlerinin devralınması için önceden 
belirlenmiş olan personel görevlendirilmeleri icra edilecektir. Bu maksatla atanacak asker ve 
sivil şahıs listesi sıkıyönetim komutan yardımcılıklarınca güncellenmiş ve önceden 
sıkıyönetim komutanlığına gönderilmiş olacaktır. Askeri personel bütün kilit görevleri 
alacaktır. Bu personel harp akademileri, sınıf okulları ve diğer askeri birliklerdeki 
belirlenmiş general ve subaylardan, yetmediği takdirde emekli general ve subaylardan tefrik 
edilecektir.” şeklinde ifade ettiği görülmektedir.  

Balyoz Güvenlik Harekât planı kapsamında görev alacak personelin komutasında 
olacak birliklerin iskan ve iaşelerinin de hesaplandığı, konunun seminerde ele alındığı ve 
birliklerin nerelerde konuşlanacağının masaya yatırıldığı, bu konuda özellikle 15nci kolordu 
komutanlığı ve ast birlik temsilcilerinin fikir beyan ettikleri, seminerde birliklerin 
konuşlanacağı yerler olarak belirtilen yerler ile ilgili olarak 15nci kolordu komutanlığına bağlı 
ast birlik gibi çalışan jandarma unsurlarının kampus, hastane, okul gibi 13 büyük yapıyı 
belirlediği ve bunların bir kısmının seminerde 15nci kolordu ve ast birlik temsilcileri 
tarafından dile getirildiği.  

Balyoz Güvenlik Harekat planının askeri müdahale ve hemen sonrasındaki kısmında 
gereken personelin belirlenmesinin yanı sıra, harekatın askeri kısmı bittikten sonra devletin 
bürokratik kadrolarının yeniden düzenlenmesinde kullanılacak personelin de belirlendiği, 
askeri müdahale ile iktidardan uzaklaştırılması planlanan Türkiye Cumhuriyetinin yürütme 
organının yerine oluşturulması düşünülen yapay yürütme organının başbakanı ve kabinesi 
olmak üzere 25 kişinin belirlendiği, bu hükümet aracılığıyla bürokratik kadrolar da dahil 
olmak üzere devletin yeniden şekillendirilmek istendiği, bu amaca yönelik olarak eğitim, 
sağlık, ulaştırma, adalet, ticaret, ekonomi, içişleri, istihbarat gibi devletin tüm kilit 
kadrolarında üst düzey görevlerde görevlendirilecek şekilde çok sayıda ismin belirlendiği 
görülmektedir.  

 
h- CD’ler Üzerindeki El Yazıları Ve Delillere Ait Dijital Kullanıcı Yolları 
Söz konusu planın hazırlandığı dönemde 1 nci ordu komutanlığında sivil memur 

olarak görev yapan Sevilay Erkani Bulut ve Melek Üçtepe’nin şüpheli olarak savcılığımızda 
ifadeleri alınmış, Sevilay Erkani Bulut 26.02.2010 tarihli ifadesinde Balyoz Güvenlik Harekat 
planı ve diğer harekat ve eylem planlarının yer aldığı CD’ler olan ve üzerinde “Or.K’na” 
yazan 11 nolu CD ile “K.ÖZEL” yazan 17 nolu CD’nin komutana özel olarak 
hazırlandıklarını ve komutana arz edildikten sonra kozmik odaya kaldırıldıklarını, kendisine 
gösterilen üzerinde “83 Plan Semineri 2003, 06 Şubat 2003 52nci zh. Tüm Kom.lığı” yazılı 
CD’yi, üzerinde 74-3 Plan Semineri CD No:2” yazılı CD’yi, üzerinde CD No: 82 52nci zh. 
Tüm.K.lığı 5-7 Mart 2003 Pl.Çalş.Hal.Tarzı” yazılı CD’yi, üzerinde “15 nci Kor Pl.Sem.-
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2003 CD No:74-7” yazılı CD’yi hatırladığını ve bu CD’lerin kendileri tarafından hazırlanan 
CD’ler olduğunu beyan etmiştir.  

Melek Üçtepe 01.03.2010 tarihli savcılık ifadesinde kendisine gösterilen CD’lerden 
15, 14, 13, 12, 10, 9, 6, 5, 4, 3, 2 ve 1 nolu CD’lerin kendilerine ait olduğunu üzerindeki el 
yazılarının da kendi el yazısı olduğunu beyan etmiştir.  

TÜBİTAK ve Emniyet Genel Müdürlüğü bilirkişilerince hazırlanan bilirkişi raporları 
doğrultusunda belgelere ait dijital kullanıcı yolları incelendiğinde, belgeleri yazan, kullanan 
ve en son kaydeden kullanıcı isimlerinin birçoğunun “NAZLI”, “m.Uctepe”, “HRKBSK”, 
“79561079”, “serkani”, “Suha TANYERİ” ve “fserbest” olduğu tespit edilmiştir. 

Soruşturma kapsamında alınan şüpheli ifadelerine göre; “HRKBSK” kullanıcı isminin 
Harekât Başkanı Süha TANYERİ’ye ait olduğu, “serkani” ve “79561079” kullanıcı 
isimlerinin sivil memur Sevilay Erkani BULUT’a ait olduğu, NAZLI, “79964008”, 
“m.Uctepe” kullanıcı isimlerinin sivil memur Melek ÜÇTEPE’ye ait olduğu, “fserbest” 
kullanıcı isminin Genelkurmay Başkanlığında görevli bir subay olan Fikret SERBEST’e ait 
olduğu anlaşılmıştır. 

Adı geçen kullanıcıların soruşturma konusu CD’lerde yer alan belgelerdeki rollerine 
bakıldığında; “Nöbet çizelgesi” gibi günlük rutin evrakların, plan semineri ile ilgili yapılan 
seminere kimlerin katılacağı gibi basit belgelerin ve komutanın kapanış konuşması gibi daha 
ciddi belgelerin, Balyoz Güvenlik  Harekat Planı ve eklerinin bu kullanıcılar tarafından 
yazıldığı, kullanıldığı veya son kez kaydedildiği tespit edilmiştir.  

Bazı belgeler oluşturulurken yeni bir belge oluşturmaktan ziyade bilgisayarlarda 
kayıtlı mevcut belgeler üzerinden çalışma yapıldığı, hatta çok önemli belgeler üzerinden 
günlük rutin belgeler hazırlanırken, basit günlük belgeler üzerinden de çok ciddi belgelerin 
hazırlandığı görülmüştür. “Örneğin; Emaysa Birliklerinin Teşkilatı ve Personel Durumu isimli 
bir belgenin, “Komuta merkezi çalışma esasları” isimli bir belge üzerinde çalışılarak 
oluşturulması, Nöbet Değişikliği veya Çevre Düzenlemesi ile ilgili basit bir belge 
oluşturulurken, Fatih Planlama Veçhesi ile ilgili çok ciddi bir belge üzerinden oluşturulması 
gibi.” dolayısıyla normal bir uygulama şeklinde olan mevcut belgeler üzerinden yeni belgeler 
oluşturma alışkanlığının Balyoz Güvenlik Harekat Planına ilişkin belgelerde de uyguladığı 
tespit edilmiştir.  

05-07 Mart 2003 tarihlerinde gerçekleşen plan semineri ile ilgili belgelerin/sunumların 
sivil memurların bilgisayarlarında toplandığı ve Sevilay Erkani BULUT ve Melek ÜÇTEPE 
isimli sivil memurlarca CD’lere aktarıldığı, bu CD’leri tek suret olduğu ve komutana arz 
edildikten sonra kozmik odada muhafaza edildiği ifadelerden anlaşılmakta ve bu kapsamda 
birçok CD’nin seminerin bitiminden sonra 10 Mart tarihinde arka arkaya yazdırıldığı bilirkişi 
raporu ile de teyit edilmektedir. 

Alınan şüpheli ifadelerine göre; aralarında Süha TANYERİ, Melek ÜÇTEPE ve 
Sevilay Erkani BULUT’a ait bilgisayarlarda hazırlandığı/işlem gördüğü anlaşılan birçok 
belgenin yer aldığı 11 ve 17 nolu CD’lerden 17 Nolu olanın seminerden önce, 11 nolu olanın 
ise seminerin ilk gününün ardından Çetin DOĞAN’a özel olarak hazırlandıkları anlaşılmıştır. 

Oraj harekat planı ve eklerinin hazırlanmasında ckoylu isimli kullanıcının olduğu ve 
belgelerin bu haliyle 1. ordu komutanlığına ulaştırıldığı değerlendirilmektedir. 

Balyoz Güvenlik Harekat Planı, Plan kapsamında hazırlanan bazı belgeler, Suga 
harekat planı kapsamında hazırlanan bazı belgeler, Jandarma unsurlarınca Balyoz Güvenlik  
Harekat Planı kapsamında hazırlanan bazı belgeler ve yeniden yapılandırma safhasında 
savunma sanayi ile ilgili olarak hazırlanan bir belgede en son kaydedenin Suha TANYERI 
isimli kullanıcı olduğu görülmektedir. Ayrıca seminere ilişkin hazırlanan bazı belgelerin de 
kullanıcı yollarında Suha TANYERI isminin yer aldığı anlaşılmıştır. Bu bağlamda HRKBSK 
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isimli kullanıcı ismine sahip bilgisayarın haricinde Harekat Başkanı Süha TANYERİ 
tarafından kullanılan başka bir bilgisayarın olduğu ve plan kapsamında çok ciddi belgelerde 
bu bilgisayarın kullanıldığı anlaşılmaktadır. 

Plan semineri ile ilgili sunumların düzenlendiği power point belgelerinin çoğunda 
belgeyi oluşturan kullanıcının fserbest olduğu görülmüş, Fikret Serbest ise ifadesinde 
kendisine 1998 yılında verilen görev kapsamında Genelkurmay Başkanlığında sunumlarda tek 
tip bir sunum görüntüsü olması için standart bir şablon sunu oluşturduğunu beyan etmiştir. Bu 
nedenle seminerde kullanılan ve soruşturma delilleri olan CD’lerde yer alan sunumların da 
mevcut sunumlar veya şablon sunu üzerinden hazırlandıkları anlaşılmıştır.   

Bu bağlamda, CD’lerde yer alan belgelere ait dijital kullanıcı yollarının alınan şüpheli 
ifadeleri ile uyumlu olduğu anlaşılmıştır. 

 
i- Süha TANYERİ’ye Ait El Yazısı Notlar 
Soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na (CMK 250. madde ile 

yetkili birimi) teslim edilen deliller içerisinde yer alan dokümanlar arasında Süha 
TANYERİ’ye ait el yazısı notların olduğu, bu notların 1 Ordu Komutanlığı’na bağlı 
komutanlıklar olan 5 nci Kolordu Komutanlığı, 15 nci Kolordu Komutanlığı, 2 nci Kolordu 
Komutanlığına bağlı 4 ncü Zh. Tugay Komutanlığı ve 3 ncü Kolordu Komutanlığına bağlı 52 
nci Zh Tümen Komutanlığında yapılan plan çalışmalarına ilişkin notlar olduğu ve plan 
çalışmalarının ikinci gününde, olasılığı en yüksek tehlikeli senaryonun görüşülmesinin 
planlandığı günlerde tutuldukları, yapılan incelemelerde notların büyük bir kısmının 1 nci 
Ordu Komutanı Çetin DOĞAN’nın plan çalışmalarında yaptığı konuşmaların özeti niteliğinde 
olduğu, notlarda; “İç tehdidin yok edilmesinin öncelikli olduğu, bu nedenle askeri bir 
müdahale olduğu takdirde olayların önüne geçmek ve yönetimi ele geçirmek için 
planlamaların, EMASYA planlarından öte daha kapsamlı ve ayrıntılı yapılması gerektiği” 
hususlarının vurgulandığı, geneline bakıldığında askeri bir müdahaleye ilişkin planlamalara 
yer verildiği ve bu planlamaların Balyoz Güvenlik Harekât Planı ile örtüştüğü, plan 
çalışmalarında alınmaları münasebetiyle de Balyoz Güvenlik Harekât Planının bu plan 
çalışmalarında da daha dar kapsamlı olarak gizli bir şekilde ele alındığı anlaşılmıştır. Yine bu 
yönde 5-7.03.2003 tarihli plan seminerinde 3ncü Kolordu Komutanı Ergin SAYGUN’un; 
“Komutanım, ben evvela müsaade ederseniz şu konuyu vurgulamak istiyorum. Bu bir 
EMASYA değildir. Bu bir devletin bekasıyla ilgili bir şey. Rejimin devamı ile ilgili bir şeydir. 
Bu bakımdan diğer kuvvetlere mensup bölgemizdeki kurum ve kuruluşların da bu yaklaşım 
içinde olması ve bu yapılacak bütün planlamada yer alması bilfiil görev alması gerekir. Bu 
itibarla da gayret birliğinin bu şekilde sağlanması şarttır diye düşünüyorum.” şeklinde ifade 
ettiği ve ele aldıkları konunun EMASYA olmadığını vurguladığı, bu şekilde Süha 
TANYERİ’nin el yazısı notları ile aynı içerikli olduğu. Balyoz Güvenlik Harekat Planı içinde 
de aynı yönde ibarelerin bulunduğu. 

 
j- Diğer Deliller 
Ergenekon terör örgütü soruşturmaları kapsamında elde edilen delillerde ve açık 

kaynaklardaki birtakım bilgilerde Çetin Doğan’ın yürütme organına yönelik illegal bir faaliyet 
içerisinde olduğuna dair hususların yer aldığı görülmüştür.  

Ergenekon Terör Örgütü soruşturması kapsamında hakkında işlem yapılan Mustafa 
Ali Balbay’a ait dijitaldeki GEKU.TXT isimli belgede; Çetin'in ameliyat olmasının nedeni 
hazırlık. O güne hazırlanır... Röportajda sürekli ben emekli olacağım demesinin nedeni, bazı 
dedikodular çıktığı için kimseyi ürkütmemek. Ama fazla emekli olacağım, dedi” şeklinde 
ibarelerin yer aldığı, “14NIMGK.TXT” isimli belgede; Çetin Paşa Aktüeldeki yazıyı 
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okuduktan sonra demiş ki: - Ameliyattan önce tabancam yan tarafımdaydı. Şimdi çapraz 
tutuştayım. O hazır. Onunla ilgili gidişte bir sorun yok. Amelittan hemen önce İzmirde orduk 
komutanlarıyla konuşmak, toplanmak üzere hazırlık yaptı. Orada yapacağı konuşmayı 
hazırladı. Bunu bilgi olsun diye, Genkura da gönderdi. Yaşar Paşa bir üste iletmedi. 
Konuşması ağırdı. Türkiye böyle gitmez, hükümet bu işi götüremiyor. Türündeydi” şeklinde 
ibarelerin yer aldığı “28NIGUN.TXT” isimli belgede yer alan“Memet İLHAN’la sohbe. Her 
şey planlandğı gibi. 30–60 gün içinde ilk hareket. Sizin tahmininizden de öte. Çok öte. BİRİN 
yanısıra 59un da gitmesi gerek… Öz ÖR, Çetin, Tamer emekli edilirse bu iş bitmiş demektir. 
Ya da 27 benzeri bir şey olabilir demektir. O da kanlı olur. Komlar da öyle düşünüyor.” 
Şeklindeki ibareler ile ilgili olarak Mustafa Balbay’ın 05.03.2009 tarihinde başsavcılığımızda 
alınan ifadesinde “ ben burada bana anlatılanları not almıştım. Benim şahsi görüşlerim 
değildir. Ben o tarihlerde “en kötü meclis kapalı meclisten iyidir” şeklinde yazılar yazdım. 
Bana anlatan kişi bana güvendiği için gazetci olduğum için anlatmıştır. Ben de görüşlerimi 
gazetede kendime göre aktardım. Ben karşımdaki kişiye görüşümü söylemem. Sadece 
anlatılanı not alırım” Dediği, “MIT.TXT” isimli belgede yer alan “Cumhuriyet'in manşet. 
Ş.A:cumhuriyet'in manşeti çok etkili oldu. Bu haber başka yerde çıksa başka değerde olur, bir 
de sizin imzanız var... Kaynağınız ne bilmiyorum ama, önemli olmalı... Eğer mektuplarsa bize 
de geliyor. İstanbul'dan birinci ordudan geliyor. Oraya baksan birinci orduda her şey 
hazır, ihtilale hazırlanıyorlar..MB- kaynaklar sağlamdı..  ŞA- gazetecilik olarak diyeceğim 
bir şey yok. Bu haber hangi gazeteciye gelse, önemli haber... Ama inanın bu haberle TSK 
içindeki çatlak derinleşti. Zarar verdi. Bunun devamında olumsuz bir şey olursa bundan AKP 
yararlanır.” şeklindeki ibarelerle ilgili olarak “Dönemin MİT müsteşarı ŞENKAL 
ATASAGUN ile olan bir görüşmemizdi. Benim genç subaylar rahatsız başlıklı yazımın 
kaynağının sağlam olup olmadığını sormuştu, bende sağlam olduğunu söylemiştim. “Mermi 
çok herşey hesaplanıyor” cümlesi mecazi anlamda söylenmiştir. Söylenecek çok söz var 
anlamında söylenmiştir.” Dediği görülmüştür. 

 “MIT.TXT” isimli belgede bahsedilen ve Mustafa Balbay’ın ifadesinde belirttiği 
Cumhuriyet gazetesinin 23.05.2003 tarihili nüshasında manşetten verilen GENÇ SUBAYLAR 
TEDİRGİN başlıklı yazı içeriğinin; “Erdoğan Özkök'ten AB sürecinde orduya ilişkin 
düzenlemeler konusunda destek istedi. Orgeneral Özkök ile Erdoğan'ın geçen salı günü 
Başbakanlık'ta 1,5 saat süren görüşmesinde dış güvenlik konularının yanı sıra TSK'nın 
rahatsızlıkları ayrıntılı olarak hükümete iletildi. Edinilen bilgiye göre, görüşmenin ilk 
bölümünde dış güvenlik konularının yanı sıra TSK'nın rahatsızlıkları ayrıntılı olarak 
hükümete iletildi. Edinilen bilgiye göre görüşmenin ilk bölümünde Özkök Türk Silahlı 
Kuvvetleri'ne yönelik kimi yakıştırmalara ilişkin görüşlerini açıkladı. Özkök bu bölümde şu 
noktaların altını çizdi. TSK'nın içinde görüş ayrılıkları varmış gibi bir hava yayılmaya 
çalışılıyor. Bu gerçek değil. Bu havayı yaymak isteyen çevreleir tanıyoruz. Bunların bir 
bölümü ezeli olarak TSK'yı hedef olarak seçen kesimler. Ancak kimi AKP'lilerin bu 
kesimlere cesaret veren tavırlar içinde olduğun görüyoruz. Özkök TSK'nin her konuyu 
tartıştığını, sonuçta tek bir yaklaşım ürettiğini vurguladıktan sonra hükümetin son dönemdeki 
icraatına ilişkin değerlendirmelerini aktardı. Özkök satır başlarıyla şu noktaların altını çizdi: 
Türkiye'de tam demokrasinin yerleşmesi için elimizden gelen çabayı harcıyoruz. Ancak 
hükümetin kimi uygulamalarının demokrasinin yerleşmesine hizmet eder nitelikte olmadığını 
görüyoruz. Örneğin 19 Mayıs'ın kutlanmasına ilişkin yaklaşım kabul edilemez. AB 
yasalarının içine konan kimi maddeler de tam demokrasinin yerleşmesine değil yara almasına 
neden olabilir. Dinimize Zarar verir. Biz kesinlikle AB'ye karşı değiliz. Türkiye'nin çağdaş 
dünyada yerini almasını sonuna kadar savunuyoruz. AKP hükümeti de AB süreci için gerekli 
yasalar hazırlandığını duyuruyor. Bu yasalar arasında yer alan her apartamana bir ibadet yeri 
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uygulaması hem demokrasimize hem dinimize zarar verir. Bunların denetimini mümkün 
olmadığı gibi kimler tarafından kullanılacağını siz de kestiremezsiniz. MGK genel sekreteri 
Tuncer Kılınç'ın AB yasalarına ilişkin 3 maddelik değerlendirmesi  bizim de paylaştığımız 
görüşlerdir. Seçimlerde denetim dışı gelecek heyetler konusunda kuşkularımız var. Terörle 
mücadeleyi nasıl başardık biliyorsunuz . Şimdi yeniden aynı tehditle karşı karşıya gelmek 
istemiyoruz. Kürtçe yayında da çok dikkatli olmak gerekiyor. Buna ilave olarak az önce 
sözünü ettiğim her apartamana ibadet yeri de AB sürecinin konusu değil. Bu tür 
uygulamalarınız bizim tabanımızdaki kaygıyı artırıyor. Komuta kademesine sürekli 
tedirginlikler iletiliyor. Özellikle genç subaylarımız durumu endişeyle izliyor. Sonuç olarak 
kaygı sadece genç kesimde değil genelimizdedir. Bir huzursuzluk tedirginlik kaygı 
yaşanmaktadır. Erdoğan'ın Özkök'ün görüşlerini dinledikten sonra "bunları dikkate alacağız. 
Değerlendireceğiz. Paket büyük ölçüde son şeklini aldı. Fazla bir değişiklik yapamayız. Şuna 
inanıyorum ki; hatalar doğruları yaratacaktır. Zamanla her şey düzelecek." karşlığını verdiği 
öğrenildi. Erdoğan daha sonra Özkök'e "AB sürecinde orduyla ilgili düzenlemelr de 
yapıyacak. Bunlara destek vermenizi bekiyorum" dedi. Özkök de şu yanıtı verdi: "Bu konuda 
kurumumuzun genel değerlendirmesini dikkate alırım." Özkök görüşmenin devamında, 
fezlekenini AB sürecini engelemesinin söz konusu olamayacağını ancak kurumun 
hassasiyetlerinin özünde Türkiye'nin hassasiyetlerinin olduğunu vurguladı. Türkiye'de ABD 
askeri bulundurulmasına, üs ve limanların kullanılmasına ilişkin tezkerinin de gündeme 
geldiği görüşmede Özkök, "Eğer Gül ikinci tezkerinin altından kalkamayacağını söyleseydi, 
biz üzerimize düşeni yapardık." görüşünü iletti. Özkök ayrıca 30 Nisan'da yapılan Milli 
Güvenlik Kurulu toplantısı konusunda AKP'ye yakın yayın organlarının değerlendirmelerini 
de konu etti. Erdoğan'a sitem eden özkök "Onların gerçek olmadığını siz de biliyorsunuz. 
Kınayabilirdiniz. Bu tür yayınlarla TSK syıpranmaz aksine güçlenir. Sorumluluğunun 
arttığını hisseder. O yayınlarla ben de güç durumda kaldım." dedi.” şeklinde olduğu 
görülmüştür. 2010/185 sayılı soruşturma delilleri arasında yer alan faydalanılacak medya 
mensupları isimli  harekat planına kamuoyu desteği sağlanmasında faydalanılacak medya 
mensupları başlıklı belge içerisinde isimleri yer alan medya mensuplarından birisinin de 
Mustafa Balbay olduğu görülmüştür. 

Yine iddia olunan Ergenekon Terör Örgütü ile ilgili düzenlenen iddianamelerde Özden 
Örnek’e ait günlükler olduğu belirtilen ve Mustafa Balbay ile Şener Eruyur’dan elde edilen 
deniz.doc isimli belge içerisinde 16 Ekim 2004 başlığı altında, “Kara Kuuvvetlerinde sizin 
yapılacak olan bir darbeyi önlediğinize ve son anada oyun bozaqnlık yaparakvazgeçtiğinizeve 
iki oynadığınıza dair söylentiler var dedim.Biraz rahatladı. Bunu bekliyordum dedi. Ve Ceti 
Doğan ile aralarında bir hafta önce geçen bir olayı anlattı. Toplu bir yerde bulunuyorlarmış 
ve sınıf arkadaşları ile berabermi. Tavla oynayan Çetin Doğanda bunların konuşmalarını 
dinliyormuş. Birara dönüp”Genelkurmay Başkanını kızdırmamak ve gücendirmemek için 
haraeket ettiğini,ona muti olduğunu söylemiş. Ağır bir suçlama. Biraz tartışmadan sonra 
fazla uzatmadan son vermişler ama onunda çok ağırına gitmiş. Çetin paşanın söylediğiği bu 
sözleri bazen Kara Kuvvetleri Komutanı Komutanı Orgeneral Aytaç Yalmanberaber 
olduğumuz zaman söylerdi.” Şeklinde ibarelerin yer aldığı görülmüştür. 

Soruşturma sürecinde kamuoyunda yer alan Çetin DOĞAN’ın kaleme aldığı 05 Nisan 
2010 tarihli mektupta, Mayıs 2003'ün son haftasında dönemin Genkur. Bşk., Kuvvet 
Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı ile birlikte Harp Akademilerinde oynanan bir 
harp oyununa iştirak etmişti. Tatbikat sonucunda bir konuşma yaptıktan sonra benimle yanlız 
konuşmak istediği nedeniyle, birlikte tahsis edilen özel bir odaya çekildik. Bana sorduğu ilk 
soruyu çok iyi anımsıyorum. Sorusu, "Birinci Ordu içinde bazı emekli orgenerallerin ve bazı 
sivillerin de bulunduğu bir grup tarafından ihtilal hazırlıkları yapıldığı yolunda bilgiler 
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geldiği, ve bunun doğru olup olmadığı" şeklindeydi. Sorusunun benim için çok aykırı olması 
nedeniyle, biraz nezaket sınırlarını da aşarak, kendisine çok net bir cevap verdim…” şeklinde 
ibarelerin yer aldığı görülmüştür. 

Yine yukarıda izah edilen ve Ergenekon Terör Örgütü soruşturması kapsamında bir 
şüpheliye ait dijital içerisinden çıkan bir açık kaynak bilgisinde de 1 ordu plan seminerinde 
Çetin Doğan’ın neredeyse yapılacak harekatı ifşa ettiğine dair bilgiler yer almaktadır. 

Tüm bu hususlardan hareketle Balyoz Güvenlik Harekat planına ilişkin bilgilerin bir 
gazeteci tarafından başsavcılığa teslim edilen deliller ile sınırlı olmadığı, mevcut harekat 
planının varlığını ortaya koyucu aynı zamanda mevcut soruşturma delillerini teyit edici 
bilgilerin farklı soruşturma delilleri arasında ve açık kaynaklarda da yer aldığı açık bir şekilde 
görülmektedir. 
 
B- GÖLCÜK DONANMA KOMUTANLIĞI’NDA 2010/1003 SAYILI 
SORUŞTURMA KAPSAMINDA ELDE EDİLEN DELİLLER  

 
2010/1003 sayılı soruşturma kapsamında Gölcük Donanma Komutanlığı’nda yapılan 

aramada  özel olarak yapılmış gizli bir bölmede elde edilen bilgi/belgeler arasında, 

2010/185  nolu soruşturma kapsamında elde edilmemiş yeni belgelerin de bulunduğu 

anlaşılmıştır.  

Söz konusu belgeler kendi arasında tasnif edildiğinde; Balyoz Güvenlik Harekât Planı 

genelini, Sakal ve Çarşaf Eylem Planlarını, bu eylem planları ile ilgili Jandarma 

unsurlarının istihbari faaliyetlerini(fişleme niteliğinde çalışmalar), Oraj Hava Harekat 

Planını, Suga Harekat Planını doğrudan ilgilendiren ve mevcut bilgileri teyit eden yeni ve 

ilk defa Donanma Komutanlığında yapılan aramada elde edilen veriler olduğu tespit 

edilmiştir.  

Bu çerçevede Balyoz Güvenlik Harekat Planının geneli ile ilgili olarak Donanma 

Komutanlığında yapılan aramada ilk defa “SN. KOM ARZ NOTLAR .doc” isimli belge 

elde edilmiş olup bu haliyle soruşturma kapsamında yeni delil olma niteliğine sahiptir.  

“SN. KOM ARZ NOTLAR .doc” isimli belgeye kısaca değinilecek olursa Balyoz 

Güvenlik  Harekat Planı kapsamında mevcut çalışmalar ile ilgili özet bilgileri içerir notlardan 

ibaret olduğu ve komutana arz edilmek üzere hazırlandığını gösterir şekilde “SN. KOM. 

ARZ” ibareleri ile başladığı, belgenin teknik özellikleri incelendiğinde ise Suha TANYERI 

isimli kullanıcı tarafından 03.03.2003 tarih, saat.10:23 te (05-07 Mart 2003 tarihinde yapılan 

Plan seminerinin hemen öncesi)oluşturulduğu, aynı tarih saat 16:42 de ise son olarak 

kaydedildiği görülmüştür. Belge incelendiğinde 

“SN. KOM. ARZ, 
BİLİNMESİ GEREKEN PRENSİBİNE GÖRE HAREKET ESAS ALINDI 
12 EY. BELG. VE S.YNT. MEVZUATI TEK. ETTİRİLDİ, 
EMASYA KAPSAMINDA ÇALIŞILDI 
SENARYO TAMAMLANDI 
PLAN VE TİM LİSTELERİNİN OLUŞTURULMASINDA YETKİLİ GÜVENİLİR 
PERS.SEÇİMİ YAPILDI 
MÜZ.LİST, ATILACAK, ALINACAK VE ATANACAKLAR LİST. TAMAMLANDI 



30 

HASSAS LİSTLER - / + 
TEKALİF-İ MİLLİYE ÇALIŞMASI 
SOK. HAREKETLERİ, F. ÇARŞAMBA, TARİKAT VE CEMAATLER. YÖN.; ALB. 
HELVACIOĞLU, KORUCULAR VE TİMLER 
AZINLIKLAR 
SEF. TET.K. BLG. İLE GÖRÜŞÜLDÜ 
SOK. EYLEMLERİNDE SVL. GİYİMLİ MUV. PERS. İSTİHDAMI 
MÜZAHİR GAZETECİ VE YAZ.  
AFİŞLER T. 
HRK. VE E. PLANLARI  
BALYOZ + 
SUGA + 
SAKAL + 
ORAJ + 
ÇARŞAF + 
KATILAN KOMUTANLARIMIZIN KONAKLAMA VE İSTİRAHLERİ T.” Şeklinde bilgilerin 
bulunduğu görülmüştür. 

Belgenin oluşturulma ve son kaydetme tarihi ve “SN. KOM. ARZ” ibareleri ile 

başlaması, 05 Mart 2003 tarihinde başlayan, ses kayıtlarının da mevcut olduğu ve ilgili 

iddianamede ayrıntılı açıklandığı üzere darbe çalışmalarının müzakere edildiği plan 

seminerinin hemen öncesinde, mevcut durum hakkında üst komutanı bilgilendirme adına 

yapılmış olduğu kanaatini oluşturmuştur.  

Balyoz Güvenlik Harekat Planı isimli planın hayata geçirilmesi için planda öngörülen 

darbe ortamını hazırlamak amacıyla farklı eylem planlarının tasarlandığı, bu kapsamda 

Jandarma unsurlarının gereken darbe ortamını oluşturmaya yönelik, Beyazıt Camiini hedef 

alan Sakal ve Fatih camiini hedef alan Çarşaf isimli bombalı eylemler planlandığı yukarıda 

özet olarak verilmişti. Donanma Komutanlığında yapılan aramada ilk olarak elde edilen Sakal 

ve Çarşaf Eylem Planları ile ilgili belgelere bakıldığında; 

Gerek Sakal ve Çarşaf Planlarının metinleri gerekse bu planlara ait ekler hedef olarak 

seçilen camiiler için daha önceden kapsamlı gözlem ve keşif çalışmaları yapıldığını, bu 

camilerin rastgele seçilmiş hedefler olmadığını, bu çalışmaları yapmak üzere ekipler teşkil 

edildiği, söz konusu ekiplerin Fatih, Beyazıt, Eyüp ve İsmailağa camilerinden eylem için 

uygun olanları belirmeye yönelik olarak detaylı keşif ve gözlem çalışmaları yaptıkları, bu 

çalışmaların raporlar halinde analiz ederek yazılı hale getirdikleri, bütün bu çalışmalar 

neticesinde Fatih ve Beyazıt Camiilerinin diğerlerine nazaran eylem için daha uygun 

olduğunun tespit edildiği elde edilen belgelerde belirtildiği görülmüştür. 

Donanma Komutanlığında yapılan aramada ilk olarak elde edilen Jandarma 

unsurlarının istihbari faaliyetleri ile ilgili belgelere bakıldığında çalışmaların Arama 

Yapılacak Yerlerin tespiti, İlişiği Kesilecek Üniversite Öğrencileri, İrticai Örgüt 

Mensuplarının olarak adlandırılan kişilerin tespiti ve bu kişilerden gözaltına alınacak ve 

tutuklanacakların belirlenmesi, gözaltına alınacak ve tutuklanacak siyasi parti üyeleri/kamu 

görevlilerinin belirlenmesi, basın yayın kuruluşlarının tespiti, askeri personele dönük olarak 
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cezaevi, gözaltı, hassas tesisler gibi yerlerden sorumlu olacak kişilerin belirlenmesi konu 

başlıklarında ayrıntılı çalışmalar olduğu, bu çalışmaların taslak mahiyetinde ön çalışma 

niteliğinde bulunduğu görülmüştür. Bu şekliyle çalışmalar değerlendirilecek olursa Gölcük 

Donanma Komutanlığında yapılan aramada elde edilen verilerin 2010/185 soruşturmaya esas 

belgelerin ön çalışmaları mahiyetinde oldukları görülmüştür. 

Donanma Komutanlığında yapılan aramada ilk olarak elde edilen Oraj Hava Harekat 
Planı ile ilgili belgelere bakıldığında, 2010/185 soruşturmaya esas belgelerin öncesini 
kapsayan ayrıntılı çalışmalara dair bilgi/belgeler oldukları, belgeler bütün halinde 
incelendiğinde; 
 Harp Akademileri Komutanı Orgeneral İbrahim FIRTINA tarafından Hava Harp 

Akademisi Komutanı Tümgeneral Korcan PULATSÜ’ya gönderilen 06 Ocak 2003 tarihli 

direktif ile TBMM’yi baskı altına alıp sıkıyönetim ilanına zorlayacak nitelikte Hava 

Kuvvetleri Komutanlığı seviyesinde bir planının hazırlanmasının istendiği, emir 

doğrultusunda Hava Harp Akademisinde planı hazırlamak üzere Hv.Mu.Kur.Alb. Y.Ziya 

TOKER koordinatörlüğünde bir Harekat Planlama Grubu oluşturulduğu ve grubun “ORAJ 

HAVA HAREKAT PLANI” hazırlık çalışmalarına başladığı, plan kapsamında görevli hava 

kuvvetlerinde görevli personele tebliğlerinin yapıldığı, 

Sıkıyönetim ilan edilmesi ile birlikte Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat 

Başkanlığının teşkilatında değişiklik öngörüldüğü, buna dair görevlendirmelerin yapıldığı ve 

yeni bir teşkilatlanma planının oluşturulduğu,  

Yeni teşkilatlanma planları yapılan grup tarafından planın yürürlüğe girmesinden sonra 

başta dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı olmak üzere plana karşı olarak tavsif ettikleri 

personel ile ilgili emniyetli bir yerde kontrol altında tutma, emekliye ayırma ve kurumdan 

ilişik kesme şeklinde tasarrufların planlandığı,  

 İstanbul ve çevre illerde alışveriş merkezlerini kontrol altına almak üzere, kamu 

görevlerini devralacak personel listelerinin oluşturulduğu, görevlendirmeler yapıldığı ve bu 

çalışmaların Balyoz soruşturmasında elde edilen belgeler ile uyumlu olduğu, 2010/185 

soruşturmaya esas belgelerde çeşitli alanlarda sorumlu olarak belirtilen kişilerin bu görevleri 

ile muvafık alanlarda ayrıntılı çalışmalar yaptıkları görülmüştür. 

Gölcük Donanma Komutanlığında yapılan aramada elde edilen belgeler arasındaki Oraj 

Hava Harekat Planı ile ilgili olan belgelerin tamamının, söz konusu plan ile bütünlük arz 

ettiği, Oraj Planı ile ilgili 2010/185 soruşturma kapsamında elde edilen bilgi ve belgeleri teyit 

edip doğruluklarını destekler nitelikte olduğu görülmüştür. 

Donanma Komutanlığında yapılan arama neticesi Oraj Hava Harekat Planları ile ilgili 

belgeler “GENKURBSKTAKDİMİ/rk/ Gelenler”sıralı klasörleri içerisinde tasnif edilmiş 

şekilde bulunduğu, bu klasörler ile aynı yerde  “GENKURBSKTAKDİMİ/rk” isimli 

klasörde tek olarak “İhtimalatPlanı.doc” isimli belgenin bulunduğu ayrıca yine ihtimalat 

planı isimli belgenin bulunduğu yerde “tarananlar” isimli klasörde “Hava Bnb.Hakan 

Büyükten aldıklarım”, olmak üzere hava kuvvetlerinde çalışan kişilerden geldiği anlaşılan 
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taranmış vaziyette imzalı belgelerin olduğu görülmüştür. Bütün bu klasörler kül olarak 

değerlendirildiğinde gelenler olarak adlandırılan klasörlerde oraj hava harekat planına dair 

belgelerin olması,  bu klasörün bağlı olduğu yerde ihtimalatplanı.doc isimli belgenin olması, 

yine bu belgenin olduğu yerde tarananlar olarak adlandırılan klasörlerde Hakan BÜYÜK ün 

de aralarında bulunduğu bir grup hava kuvvetlerinde çalışan askeri personel tarafından 

gönderildiği değerlendirilen taranmış vaziyette orijinal belgelerin bulunması, Hakan BÜYÜK 

ün ev aramasında elde edilen bilgi ve belgelerinde bu belgeler ile uyumlu olması, izah olunan 

belgelerin birlik/beraberlik ve süreklilik içerisinde çalışan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini 

Cebren İskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Etmeye Teşebbüs eden ve müşterek 

hareket eden bir yapılanma tarafından muhafaza edildiği fikrini tezyid etmektedir. Belirtilen 

klasörler içerisinde bulunan belgeler ile ilgili delillerin değerlendirmesi kısmında ayrıntılı 

açıklamalar verilecektir. 

Donanma Komutanlığında yapılan aramada ilk olarak elde edilen Suga Harekat Planı 
ile ilgili belgelere bakıldığında, 2010/185 soruşturmanın iddianamesine konu belgelerin bir 
anlamda taslak çalışmalarını oluşturan, bu belgelerin öncesini kapsayan ayrıntılı çalışmalara 
dair bilgi/belgeler oldukları, belgeler bütün halinde incelendiğinde; 

Harekat planına engel olarak düşünülen ve isimleri tespit edilen general seviyesinde 
komutanların tevkifine dair çalışmalar yapıldığı, bu kapsamda mesai saatleri dahilinde 
ziyarete gelen misafirlerinin kontrolü, mesai sonrası izleme faaliyetleri, mail iletişimlerinin 
takibi gibi konularda çalışmalar yaptıkları, 

Suga Harekat Planının eylem safhası ve öncesinde gerekli operasyonel faaliyetlerin 
tespiti amacıyla çalışma grupları oluşturulduğu, bu kapsamda Ege’ de çatışmaya varmayan 
gerginliklerin tırmandırılması, Gayri Müslimlerin tahrik edilmesi, Aşırı dinci grupların 
kışkırtılması başlıklarında çalışmalar yapılmasının planlandığı,sıkıyönetim ilanı ile birlikte 
Kasımpaşa’da sıkıyönetim kurulmasının planlandığı,  

 Sıkıyönetimin ilanını müteakip, gözetim altında tutulacak şahısların (kamu 
görevlileri, siyasiler, yüksek rütbeli askeri personel, medya mensubu) Yassıada ve İmralı 
Adası’na transfer edilmesi ile ilgili çalışmalar (keşif, gözlem, lojistik, personel tespiti) 
yapıldığı,  

Personel terfi ve tayinleri ile ilgili çalışmalar yapıldığı, 
SUGA Harekat Planının uygulanmasında en hassas safha olduğu özellikle belirtilen 

Egemenliği Andlaşmalarla Yunanistan’a Devredilmemiş Ada, Adacık ve Kayalıklar 
(EGAYDAAK) ile ilgili ayrıntılı çalışmalar yapıldığı, bu kapsamda çalışma grupları 
oluşturulduğu, bu çalışma grupları tarafından toplantılar yapıldığı ve yapılacak hususların 
(amfibi hazırlığı yapılıyor emaresi verilmesi, balıkçılar ile ortak çalışma, eğitim ve tatbikat 
sürelerinin artırılması) belirlendiği, 

Elde edilen belgelerde; SUGA Harekat Planı ile ilgili olarak yapılan durum 
muhakemeleri ve plan çalışmaları esnasında söz konusu planın icrasında karşılaşılacak 
hukuki problemler olabileceğinin, ayrıca Yunanistan ile gerginliğin kontrollü şekilde 
tırmandırılabilmesi maksadıyla çeşitli tedbirler alınması gerektiğinin tespit edildiği, bu 
kapsamda; tedbirlerin tekrar gözden geçirilmesinin, ihtiyaç duyulan angajman kurallarının 
belirlenmesinin, ihtiyaç duyulması halinde TSK Milli Angajman Kuralları Yönergesi’nin 
güncelleştirilmesinin uygun olduğu, buna dair çalışma grubu oluşturulduğu, bu grup 
tarafından bir takım angajman kurallarının iptal yetkisinin Genelkurmay Başkanı yerine 
Deniz Kuvvetleri Komutanına verilmesi yönünde çalışmalar yaptıkları görülmüştür.  
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Angajman kuralları Ege denizinde Yunanistan’la meydana gelen gerginliklerde, Deniz 
Kuvvetlerinin vereceği tepkiyi düzenleyen kurallar olarak bilinmektedir.  

Başsavcılığımızca yürütülen 2010/185 soruşturma nolu dosyada mevcut ses kayıtları 
arasında angajman kuralları ile ilgili olarak, Behzat BALTA ile Çetin DOĞAN arasında 
konuşmaların da bulunduğu, plan seminerinde; Behzat BALTA’nın;“Temas halindeki iki 
kuvvetin yani iki hareketleriyle birbirleri ile temas halinde bulunan iki kuvvetin pozisyonları 
çok daha farklı bir anlam taşıyor. Yunanistan hududunda, zikredilen birliklerin hareket 
halinde bulunması ve senaryoda, karasuları (anlaşılmadı)…, 20 uçak düşüyor, Kardağı 
geçiyor bu yetmiyormuş gibi iki huduttaki askeri öldürdü. Karakollara tacizde bulunuyor. 
Mevcut Angajman kurallarını dikkate aldığımız takdirde dahi bu durumda meydana 
gelebilecek olaylar ,… (Anlaşılmadı) gelebilir” dediği, buna mukabil Çetin 
DOĞAN’ın;“Şimdi insanoğlu kendi yapar, kendi tapar, şimdi Angajman kuralları olsa da 
olmasa da, ayrı bir şey ama artı bu tırmanmayı, kontrol altına almamız lazım, her şeye 
rağmen ama karşılığında da özel sinsi yaklaşımlarla karşı tarafa zayiatlar verdirmeye devam 
edeceksiniz. Bu kaçınılmaz” şeklinde beyanlarının olduğu görülmekle, angajman kurallarının 
değişebileceği öngörüsü içerisinde kuralların engel teşkil etmeyeceğini açıkça 
vurgulamaktadır.   

Gölcük Donanma Komutanlığında yapılan aramada elde edilen bilgi ve belgelerin 
doğrulunu teyit eden diğer soruşturmalar kapsamında elde edilen bir takım bilgiler 
bulunmaktadır. Bunlara kısaca göz atılırsa; 

02.02.2009 günü Beykoz İlçe Jandarma Komutanlığını arayan vatandaşların yol 
kenarındaki ormanlık alan içerisinde şüpheli şahıslar bulunduğu, bu şahısların zemine bir şeyler 
gömdüklerini beyan etmeleri üzerine yapılan çalışmalarda bir kısım patlayıcı maddenin ele 
geçirildiği,  

Olaydan yaklaşık 3 hafta sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne gönderilen ihbar 
mailinde konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler vermek suretiyle elde edilen mühimmatların kim 
tarafından hangi amaçla konulduğu belirtilerek, başkaca mühimmatın olduğundan belirtilerek 
yer tarifi verilmiştir. İhbar içeriğinde belirtilen yerler ve civarında yapılan aramalarda birçok 
mühimmat, patlayıcı ve mermi elde edilmiş olup, ilgili iddianamede (2010/29 nolu 
iddianame) bunlar ayrıntılı olarak belirtilmiştir. 

Donanma Komutanlığı’nda yapılan aramada elde edilen bir belgede, Kadir SAĞDIÇ 
adına imzaya açılmış Ali TÜRKŞEN’e hitaben Anadolu Kavağı, Poyrazköy ve Riva 
mevkilerinde arazi yapısına ilişkin etüt çalışması yapılması talimatı verdiği, Ali TÜRKŞEN 
ve ekibinin de gerekli çalışmayı yaparak aynı komutana arz ettiği, belgelerde yukarıda 
anlatılan mühimmatlar için en uygun yerin yukarıda bahsi geçen çok sayıda silah ve 
mühimmatın ele geçtiği Keçilik Mevkii olarak belirlendiği, ayrıca diğer bölgeler için de etüt 
çalışmalarının bulunduğu anlaşılmıştır. 
 Belge içeriğinde geçen İNCİRTEPE mevkii ile ilgili olarak alınan mahkeme kararına 
istinaden 17-19.12.2010 tarihleri arasında yapılan arama ve kazı çalışmalarında dokuzyüz 
(900) adet uzun namlulu silah fişeği, bin ikiyüz (1200) adet tabanca fişeği, Datasheet tabir 
edilen daha önce Ergenekon soruşturmaları kapsamında bir takım şüphelilerden elde edilen 
patlayıcı madde, infilaklı ve saniyeli fitil ile çeşitli patlayıcı maddelerin bulunarak el 
konulduğu 2011/164 sayılı iddianamede belirtilmiştir. 

Benzer şekilde Donanma Komutanlığı’nda yapılan aramalarda elde edilen özel haber 
elemanı olarak görevlendirilmesi teklif edilen askeri ve sivil şahıslar ile ilgili belgelerde, bir 
kısım toplantı tutanakları bulunduğu, toplantı notlarının birinde kod isimleri verilen haber 
elemanlarından “kartal ve/veya  gözcü iyi ilişkilerini kulllanarak yüzbaşılar camii imamının 
yada değirmendere belediyesinin imkanları ile çevredekilerin duyacakları şekilde cami 
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hoporlörleri veya belediye hoporlörleri ile dini yayın yapılmasını veya kuran okunmasını 
sağlayacak”“yayının duyumunu alan ortalığı karıştırmak için, polise ihbarda bulunacak, 
derhal sivil savcılığı da arayarak polise yaptığı ihbarı yenileyecek ve polise donanmaya da 
durumu bildireceğini bunların (akp’yi kastederek) artık hadlerini çok aştığını ifade 
edecek.”“telefon irtibatı kesinlikle yok !, aynı birlikte olanlar hariç asla birbirinizi hiç bir 
yerde (polis dahil) tanımıyorsunuz” şeklinde notların alınmış olduğu, ihbar metni tutanağının 
da belgeler arasında bulunduğu, belirtilen ihbarın yapılıp yapılmadığı ve anılan olayın 
teyidine dönük İstanbul Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda bahse konu ihbarın 
yapıldığı dönem tutulan tutanaklar ve bilgisine başvurulan kişilerin beyanlarından planın icra 
edildiği ve ihbarın belirtildiği şekliyle yapıldığı, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’nün ihbar 
kayıt defteri ve dinhizmetleri@diyanet.gov.tr adresine gönderilen ihbarın mevcut olduğu 
görülmüş, bu hususun ilgili 2011/164 soruşturma ve 2011/236 nolu iddianamede ayrıntılı 
olarak incelendiği görülmüştür. 

06.12.2010 günü gelen elektronik posta ihbarı ile ilgili olarak Gölcük Donanma 
Komutanlığı İstihbarat İKK Güvenlik Şube Müdürlüğü İstihbarat Kısım Amirliğinin zemin 
kaplamaları altında bulunan materyallerin incelenmesinde bir kısım harddisk ve CD’lerde  
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na (CMK 250. madde ile yetkili birimi) soruşturması 
tamamlanarak kamu davası açılan 2007/1536, 2009/511, 2009/1498 sayılı Ergenekon Silahlı 
Terör Örgütü soruşturmaları, 2009/969 sayılı Poyrazköy soruşturması, 2009/2167 sayılı Kafes 
Eylem Planı soruşturması, 2009/1570 sayılı soruşturma, 2010/185 sayılı Balyoz Güvenlik 
Harekat Eylem Planı soruşturması, 2010/1003 sayılı Askeri  Casusluk soruşturmalarıyla ilgili 
kayıt ve belgelerin bulunduğu, bu ve diğer belgelerin şüpheliler Kemalettin YAKAR, Behçet 
ALTINTAŞ, Mehmet Cem ÇAĞLAR  ve Erdinç YILDIZ tarafından  Gölcük Donanma 
Komutanlığı İstihbarat İKK Güvenlik Şube Müdürlüğü İstihbarat Kısım Amirliğinin zemin 
kaplamaları altında muhafaza edildiği, bu şüphelilerin halen yargılaması devam etmekte olan 
terör örgütü soruşturmalarına ilişkin belge ve kayıtları, yasa dışı faaliyetlerde kullanılan 
cihazları, herhangi bir kimsenin, askeri personelin bilemeyeceği, yasal belge ve kayıtların 
muhafaza edilmeyeceği gizli bölümde muhafaza ettikleri.  
Mehmet Cem ÇAĞLAR konu ile ilgili olarak 12.01.2011 tarihli Başsavcılığımızda alınan 
ifadesinde; “16.12.2009 ve 02.08.2010 tarihleri  arasında İstihbarat İKK ve Güvenlik Şube 
Müdürlüğüne vekaleten atandığını, dönemin Donanma Komutanı ve Kurmay Başkanının emri 
ile kendisinin vekaleten şube müdürü olarak görev yaptığı dönemde İKK Kısım Amiri olan 
Kemalettin YAKAR’ın faaliyetlerini Komutan ve Kurmay Başkanı ile birlikte yürüteceği ve 
kendisinin bu faaliyetlere karışmamasının bildirildiğini, kendisine bağlı olmasına rağmen 
Güvenlik Kısım Amiri ve İKK Kısım Amirine sicil vermemesinin emredildiğini, yapılan sicil 
kaydırmaları sonucu Güvenlik Kısım Amiri olan personel ile İKK Kısım Amiri olan 
Kemalettin YAKAR ve onlara bağlı personelin sicil amiri olmaktan çıkarıldığını, tüm şube 
müdürlüğüne vekalet etmesine rağmen yalnızca kendisine bağlı olarak görev yapan sınırlı 
sayıda kişilere sicil verdiğini, aramadan önce belirtilen yerde malzemeleri gördüğünü kime ait 
olduğunu araştırdığında Kemalettin YAKAR’ ın İKK kısmına ait olduğunu belirtmesi üzerine 
kendisine teslim ettiğini beyan etmiştir. Ayrıca bu malzemelerin zaman zaman gündem 
konusu olduğunu bunun ile ilgili çeşitli kereler rapor düzenleyip şube müdürüne bildirdiğini” 
beyan etmiştir. 

Aynı bölümde şube müdürü olarak görev yapan Behçet ALTINTAŞ 12.01.2011 
tarihli Başsavcılığımızda alınan ifadesinde; “...belirtilen malzemelerden bilgisinin olduğunu, 
malzemelerin Kemalettin YAKAR’ ın sorumlu olduğu İKK birimine ait olduğunu, kendisine 
malzemeleri usulüne uygun olarak imha etmesini söylediğini fakat imha edilmemiş olduğunu 
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sonradan öğrendiğini, bu konu ile ilgili nasıl imha edileceğine dair Ankara da bulunan 
birimlere de danıştığını fakat imha edemediklerini” beyan etmiştir. 

İhbar üzerine çeşitli tarihlerde yapılan aramalarda ele geçen silah ve mühimmat ile 
06.12.2010 tarihinde Donanma Komutanlığında yapılan aramada ele geçen örgütsel nitelikli 
dokümanlardaki kayıtlardan yararlanılarak 18.12.2010 tarihinde Beykoz/Poyrazköy/İncirtepe 
mevkinde yapılan aramada ele geçen patlayıcı madde ve mühimmatların bulunması ve yukarıda 
anlatılan türde cami hoparlörlerinden Balyoz Güvenlik Harekat Planı eylem şekillendirme 
safhasındaki yöntemlere benzer şekilde toplumda kaos/kargaşa yaratacak şekilde suç unsuru 
ihtiva eden yöntemlerin hayata geçirilmiş olması ve elde edilen malzemelerin bulunduğu yerde 
sorumlu düzeyde görev yapan rütbeli Deniz Kuvvetleri personelinin konudan bilgileri olduğu 
fakat imha edilemediğini beyan etmeleri, Gölcük Donanma Komutanlığında 06.12.2010 
tarihinde ele geçen belgelerin doğruluğu ve  sıhhatini teyit ettiği gibi bu bilgi/belgelerin 
Donanma Komutanlığı’ nda görev yapan illegal bir kısım yapılar tarafından özen ve 
hassasiyetle korunduğu kanaatini uyandırmıştır.  
Gölcük Donanma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü İstihbarat Kısım Amirliğine ait 
odada yapılan aramada,  yer karolarının vakumlu alet yardımıyla kaldırılması sonucu zeminin 
altında poşetler içerisinde yukarıda ayrıntısı anlatılan delillerin bulunması, delillerin bulunduğu 
yer sebebiyle özel bir önem taşımaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin önemli Karargahlarından 
birisi olan Donanma Komutanlığının özel seçilerek görevlendirilmiş personeli dışında kimsenin 
girme imkanı bulunmayan bir bölümünde, zeminin altına gizlenmiş halde bulunan belge ve 
kayıtların delil değerinin diğer delillere göre çok farklı değerlendirilmesi gerektiği 
kuşkusuzdur. Özellikle şüpheliler Kemalettin YAKAR, Behçet ALTINTAŞ, Mehmet Cem 
ÇAĞLAR ve Erdinç YILDIZ’ ın delillerin içerisinde bulunduğu poşetlerle ilgili beyanları, 
poşetler içerisinde ele geçen materyaller, harddiskler, CD ve DVD’ler içerisinde kayıtlı 
bulunan dokümanların delil değerini artırmaktadır. Yine bu odada çalışan ve haklarında kamu 
davası açılan kişilerin beyanlarında bu odada saklanan suç eşyalarının varlığından haberdar 
olduklarını ancak bu eşyaları yakalanma gününe kadar muhafaza ettiklerini belirtmişlerdir. 
İstihbarat Kısım Amirliğinde zemine saklanan bu eşyalar ile ilgili ifade içeriklerinden 
anlaşıldığına göre ilgililerin amirlerinin de haberi olduğu, bu malzemelerin bir kaç kez yer 
değiştirdiği anlaşılmaktadır. Suç delillerinin ele geçiriliş biçimi, bulundukları yer, tanık 
ifadeleri ve dosyamız şüphelilerin ifadeleri birlikte değerlendirildiğinde bu delillerin yasa dışı 
Balyoz Güvenlik Harekat Planı çerçevesinde oluşturuldukları ve muhafaza eden kişiler 
tarafından daha sonra kullanılacağı düşüncesiyle imha edilmedikleri, ısrarla saklanmaya 
çalışıldığı bu şekilde bu delillerin Balyoz Güvenlik Harekat Planı çerçevesinde şüpheliler 
tarafından askeri hiyerarşi dışında oluşturulmuş hukuk dışı yapılanmaya ait suç eşyaları olduğu 
kanaatine varılmıştır. Bu yönde Balyoz Güvenlik Harekat Planı içerisinde; “BALYOZ Güvenlik 
Harekat Planı’nın, “Olasılığı En Yüksek Tehlikeli Senaryo” isimli jenerik bir plan şeklinde 
oynanacağı plan seminerine kadar, irticai, yıkıcı ve bölücü gruplara ait mevcut tüm listeler ile 
teşkil edilecek olan özel görev timlerinin listeleri güncellenecek ve devamlı olarak güncel 
tutulacak,…” şeklinde ibareler yer almaktadır. Buna paralel olarak  5-7.03.2003 tarihli plan 
seminerinde  Yüksel YALÇIN’ın; “…Planın istihbarat ekinde yer alan görevde kalmasında 
sakıncalı olan kamu kurum ve kuruluşları yöneticileri, bunların yerine atanacak sivil ve asker 
şahıslar ile kamu kurum ve kuruluşlarının imkân ve kabiliyetlerini içeren bilgiler 
güncelleştirilecektir…” şeklinde beyanlarının bulunduğu. Balyoz Güvenlik Harekat Planı ve 
plan seminerindeki   bu direktifler doğrultusunda  Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Cebren 
İskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Etmeye Teşebbüs eden yapılanmanın içinde yer alan 
şüphelilerin Gölcük Donanma Komutanlığındaki bu belgeleri güncelleştirmek amacıyla imha 
etmedikleri ve suç delillerini bu şekilde muhafaza ettikleri kanaatine ulaşılmıştır. 



36 

 
C- 2011/332 SAYILI SORUŞTURMA KAPSAMINDA HAKAN 
BÜYÜK’TEN ELDE EDİLEN VE BALYOZ GÜVENLİK HAREKAT PLANI 
İLE İLGİLİ OLDUĞU ANLAŞILAN YENİ DELİLLER 

 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü’nce 

kullanılmakta olan e-mail ihbar hattına 19.02.2011 tarihinde gönderilen 2515 sayılı e-mail 
ihbar tutanağında; 

“Sizlere Balyoz Darbe Planında yer alan ancak bugüne yakalanmayan bir şahıs 
hakkında bilgi vermek istiyorum. Bu şahıs şu an emekli olan Hava İstihbaratçı Albay Hakan 
BÜYÜK tür. Hakan Büyük 1996 – 2003 yılları arası Ankara’da Askeri İstihbarat 
birimlerinde çalışmış ve 28 Şubat sürecinde önemli görevler almıştır. Buradaki başarılı 
çalışmaları üstlerinden takdir görmüş ve 28 Şubat sürecinde çok sayıda Askeri personelin 
ordudan attırmayı başarmıştır. Hakan Büyük bu çalışmalarına 2003 yılında atandığı ve 2003 
– 2006 yılları arası görev yaptığı Eskişehir İKK Şubesinde devam etmiştir. Elde ettiği bilgi 
ve belgeleri Balyoz Darbe planında kullanılmak üzere üstlerine vakit kaybetmeden 
göndermiştir. Hakan Büyük İstanbul merkezli planlanan ve ardından ülke yönetimine el 
konulacak darbe sonrası, kendileri açısından irticai odak olarak görülen kuruluş ve kişilere 
yönelik çeşitli eylem planları hazırlamış ve bu eylem planlarının alt yapısını oluşturmak 
amacıyla çok sayıda yasadışı faaliyette bulunmuştur. Bunlar arasında Eskişehir’de bulunan 
Bilvanis adlı çiftliğe gelip gidenlerin gizli bir şekilde yasadışı olarak görüntülenmesi, Bu 
çitliğe ulaşım amaçlı taşımacılık yapan çevre köylerdeki kişilerin fişlenmesi ve tehdit 
edilmesi, Çiftlik üzerinden alçak uçuşlar yapılarak gelip gidenlerin korkutulması (İlgili 
filoların görüntülerinden ve bölgeyi gören radarlardan öğrenmek bu alçak uçuşların tespit 
edilmesi halen mümkündür) Çiftlikle ilgili olarak Cumhuriyet Gazetesi, Posta Gazetesi ve 
yerel gazetelere asılsız haberler yaptırılması, Eskişehir’deki askeri lojmanlara girenler 
başörtülüler ve geldikleri askeri personelin fişlenmesi gizli kamera ile görüntülenmesi 
bulunmaktadır. Ayrıca Eskişehirde bulunan TSK personelinide darbeye destek veren, destek 
vermeyen şeklinde fişlemiş ve üstlerine bildirmiştir. Bu faaliyetleri sonrası topladığı 
görüntüler ve yaptığı fişlemeler 2003 yılında Balyoz Darbe planında görüşülmüş, hatta daha 
etkili olması amacıyla Eskişehir ve çevresinde yapılan bazı fişlemeler 1. Ordu komutanlığı 
sorumluluk bölgesinde bulunan illerde gerçekleşmiş gibi gösterilerek Balyoz Darbe Planında 
değerlendirilmiştir. Hakan Büyük ayrıca Ergenekoncu Hava Albay Cengiz KÖYLÜ’ nün 
devresidir ve Cengiz Köylü ile yukarıda bahsettiğim gibi pek çok yasadışı faaliyette 
bulunduğunu defalarca ifade etmiştir. Hakan BÜYÜK emekli olmasının ardından yaptığı 
yasadışı işlere ait belge ve görüntüleri yanında götürmüştür. Yanında götürmesinin nedeni 
emekli olmasının ardından başına bir iş gelmesi durumunda birlikte illegal iş yaptığı 
üstlerinin kendisine sahip çıkmaması durumunda bunları üstlerine karşı kullanmak 
istemesidir. Bu belgeler Eskişehirde oturduğu Yenibağlar Mahallesi Bolayır Sokak Bora 
Apartmanı No:6/5 adresinde bulunmaktadır. Ancak bir süre önce çok sayıda askerin 
Balyozdan tutuklanmasının ardından hakan büyük kendisinin de tutuklanmasından 
korkmaktadır. Bundan dolayı büyük bir ihtimalle elinde bulunan balyoz belgelerini yok 
edecektir.” şeklinde ibareler bulunmaktadır. 

Söz konusu ihbara ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca (CMK 250. madde ile 
yetkili birimi) soruşturma açılarak soruşturma işlemleri 2011/412 soruşturma numarası 
üzerinden yürütülmüş ve bu soruşturma dosyası hukuki ve fiili irtibat nedeni ile 2011/332 
soruşturma dosyamız ile birleştirilmiştir.  
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İhbarı gönderildiği 85.96.244.116 nolu IP numarasının Savaş Kumanlı adına kayıtlı 
0212 369 57 02 nolu telefondan internete bağlanılan adres olduğu tespit edilmiş ve şahsın 
ihbarla ilgili bilgisine başvurulmuş, şahıs 85.96.244.116 nolu IP adresi yukarıda belirtmiş 
olduğu telefon numarası üzerinden yaklaşık 2 yıldır kendisi adına kayıtlı olduğunu, çay 
bahçesine gelen müşterilerin genelde; eczacılar (ilaç plasiyerleri), askerlik şubesinin konum 
itibariyle yakın olması hasebiyle askeri görevliler, adliye çalışanları, öğretmenler ve normal 
vatandaşlar olduğunu, gelen müşterilerin genellikle kendilerine ait dizüstü (laptop) 
bilgisayarları ile geldiklerini ve çay bahçesine ait internet ağı üzerinden internete 
bağlandıklarını, bahse konu ihbarı da gelen müşterilerden tanımadığı birisinin kullanmış 
oldukları internet ağı üzerinden yapmış olabileceğini, şüphelendiği herhangi bir kimsenin 
bulunmadığını” beyan etmiştir. İhbarın gönderildiği güne ait kamera kayıtlarının olmaması 
sebebiyle ihbarcı tespit edilememiştir.  

Soruşturma konusu ihbar doğrultusunda yapılan çalışmalar neticesinde, ihbara konu 
kişinin aslen Muğla-Fethiye-Kargı nüfusuna kayıtlı, Ramazan-Şahaste oğlu, 01/01/1963 
İskenderun doğumlu, Hakan BÜYÜK (T.C.NO:45871700260) olduğu tespit edilmiştir. 

 
   a- Hakan Büyük İsimli Şüpheli Hakkında Arama El Koyma İşlemi Öncesi 
Yapılan Çalışmalar  

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na (CMK 250. madde ile yetkili birimi) yürütülen ve 
kamuoyunda Fuhuş-Casusluk soruşturması olarak bilinen 2010/1003 sayılı soruşturma 
kapsamında Gölcük Donanma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü’nde yapılan arama 
neticesinde İstihbarat Şube Müdürlüğü İstihbarat Kısım Amirliği’nin döşemeleri altında, tüm 
kısım amirliğinin zemini kaplayacak şekilde ve özel olarak yapılmış gizli bölmede elde edilen 
dijitaller içerisinde 5 ile numaralandırılan hard disk içerisinde 
D\İKK\GENKURBSKTAKDİMİ\rk isimli sıralı klasörler içerisinde Gelenler ve Tarananlar 
isimli iki farklı dosya ile İhtimalat planı ve İrticai Faaliyetler ŞUBAT2005-3 isimli iki ayrı 
word belgesinin olduğu görülmüştür. Bu belgeler incelendiğinde; 

Gelenler isimli dosyada 14 farklı word belgesi ve birleştir isimli bir dosya olduğu, 
birleştir isimli dosya içerisinde 26 farklı word belgesinin olduğu, toplam 40 word belgesinin 
Oraj Hava Harekat planı kapsamında hazırlanmış belgeler oldukları anlaşılmıştır.  

 İhtimalat planı isimli belgenin de Oraj hava Harekat planını ile ilgili olduğu 
anlaşılmış bu belge ile ilgili detaylı inceleme ilerleyen bölümde yapılmıştır. 

İrticai Faaliyetler ŞUBAT2005-3 isimli belge, Hava Kuvvetleri Komutanlığı 1 nci 
Hava Kuvveti komutanlığı Eskişehir başlıklı Şubat 2005 tarih, İSTH.  : 3500-   -04/İKK Ş 
sayılı, İrticai Faaliyetlerin İzlenmesi konulu, 6 ncı Ana Jet Üs komutanlığına (Bandırma) 
hitaben yazılmış, kurmay Başkanı Hava Pilot Tuğgeneral Bertan Nogaylanoğlu adına imzaya 
açılmış ve 1 nci Hava Kuvveti Komutanı emriyle ibarelerinin yer aldığı belge içerisinde; 
1- Türkiye Cumhuriyetinin laik yapısı, irticai faaliyetlerin artması ile birlikte büyük bir 
tehditle karşı karşıya bulunmaktadır. İrtica tehdidi 2002 yılından itibaren AKP hükümetinden 
de destek alarak sürekli artmaktadır.  
2- İrtica ile etkin mücadele sağlayabilmek üzere bir takım ilave önlemler alınmasına 
karar verilmiştir. Önümüzdeki seçim döneminde irticai faaliyetlere destek veren AKP’nin 
zayıflatılması, TSK’ya müzahir siyasi şahsiyetlerin ise istenen başarıyı göstermesi 
amaçlanmaktadır. 
3- Bugüne kadar yürütülen faaliyetlerde yeterince başarı sağlanamadığı, gönderilen 
bilgilerin ve raporların detaylı olmadığı ve siyasi sonuç doğurabilecek nitelikte bulunmadığı 
tespit edilmiştir.   
4- Bu kapsamda; 
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a. Birlik komutanları tarafından büyük bir gizlilik içerisinde faaliyetler 
yürütülecek, 

b. Sivil şahıslar ile temaslar artırılarak özellikle güvenilir şahıslardan doğrudan 
bilgi temin edilecek, 

c. Seçim bölgelerine gelen AKP’li Milletvekilleri ve AKP’li Belediye Başkanları 
yakından takip edilerek tüm faaliyetleri görüntü, ses, belge vb. ile kayıt altına alınacak, 

ç. AKP’li Milletvekilleri ve Belediye Başkanlarının görüştükleri irticai faaliyet 
gösteren şahıslar sürekli izlenecek, yaptıkları toplantılara katılım sağlanarak video veya ses 
kayıtları ile faaliyetleri belgelenecek,  

d. Güvenilir yerel basın kuruluşları ile temasa geçilerek AKP’li Milletvekilleri ile 
Belediye Başkanları hakkında olumsuz yönde ve kamuoyunu etkileyecek şekilde haberler 
yaptırılacak,  

e. AKP içinde temas kurulabilecek şahısların listesi Turhan ÇÖMEZ tarafından 
birlik komutanlarına özel olarak bildirilecek, ilgili şahıslarla kurulacak görüşmelerde açılış, 
yemek, tören vb. fırsatlar değerlendirilecek, görüşmelerde parti içindeki atmosfer ve 
Başbakanın yapacağı özel görüşmeler ve programlar öğrenilecek,   

f. Bankalarda çalışan personel eşlerinden yararlanılarak Başbakan, Meclis 
Başkanı ve Bakanlar başta olmak üzere AKP’li Milletvekilleri, Belediye Başkanları ile İl 
Başkanlarının banka hesapları, kredi kartı harcamaları takip edilecek ve her hafta düzenli 
olarak rapor edilecek, 

g. AKP’li Milletvekillerinin yakın akraba eş ve çocukları takip edilerek bu konuda 
basında kullanılmak üzere malzeme toplanacaktır.  
5- Yapılan tüm faaliyetlerin büyük bir motivasyon ve gizlilik içerisinde yürütülmesini rica 
ederim.” şeklinde ibareler yer almaktadır. 
 Tarananlar isimli dosya içerisinde ise Abd Ateşesi nogaylaroğlu raporları, Bertan 
Nogaylaroğlu, Hava Alb.Haluk Yetişenden aldıklarım, Hava Bnb Metin Ağcadan aldıklarım, 
Hava Bnb.Hakan Büyükten aldıklarım, Hava Üstgm Timuçin Yazıcıoğlundan aldıklarım, 
Hava Yzb Gökhan Macarlıoğlundan aldıklarım, Hv.Yb.Ahmet Uyaroğlu isimli dosyaların 
olduğu görülmüştür. 
 Bertan Nogaylaroğlu isminin de Oraj Hava Harekat planı eklerinde sıkıyönetim 
görevlerinde görevlendirilecek personel arasında isminin yer aldığı anlaşılmıştır. 
 Abd Ateşesi nogaylaroğlu raporları isimli dosya içeriğinde, şahsın ABD askeri 
ataşelik dönemi ile ilgili birtakım istihbarı belgelerin fotoğraflarının yer aldığı ve bu 
raporların Bertan Nogaylaroğlu imzalı olduğu,  
 Bertan Nogaylaroğlu isimli dosyada Hava Kuvvetleri Komutanlığına hitaben yazılmış 
Bertan Nogaylaroğlu imzalı resmi bir yazının olduğu, yıkıcı bölücü ve irticai faaliyetlerin 
takibi konulu yazı içerisinde İnönü üniversitesinden Balıkesir üniversitesine tayin olan 
öğretim görevlisi M.A isimli şahsın irticai faaliyetler ve tarikat türü oluşumlarla irtibatlı 
olduğu belirtilerek, atama yapıldığı yeni yerde yakın bir zamanda üst görevler alabileceği bu 
sebeple şahısla ilgili yapılan atama işleminin değiştirilmesinin istendiği görülmüştür. 
 Hava Alb.Haluk Yetişenden aldıklarım isimli dosyada Hv.Slh.Bçvş H.C.K isimli 
şahıs hakkında 2003 yılı içerisinde sicil amirleri Levent Ak, Haluk Yetişen Taylan İnce isimli 
personelce düzenlenmiş imzalı ve el yazısı rapor olduğu, rapor içerisinde evi kontrol edilen 
H.C.K’nın eşinin kıyafeti çocuklarının kıyafeti, kız çocuğunun saçlarının toka ile 
tutturulduğu, şahsın eşinin tokalaştığı, evde haremlik selamlık uygulama olmadığı, aşırı sağ 
eğilimi olmadığı ancak personelin eşinin başını örtmede ısrarcı olduğu ve şahsın da ikna 
edemediği gerekçesiyle şahıs hakkında menfi görüş bildirildiği, aynı dosya içerisinde evinde 



39 

inceleme yapılan şahsın eşi ve çocukları ile birlikte çektirdikleri değerlendirilen fotoğraflar ile 
bilgi fişlerinin yer aldığı görülmüştür. 
 Hava Bnb Metin Ağcadan aldıklarım isimli dosyada Eskişehir’de bir Anadolu 
lisesindeki tarih öğretmeni C.B hakkında düzenlenmiş istihbarat raporları ve hakkında işlem 
yapılmasını öngören resmi yazışmaların yer aldığı, söz konusu belgelerin Metin Ağca paraflı 
ve aralarında H.İbrahim Fırtına’nın da yer aldığı kişilerce imzalanmış olduğu ve 2000-2001 
yıllarına ait oldukları, şahıs hakkındaki bu iddialar ile ilgili olarak Ankara DGM’ce verilen 
kamu adına takibat yapılmasına yer olmadı kararını da eleştiren 1nci Taktik Hv.Kv.Kur.Bşk 
Yılmaz Üçer imzalı belge olduğu görülmüştür. 

Hava Üstgm Timuçin Yazıcıoğlundan aldıklarım isimli dosyada Timuçin 
Yazıcıoğlu’nun da parafının yer aldığı belgelerde Hava Kuvvetleri Komutanlığı personel ve 
ailelerinin siyasi anlayış ve yönlenmelerinin ortaya çıkarılması amacıyla 28 Mart 2004 
tarihinde yapılan yerel seçimlerde bu kişilerin oylarının incelendiği, oy oranlarının belirtildiği 
raporda Hava Kuvvetleri personel ve ailelerinin Türkiye geneline paralel olarak AKP’ye oy 
verdiği, bu durumda anılan personelin Türkiye’de irticai faaliyetlerin boyutunu ve vehametini, 
irticai unsurların önündeki tek engel olan TSK’nın misyonunu, TSK’nın hareket kabiliyetini 
yok etmeye çalışan irticai unsurların yönelimini, TSK’nın irticai faaliyetlerle mücadelesini 
yeterince kavrayamadığını, anılan hassasiyetinin ayrıca incelenmesine ihtiyaç bulunduğu 
sonuç ve değerlendirmesine ulaşıldığı belirtilmiştir.  

Hava Yzb Gökhan Macarlıoğlundan aldıklarım isimli dosyada bir düğün merasimi 
münasebetiyle ordu evine giren türbanlı bayanların olduğuna dair düzenlenmiş 2001 tarihli 
istihbarat raporu olduğu görülmüştür. 

 Hv.Yb.Ahmet Uyaroğlu isimli dosyada askeri okullara girecek öğrencilerin sakıncalı 
eğitim kurumlarında eğitim görüp görmediklerini tespiti doğrultusunda bazı dershane, okul, 
yurt ve vakıf hakkında fişleme niteliğinde bilgilerin yer aldığı, üst komutanlığın söz konusu 
listelerin güncelleştirmelerine ilişkin emirleri ile bu işlemin gerçekleştirildiği, güncelleştirilen 
listelerin altında Ahmet Uyaroğlu’nun imza ve paraflarının da yer aldığı görülmüştür. yine bu 
dosyada yer alan 25 Kasım 2002 tarihli ve imzalı bir yazının 1 nci Ordu komutanlığına bağlı 
15 nci kolordu komutanlığına ait olduğu, yazı içerisinde Balyoz Güvenlik Harekat Planında 
yer alan hususlar ile örtüşür şekilde; “son zamanlarda bazı çevrelerin anayasal düzenimizin 
temelini oluşturan laiklik ilkesinin kendi çıkar ve amaçları doğrultusunda yorumlayarak kamu 
hizmetlerinin yerine getirildiği başta öğretim kurumları olmak üzere çeşitli kamu kurum ve 
kuruluşlarında türban kullanılmasında ısrarlı davrandıklarının gözlemlendiği ve bu hususun 1 
nci ordu komutanlığı tarafından bildirildiğinin belirtildiği, Milli Güvenlik derslerinde şimdiye 
kadar verilen emirler doğrultusunda aynı şekilde çalışmaya devam edileceği” hususlarının yer 
aldığı görülmüştür. 

“Hava Bnb. Hakan Büyükten aldıklarım” isimli bir klasör içerisinde istihbari 
çalışma neticesi tanzim edilmiş çok sayıda raporun yer aldığı, 2001 tarihli Hv.Müh.Yb.Nuri 
Gültekin tarafından düzenlenmiş el yazısı raporda, denizde bir çiftin ayakta ve yarı vücutları 
suyun  dışında zikir ayini yaptıklarını, bu şahsın astsb M.A olduğunu, M.A’nın denize yalnız 
girdiğini ve eşinin denize girmediğini, görüntü ve davranışları arasında çelişki olduğunu, bu 
durumların araştırılmasını istediği görülmüştür. söz konusu raporun ise Semih Birdoğan 
imzalı yazı ile hava kuvvetleri komutanlığına gönderildiği, yine 2001 tarihli bir raporda 
Çağdaş kıyafeti olmayanların isim listesi başlığı altında çok sayıda askeri personel eşinin 
askeri hastaneye gittikleri sırada tespit edilerek türbanlı ve tesettürlü şeklinde fişlendikleri ve 
bu fişlemelerin yazışmalar konu edilerek Hava Kuvvetleri komutanlığına yazıldığı, 2003 
tarihli bazı istihbarat raporlarında Hakan BÜYÜK’ün de paraf ve imzalarının yer aldığı, 
şahsın Eskişehir’de Milli Güvenlik derslerine girdiği ve bu dönemde diğer öğretmen ve okul 
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müdürleri hakkında istihbari mahiyette fişleme niteliğinde bilgiler temin ettiği, bu 
raporlarında üst komutanlıklara bildirildiği anlaşılmış, Hv.İsth.Ütğmn. Eylem KOÇARSLAN 
ve Hv.İsth.Yb.Hakan BÜYÜK imzalı raporda, Milli Güvenlik öğretmeni olarak 
görevlendirildikleri bir imam hatip lisesinde öğretmen ve öğrencilerin fişlendikleri, 
öğrencilerin Ramazan ayında zorunluluktan oruç tuttukları fikri oluştuğu ve okulun çeşitli 
yerlerinde, Kanuni Sultan Süleyman, Fatih Sultan Mehmet vb. Türk büyükleri ile Mevlana 
gibi büyük düşünürlerin resimleri ile birlikte sözlerinin asıldığının belirtikleri görülmüştür.  

Hakan Büyük’ten aldıklarım isimli dosyanın da yer aldığı tarananlar isimli dosyaya 
genel olarak bakıldığında, yukarıda da genişçe izah edildiği üzere;  

2000 yılından itibaren Hava Kuvvetleri mensubu bazı şahıslarca düzenlenmiş imzalı 
istihbarat raporlarının derlendiği, içerik itibariyle de ortak yönlerinin irtica hususu olduğu, bu 
haliyle belgelerin bir arada yer almasının planlı bir çalışmanın ürünü olduğu, belgelerdeki 
imza ve paraf bilgileri ile dosya isimlerinin tutarlı oldukları, ayrıca bu belgelerin donanma 
komutanlığından elde edilmesinin de benzer istihbarat çalışmalarında Hava ve Deniz unsurları 
arasında yoğun bir iletişimin olduğu, ayrıca yukarıda izahatı yapılan bu belgeler ile Oraj Hava 
Harekat planına ilişkin belgelerin bir arada olmasının tesadüf olmadığı ve belgelerin 
bulunduğu konum itibariyle de sistemli bir şekilde tasnif edildikleri kanaatine varılmış ayrıca, 
Hakan Büyük isimli şahsın da isminin bir dosyada yer alması aynı zamanda bu dosyada 
Hakan Büyük imzalı/paraflı raporların yer alması yukarıda izah edilen ihbarın kuvvetli ve 
teyit edilebilir mahiyette olduğunu göstermiştir.  

Gölcük Donanma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü’nde yapılan aramada elde 
edilen dijital veriler içerisinde yer alan IMAGE.001/Unrecognized file system [unknown 
type]/unallocated space sıralı klasöründe bulunan Carved [1982172672].xls isimli belgede, 
“TAKİP VE KONTROL ALTINDA İKEN RE'SEN EMEKLİ EDİLEN PERSONEL 
LİSTESİ” başlığı altında Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeline ait 330 kişinin isim-sicil-
işlem yılı-ilişik kesme sebebi kategorilerinde bilgilerin olduğu,  belgenin dijital özellikleri 
incelendiğinde, belgeyi yazan kısmında “hbuyuk” şeklinde şahsın isminin yazılı bulunduğu 
tespit edilmiştir. 

Halen İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kovuşturmasına devam edilmekte olan 
2009/751 esas nolu davada sanık olarak yargılanan Cengiz KÖYLÜ isimli şahsın kullandığı 
5438937685 numaralı telefon hattının iletişim dökümleri incelendiğinde; Hakan BÜYÜK 
adına kayıtlı 5367169050 numaralı telefon ile 04.08.2004–03.01.2009 tarihleri arasında (114) 
adet iletişim kaydının (Aradı/Arandı-Mesaj Attı/Mesaj Aldı) olduğu tespit edilmiş, ayrıca 
Cengiz KÖYLÜ isimli şahsın dava dosyasının ek delil klasörlerinde yer alan iletişim tespit 
tutanakları incelendiğinde de bazı görüşmelerin Hakan BÜYÜK ile olduğu görülmüştür.  

Hakan BÜYÜK isimli şüpheli ile ilgili yapılan incelemeler neticesinde elde edilen bu 
bilgilerden hareketle ihbar içerisinde geçen hususların tam olarak ortaya çıkarılabilmesi, 
Hakan BÜYÜK’ün olası örgütsel bağlantıları ve örgüt içinde faaliyet yürüten diğer 
şüphelilerle varsa irtibatlarının tespiti ve diğer tüm delilleri ortaya çıkarmak amacıyla İstanbul 
12. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 20.02.2011 tarih, 2011/783 Teknik Takip No ve 2011/412 
Soruşturma Nolu kararına istinaden şahsın Eskişehir ili Yenibağlar Mahallesi Bolayır Sokak 
Bora Apartmanı No:6/5 sayılı adres ve müştemilatında arama ve el koyma işlemi 
gerçekleştirilmiş, elde edilen malzemelerin incelenmesi neticesinde  28.04.2001 günü şüpheli 
yakalanmıştır. 

 
b- Arama Neticesi Elde Edilenler 
Şüphelinin ikametinde yapılan 21.02.2011 tarihli aramada çok sayıda dijital malzeme 

elde edilmiştir. Bu dijital malzemeler arasında yer alan ve imajının bir kopyası arama 
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mahallinde şahsa teslim edilen SANDİSK marka BE0910NSVNSDCZ4-2048 seri numaralı 
Cruzer Micro ibareli 2 GB flash belleğin alınan imajı üzerinden yapılan ön incelemede, dijital 
içerisinde yer alan DOSYALARIM isimli winrar klasörünün içinde ANKARA 
BELGELERİM, BİLVANİS ÇİFTLİĞİ, DZKK DAN GELENLER, İHTİMALAT, SEÇİM 
isimli 5 (beş) farklı klasörün yer aldığı ancak bu dosyalar içerisinde yer alan dosya ve 
belgelerin şifreli oldukları görülmüştür. 

Şifre kırma işlemleri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgi İşlem Büro 
Amirliği’nce yapılmış ve düzenlenen raporda; “belgelerin AES 128 bit şifreleme algoritması 
kullanılarak şifrelenmiş(Encryption) olduğu, şifre kırma(decryption) işlemleri için Access 
Data firmasına ait Password Recovery Tool Kit(PRTK) yazılımı  ve  4 adet TABLEAU 
model TACC 1441 cihazı paralel bağlanarak  22.02.2011 tarihinde çalıştırılmaya 
başlanıldığı, 24.02.2011 tarihinde şifre kırma işleminin başarıyla sonuçlandığı ve 
DOSYALARIM.rar  isimli WinRar  şifresinin NOYAN1990 olduğu” belirtilmiştir. Hakan 
Büyük isimli şüphelinin nüfus kayıt sorgulamalarında 1990 doğumlu Noyan isimli bir 
oğlunun olduğu anlaşılmıştır. 

İlgili mahkeme kararına istinaden yapılan incelemeler neticesinde 
“DOSYALARIM.rar” isimli klasör içerisinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na (CMK 
250. madde ile yetkili birimi) yürütülen 2010/185 soruşturma nolu soruşturma ile ilgili birçok 
belgenin yer aldığı ve bu belgelerin 2010/185 sayılı soruşturmada ve 2010/1003 sayılı 
soruşturmada elde edilenlerden farklı olup Suga ve Oraj Harekat Planı ile ilgili daha önceden 
elde edilememiş yeni deliller oldukları anlaşılmıştır. 

ANKARA BELGELERİM isimli dosya içeriği incelendiğinde çok sayıda TSK 
personeli hakkında tanzim edilmiş fişleme niteliğinde ıslak imzalı bilgi formlarının olduğu, bu 
imzalar arasında Hakan Büyük’ün de imzasının bulunduğu, yine Bilvanis Köyü ile ilgili 
yapılan çalışmalara (video görüntüleri, araç plakaları, nüfus kayıt bilgileri vs) dair bilgilerin 
yer aldığı  

BİLVANİS ÇİFTLİĞİ isimli klasör içerisinde 2003 yılından itibaren Bilvanis 
Çiftliğinin kurulmaya başlaması ile birlikte çiftlik hakkında detaylı çalışmaların yapıldığını 
belgeleyecek nitelikte video görüntülerinin ve ıslak imzalı resmi yazışmaların yer aldığı, 
Bilgin Balanlı adına imzaya açılmış Nisan 2007 tarihli bir belgede, Çiftliğin mevcut detaylı 
hava fotoğraflarının incelenmesi ve emir verildiğinde havadan yere taarruzlar icra etmek 
üzere ayrıntılı hedef analiz çalışması yapılacağının bildirildiği, Blivanis Çiftliği ile ilgili 
yürütülen faaliyetler kapsamında 1nci Hava Kuvveti Komutanlığı ile İl Jandarma 
komutanlığının müşterek faaliyetlerinin olduğu, bu çiftlikle ilgili bazı gazetelerde yer alan 
haberlerin Hava Kuvvetleri Komutanlığına gönderildiği, elde edilen mevcut bilgiler 
kapsamında Bilvains Çiftliği ile ilgili bir kitapçık oluşturulduğu, yine köyün havadan çekilmiş 
fotoğrafları ile izleme araçları ile yakından çekildiği anlaşılan görüntülerinin yer aldığı, çiftlik 
çalışanları, çiftlikte yetiştirilen ürünler, çiftliğe gelen giden araçların plakaları ve şahıslar 
hakkında bilgilerin toplandığı, çiftlikle ilgili düzenlenen ve altında Hakan Büyük’ün isminin 
yer aldığı raporların bulunduğu, Nakşibendi Tarikatı Adıyaman Menzil Grubu ile ilgili 
bilgilerin yer aldığı, çiftliğin harita bilgilerinin olduğu, çiftlikteki hangi binanın hangi amaçla 
kullanıldığı bilgilerinin yer aldığı, çiftlikle ilgili havadan keşif yapılamasına dair keşif 
mesajlarının yer aldığı, hava fotoğrafları ile ilgili açıklamaların yer aldığı ıslak imzalı 
belgelerin de bulunudğu, çiftlikle ilgili bazı gazetelerde yer alan haberlere ait haber 
manşetlerinin olduğu, çiftliğe ait tapu senetlerinin fotoğraflarının yer aldığı, bilvanis çiftliği 
ile ilgili bu belge-bilgelerin yanı sıra TSK personeli şahıslar hakkında eşlerinin kıyafeti ve 
davranışları ile ilgili düzenlenmiş raporların, askeri tesis ve lojmanlara gelen giden oturanlar 
ile ilgili düzenlenen istihbari raporlar olduğu görülmüştür. bu bağlamda söz konusu ihbarda 
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yer alan “Bunlar arasında Eskişehir’de bulunan Bilvanis adlı çiftliğe gelip gidenlerin gizli bir 
şekilde yasadışı olarak görüntülenmesi, Bu çitliğe ulaşım amaçlı taşımacılık yapan çevre 
köylerdeki kişilerin fişlenmesi ve tehdit edilmesi, Çiftlik üzerinden alçak uçuşlar yapılarak 
gelip gidenlerin korkutulması (İlgili filoların görüntülerinden ve bölgeyi gören radarlardan 
öğrenmek bu alçak uçuşların tespit edilmesi halen mümkündür) Çiftlikle ilgili olarak 
Cumhuriyet Gazetesi, Posta Gazetesi ve yerel gazetelere asılsız haberler yaptırılması, 
Eskişehir’deki askeri lojmanlara girenler başörtülüler ve geldikleri askeri personelin 
fişlenmesi gizli kamera ile görüntülenmesi bulunmaktadır. Ayrıca Eskişehirde bulunan TSK 
personelinide darbeye destek veren, destek vermeyen şeklinde fişlemiş ve üstlerine 
bildirmiştir.” şeklindeki hususların teyit edildiği anlaşılmıştır. Şüpheli Turgut ATMAN 
27.05.2001 tarihli savcılık ifadesinde Eskişehirde ki Bilvanis çiftliği ile ilgili uçuşların 
yapıldığı hususlarının sorulması üzerine cevaben “... benim haberim yoktur. Ancak askeri 
literatürde böyle bir şey olmaz” dediği, şüpheli Hakan BÜYÜK’ ün aynı konu ile ilgili olarak 
29.04.2011 tarihli kolluk ifadesinde “hiç kuvvette (kara, deniz ve hava) bizzat istihbarat elde 
etmek gibi görev tanımı bulunmamaktadır.....istihbari faaliyet olarak algılanan mahalle 
muhtarına gitme birilerine sorma gibi görevimiz bile yoktur ve yamayız da” dediği, yine 
Hakan BÜYÜK’ün 29.04.2011 tarihli savcılık ifadesinde “.... Bizim bu şekilde aktif istihbarat 
elde etme yetkimiz yoktur. Söz konusu çiftlik bizim Garnizon Komutanlığı  sorumluluk sahası 
içerisind olduğumuz için çiftliğin eğitim sortisinde haa fotoğraflarının çekilmesi ile ilgili 
başkanlığımızın bir talebi olmuş olabilir....Hava fotoğrafını ise çiftliğin nasıl bir şey olduğunu 
fotoğraflamak için istemişizdir.” dediği, şüpheli Bilgin BALANLI ise 30.05.2011 tarihli 
savcılık ifadesinde “Eskişehir’de 2006 Ağustos ayında göreve başladım. Bilvanis çiftliği ile 
ilgili olarak gazete haberleri çıktıktan sonra, 2003 yılında Milli Güvenlik Kurulunda bulunan 
emekli bir hava kuvvetleri komutanı ile konuştum. Bana görev yaptığı süre içinde MGK da 
Bilvanis çiftliği ile ilgili görüşme yapıldığını, bu görüşme sonrası Hava Kuvvetlerine talimat 
verildiğini ve Hava Kuvvetleri Komutanlığından istihbarat çalışmalarına yardımcı olmasının 
istendiğini ifade etti. Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından havadan keşif yapılarak 
fotoğraflarının çekilmesi istenmiş ve 2003 yılından sonra bu çiftliğin Hava Kuvvetlerinin 
Eskişehirdeki ilgili birimleri tarafından keşif amaçlı uçuşlar yapılmış ve bununla ilgili Hava 
Kuvvetlerine rapor verildiğini, 2008 veya 2009 yılında önüme gelen bilgi notu içerin 
rapordan öğrendim...” dediği, 

SEÇİM isimli klasör içerisinde de “3 KASIM GENEL SEÇİMLERİ KAS.02.doc”, 
“22 TEMMUZ GENEL SEÇİMLERİ TEM.07.doc”, “28 MARTYEREL SEÇİMLERİ 
MAR.04.doc” ve “Mahalli Seçimler.doc” isimli belgelerin yer aldığı görülmüş, söz konusu 
belgelerin isimleri olan tarihlerde gerçekleşen seçimlerde bazı bölgelerde TSK personeli ve 
yakınlarının kullandıkları oyların analizinin yapıldığı görülmüştür. Seçimler ile ilgili bu 
hususların yukarıda da izah edildiği üzere Gölcük Donanma komutanlığında yapılan aramada 
elde edilen 5 nolu harddisk içerisindeki “Hava Bnb. Hakan Büyükten aldıklarım” isimli 
dosya ile aynı klasör içerisinde bulunan Hava Üstgm Timuçin Yazıcıoğlundan aldıklarım 
isimli dosyada da yer aldığı, yine Gölcük Donanma Komutanlığında yapılan aramada elde 
edilen dijitaller içerisinde Kemalettin YAKAR adına imzaya açılmış seçim sonuçları ile ilgili 
değerlendirmeleri içerir yazı bulunduğu, seçim sonuçlarının analiz edildiği belge kapsamında 
hazırlanan Sadi ÜNSAL adına imzaya açılmış Bilgi Notu isimli belgede ise “Askeri personel 
ve ailelerinin elektronik posta adreslerine maksatlı (AKP lehinde ve ideolojik) elektronik 
postalar gönderilerek, gösterdikleri reaksiyonların belirlenmesinin, AKP’ye oy verdikleri 
tespit edilen askeri personelin “Şüpheli” kategorisine alınarak, takip ve kontrol 
edilmesinin, Bu kapsamda, “Sakıncalı” ve “Şüpheli” kategorilerinde bulunan personelin 
kritik görev yerlerinde çalıştırılmamalarının ve atama planlamalarında bu durumun 
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dikkate alınmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.” Şeklinde ibarelerin bulunduğu 
anlaşılmış, bu nedenlerle Hakan Büyük’ün daha önce de Donanma Komutanlığı’ndaki illegal 
yapılanma ile bilgi alışverişinde olduğu kanaatine varılmıştır. 

Flash bellek içerisinde yer alan DZKK DAN GELENLER ve İHTİMALAT isimli 
diğer iki dosya içerilerinde yer alan belgelerin muhteviyatına uygun olarak farklı başlıklar 
altında sonraki bölümlerde incelenmiştir. 

Hakan Büyük isimli şüphelinin ikametinde gerçekleşen arama-el koyma işlemi 
usulüne uygun  mahkeme kararı doğrultusunda gerçekleştirilmiş, arama işlemi kamera ile 
kayıt altına alınmış, arama işlemi, aramayı gerçekleştiren görevlilerce tanzim edilen tutanakta 
ismi belirtilen şahısların huzurunda yapılmış, içerisinde suç unsuru bilgi ve belgelerin de yer 
aldığı ve arama-el koyma tutanağında belirtilen hiçbir materyalin şüpheye mahal 
bırakmayacak şekilde usulüne uygun olarak elde edildiği gibi bu konuda ilgilerin de o esnada 
herhangi bir itirazı olmamıştır. Ancak söz konusu dijital medya hakkında şüpheli Hakan 
Büyük savcılık ifadesinde bu dijitallerin polis tarafından konulduğunu veya evinde meydana 
gelen elektrik kesintisi sırasında tanımadığı kişilerce evine girilmiş olabileceğini iddia ettiği, 
bu durumun suçtan kurtulmaya yönelik savunma olarak değerlendirildiği, ayrıca evine 
girildiği şüphesini doğrulayacak somut bir olgu olmadığı gibi şahsın bu yönde adli birimlere 
intikal etmiş bir müracaatının da olmadığı Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğünün 13.06.2011 
tarihli cevabi yazısından anlaşılmıştır. Dolayısıyla şüphelinin bu yöndeki savunmalarının 
somut bir olguya dayanmadığı görülmüştür. 

 
 c- Bilirkişi İncelemesi  

Hakan Büyük isimli şüpheliden elde edilen söz konusu flash disk’in arama mahallinde 
alınan ve bir örneği arama sonrasında şahsa teslim edilen imajı üzerinde İstanbul Cumhuriyet 
Başsavcılığınca (CMK 250. madde ile yetkili birimi) görevlendirilen Emniyet Genel 
Müdürlüğü bilirkişilerinin hazırladıkları 07.06.2011 tarihli inceleme raporunda; 

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2011/412 numaralı soruşturması kapsamında, 
21.02.2011 tarihli kolluk kuvvetlerince tanzim edilen ”EV ARAMA, EL KOYMA, İMAJ ALMA 
ve TESLİM TUTANAĞI” nın  onuncu maddesinde belirtilen, Sandisk marka, seri numarası 
BE0910NSVNSDCZ4-2048 olan flash belleğe ait imaj alma işlemi sonucunda oluşturulan 
hash değerinin “c8e9f569fa0c6915a4b5818a6c6b6cc2” olduğu anlaşılmaktadır. İncelenmek 
üzere tarafımıza teslim edilen “hakan_buyuk_sandisk_be0910nsvn_sdcz4_2648_2gb” isimli 
imaja ait doğrulama hash (verify hash) değerinin “c8e9f569fa0c6915a4b5818a6c6b6cc2” 
olduğu; dolayısıyla her iki hash değerinin de birbirinin aynı olduğu tespit edilmiştir. 

Söz konusu iki hash değerinin aynı olması, hiç bir suretle veri ekleme, çıkarma, 
değiştirme yapılmadığının veya manipüle edilmediğinin; dolayısıyla delil bütünlüğünün 
korunduğunun kanıtıdır.  

Ayrıca inceleme raporunda belirtilen dosyalara ait metadata bölümünde yer alan 
başlık, konu, yazan, son kaydeden,  açıklamalar, oluşturma tarihi, son kaydetme tarihi, son on 
yazan bilgilerinde değişiklik yapıldığına dair tarafımızca herhangi bir bulguya 
rastlanmamıştır.” şeklinde kanaat bildirilmiştir. 

 
 
 

 d- Delillerin Daha Önce Elde Edilen Deliller İle İlişkisi 
 Hakan Büyük isimli şüphelinin adresinden elde edilen deliller ayrıntılı olarak 
incelenmeden önce bu belgelerin halen kovuşturması devam eden dava dosyasındaki deliller 
ile ilişki ve irtibatı farklı hususlar bağlamında incelenecektir.  
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 aa- İhtimalat Çalışmalarının Evveliyatı: 
 Balyoz Güvenlik  Harekat Planı hazırlayıcılarının yürüttükleri faaliyetler dolayısıyla 
adli ve idari sorunlar yaşanabileceği ihtimaline karşı da çalışmalar yaptıklarına dair ilk somut 
bilgilere, Gölcük Donanma Komutanlığı İstihbarat Şubesinde yapılan aramada elde edilen 
belgelerde rastlanılmıştır. Donanma Komutanlığı İstihbarat şube müdürünün odasının 
zeminine gizlenmiş halde bulunan veriler içerisinde yer alan 5 nolu Harddisk içerisindeki 
“İhtimalat Planı” isimli belge incelendiğinde, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Cebren İskat 
veya Vazife Görmekten Cebren Men Etmeye Teşebbüs eden yapılanmanın bir yandan Balyoz 
Güvenlik  Harekat Planının eylemsel yönüne ilişkin çalışmalara devam ederken diğer yandan 
adli ve idari yönden oluşması muhtemel sıkıntılara karşı da hazırlıklı bulunmak amacıyla bir 
takım tedbirleri alacak bir mekanizma oluşturduğu anlaşılmıştır.   
 Gölcük Donanma Komutanlığından elde edilen “İhtimalat Planı” isimli belgeye göre 
Bilgin Balanlı’nın Oraj Harekat planı faaliyetlerinde görevli olması ancak ilerleyen süreçte bu 
görevini devrederek olası olumsuzluklara karşı gereken tedbirleri almak üzere 
görevlendirilmesi, 
 Hakan Büyük isimli şüpheliden elde edilen ve Oraj Harekat planı ile ilgili olduğu 
anlaşılan belgelerin, ihtimalat planı ile ilgili olmaları ve genel olarak Bilgin BALANLI’nın 03 
Mart 2003 tarihli sözlü direktifi doğrultusunda hazırlanmaları, 
 Hakan Büyük isimli şüpheliden elde edilen ve Suga Harekat planı ile ilgili olduğu 
anlaşılan belgeler arasında yer alıp Suga Harekat planı ile ilgili muhtemel olumsuzluklara 
karşı yapılması öngörülenleri ihtiva eden belgelerin, istifade edilmek üzere Bilgin Balanlı’ya 
da gönderilmesi hususları bir bütün olarak değerlendirildiğinde Hakan Büyük isimli 
şüpheliden elde edilen belgelerin dava dosyasında mevcut deliller ile ilişkili oldukları 
anlaşılmıştır.  

 bb- Planın Gizliliğine Riayet: 
Hakan Büyük’ten elde edilen belgelere göre, Batı Eylem Planı kapsamında yürütülen 

ve etkileri bin yıl sürmesi beklenen faaliyetlerde istenen seviyeye ulaşılamadığını belirten 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Cebren İskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Etmeye 
Teşebbüs  eden yapılanmanın, Balyoz Güvenlik  Harekat Planı kapsamında hem TSK’yı hem 
ülke idaresini yeniden biçimlendirme çalışmalarında,  planlama, eylem ve yeniden 
yapılandırma safhalarında risklerin asgari düzeyde tutulabilmesi için gizliliğe azami 
hassasiyet gösterileceğini ve bilmesi gereken prensibine göre davranılacağını vurguladığı 
gözlemlenmektedir.  

Dava dosyasındaki mevcut deliller incelendiğinde Balyoz Güvenlik  Harekat Planı 
kapsamında hazırlanan belgelerin Gizli ve Çok Gizli gizlilik dereceli oldukları, Balyoz 
Güvenlik Harekat Planının provasının yapıldığı 05-07 mart 2003 tarihinde gerçekleşen plan 
seminerinin Gizli gizlilik derecesinde yapıldığı ve seminere ait yazışmaların da gizlilik 
derecelerinin üst seviyede oldukları ve bilmesi gereken prensibine uygun davranılmasının 
emredildiği görülmektedir.  

Balyoz Güvenlik  Harekat Planı kapsamında gizliliğe riayetin ne derece önemli olduğu 
seminer ses kayıtlarında Çetin DOĞAN ile X1 olarak isimlendirilen şahıs arasında geçen 
konuşmadan anlaşılmaktadır. 05-07.03.2003 tarihli plan seminerinde; X1 şahsın; “Klasörler 
burda yanımızda getirdik komutanım İstanbul ili için daha çok bilgiye ihtiyacımız olmasına 
rağmen elimizde yeterli bilgi var.” dediği, Çetin Doğan’ın; “Yeterli bilgi var” dediği, X1 
Şahsın; “Yani fırınlarından pastanelerine kadar hepsini çıkardık. Listelerimiz hazır 
örgütlerin nerelerde olduğu, vakıflar nerelerde, sinegoglar kiliseler, nereleri korunacak, 
yeterli bir çalışma yaptığımızı sanıyorum. Gelişmeye muhtaç yalnız komutanım. Çünkü bazı 
noktalarda gelip tıkanıyorsunuz karşı tarafta muhatap olduğunuz kişiler neden acaba bu 
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bilgiyi istiyor diye soru işareti ile size geldiğinde o zaman şu çalışmamızın gizlilik derecesi 
ifşa olma durumuna geldiği için emir verdik. Kolordu komutanımızda aynı şekilde emir 
verdileri orada durduk.” Dediği, Çetin Doğan’ın; “Yo yo durmayın yani bu konuda” dediği 
tespit edilmiştir. Çetin Doğan ile bir astı arasında gerçekleşen bu konuşmada yürütülen plan 
kapsamında bazı faaliyetler dolayısıyla planın gizliliğinin ifşa olma seviyesine geldiği ve 
planı uygulayıcıların bu noktada daha kontrollü davranma gayreti içerisine girdikleri 
görülmektedir.  

Yine çalışmaların gizliliği ile ilgili olarak seminer esnasında İstanbul Jandarma Bölge 
Komutanı Abdülkadir ERYILMAZ’ın; Konunun hassasiyeti ve bilgilerin yüksek gizlilik 
derece kişiye özel gizlilik derecesinde olması nedeniyle takdime dâhil edilmemiştir. Ancak 
bunlar dosyada bu bilgilerimiz mevcuttur. Güncelleştirme faaliyetleri devam etmektedir.” 
Şeklinde beyanlarının yer aldığı görülmüştür.  

Bu bağlamda, gizliliğe çok özen gösteren bu illegal yapılanmanın, plana dönük 
faaliyetlerinde gizliliğin ifşası yönündeki birtakım hususları tespit etmesi ve bunun 
neticelerini değerlendirerek olası sıkıntıların önünün alınması amacıyla ihtimalat planlarına 
yönelmesi, hayatın normal akışında ve bir suç soruşturması kapsamında karşımıza çıkması 
kuvvetle muhtemel bir durumdur.  

 cc- Önceki Tecrübelerden İstifade: 
Hakan Büyük’ten elde edilen Güvenlik Tedbirleri Emri isimli belgede, Batı Eylem 

planında istenen sonuca ulaşılamadığı belirtildikten sonra, “Mevcut durum ve elde edilen 
tecrübeler dikkate alındığında; planlama, eylem ve yeniden yapılanma süreçlerinde risklerin 
asgari seviyede tutulmasının sağlanacağı” belirtilmektedir. Önceki tecrübelerden istifadenin, 
daha önce yaşanan askeri darbeler ve 28 Şubat sonrası Batı Çalışma grubunun faaliyetleri 
olduğu seminer ses kayıtlarının incelenmesi neticesinde ortaya çıkmaktadır. 05-07.03.2003 
tarihinde gerçekleşen plan seminerinde dile getirilen hususlara örnek olması adına 
bakıldığında; Çetin DOĞAN’ın; “Böyle bir durumda da o yüzden ağırlıklı mademki 
görevimiz birinci öncelikle iç güvenliktir ve içte güçlü şeyi sağlamaktır, birlik ve beraberliği, 
en iyi personelimizi halkla ilişkilerde ve sıkıyönetim faaliyetlerinin yürütülmesinde olacaktır. 
Ve bunu yaparken doğrudan doğruya mevcut kamu kurum ve kuruluşlarını bölgemizde 
tamamını fiilen emre almak zorundayız.  Planlarımızın boyutları böylece detaylandırılması 
lazım. Aksi halde her şey yarım, her şey şey kalır. Kim nereye nasıl gelecektir, kim nerde 
görev yapacaktır, şartları ve bu konudaki istihbarat dosyalarımız dolması lazım. Aksi halde 
her şey yarım yamalak olur. Ki olmuştur da. Mesela alelacele 80 ihtilalini yaşamış yine bir 
kimse olarak söyleyeyim, şimdi, bakanlıklara personel gönderdik, ama hiç bir talimat 
vermedik. Herkes korktu ne oluyor falan diye, ondan sonra bir iki gün yokladılar falan filan 
adamı böyle adamların boşluğunu gördüler, ne bir görev talimatı var, ne yapacağını biliyor. 
Ne edeceğini biliyor. Yani sorun oldu. Yani problem oldu, sonra da çekildi. Bu iş böyle olmaz. 
Gönderiyorsan o görevi o bakanlığı bütünüyle yönetecek irade ve güçte karargâhıyla beraber 
personel gönderirsin. Bir fukara bir kimseyi göndermek oraya, tamam mı, hem silahlı 
kuvvetlerin temsili bakımından sorun yaratıyor, bu konunun mutlaka bilinmesi lazım.” 
şeklinde beyanlarda bulunarak tecrübelerinden astlarının istifade ettirecek şekilde yaşanmış 
bir askeri darbeden dersler çıkarması ve emrindeki insanları yönlendirmesinin tesadüf 
olmadığı, bilakis bilinçli ve kasıtlı bir konuşma olduğu ortadadır. Seminerin başka bir 
bölümünde Çetin DOĞAN’ın; “Ama şu var yani. Gözle aşikar olan bir şey var. Şimdi bir 
Büyükşehir Belediyesi var. Bir İSKİ’si bir keskisi bilmem nesi var. Şirketleri var. Ondan 
sonra bunun ötesinde bir de neler var. Belli Pendik Belediye Başkanı var. Yani adam. 
Üsküdar Belediye Başkanı var. Yani belli irtica olan adamlar. Sıkıyönetimde ne yapıyor 
İstanbul Belediye Başkanı değişti mi 12 Eylülde? Değişti değil mi? Buyurun. Ben şimdi daha 
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bazı sorular soracağım çünkü Kuvayi İnzibat iyenin temsilcisi var burada jandarma bölge 
komutanımız bu konularda hem istihbarat bilgisi bakımından..” şeklinde ibarelerin yer aldığı 
Çetin Doğan’dan hemen sonra söz alan, X32 Şahsın; …Bir şey arz edebilir miyim? 
Komutanım. ……(anlaşılmıyor). Bir konuyu arz edeyim komutanım. Şu çalışmalarımızın 
temelinde şimdi düşünürken sıkıyönetim kelimesinin arkasına ……(anlaşılmıyor).12 Eylüle ve 
yahut 70-71 uygulamalarına göre benim çalışmalardaki arkadaşlarıma verdiğim direktif de 
şöyle. Şimdi buradaki ortam farklı komutanım. Şu anda 1. Ordu geri bölgesinin emniyetini 
hemen sağlamamız gerekiyor. Çünkü bir de dış tehdit var komutanım. Dolayısıyla sıkıyönetim 
şu andaki düşüncemiz kısıtlı bir sıkıyönetim harekâtı. Ayaklanma var, şiddetle bastırılması 
gerekiyor. Şiddetin karşısında şiddet kelimesinin karşısında ateş açmak var komutanım. Bu 
kesin öbür türlü sizin de buyurduğunuz gibi kalkanlarla EMASYA hareketleriyle öyle bir şey 
yapılması mümkün değil. Öyle bir şey yok. Sokağa tankları gireceğiz. Şimdi mesela fatih 
bölgesinde bu olayların elebaşları kimler belli komutanım. Burada. Polis bunları bize 
vermiyor. Ama kendisinde kayıtları var. Bunları almak çok kolay. Dolayısıyla kuvvetleri 
tertiplerken 1. Ordunun tümü İstanbul a gelse zaten İstanbul u kontrol etmek yine zaman 
alıyor komutanım. Ama ortada bir tehdit var. Tehdide yönelik tahsis edilmiş kuvvetler var. 
Bizim için önemli olan ordumuzun geri bölgesinin emniyetini süratle sağlanmasıdır. Bu 
nedenle sıkıyönetim harekâtına başlarken hemen baştan bunları değiştirmek değil, 
ayaklanmayı bastırmak önemli. Bastırdıktan sonra şehri kontrol altına aldıktan sonra bu 
buyurduğunuz konular bizim için çok basit bir duruma gelecektir.” şeklinde beyanlarda 
bulunduğu, bu konuşmada da hem Çetin Doğan’ın hem de 71 darbesini yaşayan başka bir 
şahsın tecrübe aktarımları ile yaşananlardan ders çıkartma gayreti içerisinde oldukları 
gözlemlenmektedir. 

Yine Çetin Doğan ile astları arasında geçen bir konuşmada; Çetin DOĞAN’ın; Bakın 
İstanbul o zaman İstanbul o zamandan bugüne kadar beş misli büyümüştür. Belki o zaman 3-
4 milyon nüfusu vardır. 5 misli büyümüştür.” dediği, X22 şahsın; 3-4 Milyon Nüfusu Var.” 
dediği, Çetin DOĞAN’ın; 5 misli büyümüştür.3-4 milyon da değil. 1 buçuk milyon civarında 
falandır. 12 Eylülde 3 buçuk milyondu komutanım.” dediği, X23 şahsın; Ve Tümen 
Teşkilatları Vardı.” dediği, Çetin DOĞAN’ın; Evet ben 71’den bahsediyorum ben. Bir buçuk 
iki arasında bir nüfusu vardı. Ben o zaman evvela akademide katıldım. Ondan sonra da 66. 
Tümende evvela istihbarat subayı olup sıkıyönetimden sorumlu oldum. Ondan sonra da G3 
oldum. Ve G3 olarak da bu operasyonu işte şey yaptık işte planlamasını yaptık. Şimdi o 
zaman böyle bir kalkışma da yoktu. Yani duruma devlet gücünü gösterme baskılama birinci 
şey olarak çok önemli. O bakımdan ben bunu münakaşaya açıyorum.  Siz devam edin. 
Olayların oluş şekli yani şeyinizi müdahale tarzınıza falan filan bir dokunduğum şey yaptığım 
yok ama mevcut güçleri görünce birazcık şey yaptım o bakımdan. Evet.” şeklinde 
beyanlarının olduğu ve bu defasında Çetin Doğan’ın 71 askeri darbesindeki tecrübelerini 
astlarının istifadesine sunduğu görülmektedir.  

A şahsın; “…Buna silahlı kuvvetler müdahale mi edecek yoksa teşvik mi edecek yani 
bu oluşum içerisinde ülkenin yüzde oy potansiyeline baktığımızda ortaya çıkan irticai 
tablonun karşısında da %80’e yakın bir rakam var. Yani bunların da örgütlenmesi halinde 
organize olması halinde irticai unsurlara karşı yapılabilecek karşı bir harekâtın da 
olabileceğini göz ardı etmemek lazım. 1. Tugay komutanımızın söylediği konu aslında 12 
Eylül öncesinde ülke yangın yerine dönmüş her gün 50 tane insan ölüyordu. Sağ sol birbirine 
girmişti. Ama bir 12 Eylül Darbesi bütün bunların hepsini ortadan kaldırdı. O ülke süt liman 
haline geldi. E şimdi böyle bir tehdidin ortadan kaldırılması için fazla uğraşa gerek yok.  
Yani kuvvetleri sağa sola göndermenin Bana göre yapılacak en kolay harekat tarzı bir 12 
eylül gibi harekatın baştan itibaren organize edilmek suretiyle bir anda söndürülmesi imkan 



47 

sağlar diye düşünüyorum. Burda tabi burda söylemek istemedik ama sonunda bunu 
vurgulamaya çalışıyoruz. Bundan sonraki konuşmalarda da dikkate alın…” şeklinde 
beyanlarda bulunduğu ve doğrudan 12 Eylül benzeri bir askeri darbe yapılmasının gerektiğini, 
fazla uğraşmaya gerek olmadığını, söylediklerini o ortamda söylemek istemediğini ancak esas 
vurgulamak istediklerinin de bu olduğunu açıkça ifade etmektedir. Kim olduğu şu an 
itibariyle tespit edilemeyen şahsa ait bu beyanlar hem Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini 
Cebren İskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Etmeye Teşebbüs eden  yapılanmanın 
planlarını kısmen ifşa etmesi hem de seminerin asıl maksadının bir darbe planını prova etmek 
olduğunu göstermesi bakımından manidardır.  

Geçmişte yaşanan darbelerden örneklerin yanı sıra Batı çalışma grubu faaliyetleri 
ile ilgili de Çetin Doğan’ın; “Bilgi sahibi olmamızın bazılarının bazı faaliyetlerde 
caydırmada etkisi olur. Yani Silahlı Kuvvetler olarak bazı bilgiler istenilmesi, bazı şeyleri şey 
yapılması, insanların bilgi alması bu adamaların cüret ve cesaretlerini kırma bakımından 
şeyler olur. Bizim duruşumuzu biliyorlar zaten. Bizim duruşumuzu tutumumuzu biliyorlar ve 
bu durumda da Silahlı Kuvvetler’in boş durmadığını, herhangi bir duruma karşıda tepki 
göstereceğini bilmeleri gerekir. Ben bu konuda gereğinden fazla bir şey değil bizim yasal 
zemin içerisinde yasal görevimizi bulmak için bi görev yapıyoruz. Bu durumda ben taa 1997 
yılında o zaman batı çalışma grubunun başında olarak bir yazı yazdım. Bütün garnizon 
komutanlarına o dönemde ve bunu ele geçirmişler. Ele geçiren de Celal Güzel. Beni Devlet 
Güvenlik Mahkemesine mahkemeye verdi. Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi. 
Orda şöyle yazmıştım. Açıkça bazı camilerde işte Silahlı Kuvvetler aleyhine şeyler oku, rejim 
aleyhine hutbeler okutulduğu, konuşmalar yapıldığı, işte garnizon komutanları görevi müsait 
olan personelin taam mı görevlendirilerek yer zaman tespiti suretiyle bunların 
belgelendirilmesini ve bu suretle bizi bilgilendirilmesini bizim de bunu bi şeyi ilgili yetkili 
yetkili makamlara bunu duyuracağımız yönde bir yazı yaz gayet demokratik bir yazı aynı 
şekilde de böyle yapan var, kim yapıyor ediyor bunları bizim bilme ülkenin birlik ve 
bütünlüğünü koruma yönündeki şeyimizin bir vazifemizin bir neticesidir.” şeklinde beyanlarda 
bulunduğu tespit edilmiştir. 

Hem Çetin Doğan’ın hem de darbelerde görev almış diğer şahısların önceki darbe 
tecrübelerini bu konuda fiili tecrübesi olmayan astlarına aktarmalarının bir plan dahilinde 
olduğu, bu haliyle Hakan Büyük’ten elde edilen Güvenlik Tedbirleri Emri isimli belgedeki 
“eski tecrübelerden yararlanılması” hususlarının da teyit edildiği, seminer ses kayıtlarının 
incelenmesi neticesinde ortaya çıkmaktadır. 

 dd- Planın Her Aşamasında Hukuki Koruma Kalkanı 
Balyoz Güvenlik Harekat Planı ile ilgili olarak bugüne kadar çeşitli tarihlerde farklı 

yerlerde yapılan arama ve el koyma işlemleri neticesinde elde edilen belgeler ve ses kayıtları 
bir bütün halinde incelendiğinde planın her aşamasında hukuki olarak neler yapılabilir 
şeklinde bir araştırmanın söz konusu olduğu ve sistematik bir şekilde plan 
öncesi/icrası/sonrasını kapsayan bir süreçte hukuki alt yapıyı sağlama adına eylem ve 
faaliyetlerde bulunulduğu görülmüştür. Bunlar başlıklar halinde incelenecek olursa; 

 aaa- Plan Öncesine Dair Hukuki Çalışmalar 
Gölcük Donanma Komutanlığında yapılan aramada yukarıda ayrıntılı olarak açıklanan 

“SN. KOM ARZ NOTLAR .doc”isimli belgenin bulunduğu belirtilmişti. Belgede 
“Bilinmesi Gereken Prensibine Göre Hareket Esas Alındı, 12 ey. Belg. ves.ynt. Mevzuatı 
Tek. Ettirildi, Emasya Kapsamında Çalışıldı” şeklinde notların yazılı bulunduğu, belgenin 
“Süha TANYERİ” isimli kullanıcı tarafından oluşturulduğu bilirkişi raporundan 
anlaşılmıştır. Belge içerisinde geçen başlıklar ayrı ayrı incelenecek olursa; 

- 12 Eylül ve Sıkıyönetim Mevzuatı İle İlgili Çalışmalar  
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2010/185 soruşturmaya esas belgelerde 12 Eylül 1980 askeri darbesi ile ilgili belgeler 
de yer almaktadır. Bu belgelerden olan 1 nci Ordu ve İstanbul Sıkıyönetim Komutanı 
Orgeneral Necdet ÜRUĞ tarafından imzalanmış, Bayrak Harekât Direktifi ile Balyoz 
Sıkıyönetim Komutanı Orgeneral Çetin DOĞAN ismine imzaya açılmış, Balyoz Güvenlik 
Harekat Planı arasında birçok benzer hususun olduğu anlaşılmış ve bu husus iddianamede 
ayrıntısı ile işlenmiştir. 

Dosyada mevcut Süha TANYERİ ye ait el yazısı notları içerisinde; 
1.Yeni kadro uygulamaları 
2.Bayrak harekat direktifi  
3.Üst makamlara arzedilen yazılar ve ilgili makamlara verilen düzeltici emirler 
4.1nci Ordu ve İst. sıkıyönetim Devamlı Talimatı 
5.Sıkıyönetim bilgi dosyası 
6.Sıkıyönetim karargah brifingi 
7.Sıkıyönetim bildirileri 
8.“           “      uygulamalarındaki aksaklıklar ve alınacak önlemler 
9.Aşırı solcu ve komünist terörist örgütler arasındaki birlik çalışmaları 
10.Komutanlık bildiri ve prensip kararları notların olduğu, şeklinde notların olduğu, 

bu başlıkların yukarıda ifade edilen 12 Eylül Askeri Darbesine ait ana dokümanların başlıkları 
olduğu anlaşılmıştır. 

05-07 Mart 2003 tarihinde 1.Ordu Komutanlığında gerçekleşen plan seminerinde başta 
Çetin DOĞAN olmak üzere bazı katılımcıların, konuşmaları esnasında 12 Eylül askeri 
darbesinde yaşananları referans göstererek açıklama yaptıkları, Çetin DOĞAN’ın  “Böyle bir 
durumda da o yüzden ağırlıklı mademki görevimiz birinci öncelikle iç güvenliktir ve içte 
güçlü şeyi sağlamaktır, birlik ve beraberliği, en iyi personelimizi halkla ilişkilerde ve 
sıkıyönetim faaliyetlerinin yürütülmesinde olacaktır. Ve bunu yaparken doğrudan doğruya 
mevcut kamu kurum ve kuruluşlarını bölgemizde tamamını fiilen emre almak zorundayız. 
Planlarımızın boyutları böylece detaylandırılması lazım. Aksi halde her şey yarım, her şey şey 
kalır. Kim nereye nasıl gelecektir, kim nerde görev yapacaktır, şartları ve bu konudaki 
istihbarat dosyalarımız dolması lazım. Aksi halde her şey yarım yamalak olur. Ki olmuştur 
da. Mesela alelacele 80 ihtilalini yaşamış yine bir kimse olarak söyleyeyim, şimdi, 
bakanlıklara personel gönderdik, ama hiç bir talimat vermedik. Herkes korktu ne oluyor falan 
diye, ondan sonra bir iki gün yokladılar falan filan adamı böyle adamların boşluğunu 
gördüler, ne bir görev talimatı var, ne yapacağını biliyor. Ne edeceğini biliyor. Yani sorun 
oldu. Yani problem oldu, sonra da çekildi. Bu iş böyle olmaz. Gönderiyorsan o görevi o 
bakanlığı bütünüyle yönetecek irade ve güçte karargâhıyla beraber personel gönderirsin. Bir 
fukara bir kimseyi göndermek oraya, tamam mı, hem silahlı kuvvetlerin temsili bakımından 
sorun yaratıyor, bu konunun mutlaka bilinmesi lazım.” şeklinde beyanlarda bulunduğu 
görülmüş, beyanlar incelendiğinde bu konuda detaylı incelemelerin yapıldığı kanaatine 
varılmıştır. 

- Sıkıyönetim Mevzuatı Kapsamında Çalışmalar 
Balyoz Güvenlik Harekat Planı ve plana bağlı olarak yapılan çalışmalar bir bütün 

olarak incelendiğinde, planın hayata geçirilmesi için gereken ortamı hazırlama adına eylem 
planlarının tasarlandığı, Oraj ve Suga harekat planlarında yapılacak faaliyetlerle TBMM’nin 
baskı altına alınıp sıkıyönetim ilan etmeye zorlanacağı, Sakal ve Çarşaf Eylem planlarında da 
darbe zemini oluşturmak için tedhiş faaliyeti yapılacağı açıkça belirtilmiştir.  

2010/185 soruşturmaya esas dijitaller arasında KANUNLAR isimli bir dosya 
bulunduğu, içerisinde Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu, 
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İl İdaresi Kanunu, Olağanüstü Hal Kanunu ve Sıkıyönetim Kanunu’nun bulunduğu 
görülmüştür. 

Yine aynı dijitaller içerisinde yer alan “A___ Konu_mas_ 1.ppt” isimli sunum 
incelendiğinde 52. Zırhlı Tümen Komutanlığının plan seminerinde yaptığı sunumun 
bulunduğu, sunum içerisinde; “Yasal mevzuat incelenmiş” şeklinde ibarenin bulunduğu, aynı 
klasörde sunuma ait word belgesinin de yer aldığı görülmüştür. 

- EMASYA Kapsamında Çalışmalar 
2010/185 soruşturmaya esas belgeler arasında 1327 ile numaralandırılan Tanju 

POSHOR, Bülent TUNCAY, Süha TANYERİ, Korkut ÖZARSLAN tarafından paraflanan Nejat 
BEK tarafından imzalanan 12 Aralık 2002 tarihli belgede Plan semineri ile ilgili olarak Çetin 
DOĞAN tarafından verilen emir gereği, plan seminerinde görüşülecek konuların belirtildiği, 
yazı içeriğinde "Ordu K.Iığınca; plan çalışmasına esas olmak üzere Olasılığı En Yüksek 
Tehlikeli Senaryonun hazırlanacağı, Plan çalışması icra edecek Kolordu ve Tugay 
K.lıklarınca çalışmanın birinci günü mevcut harekat planları ve Geri Bölge Emniyeti 
(EMASYA / Sıkıyönetim) Planları incelenecektir” şeklinde emrin bulunduğu görülmüştür. 
EMASYA planları ile ilgili dijitaller arasında ıslak imzalı, dijital birçok belgenin olduğu 
görülmüştür. 

Yine plan seminerinde Çetin DOĞAN’ın ;“…Şimdi iç tehdit söz konusu olduğu 
zaman biz doğrudan doğruya EMASYA planlarını el atıyoruz. EMASYA planları İl İdaresi 
Kanunu’nun ön gördüğü tarzda Genelkurmaydan yapılmıştır. Hasbel kader benim 
dönemimde EMASYA planları yenileştirilmiştir…”  “…Ama bizim başımıza gelebilecekler 
olası planlarımız içerisinde yer alması gereken konular daha geniş kapsamlı hatta yönetimin 
bir bölümünü de içine alan silahlı kuvvetlere Türkiye’nin Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 
laik demokratik yapısını bozma girişiminde daha ciddi kalkışmalar olabileceği olayları da 
göz ardı etmememiz lazım. Bunu göz ardı etmemek içinde evvela her EMASYA komutanı kendi 
bölgesinde kendi sorumluluğu olduğu alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmesi 
potansiyel olarak böyle bir olayları yaratacak insanları bölge içerisinde istihbari çalışmayla 
bulması gerekmektedir…” “…Silahlı kuvvetler bu durumda tabi yine dikkatli bir şekilde silah 
kullanır. Yapılacak faaliyetlerde efendim bütün sınırlı sayıda EMASYA için ayırdığımız kuvvet 
vardır buda İstanbul ilindedir…”dediği, Çetin DOĞAN’ın, konuşmasının başka bir 
bölümünde; “…Bu son derce eksiklik zaten biz plan çalışması içerisinde bu konuda bilgi 
istedik. Yani her EMASYA bölgesindeki komutanlar kendileri kendi bölgesindeki bilgileri 
şahısları belirlemelerini istedik…” şeklinde beyanlarının bulunduğu, Yurdaer OLCAN’ın; 
“…Hazırlık ve teşkilatlanmayı içeren 1. Safhada tüm faaliyetler gizlilik içinde yapılacaktır. 
Zırhlı tugaylar mekanize taburlarını kendi kadro ve teşkilatları dâhilinde bulunduracak 
motorlu veya mekanize görev kuvvetleri halinde kullanmaya hazır olacak, egemen planda 
görev almadıkları takdirde topçu taburlarını EMASYA birlikleri şeklinde teşkilatlandıracak 
ve verilecek emirlere göre toplumsal olayları bastırmaya veya kalabalıkları dağıtmaya hazır 
olacaktır…” şeklinde beyanlarının bulunduğu, Beşler GÜZEL’in: “…Komutanım 
eğitimimizin temeli EMASYA…” şeklinde beyanlarının bulunduğu görülmüştür. 

 
 bbb- Planın İcrasında Hukuki Çalışmalar 
Gölcük Donanma Komutanlığı’nda yapılan aramalarda elde edilen belgelerde; SUGA 

Harekat Planı ile ilgili olarak yapılan durum muhakemeleri ve plan çalışmaları esnasında söz 
konusu planın icrasında karşılaşılacak hukuki problemler olabileceğinin, ayrıca Yunanistan 
ile gerginliğin kontrollü şekilde tırmandırılabilmesi maksadıyla çeşitli tedbirler alınması 
gerektiğinin tespit edildiği, bu kapsamda; tedbirlerin tekrar gözden geçirilmesinin, ihtiyaç 
duyulan angajman kurallarının belirlenmesinin, ihtiyaç duyulması halinde TSK Milli 
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Angajman Kuralları Yönergesi’nin güncelleştirilmesinin uygun olduğu, buna dair çalışma 
grubu oluşturulduğu, bu grup tarafından bir takım angajman kurallarının iptal yetkisinin 
Genelkurmay Başkanı yerine Deniz kuvvetleri Komutanına verilmesi yönünde çalışmalar 
yaptıkları görülmüştür.  

Angajman kuralları Ege denizinde Yunanistan’la meydana gelen gerginliklerde, Deniz 
Kuvvetlerinin vereceği tepkiyi düzenleyen kurallar olarak bilinmektedir.  
Kamuoyunda Balyoz Darbe Planı iddianamesi olarak bilinen ilgili 2010/185 soruşturma 
dosyasında mevcut ses kayıtları arasında angajman kuralları ile ilgili olarak Behzat BALTA 
ile Çetin DOĞAN arasında konuşmalarında bulunduğu, plan seminerinde; Behzat 
BALTA’nın“Temas halindeki iki kuvvetin yani iki hareketleriyle birbirleri ile temas halinde 
bulunan iki kuvvetin pozisyonları çok daha farklı bir anlam taşıyor. Yunanistan hududunda, 
zikredilen birliklerin hareket halinde bulunması ve senaryoda, karasuları (anlaşılmadı)…, 20 
uçak düşüyor, Kardağı geçiyor bu yetmiyormuş gibi iki huduttaki askeri öldürdü. Karakollara 
tacizde bulunuyor. Mevcut Angajman kurallarını dikkate aldığımız takdirde dahi bu 
durumda meydana gelebilecek olaylar ,… (Anlaşılmadı) gelebilir” dediği, buna mukabil 
Çetin DOĞAN’ın“Şimdi insanoğlu kendi yapar, kendi tapar, şimdi Angajman kuralları 
olsa da olmasa da, ayrı bir şey ama artı bu tırmanmayı, kontrol altına almamız lazım, her 
şeye rağmen ama karşılığında da özel sinsi yaklaşımlarla karşı tarafa zayiatlar verdirmeye 
devam edeceksiniz. Bu kaçınılmaz” şeklinde beyanlarının olduğu görülmekle, angajman 
kurallarının değişebileceği öngörüsü içerisinde kuralların engel teşkil etmeyeceğini açıkça 
vurgulamaktadır.   

 ccc- Planın Sonrasında Hukuki Çalışmalar 
Deliler ve şahısların bireysel durumlarının anlatıldığı bölümde konu ile ilgili ayrıntılı 

bilgiler verildiğinden burada ayrıntıya girilmeyecektir. Dosyada mevcut 
“DzKdan_istekler.doc” isimli belgede “Dz. K.K.lığının yeniden yapılandırılması 
faaliyetlerinde istenen seviyeye ulaşılamaması durumunda; adli ve idari konularda 
oluşabilecek güçlüklere karşı, koruyucu tedbir olarak en kötü senaryolar dikkate alınarak 
yapılan mevzuat çalışmaları gönderilmiştir.” Şeklinde ibarelerden hareketle çalışmaların 
tamamlandığı anlaşılmış, “Hukuk Koruması” ve “İKK Güvenlik Brifingi” isimli dosyalar 
içerisinde bulunan belgelerde de konu ile ilgili detaylı çalışmaların ve bu çalışmalara dair 
yazışmaların yapıldığı görülmüştür. 

 
 e- Delillerin İncelenmesi  

Dijital içerisinde, Balyoz Güvenlik  Harekat Planı kapsamında hazırlandıkları 
anlaşılan Suga ve Oraj Harekat Planları ile alakalı yeni delillerin yanı sıra, ihbarda belirtilen 
Bilvanis Çiftliği ile ilgili hususları doğrulayan çok sayıda ıslak imzalı belgenin taranmış 
halinin ve bunların haricinde birçok dijital belgenin de yer aldığı görülmüştür. Bu kapsamda 
delillerin incelenmesi başlığı altında öncelikle Oraj ve Suga Harekat Planları ile ilgili belgeler 
incelenmiş, ardından bu belgelerin 2010/185 ve2010/1003 sayılı soruşturmalarda elde edilen 
deliller ile ilişkisi ele alınmış, son olarak ihbara konu Bilvanis Çiftliği ile ilgili hususlara 
değinilmiştir.  

Suga ve Oraj harekat planlarına ilişkin aşağıda ayrıntısı ile incelenen belgelere genel 
olarak incelendiğinde, bir yandan Balyoz Güvenlik  Harekat Planı ve bu plana bağlı olarak 
hazırlandığı anlaşılan Oraj ve Suga harekat planlarının deşifre olmaması için daha önceki 
tecrübelerden istifade ile birtakım güvenlik önlemlerinin uygulanmak istendiği, diğer yandan 
ise planların deşifre olması ve hayata geçirilememesi ihtimalleri göz önünde bulundurularak 
birtakım tedbirlerin alınmak istendiği anlaşılmıştır.  
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 aa- Oraj Hava  Harekat Planı ile İlgili Deliller 
Oraj Hava Harekat Planı içerisinde İcra başlığı altında ast birliklerin de görevlerine 

ilişkin açıklamalar yer almaktadır;  
İCRA/ Ast Birliklere Görevler başlığı altında; 
(1) 1 inci Taktik Hava Kuvveti Komutanlığı: 
(a)Sorumluluk sahasındaki tüm birliklerin harbe hazırlık seviyelerini en üst düzeyde 

olmasını sağlayacak, 
(b)Ege Uçuşlarını planlayacak,  
(c)Kontrol odaları ve birimlerini açacak ve işletecek, 
(ç)ÖZEL FİLO personeline yönelik, özel görevlere ilişkin planlama yapacak,  
(d)1 inci Ordu Komutanlığı ve Donanma K.lığı ile doğrudan temas kuracak ve 1. Ordu 

K.lığına ve Donanma K.lığına irtibat personeli görevlendirecek. 
 (2) 2 nci Taktik Hava Kuvveti Komutanlığı: 
(a)Sorumluluk sahasındaki tüm birliklerin harbe hazırlık seviyelerini en üst düzeyde 

olmasını sağlayacak,  
(b)Kontrol odaları ve birimlerini açacak ve işletecek, 
(c)2 nci Ordu Komutanlığı ve 3 üncü Ordu Komutanlığı ile doğrudan temas kuracak 

ve Ordu K.lıkları karagahlarına irtibat personeli görevlendirecek.” Şeklinde hususlar 
bulunmaktadır. Hakan Büyük’ten elde edilen ihtimalat planına ilişkin belgelerin başlıklarında 
1 nci ve 2 nci Taktik Hava Kuvveti Komutanlıkları ile bağlı birliklerinin isimlerinin yer 
almasından hareketle, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait www.hvkk.tsk.tr isimli internet 
adresinden Hava Kuvvetleri Komutanlığının teşkilat yapısı incelenmiş, Hava Kuvvetleri 
Komutanlığı bünyesinde Hv.K.K.lığı Karargahı, 1’inci ve 2’nci Hv.Kv.K.lığı, Hava Eğitim 
Komutanlığı ve Hava Lojistik Komutanlığı’nın yer aldığı, 1'inci Hava Kuvveti 
Komutanlığı'nın Karargahı’nın Eskişehir'de, 2'nci Hava Kuvveti Komutanlığı'nın 
Karargahı’nın ise Diyarbakır'da olduğu, 1'inci Hava Kuvveti Komutanlığının ana bağlılarının, 
1'inci, 3'üncü, 4'üncü, 6'ncı ve 9'uncu Ana Jet Üs, 15'inci Füze Üs ile 1'inci Hava Kontrol 
Grup Komutanlıkları olduğu,  2'nci Hava Kuvveti Komutanlığının ana bağlılarının, 5'inci, 
7'nci, 8'inci Ana Jet Üs, 10'uncu Tanker Üs ve 2'inci Hava Kontrol Grup Komutanlıkları 
olduğu görülmüştür. 

Hakan BÜYÜK’e ait SANDİSK marka flash bellek içerisindeki 
DOSYALARIM\İHTİMALAT isimli klasörlerde, Oraj Hava Harekat planı ile ilgili oldukları 
anlaşılan; “alinacaktedbirler”, “devirteslim”, “ek-e lhk-4”, “hakmsavdur”, “hukonlem”, 
“Hukuki Prosedur”, “I.planhazirliklari”, ”ihtimal”, “ofk”, “Ozel plan”, “plan”, “teklif” 
isimli 12 (oniki) adet word belgesi olduğu, belgelerin genel itibariyle, Oraj Hava Harekat 
Planının hayata geçirilememesi veya başarısızlıkla sonuçlanması durumlarında gerek hukuki 
gerek idari manada alınacak tedbirleri ilgilendiren bilgiler ihtiva ettiği anlaşılmıştır. 

Gölcük Donanma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünün zeminine gizlenmiş 
halde bulunan malzemeler arasında yer alan 5 NOLU harddisk içerisindeki 
D\İKK\GENKURBSKTAKDİMİ \rk isimli sıralı klasörde bulunan İhtimalat Planı isimli 
belgenin,  Hakan BÜYÜK’ten elde edilen bu belgeler ile bağlantılı olduğu anlaşılmıştır. Bu 
sebeple öncelikle İhtimalat Planı isimli belge ele alınmış ardından Hakan BÜYÜK’ten elde 
edilen belgeler incelenmiştir.  

Dosyada mevcut “İhtimalat Planı” isimli, T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI 
HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI ANKARA başlıklı,  ÇOK GİZLİ gizlilik dereceli, 
İhtimalat Planı konulu, Şubat 2003 tarihli, Hv.Org. H.İbrahim FIRTINA’nın Dikkatine olmak 
üzere HARP AKADEMİLERİ KOMUTANLIĞINA hitaben yazılmış, Plan Prensipler 
Başkanı Hava Pilot Tümgeneral Bilgin BALANLI adına imzaya açılmış, Harp Akademileri 
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Komutanı Hv.Org.H.İbrahim FIRTINA’nın 10 ŞUBAT 2003 tarihli sözlü emrinin ilgi 
tutulduğu belge içeriğinin;  

1. Oraj Hava Harekat Planı hazırlıkları kapsamında yapılan tüm çalışmalar EK-
A’da sunulmuş olup ilgili personele devredilmiştir.  

2. İhtimalat Planı hazırlanmasına yönelik olarak planlama grubu oluşturulmuş olup 
faaliyetler gizlilik içerinde yürütülmektedir. İhtimalat Planı hazırlayacak grubun isim listesi 
EK-B’dedir. Arz ederim.” şeklinde olduğu görülmüştür. Belgenin teknik özellikleri 
incelendiğinde ise BİLGİN isimli kullanıcı tarafından 19.02.2003 tarihinde oluşturulduğu ve 
aynı kullanıcı tarafından 20.02.2003 tarihinde son kez kaydedildiği, şirket isminin 
Bilgin&İffet BALANLI olduğu tespit edilmiştir. Bu yönde 5-7.03.2003 tarihli plan 
seminerinde İstanbul Jandarma Bölge Komutanı ABDULKADİR ERYILMAZ’ın; “Konunun 
hassasiyeti ve bilgilerin yüksek gizlilik derece kişiye özel gizlilik derecesinde olması nedeniyle 
takdime dâhil edilmemiştir. Ancak bunlar dosyada bu bilgilerimiz mevcuttur. Güncelleştirme 
faaliyetleri devam etmektedir.” şeklinde beyanları bulunmaktadır.  

Dosyada mevcut “alinacaktedbirler” isimli, T.C. HAVA KUVVETLERİ 
KOMUTANLIĞI 1 NCİ TAKTİK HAVA KUVVETİ KOMUTANLIĞI ESKİŞEHİR 
başlıklı, “Harekat Planı Tedbirleri” konulu, MART 2003 tarihli, ÇOK GİZLİ gizlilik dereceli, 
HAVA PİLOT TÜMGENERAL BİLGİN BALANLI’ya hitaben yazılmış, BHHM Amiri 
Hava Pilot Kurmay Albay Bülent KOCABABUÇ adına imzaya açılmış, Hv.Plt.Tümg. Bilgin 
BALANLI’nın 03 MART 2003 tarihli sözlü direktifinin ilgi tutulduğu belge içeriğinin; 

1.İlgi emir ile Oraj Hava Harekât Planının uygulanamaması veya başarısız olması 
durumunda alınacak tedbirler konusunda çalışma yapılması emredilmiştir.  

2.Planın başarısız olması durumunda bu başarısızlığın en büyük nedeninin insan 
kaynaklı olabileceği, plan içerisinde yer alan şahısların bazı Komutanlara bilgi 
sızdırabileceği ya da kötü maksatlı olmayarak gizliliğe yeterince hassasiyetin 
gösterilmemesinden dolayı bilgilerin istenmeyen kişilerin eline geçebileceği düşünülmektedir. 
Bu kapsamda;  

a. Yeni bir plan hazırlanmadan önce öncelikle gizliliği ihlal eden faktörlerin tespit 
edilmesi yani bilgi sızdıran personelin ortaya çıkartılmasının,  

b. Bilgi sızdıran kişilerin hakim iradeye yakın oldukları ve bundan sonraki süreçte de 
yakın olacakları düşünüldüğünde bu şahıslarla temas kurabilecek personelimizin onlarla 
beraber hareket etmesinin sağlanmasının,  

c. Oraj Hava Harekât Planının başarısız olması durumunda yeniden yapılanabilmek 
için ortam ve şartların gerektirdiği şekilde hareket edilmesinin,  

ç. Oluşturulması muhtemel soruşturma komisyonları vb. faaliyetlerde yer alarak bu 
alanların boş bırakılmamasının, 

d. Planın uygulanmasını engelleyen Komutanın kendi düşüncesine uygun kişileri kritik 
noktalara getireceği göz önünde bulundurarak Komutana yakın ve onun beğenebileceği 
söylem ve eylemlerde bulunulmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir. Arz ederim”  
Şeklinde olduğu görülmüştür. Belgenin teknik özellikleri incelendiğinde ise bkocababuc 
isimli kullanıcı tarafından 06.03.2003 tarihinde oluşturulduğu, aynı kullanıcı tarafından 
07.03.2003 tarihinde son kez kaydedildiği, şirket isminin bulent olduğu tespit edilmiştir. 

Dosyada mevcut “hakmsavdur” isimli, T.C. HAVA KUVVETLERİ 
KOMUTANLIĞI 1 NCİ TAKTİK HAVA KUVVETİ KOMUTANLIĞI ESKİŞEHİR 
başlıklı, “Askeri Hakim Durumları.” konulu, MART 2003 tarihli, ÇOK GİZLİ gizlilik 
dereceli, HV.PLT.TÜMG. BİLGİN BALANLI’ya hitaben yazılmış, As.Mah.Kd.Hakimi 
Hv.Hak.Yb Ahmet ERDEM adına imzaya açılmış, ekinde Askeri Hakim ve Askeri Savcı 
Durumlarının bulunduğu belirtilen belge içeriğinin; “1. Oraj Harekat Planının İhtimalat Planı 
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kapsamında 1 nci Taktik Hava Kuvveti Komutanlığı Askeri Mahkemesi ve Askeri Savcılığında 
görevli hakim ve askeri savcıların durumlarının gönderilmesi istenmiştir. 2. Söz konusu 
bilgiler EK’te gönderilmiştir.” şeklinde olduğu görülmüştür. Belgenin teknik özellikleri 
incelendiğinde AHMET ERDEM isimli kullanıcı tarafından 09.03.2003 tarihinde 
oluşturulduğu ve aynı kullanıcı tarafından 10.03.2003 tarihinde son kez kaydedildiği, şirket 
isminin A.ERDEM olduğu tespit edilmiştir. 

Dosyada mevcut “I.planhazirliklari” isimli, T.C. HAVA KUVVETLERİ 
KOMUTANLIĞI 2 NCİ TAKTİK HAVA KUVVETİ KOMUTANLIĞI DİYARBAKIR 
başlıklı, “Oraj Hava Harekat İhtimalat Planı Hazırlıkları.” konulu, MART 2003 tarihli ÇOK 
GİZLİ gizlilik dereceli, 2 nci Tak.Hv.Kv.Kur. Bşk. Hava Pilot Tuğgeneral Turgut ATMAN 
adına imzaya açılmış, Hv.Plt.Tümg. Bilgin BALANLI’nın 03 MART 2003 tarihli sözlü 
emrinin ilgi tutulduğu, dosyasına konulacak nüsha olduğu anlaşılan belge içeriğinin;  
“1. İlgi emir ile Oraj Hava Harekat Planının başarısız olması durumunda uygulanacak 
hareket tarzının belirlenerek bir ihtimalat planının hazırlanması emredilmiştir.  
2. Anılan ihtimalat planı kapsamında aşağıdaki iki hal tarzının uygulanabileceği 
değerlendirtmekte olup bunlar; 

a- 1 nci Hal Tarzı; Kısa vadeli bir çalışmanın yapılması, planın gizliğinin devam 
etmesi durumunda planın tekrar yürürlüğe konulması.  

b- 2 nci Hal Tarzı; Uzun vadeli bir çalışmanın yapılması ve gelişen olaylara göre 
planın güncellenmesi ve bu kapsamda, planlarda belirtilen askeri müdahaleye muhalif olan 
personelin tasfiye edilmesi ve bilmesi gereken prensibine göre uygun personelin istihdamıdır.  
3.  Her iki hal tarzı için de alınması gereken tedbirler kapsamında;  

a. İhtimalat planı çalışma grubu içerisindeki personelin diğer plan grupları ile 
iletişiminin engellenmesi, 

b. Planları uygulamaya koyan personelin gizlilik ve bilmesi gereken prensibine azami 
riayet etmesi sağlanacaktır.  
4. Planların başarısızlığı faraziyesi üzerine yapılacak olan ihtimalat planı ilgili personelin 
güvenilirliği üzerine inşa edilecek ve bu kapsamdaki görevli birliklerdeki personelin 
güvenilirlik durumları (işbirliği yapar/yapmaz/kararsız) ve ihtimalat hakkındaki görüş ve 
önerilerin 21 Mart 2003 tarihine kadar KİŞİYE ÖZEL olarak şahsıma teslim edilmesini rica 
ederim.” şeklinde olduğu görülmüştür. Belgenin teknik özellikleri incelendiğinde T.ATMAN 
isimli kullanıcı tarafından 05.03.2003 tarihinde oluşturulduğu, aynı kullanıcı tarafından 
07.03.2003 tarihinde son kez kaydedildiği, şirket isminin TURGUT olduğu tespit 
edilmiştir.Yine bu yönde 05-07.03.2003 tarihli plan seminerinde Çetin DOĞAN’ın 
konuşmasında; “....Biz okullarımızda askeri okullarımızda da mesela zaman zaman ne oluyor, 
ordudan atılmalar oluyor. Zaman zaman ordudan atılıyor çünkü irtica bulaşmış oluyor. Nasıl 
oluyor ki modern çağdaş bir kurum, kurum içerisinde bulunana insanlar bunların fetvalarına 
kanarak, bunların efsanelerine kanarak aydınlık çağdaş yoldan çıkıyorlar; ama bir gerçek bu. 
Şu halde evvela silahlı kuvvetler içindeki bünyesel sağlamlığını korumak durumundadır. Buna 
bulaşmış, irticaya bulaşmış insanların uslanması ve fikir değiştirmesi olanağının olmadığı 
birçok örnekleriyle sabittir ve o yüzden de bunların defterleri mutlaka evvela ilk adım olarak 
dürülmeli ordu bünyesi sağlam bir hale getirilmelidir. Bunun ötesinde böyle bir olay olduğu 
zaman çünkü içimizden çıkacak çatlaklıkların tereddütlerin maliyeti çok çok daha büyük 
olacaktır. Kendi içimizde kendimizle savaşmak zorunda kalacağız. Bunun önlenilmesi için 
evvela ordu bünyesinin sağlamlaştırılması lazım.”  şeklinde  Balyoz Güvenlik  Harekat Planı 
kapsamında şüphelilerin gerçekleştirdiği faaliyetleri ile örtüşen beyanlarının yer aldığı 
görülmektedir. 
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Dosyada mevcut  “hukonlem” isimli, T.C. 2 NCİ TAKTİK HAVA KUVVETİ 
KOMUTANLIĞI ADLİ MÜŞAVİRLİĞİ DİYARBAKIR başlıklı, “Hukuki Önlemler.” 
konulu, MART 2003 tarihli, ÇOK GİZLİ gizlilik dereceli, HAVA PİLOT TUĞGENERAL 
TURGUT ATMAN’a hitaben yazılmış, Adli Müşavir Hv.Hak.Alb. A.Zeki ÜÇOK adına 
imzaya açılmış belge içeriğinin,  

1. Oraj Harekat planı hakkında olası yapılacak soruşturmada 2 nci Taktik Hava 
Kuvveti komutanlığı Askeri Mahkemesi ve Askeri Savcılığınca gerekli tedbirler alınmıştır.  

2. Soruşturmanın her aşamasının kontrol altında tutulabileceği ve yönlendirilebileceği 
değerlendirilmektedir. Arz ederim.” şeklinde olduğu görülmüştür. Belgenin teknik özellikleri 
incelendiğinde 11.03.2003 tarihinde A.ZEKI UCOK isimli kullanıcı tarafından oluşturulduğu, 
11.03.2003 tarihinde aynı kullanıcı tarafından son kez kaydedildiği, şirket isminin AZU 
olduğu görülmüştür. 

Dosyada mevcut “ihtimal” isimli, T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 6 
NCI ANA JET ÜS KOMUTANLIĞI BANDIRMA/BALIKESİR başlıklı, Plan Hazırlıkları. 
konulu, MART 2003 tarihli, ÇOK GİZLİ gizlilik dereceli, Hava Pilot Tuğgeneral Turgut 
ATMAN’a hitaben yazılmış, 6 ncı Ana Jet Üs Hrk.K. Hava Pilot Kurmay Albay Beyazıt 
KARATAŞ adına imzaya açılmış, Görev Verilebilecek Personel Listesi ve Güvenilmez 
Personel Listesi isimli iki adet eki olduğu belirtilen belge içeriğinin; 
“1. Oraj Hava Harekat Planının uygulanması durumunda yaşanacak aksaklıklar ile alınması 
gereken tedbirlere ilişkin görüş ve önerilerin gönderilmesi emredilmiştir.  
2. Bu kapsamda yapılan çalışmada; iç ve dış faktörler olmak üzere iki durumda başarısızlığın 
yaşanabileceği değerlendirilmektedir. Birinci husus planın kendi içimizde müdahale karşıtı 
kişiler tarafından öğrenilmesi ikinci husus ise mevcut hükümet tarafından planın ortaya 
çıkartılmasıdır.  

a. Birinci hususun olasılığının ikinci hususa göre daha yüksek olacağı 
düşünüldüğünde birinci konuya ağırlık verilmesinin, 

b. Oraj planında yer alan kişilerle ihtimalat planında yer alan kişilerin orta ve alt 
kademede kesinlikle organik bağlarının olmamasının, 

c. İhtimalat planında görev alacakların Oraj Planında görev alanlar tarafından 
bilinmemesinin, 

ç. İhtimalat planında yer alacak şahısların mevcut hükümet ile iyi ilişkiler kurabilecek 
ve bu çevreler tarafından sempatik görülebilecekler arasından seçilmesinin uygun olacağı 
değerlendirilmektedir. 
3. İhtimalat planı içerisinde 6 ncı Ana Jet Üs K.lığında görev verilebilecek personel isim 
listesi EK-A’da, güvenilmez personelin isim listesi EK-B’dedir. Arz ederim.” şeklinde olduğu 
görülmüştür. Belgenin teknik özellikleri incelendiğinde KARATAS isimli kullanıcı tarafından 
06.03.2003 tarihinde oluşturulduğu, 07.03.2003 tarihinde aynı kullanıcı tarafından son kez 
kaydedildiği, şirket isminin B.Karatas olduğu tespit edilmiştir. 
 Dosyada mevcut “Hukuki Prosedur” isimli, T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 
ASKERİ ADALET TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA başlıklı, “Hukuki 
Prosedür.” konulu, MART 2003 tarihli, ÇOK GİZLİ gizlilik dereceli, HV.PLT.TÜMG. 
BİLGİN BALANLI’ya hitaben yazılmış, As.Adl.İşl.Müfettişi Hv.Hak.Alb. Bülent GÜNÇAL  
adına imzaya açılmış, Hv.Plt.Tümg. Bilgin BALANLI’nın 03 MART 2003 tarihli sözlü 
emrinin ilgi tutulduğu ve Hukuki Süreç ve Alınacak Tedbirler isimli bir eki olduğu belirtilen 
belge içeriğinin; Oraj Hava Harekat planının akamete uğraması durumunda yaşanacak 
hukuki süreç ile alınacak tedbirlere ilişkin değerlendirmeler EK’te gönderilmiştir.” şeklinde 
olduğu görülmüştür. Belgenin teknik özellikleri incelendiğinde guncal isimli kullanıcı 
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tarafından 14.03.2003 tarihinde oluşturulduğu ve aynı kullanıcı tarafından 14.03.2003 
tarihinde son kez kaydedildiği, şirket isminin B.GUNCAL olduğu tespit edilmiştir. 

Dosyada mevcut “plan” isimli, T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 
ASKERİ SAVCILIĞI ANKARA başlıklı, “Oraj İhtimalat Planı Tedbirleri.” konulu, MART 
2003 tarihli, ÇOK GİZLİ gizlilik dereceli, HV. HAK. ALB. BÜLENT GÜNÇAL’a hitaben 
yazılmış, Askeri Savcı Hv.Hak. Bnb. E. Hakan ÖZBEK adına imzaya açılmış belge 
içeriğinin; 
1. Oraj Hava Harekat İhtimalat Planı kapsamında alınması gereken önlemlere ilişkin görüş 
ve önerilerin bildirilmesi istenmiştir.  
2. Planın başarısızlığının hukuki sonuçları incelendiğinde; 

a. Soruşturmanın Hava Kuvvetleri Askeri Savcılığınca yürütüleceği,  
b. Hava Kuvvetleri Komutanının konunun kendisini doğrudan ilgilendirmesi nedeni ile 

tahkikatı yakından izleyeceği,  
c. Savcılıkça gerekli tedbirlerin alınarak suç unsuru sayılabilecek delillerin yok 

edilebileceği, ancak idari olarak konuya müdahil olunamayacağı ve bir şey yapılamayacağı, 
        ç. Bu nedenle de plan içerisinde yer alan şahısların emekli edilebileceği, ancak ceza 
almayacakları değerlendirilmektedir. Arz ederim. Şeklinde olduğu görülmüştür. belgenin 
teknik özellikleri incelendiğinde Hozbek isimli kullanıcı tarafından 12.03.2003 tarihinde 
oluşturulduğu ve aynı kullanıcı tarafından 12.03.2003 tarihinde son kez kaydedildiği, şirket 
isminin OZBEK olduğu tespit edilmiştir. 
 plan ve Hukuki Prosedür isimli belgeler birlikte incelendiğinde plan isimli belgenin, 
Hukuki Prosedür isimli belgenin eki olarak Bilgin BALANLI’ya gönderildiği ve iki belgenin 
teknik özellikleri incelendiğinde zaman bakımından da uyumlu oldukları anlaşılmıştır. 

Dosyada mevcut “ek-e lhk-4” isimli, ORAJ HAVA HAREKAT İHTİMALAT PLANI  
4 NCÜ ANA JET ÜS K.LIĞI PLANI başlıklı, ÇOK GİZLİ ve EK-E LAHİKA-4 ibareli, 143 
ncü Filo Hrk.Sb.Hv.Plt.Kur.Bnb Mehmet ERKORKMAZ adına imzaya açılmış, cetveller 
kısmında İhtimalat Planı Kapsamında Yapılacaklar ve 4 ncü Ana Jet Üs K.Lığı Personel 
Durumunun yer aldığı belirtilen belge içeriğinin; 
1. Oraj planının yürürlüğe girmesi ile birlikte veya Oraj Planının başarısız olması 
durumunda İhtimalat planı yürürlüğe girecektir.      
2. Planın ortaya çıkmasında durumunda yapılacak işlemler CETVEL-A’da sunulmuştur.  
3. 4 ncü Ana Jet Üs K.Lığı personelinin güvenilirlik durumunu gösteren liste CETVEL-B’de 
sunulmuştur.” şeklinde olduğu görülmüştür. Belgenin teknik özellikleri incelendiğinde 
M.ERKORKMAZ isimli kullanıcı tarafından 24.03.2003 tarihinde oluşturulduğu, 
mehmeteldem isimli kullanıcı tarafından 06.11.2003 tarihinde son kez kaydedildiği şirket 
isminin mehmeterkorkmaz olduğu tespit edilmiştir. 

Dosyada mevcut “Ozel plan” isimli, ORAJ HAVA HAREKAT İHTİMALAT PLANI 
9 NCU ANA JET ÜS K.LIĞINA YÖNELİK PLAN başlıklı, ÇOK GİZLİ ve EK-E LAHİKA-
9 ibareli, 192 nci Filo Komutanı Hava Pilot Kurmay Yarbay M.Erhan PAMUK adına imzaya 
açılmış belge içerisinde; 
1. 9 ncu Ana Jet Üs K.lığı içerinde Oraj Harekat planının gizliliğinin korunmasına yönelik 
faaliyetler icra edilecektir.     
2. Planın deşifre olması durumunda yapılacaklar : 

a. Gizlilik ihlali yapan personel doğrudan Hv.Plt.Tümg. Bilgin BALANLI’ya 
bildirilecektir.  

b. Soruşturma açılması durumunda plan inkar edilecek, planı inkar etmeyenler tespit 
edilecektir.   
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c. Planın öncelikli olarak aleyhinde veya lehinde hiçbir görüş ortaya konulmayacak, 
eğer soruşturma derinleşirse planın aleyhinde görüş belirtilecektir.  

ç. Yeniden görevlendirme ile atanan Komutanlara ve personele özellikle dikkat 
edilecek, bu kişilerin Komutanın adamları oldukları gözden kaçırılmayacak ancak bu kişilerin 
durumlarının izlenebilmesi için mümkün olduğunca yakın durulacaktır.” Şeklinde ibarelerin 
yer aldığı görülmüştür. Belgenin teknik özellikleri incelendiğinde E.PAMUK isimli kullanıcı 
tarafından 25.03.2003 tarihinde oluşturulduğu, mehmeteldem isimli kullanıcı tarafından 
06.11.2003 tarihinde son kez kaydedildiği, şirket isminin PAMUK olduğu tespit edilmiştir. 

Dosyada mevcut “teklif” isimli, T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 4 
NCÜ ANA JET ÜS KOMUTANLIĞI AKINCI/ANKARA başlıklı, “Oraj İhtimalat Planı 
Çalışmaları.” konulu, MART 2003 tarihli, HV.PLT.TÜMG. BİLGİN BALANLI’ya hitaben 
yazılmış, Harekat Komutanı Hava Pilot Kurmay Albay İsmail TAŞ adına imzaya açılmış, 
“Özel Filo’nun yedeklenmesi” isimli eki olan belge içeriğinin; Oraj İhtimalat Planı 
kapsamında Özel Filo’nun yedeklenmesine yönelik çalışmalar bitirilmiş olup EK’tedir. Arz 
ederim. Şeklinde olduğu görülmüştür. Belgenin teknik özellikleri incelendiğinde ISMAIL 
TAS isimli kullanıcı tarafından 25.03.2003 tarihinde oluşturulduğu, mehmeteldem isimli 
kullanıcı tarafından 06.11.2003 tarihinde son kez kaydedildiği, şirket isminin ismailtas olduğu 
tespit edilmiştir. 

Dosyada mevcut “ofk” isimli, T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 4 NCÜ 
ANA JET ÜS KOMUTANLIĞI AKINCI/ANKARA başlıklı, “Özel Filo K.lığının 
Yedeklenmesi.” konulu, MART 2003 tarihli ÇOK GİZLİ gizlilik dereceli, 
HV.PLT.KUR.ALB. İSMAİL TAŞ’a hitaben yazılmış, 143 ncü Filo Komutanı Hv.Plt.Kur.Yb 
Mehmet ELDEM adına imzaya açılmış belge içeriğinin; Özel Filo K.lığının ayrık yapısı 
dolayısı ile personel bütünlüğünün sağlanmadığı bu nedenle yeni kurulacak Özel Filo 
Komutanlığının 141 nci Filo K.lığı bünyesinde oluşturulmasının, 141 nci Filo K.lığına görev 
alacak personelin Oraj Harekat ihtimalat planında görev alabilecek personelden seçilerek 
atamalarının yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir. Arz ederim. Şeklinde olduğu 
görülmüştür. 

Belgenin teknik özellikleri incelendiğinde, mehmeteldem isimli kullanıcı tarafından 
24.03.2003 tarihinde oluşturulduğu ve aynı kullanıcı tarafından 25.03.2003 tarihinde son kez 
kaydedildiği, şirket isminin M.ELDEM olduğu tespit edilmiştir. 

Dosyada mevcut “devirteslim” isimli, “İhtimalat Planı.” konulu KASIM 2003 tarihli, 
ÇOK GİZLİ gizlilik dereceli, T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 6 NCI ANA 
JET ÜS KOMUTANLIĞI BANDIRMA / BALIKESİR başlıklı HAVA PİLOT 
TÜMGENERAL BİLGİN BALANLI’ya hitaben yazılmış, 6 ncı Ana Jet Üs Hrk.K. Hava 
Pilot Kurmay Albay N.Güngör KURUBAŞ adına imzaya açılmış, ekinde Eylem Planı yer 
aldığı belirtilen belge içerisinde; 

1. Oraj Hava Harekat İhtimalat planına ilişkin bilgilerin bulunduğu dosyalar 
Hv.Plt.Tuğg. Beyazıt KARATAŞ’tan teslim alınmıştır.  

2. Yapılacak faaliyetlere ilişkin eylem planı EK’tedir. Arz ederim.” şeklinde ibarelerin 
yer aldığı görülmüştür. Belgenin teknik özellikleri incelendiğinde Gungor KURUBAS isimli 
kullanıcı tarafından 18.11.2003 tarihinde oluşturulduğu, aynı kullanıcı tarafından 18.11.2003 
tarihinde son kez kaydedildiği, şirket isminin KURUBAS olduğu tespit edilmiştir 

Bu belgeler ve belgelerde yer alan bilgilerden hareketle; İbrahim FIRTINA’nın 10 
Şubat 2003 tarihli sözlü emri ile ihtimalat planı hazırlık çalışmalarının başladığı, bu emirden 
önceki süreçte Bilgin BALANLI’nın Oraj Harekat Planı kapsamında görevli olduğu ancak bu 
emir ile birlikte Oraj Harekat Planına ilişkin çalışmalarını ilgili kişiye devrederek Oraj 
Harekat Planı ihtimalat planları hazırlanmasından sorumlu olduğu, 2003 yılı Şubat ayı 



57 

içerisinde ihtimalat planı hazırlama grubunu oluşturarak İbrahim Fırtına’ya bildirdiği, Bilgin 
Balanlı’nın 03 Mart 2003 tarihli sözlü emri doğrultusunda, Oraj Hava Harekat Planının 
uygulanamaması veya başarısız olması durumunda uygulanacak tedbirleri içeren ihtimalat 
planlarının oluşturulmaya başlandığı, Oraj Harekat Planı’nın uygulanamaması veya 
başarısızlıkla sonuçlanması durumunda, yeniden yapılanma, yeni plan hazırlama, muhtemel 
soruşturmaları boşa çıkarmak için soruşturma komisyonlarında yer alma ve kamufle olup 
planı engelleyenlerin yanında gözükme, planın gizliliğini koruması durumunda ise planı 
tekrar hayata geçirme ve plana muhalif olanları tasfiye etme gibi stratejilerin belirlendiği, 
ihtimalat planı kapsamında askeri hakim ve savcılar ile ilgili de durum belirleme çalışmaları 
yapıldığı, planın sekteye uğraması ihtimalinin TSK içerisindeki plan karşıtlarınca 
olabileceğine dair değerlendirmelerin yapıldığı, mevcut hükümetin de söz konusu 
müdahaleden haberinin olabileceği dikkate alınarak ihtimalat planı içerisinde hükümete yakın 
gözüken personelin kullanılmasının planlandığı, ihtimalat planında yer alacakların Oraj 
Harekat Planında yer alacaklar tarafından bilinmesinin istenmediği, Oraj Harekat Planı’nın 
başarısızlığa uğraması durumunda ne tür hukuki sonuçlar oluşabileceğine yönelik olarak da 
bilgi alış verişlerinin olduğu, buna göre ilk olarak planın inkar edilmesi, soruşturmanın 
derinleşmesi halinde ise planın aleyhine görüş bildirilmesi hal tarzlarının belirlendiği, ayrıca 
Kasım 2003 tarihi itibariyle ihtimalat planına ilişkin belgelerin el değiştirdiği anlaşılmıştır.  

 
 bb- Suga Harekat Planı İle İlgili Deliller 

 Hakan BÜYÜK’e ait SANDİSK marka flash bellek içerisindeki DOSYALARIM\ 
DZKK DAN GELENLER isimli klasörlerde, “TRANSFER”, “Personel Görevlendirme”, 
“HvKoor.”, “havkom koordine”, “DzKdan_istekler”, “Baskı” isimli 6 adet word belgesi ile 
İKK Güvenlik Brifingi ve Hukuk Koruması isimli klasörlerin olduğu, İKK Güvenlik Brifingi 
isimli klasör içerisinde “Güvenlik Tedbirleri Emri” ve “Güvenlik Tedbirleri Takdim Metni” 
isimli iki adet word belgesi ile “Güvenlik Brifingi.ppt.” isimli bir adet Powerpoint belgesinin, 
Hukuk Koruması isimli klasörlerde, “EK-A 926 Teklifler”, “K.na Bilgi Notu”, “KALKAN” 
isimli 3 adet word belgesinin olduğu, dolayısıyla DZKK DAN GELENLER isimli dosya 
içerisinde Suga Harekat planı ile ilgili oldukları anlaşılan toplam 11 word belgesi ve 1 adet 
powerpoint belgesi olduğu,  

“KALKAN” ve “Güvenlik Brifingi.ppt.” belgeler haricindeki diğer 10 (on) adet word 
belgesinin DOSYALARIM\BİLVANİS ÇİFTLİĞİ\ESKİŞEHİR isimli sıralı klasörler 
içerisinde de yer aldığı görülmüştür. 

Dosyada mevcut “DzKdan_istekler.doc” isimli, BİLGİ NOTU başlıklı, GİZLİ ibareli, 
NİSAN 2003 tarihli, Dz.K.K.lığı Yeniden Yapılandırma Çalışmaları konulu, EK-A (Hukuk 
Koruması) ve EK-B (İKK Güvenlik Brifingi) isimli iki adet eki olduğu belirtilen Donanma 
Komutanı Oramiral Özden ÖRNEK  adına imzaya açılmış olan belge içeriğinin; 

1. Dz. K.K.lığının yeniden yapılandırılması faaliyetlerinde istenen seviyeye 
ulaşılamaması durumunda; adli ve idari konularda oluşabilecek güçlüklere karşı, koruyucu 
tedbir olarak en kötü senaryolar dikkate alınarak yapılan mevzuat çalışmaları EK-A’da 
gönderilmiştir. 

2.  Ayrıca, Koruyucu Güvenlik Önlemleri konusunda hazırlanan güvenlik brifingi 
istifade edilmek üzere EK-B’de gönderilmiştir. Rica ederim.” şeklinde olduğu görülmüştür. 
Belgenin teknik özellikleri incelendiğinde Ahmet DİKMEN isimli kullanıcı tarafından 
04.04.2003 tarihinde oluşturulduğu, Cem Gurdeniz isimli kullanıcı tarafından 05.04.2003 
tarihinde son kez kaydedildiği, şirket isminin DZ. K.K. şeklinde olduğu tespit edilmiştir.  

DOSYALARIM\ DZKK DAN GELENLER isimli klasörlerde yer alan 
“DzKdan_istekler.doc” isimli belgenin hitap kısmında herhangi bir ibare olmamasına rağmen 
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DOSYALARIM\BİLVANİS ÇİFTLİĞİ\ESKİŞEHİR isimli sıralı klasörler içerisinde de yer 
alan “DzKdan_istekler.doc” isimli belge incelendiğinde bu belgenin hitap kısmında 
Hv.Plt.Tümg. Bilgin BALANLI isminin olduğu görülmüştür. 

Yukarıda bulundukları dosya konumları izah edilen “KALKAN.doc”, “K.na Bilgi 
Notu.doc” ve “EK-A 926 Teklifler.doc” isimli belgelerin “DzKdan_istekler.doc” isimli 
belgenin EK-A’sı olan Hukuk Koruması ekini, “Güvenlik Tedbirleri Emri.doc”,  “Güvenlik 
Brifingi.ppt”, “Güvenlik Tedbirleri Takdim Metni.doc” isimli belgelerin ise 
“DzKdan_istekler.doc” isimli belgenin, EK-B’si olan İKK Güvenlik Brifingi ekini 
oluşturdukları anlaşılmıştır. 

Dosyada mevcut “KALKAN.doc” isimli, T.C. DENİZ KUVVETLERİ 
KOMUTANLIĞI DONANMA KOMUTANLIĞI GÖLCÜK/KOCAELİ başlıklı, GİZLİ 
ibareli, AD.MÜŞ.: 7400- -03 sayılı, MART 2003 tarihli, Önleyici Hukuki Tedbirler konulu, 
Donanma Komutanı Oramiral Özden ÖRNEK adına imzaya açılmış olan belge içeriğinin; 
 “1.SUGA Harekat Planı ve Dz. K.K.lığının yeniden yapılandırılması faaliyetlerinin 
istenilen seviyeye ulaşmadığı, iç tehdit unsurları üzerindeki etkinin tam olarak sağlanamadığı 
tespit edilmiştir. 

2. Bu kapsamda adli ve idari konularda oluşabilecek güçlüklere karşı, koruyucu 
tedbir olarak en kötü senaryo dikkate alınarak planlama yapılacaktır. 

3. Hazırlanacak en kötü senaryolara yönelik alınması gereken hukuki tedbirlerin 
tespit edilmesi maksadıyla aşağıdaki çalışma grubu teşkil edilmiştir.  

4. Çalışma grubunca öncelikle her bir senaryo için alınacak hukuki tedbirler 
belirlenerek yol haritası tespit edilecek ve müteakiben tüm alt konulara ilişkin detaylı 
çalışmalar yapılacaktır. Rica ederim.” şeklinde olduğu, ayrıca belge sonunda MEVZUAT 
ÇALIŞMA GRUBU başlığı altında; Hak. Yb. A.Cengiz ŞİRİN, Hak. Bnb. Cumhur 
ERYÜKSEL, Hak. Bnb. Tanju ÜNAL, Hak. Yzb. Tülay DELİBAŞ ve Hak. Kd. Ütğm. 
Doğan UYSAL şeklinde 5 (beş) kişiye ait isimlerin yer aldığı görülmüştür. Belgenin teknik 
özellikleri incelendiğinde  onur uluocak, isimli kullanıcı tarafından 26.03.2003 tarihinde 
oluşturulduğu Cem Gurdeniz isimli kullanıcı tarafından 26.03.2003 tarihinde son kez 
kaydedildiği tespit edilmiştir.  

Dosyada mevcut “K.na Bilgi Notu.doc” isimli, BİLGİ NOTU başlıklı, GİZLİ ibareli, 
NİSAN 2003 tarihli, “926 sayılı TSK Personel Kanunu”nun ilgi tutulduğu, Mevzuat Çalışma 
Grubu konulu, Kanun Tasarı Taslakları isimli 1 (bir) adet eki olduğu belirtilen Hak. Yb. 
A.Cengiz ŞİRİN adına imzaya açılmış belge içeriğinin; 
1. İlgi Kanun’un 65’nci maddesine eklenecek bent ile, herhangi bir dava nedeniyle 
soruşturma veya kovuşturmasının devamı süresince açığa çıkarılan, tutuklananların emekli 
edilmemesi ve hak kayıplarının en aza indirilmesi amaçlanmıştır. 
2. İlgi Kanun’un 49’ncu maddesi (c) bendine eklenecek paragraf ile, arzu edilen personelin 
terfilerinin gerçekleştirilememesi sonrasında AYİM kanalı kullanılarak terfi ettirilmelerine 
general-amiral kontenjanı konusunda problem teşkil edebileceği değerlendirilen hususların 
ortadan kaldırılması amaçlanmıştır. Arz ederim. ibarelerinin olduğu görülmüştür. Belgenin 
teknik özellikleri incelendiğinde TANJU ÜNAL isimli kullanıcı tarafından 04.04.2003 
tarihinde oluşturulduğu, Cem Gurdeniz isimli kullanıcı tarafından 05.04.2003 tarihinde son 
kez kaydedildiği, belgenin dijital kullanıcı yollarında Cem Gurdeniz, TANJU ÜNAL, 
CUMHUR ERYÜKSEL ve A.CENG0Z ^0R0N kullanıcı isimlerinin yer aldığı tespit 
edilmiştir.  
 Dosyada mevcut “K.na Bilgi Notu.doc” isimli belgenin eki olduğu anlaşılan “EK-A 
926 Teklifler.doc” isimli, 926 SAYILI TSK PERSONEL KANUNU TASARI TASLAĞI 
KARŞILAŞTIRMA CETVELİ başlıklı, GİZLİ ve EK-A ibareli, Hak. Bnb. Tanju ÜNAL 
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adına imzaya açılmış olan belgede, TSK Personel Kanunu içerisinde yer alan bazı maddeler 
ile bu maddelerle ilgili teklif edilen değişikliklerin ve bu değişikliklere gösterilen gerekçelerin 
yer aldığı,  

Kanunun 65. Maddesine eklenmesi teklif edilen “ı” fıkrasının “Soruşturma veya 
kovuşturma geçirmesi nedeniyle terfi edemeyen subay ve astsubaylardan; açığa çıkarılan, 
tutuklanan veya tahliye edilenler hakkında, davaları neticeleninceye kadar, bu Kanunun 
32’nci maddesinin (b) bendinde yer alan en çok rütbe bekleme süreleri ile 5434 sayılı T.C. 
Emekli Sandığı Kanununun 40’ncı maddesinde belirtilen rütbe karşılığı yaş hadleri 
uygulanmaz. Bunlar azami olarak emsali neşetlilerin Silahlı Kuvvetlerdeki görev süresi kadar 
Silahlı Kuvvetlerde kalabilirler.” şeklinde olduğu ve gerekçesinin “Soruşturma veya 
kovuşturmasının devamı süresince açığa çıkarılan, tutuklananların hak kayıplarının en aza 
indirilmesi amaçlanmıştır.” olarak belirtildiği, 

Kanunun 49. Maddesinin “c” fıkrasına “Yargı kararıyla bir üst rütbeye yükselen albay 
ve general – amirallerin terfi işlemlerinde (b) bendinde gösterilen miktarlar dikkate alınmaz.” 
şeklinde ibarelerin eklenmesinin teklif edildiği, gerekçesinin “Kazai kararlarla terfiine karar 
verilen albay, general ve amirallere ilişkin kararın uygulanmasını düzenlemek ve bahse konu 
personelin mağduriyetinin önlenmesini sağlamaktır.” olarak belirtildiği görülmüştür. 
Belgenin teknik özellikleri incelendiğinde Dogan UYSAL isimli kullanıcı tarafından 
03.04.2003 tarihinde oluşturulduğu,  Cem Gurdeniz isimli kullanıcı tarafından 05.04.2003 
tarihinde son kez kaydedildiği belgenin dijital kullanıcı yollarında Dogan UYSAL, Tülay, 
TANJU ÜNAL, A.CENG0Z ^0R0N ve Cem Gurdeniz kullanıcı isimlerinin yer aldığı tespit 
edilmiştir. 

Dosyada mevcut “Güvenlik Tedbirleri Emri.doc” isimli, T.C. DENİZ KUVVETLERİ 
KOMUTANLIĞI DONANMA KOMUTANLIĞI GÖLCÜK/KOCAELİ başlıklı, GİZLİ 
ibareli, İSTH.   : 3570- -02 sayılı, KASIM 2002 tarihli, Koruyucu Güvenlik Onlemleri 
konulu, “Güvenlik Brifingi” şeklinde 1 adet ekten oluşan, Dağıtım-Gereği bölümünde 
“Ankara Birlik K.lığı, İzmir Birlik K.lığı, İstanbul Birlik K.lığı” ibarelerinin yer aldığı, 
Donanma Komutanı Oramiral Özden ÖRNEK adına imzaya açılmış belge içeriğinin;  
1. Türk milletinin tüm güçlükleri yenerek çağdaşlaşma hedefine ulaşmasını ve milli 
mutabakatı sağlamak üzere Batı Eylem Planı kapsamında geliştirilen ve etkilerinin bin yıl 
sürmesi öngörülen laik, demokratik Cumhuriyetin yaşatılması faaliyetlerinin arzu edilen 
düzeyde gelişmediği, dolayısıyla iç tehdit unsurları üzerindeki tesirin tam olarak 
sağlanamadığı tespit edilmiştir. 
2. Mevcut durum ve elde edilen tecrübeler dikkate alındığında; planlama, eylem ve yeniden 
yapılanma süreçlerinde risklerin asgari seviyede tutulması sağlanacaktır. Bu kapsamda;  
 a. Çalışmalarda bilmesi gereken prensibine uyulacak ve azami gizlilik sağlanacak, 
tüm faaliyetlerde fiziki tedbirler alınacak, personel, doküman, bilgi sistemleri ve muhabere 
güvenliğine azami özen gösterilecek, 
 b. Alternatif koruyucu tedbirlere yönelik olarak adli ve idari konularda 
karşılaşılabilecek güçlüklere karşı en kötü senaryo planlamaları yapılacaktır. 
3. Koruyucu Güvenlik Önlemleri konusunda hazırlanan Ek’teki güvenlik brifingi, yeniden 
yapılanma sürecinde öncelikli ve özellikli görevlendirilecek personele tebliğ edilecek ve icra 
edilecek faaliyetlerde brifingde belirtilen hususlara azami özen gösterilecektir. Rica 
ederim.şeklinde olduğu görülmüştür. Belgenin teknik özellikleri incelendiğinde Nejat 
AKGÜNER isimli kullanıcı tarafından 04.11.2002 tarihinde oluşturulduğu Cem Gurdeniz 
isimli kullanıcı tarafından 04.11.2002 tarihinde son kez kaydedildiği tespit edilmiştir.  
 Dosyada mevcut “Güvenlik Tedbirleri Emri.doc” isimli belgenin eki olduğu anlaşılan 
“Güvenlik Brifingi.ppt” isimli, DONANMA KOMUTANLIĞI ibareleri ile başlayan 27 
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slaytlık ppt sunusu içerisinde; İKK Ve Güvenlik Tedbirleri başlığı altında Giriş, Genel 
Güvenlik İlkeleri, Fiziki Güvenlik, Personel Güvenliği, Doküman Güvenliği, Muhabere 
Güvenliği, Bilgi sistem Güvenliği alt başlıklarının olduğu ve söz konusu slaytın Balyoz 
Güvenlik  Harekat Planı kapsamında belirlenen öncelikli ve özellikli personele özel olarak 
hazırlandığı anlaşılmıştır. Sunum içerisinde özetle;  

Giriş başlığı altında; Türk Milletinin tüm güçlükleri yenerek çağdaşlaşma hedefine 
ulaşmasını ve milli mutabakatı sağlamak üzere Batı Eylem Planı kapsamında geliştirilen ve 
etkilerinin bin yıl sürmesi öngörülen laik, demokratik Cumhuriyetin yaşatılması 
faaliyetlerinin arzu edilen düzeyde gelişmediği, dolayısıyla iç tehdit unsurları üzerindeki 
tesirin tam olarak sağlanamadığı tespit edilmiştir. 

Mevcut durum ve elde edilen tecrübeler dikkate alındığında; planlama, eylem ve 
yeniden yapılanma süreçlerinde risklerin asgari seviyede tutulması gerektiği 
değerlendirilmektedir. 

Yeniden milli mutabakatı sağlama maksadıyla yapılan çalışmalarda öncelikli ve 
özellikli olarak görevlendirilecek personelin İKK ve güvenlik tedbirleri konusuna azami önem 
göstermesi gerekmektedir. 

Görevli tüm personel yönerge ve usullerimizde belirtilen tedbirlere ilave fiziki, 
personel, doküman, muhabere ve bilgi sistem güvenliğine ilişkin tespit edilen ve müteakip 
yansılarda anlatılacak tedbirleri uygulayacaktır. Yapılan uygulamalara ilişkin emare 
verilmeyecek ve tüm faaliyetler doğal seyrinde olduğu gibi davranılacaktır.  

… 
Fiziki Güvenlik başlığı altında; Disket, taşınabilir (removable) disk, CD-ROM, basılı 

doküman gibi taşınabilir bilgi saklayan ortamlar kullanılmadıklarında bilgisayar, masa 
üzerinde veya açıkta bırakılmayacak, gizlilik derecesine uygun olarak kilit altında kasalarda, 
gizli bölmelerde veya ilgili personelin üzerinde bulundurulacaktır. 

Taşınabilir veri depolama ortamlarının kaybolması, çalınması, ele geçirilmesi 
ihtimaline karşın; Birlik kayıtlarına girmemesi sağlanacak,   Muhakkak alternatif bir yedek 
bulundurulacak,   Periyodik olmayan zamanlarda imha ve yenileme yapılacaktır. 

Personel güvenliği başlığı altında, Müzahir personel ve Öncelikle görevlendirilecek 
personel, 

Doküman güvenliği başlığı altında; Yapılan yazışmalarda karşılıklı güvenlik 
kontrolü sağlanması maksadıyla özel kod uygulaması yapılacaktır. Bu kapsamda belirlenen 
hata-kod tablosu kullanılacaktır. Hata-kod tablosu sayesinde güvenliğin kontrolüne ilaveten 
kapalı mesaj iletimi de sağlanacaktır.” şeklinde ibarelerin yer aldığı, ayrıca bu başlık altında 
oluşturulan hata kod tablosunda; 

Tarih, Konu ve Numarası kısımlarındaki hatanın; Sadece güvenlik kontrolü. (Alındı 
teyitli.) amacı ile yapıldığı, 

Rütbe, Ad Soyad kısmında yapılan hata İmza Bloğunda ise “Amirlerime ilişkin 
problem/baskı var.” anlamına geldiği, Metin içinde ise “Bahse konu personelden 
kaynaklanan problemler var.” anlamına geldiği, 

İlgi kısmında yapılan hatanın; “Karşılıklı çalışılan makama ilişkin koordine problemi 
var.” anlamında olduğu, 

Görev kısmındaki hatanın “Bahse konu personelin görevden kaynaklı problemleri 
nedeniyle  ivedi değişiklik talebi var.” anlamına geldiği, 

Ekte yapılan hatanın “Bilgilerden teyit edilemeyenler var.” anlamında olduğu,  
Adreste yapılan hatanın da sadece güvenlik kontrolü için yapıldığının açıklandığı, hata 

kod tablosunun yer aldığı slaytın notlar sayfasında da hata kod tablosuna ilişkin, 
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Doküman güvenliği kapsamındaki özel kod uygulamasında yazışmalar üzerinde 
yapılacak yansıda belirtilen hatalar ve anlamları tablosu kullanılacaktır. Örnek olarak 
doküman üzerinde Ek bölümünde yapılan bir hatanın dokümanın Ekindeki “Bilgilerden teyit 
edilemeyenler olduğunu göstermekte muhtemelen 3.şahıslardan alınan duyumlarla elde 
edildiğini göstermektedir.” veya imza bloğundaki personelin adı, soyadı veya rütbesindeki bir 
hata o personelin amirlerine ilişkin problem/baskı olduğunu ve icra edeceği faaliyetlerde 
hareket kabiliyetinin kısıtlandığını göstermektedir. Ayrıca hazırlanan yazılarda sızma 
ihtimaline karşı tarih, ve konu numarası ile adres kısımlarında hatalar yapılacaktır. Bu 
uygulama özellikle öncelikle görevlendirilmiş kurye kullanılmadığında muhakkak 
yapılacaktır.” şeklinde açıklamanın bulunduğu, ayrıca sonraki slaytta detaylı uygulama 
emrinin daha sonra yayınlanacağının belirtildiği, 

Yine doküman güvenliği başlığı altında, alındı raporları talep edilmeyeceği, 
gönderilmeyeceği ve kayıt defteri vb. arşiv tutulmayacağının belirtildiği, 

Bilgi Sistem Güvenliği başlığı altında;  
 Planlama faaliyetlerinin güvenli ve planlandığı şekilde icra edilebilmesi maksadıyla 
gerekmedikçe tahsisli bilgi sistem donananımı haricinde donanım kullanılmayacak, 
 İhtiyaç halinde kullanılacak donanım olarak birlik donanımı yerine kişisel donanım 
tercih edilecektir. 

… 
Bilgi sistem güvenliği konusunda şüphe oluştuğunda kullanılan yazılım ve sistem 

tarih/saatinde belirsiz aralıklarla değişiklikler yapılacaktır.” şeklinde ibarelerin yer aldığı 
görülmüştür. 

Belgenin teknik özellikleri incelendiğinde Ayhan Ustbas isimli kullanıcı tarafından 
24.10.2002 tarihinde oluşturulduğu, Cem Gurdeniz isimli kullanıcı tarafından 05.11.2002 
tarihinde son kez kaydedildiği şirket isminin DenizKuvvetleriKomutanlığı şeklinde olduğu 
tespit edilmiştir. 

Yukarıdaki belgede de ayrıntılı olarak belirtildiği üzere Hakan Büyük’ten elde edilen 
belgelerde hata kod tablosunun uygulanmış olabileceği değerlendirilmiştir. 

Dosyada mevcut “Güvenlik Tedbirleri Takdim Metni.doc” isimli, GİZLİ ibareli ve 
Albay AKGÜNER. İKK ve Güvenlik Tedbirleri konulu takdimi perdede görülen başlıklar 
altında, gizli gizlilik derecesinde, 10 dakika süre ile arz edeceğim.” ibareleri ile başlayan 
belgenin, yukarıda izah edilen sunumun metin hali olduğu anlaşılmıştır. Belgenin teknik 
özellikleri incelendiğinde Ayhan Ustbas isimli kullanıcı tarafından 23.10.2002 tarihinde 
oluşturulduğu, Cem Gurdeniz isimli kullanıcı tarafından 05.11.2002 tarihinde son kez 
kaydedildiği tespit edilmiştir. 

Dosyada mevcut “Personel Görevlendirme.doc” isimli, BİLGİ NOTU başlıklı, GİZLİ 
ibareli, OCAK 2003 tarihli, Plan Çalışmaları Personel Görevlendirilmesi konulu, Donanma 
Komutanı Oramiral Özden ÖRNEK  adına imzaya açılmış belge içeriğinin; 
1.  1 nci Taktik Hava Kuvveti Komutanlığı’nda devam eden ORAJ Hava Harekat Planı 
hazırlık çalışmaları ve yeniden yapılandırma faaliyetleri kapsamında aşağıda açık kimliği 
yazılı personel koordinatör olarak yetkilendirilmiştir. 
2. Ayrıca söz konusu çalışmalarda Gölcük/KOCAELİ-Eskişehir ve Ankara-Eskişehir arasında 
gerçekleştirilecek kurye hizmetlerinin güvenli bir şekilde yürütülmesi maksadıyla aşağıda açık 
kimliği yazılı personel özel kurye olarak görevlendirilmiştir. Arz/Rica ederim.” Şeklinde 
olduğu ayrıca belgenin en alt kısmında kurye ve koordinatör olarak görevlendirildikleri 
belirtilen Dz. Kur. Kd. Alb. Cem GÜRDENİZ 1979-4804 Koordinatör (Gölcük/KOCAELİ), 
Dz. Kur. Kd. Alb. A.Sinan ERTUĞRUL 1980-4919 Koordinatör (Ankara), Dz. Kur. Bnb. 
Rafet OKTAR 1990-6526 Özel Kurye (Ankara), Dz.Kd.Yzb. Ahmet DİKMEN 1990-6532 Özel 
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Kurye (Gölcük/KOCAELİ)” şeklinde isimlerin yer aldığı görülmüştür. Belgenin teknik 
özellikleri incelendiğinde, Sinan TOPUZ isimli kullanıcı tarafından 02.01.2003 tarihinde 
oluşturulduğu Cem Gurdeniz isimli kullanıcı tarafından 02.01.2003 tarihinde son kez 
kaydedildiği tespit edilmiştir. Bu yönde Balyoz Güvenlik Harekat planının eki olan Oraj 
harekat planının 4.kısmında yer alan idari ve lojistik başlığında altında “ İrtibat personeli ve 
özel kuryelerin istenilen yerde olabilmeleri için amirleri tarafından görevlendirme yapmaları 
sağlanacaktır.” dendiği, bu belgenin de plan doğrultusunda tanzim edildiğinin anlaşıldığı. 
 Dosyada mevcut “TRANSFER.doc” isimli, Dz.Kur.Kd.Bnb.Mehmet ÖRGEN adına 
imzaya açılmış Sn. Komutanım ibareleri ile başlayan belge içeriğinin; “Operasyonel Timlerin 
faaliyetleri için Ali TÜRKŞEN Yarbay’ın talep ettiği 17 adet GLOCK marka tabanca için 
gerekli araştırma yapılmış ve arzu edilen tarihte temin etmek üzere anlaşma yapılmıştır. Hava 
Kuvvetleri K.lığı ile koordine etmenizi müteakip bildireceğiniz personele teslim edilerek ilk 
kurye uçağı ile gönderilmeye hazırdır. Arz ederim.” şeklinde olduğu görülmüştür. Belgenin 
teknik özellikleri incelendiğinde orgen isimli kullanıcı tarafından 11.12.2002 tarihinde 
oluşturulduğu, Cem Gurdeniz isimli kullanıcı tarafından 30.12.2002 tarihinde son kez 
kaydedildiği tespit edilmiştir. Belgenin dijital kullanıcı yollarında F OGUTCU isimli bir 
kullanıcı isminin de yer aldığı tespit edilmiştir. 
 Dosyada mevcut “Baskı.doc” isimli, BİLGİ NOTU başlıklı, GİZLİ ibareli, 27 
ARALIK 2002 tarihli, Teklif konulu,  TCG YILDIZ Komutanı Dz. Kur. Kd. Bnb. Servet 
BİLGİN adına imzaya açılmış olan belge içeriğinin; 
1.Gözetim altına alınacak hassas şahısların (bürokrat/yerel yönetici/medya mensubu vb.) 
Yassıada ve İmralı Ada’ya transfer edilerek gözetim süresince bahse konu adalarda 
tutulmasına ilişkin detaylı planlamaları yapmak üzere İstanbul Jandarma Bölge K.lığında 
yapılan çalışmalara TCG YILDIZ II. K. Dz.Kd.Ütğm. Levent TEZCAN (1994-7325) iştirak 
etmektedir. 
2. Toplantılar ve bölgede yapılan incelemeler neticesinde bahse konu harekatın icrası 
esnasında sivil itaatsizliğe karşı halkın baskı altında tutulması maksadıyla, Hava Kuvvetleri 
K.lığı unsurları tarafından ses duvarını aşarak gösteri uçuşu yapılmasının faydalı olacağı 
değerlendirilmektedir. Arz ederim.” şeklinde olduğu görülmüştür. Belgenin teknik özellikleri 
incelendiğinde Servet Bilgin isimli kullanıcı tarafından 27.12.2002 tarihinde oluşturulduğu, 
Cem Gurdeniz isimli kullanıcı tarafından son kez kaydedildiği tespit edilmiştir. Yine bu 
yönde 05-07.03.2003 tarihinde yapılan plan seminerinde Albay Emin 
KÜÇÜKKILIÇ’ın;“…Sıkıyönetim komutan yardımcılıklarınca personel tehdit eden 
potansiyel tehdit eden şahıslar gözaltına alınacaktır. Bu şahısların gözaltına alınması için 
timler teşkil edilecek bunların her sıkıyönetim komutan yardımcılığı için belli yerlerde 
gözaltında tutulması planlanacaktır…” şeklinde beyanlarının olduğu görülmektedir. Balyoz 
Güvenlik  Harekat Planı içerisinde; “…Teşkil edilecek olan …gözaltı timleri…” şeklinde 
kategoriler arasında gözaltı timlerinin de olduğu görülmektedir. Belgede geçen halkın baskı 
altında tutulmasına yönelik ise seminerde Şükrü SARIIŞIK’ın; “Tamam. O çerçevede aldım 
ben. Tamam. Şimdi komutanım ordu karar şurada ordu komutanı olarak şuna karar vermek 
lazım. Şimdi ortada son derece önemli bir tehdit var. Buradaki bir başarı sadece İstanbul’la 
sınırlı kalmayacak bunu gözleyenler bekleyenler var ve buradaki hareketin başarısına bağlı 
olarak İç Anadolu’da Türkiye’nin genelinde bazı bölgelerde bu olaylar tırmanma 
gösterebilecek. Onun için buradaki hareketin süratle bastırılması birinci prensiptir. Bunun için 
ben 2. ve 5. Kolordu komutanlıklarımız dâhil olmak üzere benim için 2. Öncelik dış tehdide 
müdahale etmektir. Ben önce iç tarafı halletmek durumundayım.  Onun için bu biraz önce 
ifade edilen seferde kurulacak birliklerle falan bu işin halledilmesi mümkün değil. Onun için 
ben 2. ve 5. Kolordu komutanlığından yeterli emniyet tedbirlerini alabilecek bütün 
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birliklerimi oraya görevlendiririm. Onun dışındakilerin tamamını buraya getiririm getiririm. 
İstanbul’un üzerine çökerim. Ve belediye başkanıymış, yok ondan sonra savcıymış, hâkimmiş, 
kaymakammış, bu konuya olumsuz bakan tablolarda yer alan insanları gerekirse belediye 
başkanlıkları komutanları o görev de uhdesinde olacak şekilde görevlendirmek suretiyle ve 
ağır bir baskı ve biraz evvel ifade ettiği gibi ben tabi komutan arkadaşıma katılıyorum ama 
bir yerde de hani karşımıza halkı almak meselesi ayrı bunlar kararlarını vermişlerdir bu ülkeyi 
bölecek parçalayacaklardır ve ülkeyi başka bir rejimin içerisine taşıyacaktır. Böyle kararlı 
olan bir halka karşı da acımasızca hareket etmek bizim görevimizdir. Onun için bütün 
unsurlarımı buraya getirmek suretiyle burayı kısa süre içerisinde temizler ondan sonra 
komutanlığın değerlendirmesine göre üst komutanlığın verecekleri emre göre dışarıya 
yapacağımız müdahaleyi tekrar ikinci etapta alabileceğimi düşünüyorum. Arz etmek istediğim 
küçük birliklerle çünkü çok geniş bir bölge İstanbul’da hepimiz yaşıyoruz. O kontrol 
noktalarına bir anda tırmanmış halk galeyana gelmiş büyük kitleler harekete geçmiş bizim bu 
birliklerimizle kontrole almamız altına almamız mümkün değil 50 tane sokak var  bir 
bölgenin içerisinde kaybolur gider yani bu konuda biraz daha zecri tedbirler almak suretiyle 
sürat…”şeklinde beyanlarının olduğu görülmektedir. 
 Dosyada mevcut “HvKoor..doc” isimli, BİLGİ NOTU başlıklı, GİZLİ ibareli, ŞUBAT 
2003 tarihli, ORAJ Hava Harekat Planı konulu, Dz. Kur. Kd. Alb. Cem GÜRDENİZ adına 
imzaya açılmış olan belge içeriğinin;  
1. ORAJ Hava Harekat Planı gereğince; 
      a.Hv. K.K.lığının Ege Denizi’ndeki uçuşların sayısını artıracağı,  
     b.Türk savaş uçaklarının Yunanistan tarafından engellendiği ve taciz edildiğinin gündeme 
getirileceği, 
     c.Dz. K.K.lığı ile Ege Denizi’nde müşterek eğitimler icra edileceği, bildirilmiştir. 
2. Yukarıdaki faaliyetlere yönelik olarak Hv. K.K.lığı ile icra edilecek müşterek eğitimlere 
ilişkin görüş ve önerilerin 6 Mart 2003 tarihine kadar bildirilmesini, Arz ederim.” şeklinde 
olduğu görülmüştür. Belgenin teknik özellikleri incelendiğinde Ahmet DİKMEN isimli 
kullanıcı tarafından 24.02.2003 tarihinde oluşturulduğu Cem Gurdeniz isimli kullanıcı 
tarafından 24.02.2003 tarihinde son kez kaydedildiği tespit edilmiştir. Yine bu yönde 05-
07.03.2003 tarihli plan seminerinde Çetin DOĞAN ve Kuzey Deniz Saha K.lığından Albay 
Fazıl BİLEN arasında geçen diyalogda; Çetin DOĞAN’ın; “Şimdi tabi bir gerginlik var. 
Gerginlik egede. Ve Türk Yunan İlişkilerinde bir bozukluk var. Ama kontrollü bir tırmanma ve 
savaş istemiyoruz. Ama deniz kuvvetlerimizde alarm verdik yani. Belli bir şekilde hem 
bekasını sağlama hem belli görevleri yerine getirme bakımından tertip ve tedbirler içerisinde. 
Bu arada da bu arada sizin kuzey deniz saha komutanlığı olarak şey içerisinde şimdiye kadar 
ki planlarda…” dediği, aynı şekilde Suga Harekat Planında Vazife başlığı altında; “…SUGA 
Komutanlığı tarafından, Sıkıyönetim Kanunu’nda belirtilen yetkileri kullanarak iç tehditle 
mücadeleyi kolaylaştırmak üzere kısmi seferberlik ilan edilmesi maksadıyla; 
EGAYDAAK’larda Yunanistan’ın Türkiye aleyhine fiili uygulamaların engelleneceği, Ege 
Denizi’nde icra edilen tatbikatlarda Yunanistan ile çatışmaya varmayan gerginliği 
tırmandırıcı durumların oluşturulacağı, Yunan Adalarının 6-12 mili arasında sancak/varlık 
gösterileceği, Emredildiğinde Yunan unsurlarına karşı Ege ve Doğu Akdeniz’de caydırıcı ve 
zorlayıcı tedbirler alarak krizin tırmandırılmasına yönelik faaliyetler icra edileceği” ifade 
edilmektedir. Bu şekilde Balyoz Güvenlik  Harekat Planı çerçevesinde Yunanistan ile savaş 
boyutuna ulaşmayacak gerginliğin tırmandırılarak  istenilen amaca ulaşılmaya çalışıldığı ve 
bu yönde yazışmaların yapıldığının anlaşıldığı. Yine aşağıdaki belgenin de Balyoz Güvenlik  
Harekat Planı çerçevesinde şüpheliler tarafından oluşturulduğu 
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 Dosyada mevcut “havkom koordine.doc” isimli, BİLGİ NOTU başlıklı, GİZLİ 
ibareli, 04 MART 2003 tarihli, Hv.K.K.lığı ile Koordine Edilecek Hususlar  konulu, Harekat 
Başkanı Tümamiral Feyyaz ÖĞÜTCÜ  adına imzaya açılmış olan belge içeriğinin;  
1. ORAJ Hava Harekat Planı kapsamında Hv.K.K.lığı ile icra edilecek müşterek eğitimlerin; 
 a.3 Aylık Harekat Eğitim Koordine Toplantılarından istifade ile koordine edilmesinin, 
 b.İcra edilecek hava faaliyetlerinin EGAYDAAK’lar üzerinde yoğunlaştırılmasının, 

c.EGAYDAAK’lara istinaden icra edilen hava faaliyetlerinde EGAYDAAK’ların hava 
fotoğraflarının çekilmesi ve kıymetlendirme raporlarının gönderilmesinin, uygun 
olacağı kıymetlendirilmektedir. 

2.Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından icra edilen keşif görevlerine sağlanan SAR 
desteğinin ise taktik eğitimlerden istifade ile icra edilmesinin uygun olacağı 
değerlendirilmektedir. Arz ederim.” şeklinde olduğu görülmüştür. Belgenin teknik özellikleri 
incelendiğinde Rafet OKTAR isimli kullanıcı tarafından 04.03.2003 tarihinde oluşturulduğu 
Cem Gurdeniz isimli kullanıcı tarafından 06.03.2003 tarihinde son kez kaydedildiği tespit 
edilmiştir. Belgenin dijital kullanıcı yollarında F OGUTCU isimli bir kullanıcı isminin de yer 
aldığı görülmüştür. 
 Söz konusu belgeler incelendiğinde TSK içerisinde örgütlenen Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetini Cebren İskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Etmeye Teşebbüs eden 
yapılanmanın, Batı eylem planı kapsamında etkileri bin yıl sürmesi planlanan çalışmaların 
etkisinin istenen seviyede olmaması ve milli mutabakatın sağlanamadığı gerekçeleriyle ülke 
idaresinde ve TSK içerisinde yeniden yapılandırma faaliyeti olarak nitelenebilecek bir 
eylemsel sürece girdiği, bu süreçte önceki tecrübelerinden yararlanarak daha etkili bir netice 
elde etmeyi amaçlayan bu  yapılanmanın, yeniden milli mutabakatın sağlanması olarak ifade 
ettiği çalışmalarda özellikle risklerin asgari seviyede tutulması için gizlilik önlemleri ve 
koruyucu tedbirler noktasında hassasiyetle durduğu, bu konularda öncelikli ve özellikli 
görevlendirilecek personele ayrı bir önem verildiği, özellikle bu personelin güvenlik ve İKK 
konularına azami özen göstermesi emrinin verildiği, hazırlanan güvenlik tedbirleri brifingi ile 
personelin bu konuda yeniden bilgilendirilip uyarıldığı, hazırlanan hata kod tablosu 
doğrultusunda sadece planı bilenlerin anlayacağı gizli şifrelemeler ile güvenlik tedbirlerinin 
artırıldığı, yapılacak çalışmaları mümkün olduğunca herkesin kendisine tahsis edilen 
bilgisayarda yapacağı gerekmesi halinde kişisel bilgisayarların da kullanılabileceği şeklinde 
hal tarzlarının belirlendiği,  
  Güvenlik ve İKK konularındaki bu çalışmaların yanı sıra Özden Örnek’in emri ile en 
kötü senaryo dikkate alınarak da birtakım faaliyetler yürütüldüğü, Suga Harekat planı 
kapsamında yapılan çalışmalarda istenen seviyeye ulaşılamadığı faraziyesiyle, söz konusu 
planla ilgili adli ve idari sıkıntılar olabileceği ihtimaline karşı koruyucu hukuki tedbirleri 
tespit edecek bir mevzuat çalışma grubu oluşturduğu, bu grubun TSK personel kanununun 
ilgili maddelerinde değişiklik yapılmasını öngören bir kanun teklifi hazırlayarak Özden 
Örnek’e sunduğu, Özden Örnek’in de söz konusu çalışmayı İKK ve Güvenlik brifingi ile 
birlikte istifade etmeleri için Nisan 2003 tarihinde ilgili birimlere bilgi notu şeklinde 
gönderdiği anlaşılmıştır. 
 Yine söz konusu belgeler içerisinde, Yunanistan ile gerginlik oluşturmaya yönelik 
hazırlanan Oraj ve Suga Harekat Planları kapsamında Ege denizinde Deniz ve hava 
kuvvetlerine bağlı unsurların özellikle EGAYDAAK’lar üzerinde yoğunlaşacak müşterek 
çalışmaları ve halka yönelik uygulanacak baskıya ilişkin bilgilerin bulunduğu, ayrıca Deniz 
Kuvvetleri unsurları ile Hava ve Jandarma unsurları arasında irtibatı sağlayacak irtibat 
personelinin görevlendirildiği anlaşılmıştır.  
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 cc- Suga ve Oraj Harekat Planlarının Müşterekliği 
Suga Harekat planı ile ilgili oldukları anlaşılan ve yukarıda detaylıca incelenen 

belgeler içerisindeki “havkom koordine”, “HvKoor.” ve “Personel Görevlendirme” isimli 
belgeler, Oraj Hava Harekat Planı ve Suga Harekat Planı arasındaki müşterekliğe ve 
koordinasyona ilişkin bilgiler ihtiva etmeleri sebebiyle, detaya girmeden kısaca tekrar 
incelenmişlerdir.  

Oraj Hava Harekat Planında vazifeler arasında Yunanistan ile gerginliğin artırılması 
hususunun da yer aldığı ayrıca İcra başlığı altında; Gerginlik Trakya sınırında da artırılacak, 
Trakya sınırına yakın bölgelerde devriye görevleri icra edilecek, Deniz Kuvvetleri ile Ege 
Denizinde sürekli müşterek eğitim yapılacaktır. Balıkesir, Bandırma, Çiğli, Çorlu ve 
Dalaman meydanlarında 24 saat esasına göre yerde uçak bekletilecek, en küçük olaylarda 
dahi scramble uçakları kaldırılacaktır.” şeklinde ibarelerin yer aldığı görülmektedir. 

Suga harekat planında vazife başlığı altında; “Suga Komutanlığı tarafından, 
Sıkıyönetim Kanunu’nda belirtilen yetkileri kullanarak iç tehditle mücadeleyi kolaylaştırmak 
üzere kısmi seferberlik ilan edilmesi maksadıyla; EGAYDAAK’larda Yunanistan’ın Türkiye 
aleyhine fiili uygulamaları engellenecek, Ege Denizi’nde icra edilen tatbikatlarda 
Yunanistan ile çatışmaya varmayan gerginliği tırmandırıcı durumlar oluşturulacak, Yunan 
Adaların 6-12 mili arasında sancak/varlık gösterilecek, Emredildiğinde Yunan unsurlarına 
karşı Ege ve Doğu Akdeniz’de caydırıcı ve zorlayıcı tedbirler alarak krizin tırmandırılmasına 
yönelik faaliyetler icra edilecektir.” şeklinde,  

İcra başlığı altında; “Harekâtın maksadı; Ege Denizi’nde Yunanistan ile çatışmaya 
varmayan faaliyetler ve küçük çaplı çatışmalarla krizi tırmandırmak ve kısmi seferberlik ilan 
edilmesi için gerekli ortamı oluşturmaktır” şeklinde,  

Ast birliklere görevler başlığı altında, Gölcük Birlik Komutanlığının ve İzmir Birlik 
Komutanlığının görevlerine ilişkin olarak; Gerektiğinde bölgedeki BHHM Komutanlığı ile 
derhal koordinede bulunarak, taciz ve önleme faaliyetlerinde bulunulmasını sağlayacaktır” 
şeklinde ibareler yer almaktadır. 

Balyoz Güvenlik  Harekat Planı ve bağlı planların üstü kapalı bir şekilde müzakere 
edildiği 05-07 Mart 2003 tarihinde 1 nci Ordu komutanlığında gerçekleşen plan seminerinde 
ise; Çetin Doğan ve Kuzey Deniz Saha Komutanı Albay Fazıl Bilen arasında geçen 
konuşmada Çetin DOĞAN’ın; “Şimdi tabi bir gerginlik var. Gerginlik egede. Ve Türk Yunan 
İlişkilerinde bir bozukluk var. Ama kontrollü bir tırmanma ve savaş istemiyoruz. Ama deniz 
kuvvetlerimizde alarm verdik yani. Belli bir şekilde hem bekasını sağlama hem belli görevleri 
yerine getirme bakımından tertip ve tedbirler içerisinde. Bu arada da bu arada sizin kuzey 
deniz saha komutanlığı olarak şey içerisinde şimdiye kadar ki planlarda…” şeklinde 
beyanlarının olduğu görülmüştür. 

Yunanistan ile karasuları ve kıta sahanlığı konularında çatışmaya varmayan ancak 
hükümeti baskı altına alarak sıkıyönetim ilanını kolaylaştırmayı amaçlayan Oraj ve Suga 
Harekat planlarının bu amaçlarına yönelik konuşmaların seminerde Çetin Doğan tarafından da 
dile getirildiği görülmektedir. 

Hakan Büyük’ten elde edilen  “havkom koordine”, “HvKoor.” ve “Personel 
Görevlendirme” isimli belgelere göre ise Oraj Hava harekat planı gereğince Hv.K.K.lığının 
Ege Denizi’ndeki uçuşların sayısını artıracağı, Türk savaş uçaklarının Yunanistan tarafından 
engellendiği ve taciz edildiğinin gündeme getirileceği, Dz.K.K.lığı ile Ege Denizi’nde 
müşterek eğitimler icra edileceğinin Deniz Kuvvetleri unsurlarına bildirildiği ve bu faaliyetler 
kapsamında yapılacak müşterek eğitimlere yönelik görüş sorulduğu, Deniz Kuvvetleri 
unsurlarının da havadan icra edilecek faaliyetlerin özellikle EGAYDAAK’lar üzerinde 
yoğunlaşmasını önerdikleri, ayrıca Oraj ve Suga Harekat planları arasındaki koordinasyonu 
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sağlamaları için personel görevlendirmeleri yapıldığı, bu haliyle söz konusu belgelerin hem 
Deniz ve Hava unsurları arasında Suga ve oraj planları kapsamındaki işbirliğini 
destekledikleri hem de dava dosyasında mevcut deliller ile bütünlük arz ettikleri anlaşılmıştır. 
 
D- ŞÜPHELİLER İLE İLGİLİ DELİLLER VE DEĞERLENDİRME; 

 
 Soruşturma delillerinin sahte olduğu bir kısım şüpheliler tarafından iddia edildiği 
ancak yukarıda iddianamede ilgili bölümlerde genişçe deliller izah edildiği üzere dijital 
verilerin ilgili yerlerinde izah edildiği üzere  diğer deliller ile doğrulandığı, söz konusu deliller 
arasında yer alan “İhtimalat Planı” “hakmsavdur” “ihtimal” “ek-e lhk-4” ve “devirteslim” 
isimli belgelerin eklerinin olduğu belirtilmesine rağmen, bu ekler, dosyada mevcut deliller ile 
bir arada olmadıkları gibi 2010/185 ve 2010/1003 sayılı soruşturmalarda da elde 
edilememişlerdir.  Yine daha önceki soruşturmalarda elde edilen deliller de Hakan Büyük 
isimli şahıstan elde edilen dijital içerisinde yer almamaktadır. Bu durum ise ihtimalat planında 
yer alan personelin Oraj harekat planında yer alan personelce bilinmemesi ve bu iki grup 
arasında herhangi bir bağın olmaması gerektiği prensibine paralel bir durum arz etmekte aynı 
zamanda ilgililerin sadece planın kendileri ile ilgili kısmına ait ayrıntıları bilebildiklerini 
göstermektedir. Yine İbrahim Fırtına’ya ait olduğu anlaşılan sözlü emrin 06 Şubat 2003 
tarihli, Bilgin Balanlı’ya ait sözlü emrin 03 Mart 2003 tarihli Turgut Atman’ın yapılacak 
çalışmalar ile ilgili kendisine bildirimde bulunulması için astlarına verdiği tarihin 21 Mart 
2003 gibi kesin günler ifade etmeleri de söz konusu plan dahilinde yapılan çalışmaların 
programlı olduğunu ortaya koymaktadır.  
 Bir kısım şüpheliler savunmalarında söz konusu belgelerin askeri yazışma kurallarına 
uygun olmadıklarını beyan etmişler ise de şüphelilerin içinde yer aldıkları yapının illegal bir 
yapı olduğu, devlet idaresinin kendilerine vermiş olduğu silahlı gücü, rahatsızlık duydukları 
yürütme organını devirmek amacına yönelik kullanmak için harekete geçtikleri bu amaçla 
yürüttükleri faaliyetlerin bir kısmını yazıya döktükleri, doğal olarak illegal yazışmaların legal 
olan yazışma kuralları içinde gerçekleşmesinin aranamayacağı bu yazışmalardaki 
uygunsuzluk ve eksikliğin nedeninin illegal yapıdan kaynaklandığı açıktır.    Şüphelilerin 
kanuni sınırlar içinde kalmadığının bir örneği olarak yukarıda bahsedilen Çetin Doğan’ın 
OEYTS ile ilgili K.K.K’lığının emrini dinlemediği, konu ile ilgili olarak ayrıca Süha 
TANYERİ’nin,   25.02.2010 tarihinde Başsavcılığımızda alınan ifadesinde özetle; 
“K.Kuvvetleri Kom.'da 1nci orduya 2003 yılı için plan seminerinde OEYTS oynanmamasına 
ilişkin bir talimat gelmişse de Komutan Çetin DOĞAN‘ın, kendilerine "Ben meramımı 
anlatamamışım, bu işin bir de Irak boyutu var, bunun yanında geri bölge boyutu 
dolayısıyla iç tehdit boyutu var, buralara kuvvet ayırmam gerekir, bu şekilde bu planı nasıl 
uygularım. Biz bunu bu şekilde oynayacağız“ dediğini, normal şartlar altında üst 
komutanlığın talimatlarına aykırı davranması askeri hiyerarşiye uygun olmadığını, ancak 
komutanın kendi kişiliği ve takdiri doğrultusunda bu konuda karar almış olabileceğini, bunu 
kendisinin bilemeyeceğini, ...Kara Kuvvetlerinin “OEYTS oynamayacaksınız“ mealindeki 
emriyle ilgili olarak seminer öncesinde Kurmay Yarbaşkanı M. Korkut ÖZARSLAN’ın,; 
"Bunu bu şekilde yazarsak, Kuvvet Komutanı ile Ordu Komutanın arası açılabilir, o 
yüzden biz de, ast birliklere OEYTS'nin oynanacağına dair bir yazı yazalım, Kara 
Kuvvetlerine ise, bunu belirtmeyen bir Cereyan Tarzı Planı gönderelim" dediğini, 
kendisinin bu konuda itirazlarını söylediğini, ancak ordu komutanına yine iki ayrı yazıyı arz 
ettiklerini, fakat ordu komutanının bunu kabul etmediğini ve tüm birliklere aynı Cereyan 
Tarzı Planı gönderildiğini” beyan etmiştir. 
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 Balyoz Güvenlik Harekat Planının 2002 yılında oluşturulmasından sonra Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetini Cebren İskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Etmeye Teşebbüs 
eden yapının bu yönde yapılan ön çalışma ve planlamalar sonucu 05-07 Mart 2003 tarihinde  
planının jenerik olarak resmi plan seminerinde görüşüldüğü, sonrasında suçla ilgili 
planlamalar ve derlenen bilgi-belgelerin imha edilmedikleri, bu yapılanmaya ilişkin bilgi ve 
birikimin muhafaza edildiği ve yapılan ihbar üzerine Gölcük Donanma Komutanlığında 
istihbarat şube müdürlüğü zemininde bu yapılanmaya ilişkin bilgi ve belgelerin ele geçirildiği 
yine İstanbul Emniyet Müdürlüğüne 19 Şubat 2011 tarihinde gelen e-mail ihbarı üzerine 
şüpheli Hakan Büyük’ün evinde 21.02.2011 tarihinde yapılan aramada da aynı illegal 
yapılanmaya ait suç delillerinin ele geçirildiği, 2010/185 no’lu soruşturma  kapsamında bir 
kısım suç delillerinin ele geçirilmiş olması sonrası diğer bir kısım suç delillerinin de Gölcük 
Donanma Komutanlığında ele geçirilmesine rağmen şüpheli Hakan Büyük’ün evinde 
bulundurduğu suç delillerini imha etmeyip şifreli bir şekilde evinde bulundurması 
yapılanmanın varlığının delilidir. 

Yukarıda izah edilen delillerin 2010/185 sayılı soruşturma ve 2010/1003 sayılı 
soruşturmada elde edilen deliller ile bütünlük arz etmeleri ve birbirlerini doğrulayıp teyit 
etmeleri, belgelerde yer alan bazı hususların benzer şekilde 05-07 Mart 2003 tarihinde 
gerçekleşen plan seminerinde de bazı şüphelilerce dile getirilmesi hususları bir bütün halinde 
değerlendirildiğinde şüphelilerin Çetin Doğan liderliğinde oluşturulan illegal yapılanma 
içerisinde yer alarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Cebren İskat veya Vazife Görmekten 
Cebren Men Etmeye Teşebbüs suçunu işledikleri,  

Dosyada yer alan bilirkişi raporları, usulüne uygun arama tutanakları, ele geçen 
dijital veriler, tanık ifadeleri, 2010/185, 2010/1003 ve Ergenekon soruşturması olarak 
adlandırılan soruşturmalara  esas deliller, 05-07.03.2003 plan seminerine ait ses kayıtları, 
ihbar tutanakları, Süha TANYERİ’ye ait ifade ve el yazısı notlar ve dosya kapsamında 
iddianamedeki ilgili bölümlerinde sıralanan diğer deliler ışığı altında şüphelilerin 
konumları incelendiğinde; 

 
1-ŞÜPHELİ BİLGİN BALANLI 
  Dosyada mevcut EK-I LAHİKA-5 isimli belgenin  sıkıyönetim görevlerinde 
kullanılacak personel listesi olduğu, bu listenin 2010/185 sayılı soruşturma kapsamında ele 
geçirildiği, sonrasında 2010/1003 sayılı soruşturma kapsamında Gölcük Donanma 
komutanlığı’nda da ele geçirilmiştir. belge incelendiğinde, şüphelinin Balyoz Güvenlik 
Harekat Planı kapsamında Hava Kuvvetleri unsurlarınca hazırlanan Oraj Hava Harekat 
planında sıkıyönetim görevlerinde kullanılacak personel olarak vazifelendirildiğinin 
anlaşıldığı, yine Gölcük Donanma Komutanlığından elde edilen 5 nolu Harddisk içerisindeki 
şüphelinin hazırladığı ihtimalat planı isimli belge incelendiğinde; şüphelinin Oraj harekat 
planının genel sorumlusu H.İbrahim Fırtına’nın 10 Şubat 2003 tarihli sözlü emrine kadar Oraj 
Harekat Planının uygulanması kapsamında görev aldığı, anılan sözlü emir ile birlikte bu 
planını hazırlığı kapsamında yaptığı tüm çalışmaları ilgili personele devrederek Oraj Harekat 
Planının muhtemel başarısızlığına yönelik ihtimalat planı hazırlıklarının genel koordinatörü 
olarak görevlendirildiği ve şüphelinin kendisine tevdi edilen bu vazifeyi kabul ettiği, yine 
anılan emre istinaden ihtimalat planı hazırlayacak ekibi belirleyerek bu yönde çalışmalara 
başladığı, bu hususların şüphelinin kendi hazırladığı,  
 İhtimalat planı çalışmalarının şüphelinin 03 Mart 2003 tarihli sözlü direktifi ile 
başladığı, şüphelinin Oraj Hava Harekât Planının uygulanamaması veya başarısız olması 
durumunda alınacak tedbirler konusunda çalışma yapılması konusunda astlarına emir verdiği, 
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planın başarısız olması durumunda ortaya çıkacak hususların belirlenerek şüpheli Bülent 
Kocababuç tarafından hazırlanan “alinacaktedbirler” isimli belge ile şüpheliye iletildiği,  
 Muhtemel soruşturmaların yürütüleceği birimlerden olan 1 nci Taktik Hava Kuvveti 
Komutanlığındaki askeri hakimlerin ve askeri savcıların durumlarını belirleme emrini Ahmet 
ERDEM’e verdiği ve ilgilinin bu yönde hazırladığı listeleri hakmsavdur isimli belgenin 
ekinde Mart 2003 itibariyle şüpheli Bilgin BALANLI’ya sunduğu,  
 Şüphelinin anılan sözlü direktifi doğrultusunda 2 nci Taktik Hava Kuvveti 
Komutanlığında da muhtemel başarısızlık karşısında uygulanacak hal tarzlarını belirlemeye 
yönelik çalışmalar yapıldığı ve bu çalışmalara ilişkin I.planhazirliklari isimli belge olarak 
dosyada yer aldığı, aynı zamanda askeri mahkemeler ve savcılık bünyesinde birtakım 
tedbirler alındığı ve yine bu komutanlık bünyesinde görevli personele ilişkin durum 
belirlemeleri yapıldığı,  
 Şüphelinin anılan sözlü direktifi doğrultusunda Bülent Günçal’ın da Oraj Hava 
Harekat planının akamete uğraması durumunda yaşanacak hukuki süreç ile alınacak tedbirlere 
ilişkin değerlendirmeler hazırlatarak Hukuki Prosedur isimli belgenin ekinde şüpheli Bilgin 
Balanlı’ya gönderdiği, 
 İhtimalat planı kapsamında özel filonun yedeklenmesine yönelik çalışmaların İsmail 
Taş tarafından hazırlatılarak teklif isimli belgenin ekinde Bilgin Balanlı’ya ulaştırıldığı,  
 Erhan Pamuk tarafından hazırlanan Ozel Plan isimli belgeye göre planın gizliliğini 
ihlal eden personelin doğrudan şüpheli Bilgin Balanlı’ya bildirilmesi yönünde hal tarzı 
belirlendiği, 
 Beyazıt Karataş’ın Kasım 2003 itibariyle ihtimalat planı ile ilgili mevcut bilgi ve 
belgeleri şüpheli N. Güngör Kurubaş’a teslim ederek bu durumu Bilgin Balanlı’ya arz ettiği 
bu bilgilendirmenin şüphelinin ihtimalat planının koordinatörü olduğunu ortaya koyan 
hususlardan birisi olduğu,  
 Yine suga Harekat planı kapsamında Özden Örnek’in kontrol ve koordinesinde 
yürütülen çalışmalar dolayısıyla hazırlanan DzKdan_istekler isimli belge ve ekleri 
incelendiğinde Dz.K.K.lığının yeniden yapılandırma faaliyetlerinde istenen seviyeye 
ulaşılamaması durumunda; adli ve idari konularda oluşabilecek güçlüklere karşı, koruyucu 
tedbir olarak en kötü senaryolar dikkate alınarak yapılan mevzuat çalışmaları ile Koruyucu 
Güvenlik Önlemleri konusunda hazırlanan güvenlik brifinginin de istifade edilmek üzere 
şüpheliye gönderildiği, bu haliyle şüphelinin hem Oraj Harekat Planı ihtimalat planında genel 
koordinatörlük görevi üstlendiği hem de Suga Harekat Planının hazırlayıcıları ile işbirliği 
içerisinde olduğu kanaatine varılmıştır. 
 İddia olunan Ergenekon terör örgütü soruşturması kapsamında Odatv’den elde edilen 
ST3120827AS-4MS1TF89 seri nolu harddisk içerisindeki Org mu isimli belge içinde “Org 
mu Korg mu? Balanlı ile ilgili aktifte çıkan haber zamanlama ve içerik bakımından çok 
anlamlıydı. İçerik nasıl bu kadar zengin olabiliyor.? İyi bir çalışma ile bu haberin karşılanması 
lazım. (Yalçın Hoca’nın isteği) Balanlı paşa çok strateijk bir konumda sorun çıkmamalı, 
hakkındaki haberler artabilir, anında cevap verilecek.” şeklinde bilgi notunun ele geçirildiği, 
yine aynı soruşturma kapsamında ÇYDD kadıköy şubesinde yapılan aramada elde edilen 
Maxtor marka harddisk içerisinde _Listeler isimli belgede şüphelinin isminin karşısında 
“Geleceğin Hava Kuvvetleri Komutanı, yaklaşımlar iyi. Derneklere ve faaliyetlere her türlü 
katkıya hazır” şeklinde notun düşüldüğü, 
 Bilvanis Çiftliği ile ilgili olarak dosyada mevcut belgeler incelendiğinde 2003 yılından 
itibaren Bilvanis Çiftliğinin kurulmaya başlaması ile birlikte çiftlik hakkında detaylı 
çalışmaların yapıldığını belgeleyecek nitelikte video görüntülerinin ve ıslak imzalı resmi 
yazışmaların yer aldığı, şüpheli adına imzaya açılmış Nisan 2007 tarihli bir belgede, çiftliğin 
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mevcut detaylı hava fotoğraflarının incelenmesi ve emir verildiğinde havadan yere taarruzlar 
icra etmek üzere ayrıntılı hedef analiz çalışması yapılacağına dair bilgi verildiği görülmüştür. 
Ordu içindeki Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Cebren İskat veya Vazife Görmekten Cebren 
Men Etmeye Teşebbüs eden yapılanmanın bu çiftlikle ilgili bilgileri hükümeti devirme 
amacına yönelik topladığı ve bu amaçla yerel ve ulusal gazetelere haber yaptırdığı kanaatine 
varılmıştır.  
 Şüpheli 30.05.2011 tarihli savcılık ve sorgu ifadelerinde suçlamayı reddettiği ancak 
Hava Kuvvetleri tarafından 2003 yılı ve sonrasında ilgili çiftliğe yönelik olarak istihbari 
amaçla keşif uçuşlarının yapıldığını doğruladığı, kendisinin ise bu olayı 2008-2009 yılında 
önüne gelen bilgi notu içeren rapordan öğrendiğini,ancak görev yaptığı süre içerisinde Hava 
Kuvvetleri ile herhangi bir yazışma yapmadığını beyan etmiştir.  

 
2-ŞÜPHELİ TURGUT ATMAN 
 Dosyada mevcut EK-I LAHİKA-5 isimli belgenin  sıkıyönetim görevlerinde 
kullanılacak personel listesi olduğu, bu listenin 2010/185 sayılı soruşturma kapsamında ele 
geçirildiği, sonrasında 2010/1003 sayılı soruşturma kapsamında Gölcük Donanma 
komutanlığı’nda da ele geçirilmiştir. Belge incelendiğinde, şüphelinin Balyoz Güvenlik 
Harekat Planı kapsamında Hava Kuvvetleri unsurlarınca hazırlanan Oraj Hava Harekat 
planında sıkıyönetim görevlerinde kullanılacak personel olarak vazifelendirildiğinin 
anlaşıldığı,Bilgin Balanlı’nın Oraj Hava Harekât Planının uygulanamaması veya başarısız 
olması durumunda alınacak tedbirler konusunda çalışma yapılması konusundaki 03 Mart 2003 
tarihli sözlü direktifi doğrultusunda dosyada mevcut “I.planhazirliklari” isimli belgeyi 
hazırlayarak planın başarısızlığı faraziyesine dayanarak kısa vadede planın yeniden yürürlüğe 
konulmasını, uzun vadede ise gelişen durumlara göre planın güncellenmesi ve plana muhalif 
personelin belirlenerek tasfiyesini önerdiği, yine astlarına Oraj Harekat Planı kapsamında 
görevli olan personel ile iletişimlerini engellemeleri ve gizliliğe azami riayet etmelerini 
emrettiği, ayrıca astlarından ihtimalat planı kapsamındaki görüş ve önerileri ile personelin 
güvenilirlik durumlarını tespit ederek 21 Mart 2003 tarihine kadar kendisine teslim etmeleri 
emrini verdiği,  
 Şüphelinin emirleri doğrultusunda A. Zeki  ÜÇOK’un hazırladığı hukonlem isimli 
belge ile Oraj Harekat planı hakkında olası yapılacak soruşturmada soruşturmanın her 
aşamasını kontrol altında tutmak ve yönlendirmek amacıyla 2 nci Taktik Hava Kuvveti 
komutanlığı Askeri Mahkemesi ve Askeri Savcılığınca gerekli tedbirleri aldığı, 
 Şüphelinin emirleri doğrultusunda Beyazıt Karataş’ın hazırladığı ihtimal isimli belge 
ile kendi içlerindeki müdahale karşıtı kişiler veya mevcut hükümet tarafından planın ortaya 
çıkartılması durumlarında planın başarısızlığa uğrayabileceğini, Oraj planında yer alan 
kişilerle ihtimalat planında yer alan kişilerin orta ve alt kademede kesinlikle organik 
bağlarının olmaması, ihtimalat planında görev alacakların Oraj Planında görev alanlar 
tarafından bilinmemesi, ihtimalat planında yer alacak şahısların mevcut hükümet ile iyi 
ilişkiler kurabilecek ve bu çevreler tarafından sempatik görülebilecekler arasından seçilmesini 
önerdiği, yine 6 ncı Ana Jet Üs K.lığında görev verilebilecek personel isim listesi ve 
güvenilmez personelin isim listesini hazırlayarak yazıya ek olarak şüpheliye gönderdiği 
kanaatine varılmıştır. 
 Şüpheli 27.05.2011 tarihli ifadesinde suçlamayı reddettiği,   
 
 3-ŞÜPHELİ BEYAZIT KARATAŞ 
 Dosyada mevcut EK-I LAHİKA-4 isimli belge incelendiğinde, şüphelinin Balyoz 
Güvenlik Harekat Planı kapsamında Hava Kuvvetleri unsurlarınca hazırlanan Oraj Hava 
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Harekat planında özel personel olarak sınıflandırılarak tali bölge komutan yardımcısı olarak 
belirlendiği, bu belgenin 2010/185 sayılı soruşturma kapsamında ele geçirildiği, ayrıca aynı 
belge 2010/1003 sayılı soruşturma kapsamında da Gölcük Donanma Komutanlığı’nda  ele 
geçirilmiştir. 
 İhtimalat planı kapsamında görevlendirilen şüpheli Turgut Atman’ın ihtimalat planı 
kapsamındaki görüş ve önerileri ile personelin güvenilirlik durumlarını tespit ederek 21 Mart 
2003 tarihine kadar kendisine teslim etmeleri emri doğrultusunda hazırladığı ihtimal isimli 
belge ile kendi içlerindeki müdahale karşıtı kişiler veya mevcut hükümet tarafından planın 
ortaya çıkartılması durumlarında planın başarısızlığa uğrayabileceğini, Oraj planında yer alan 
kişilerle ihtimalat planında yer alan kişilerin orta ve alt kademede kesinlikle organik 
bağlarının olmaması, ihtimalat planında görev alacakların Oraj Planında görev alanlar 
tarafından bilinmemesi, ihtimalat planında yer alacak şahısların mevcut hükümet ile iyi 
ilişkiler kurabilecek ve bu çevreler tarafından sempatik görülebilecekler arasından seçilmesini 
önerdiği, yine 6 ncı Ana Jet Üs K.lığında görev verilebilecek personel isim listesi ve 
güvenilmez personelin isim listesini hazırlayarak yazıya ek olarak şüpheli Turgut Atman’a 
gönderdiği,  
 Şüphelinin ihtimalat planı kapsamında kendisinde mevcut bilgi ve belgeleri kasım 
2003 tarihi itibariyle şüpheli N. Güngör Kurubaş’a teslim ettiği, devirteslim.doc isimli 
belgeden anlaşılmıştır.  
 Şüpheli 27.05.2011 tarihli ifadesinde suçlamayı reddettiği,  

 
4-ŞÜPHELİ NEDİM GÜNGÖR KURUBAŞ 
 Dosyada mevcut EK-I LAHİKA-5 isimli belgenin  sıkıyönetim görevlerinde 
kullanılacak personel listesi olduğu, bu listenin 2010/185 sayılı soruşturma kapsamında ele 
geçirildiği, sonrasında 2010/1003 sayılı soruşturma kapsamında Gölcük Donanma 
komutanlığı’nda da ele geçirilmiştir. belge incelendiğinde, şüphelinin Balyoz Güvenlik 
Harekat Planı kapsamında Hava Kuvvetleri unsurlarınca hazırlanan Oraj Hava Harekat 
planında sıkıyönetim görevlerinde kullanılacak personel olarak vazifelendirildiğinin 
anlaşıldığı, 
 Dosyada mevcut devirteslim isimli belgeyi hazırladığı,  bu belge ile şüpheli Beyazıt 
Karataş’ta bulunan ihtimalat planı ile ilgili mevcut bilgi ve belgeleri Kasım 2003 tarihi 
itibariyle Beyazıt Karataş’tan teslim aldığı ve  Bilgin Balanlı’ya bildirdiği, ayrıca yapılacak 
faaliyete ilişkin hazırladığı eylem planını da adı geçen belgenin ekinde Bilgin Balanlı’ya 
gönderdiği kanaatine varılmıştır. 
 Şüpheli 27.05.2011 tarihli ifadesinde suçlamayı reddettiği, 
 
5-ŞÜPHELİ BÜLENT GÜNÇAL 
 Dosyada mevcut EK-I LAHİKA-5 isimli belgenin  sıkıyönetim görevlerinde 
kullanılacak personel listesi olduğu, bu listenin 2010/185 sayılı soruşturma kapsamında ele 
geçirildiği, sonrasında 2010/1003 sayılı soruşturma kapsamında Gölcük Donanma 
komutanlığı’nda da ele geçirilmiştir. Belge incelendiğinde, şüphelinin Balyoz Güvenlik 
Harekat Planı kapsamında Hava Kuvvetleri unsurlarınca hazırlanan Oraj Hava Harekat 
planında sıkıyönetim görevlerinde kullanılacak personel olarak vazifelendirildiğinin 
anlaşıldığı, 
 Şüphelinin, Bilgin Balanlı’nın Oraj Hava Harekat planının akamete uğraması 
durumunda yaşanacak hukuki süreç ile alınacak tedbirlere ilişkin değerlendirme hazırlanması 
yönündeki 03 Mart 2003 tarihli sözlü direktifi doğrultusunda,  Emin Hakan ÖZBEK’e 
çalışma yaptırdığı, Emin Hakan Özbek’in planın başarısızlığını hukuki sonuçları bakımından 
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değerlendirerek soruşturmanın Hava Kuvvetleri Askeri Savcılığınca yürütüleceği, Hava 
Kuvvetleri Komutanının konunun kendisini doğrudan ilgilendirmesi nedeni ile tahkikatı 
yakından izleyeceği, savcılıkça gerekli tedbirlerin alınarak suç unsuru sayılabilecek delillerin 
yok edilebileceği, ancak idari olarak konuya müdahil olunamayacağı ve bir şey 
yapılamayacağı, bu nedenle de plan içerisinde yer alan şahısların emekli edilebileceği, ancak 
ceza almayacakları şeklindeki kanaatini plan isimli belge içerisinde şüpheli Bülent Günçal’a 
gönderdiği, Bülent Günçal’ın da hazırladığı Hukuki Prosedur isimli belgenin ekinde Hakan 
Özbek’in hukuki değerlendirmelerini, Bilgin Balanlı’ya 2003 yılı Mart ayı içerisinde sunduğu 
kanaatine varılmıştır. 
 Şüpheli 27.05.2011 tarihli ifadesinde suçlamayı reddettiği, 
 
6-ŞÜPHELİ EMİN HAKAN ÖZBEK 
 Bilgin Balanlı’nın Oraj Hava Harekat planının akamete uğraması durumunda 
yaşanacak hukuki süreç ile alınacak tedbirlere ilişkin değerlendirme hazırlanması yönündeki 
03 Mart 2003 tarihli sözlü direktifi doğrultusunda Bülent GÜNÇAL’ın talimatı ile, 
soruşturmanın Hava Kuvvetleri Askeri Savcılığınca yürütüleceği, Hava Kuvvetleri 
Komutanının konunun kendisini doğrudan ilgilendirmesi nedeni ile tahkikatı yakından 
izleyeceği, savcılıkça gerekli tedbirlerin alınarak suç unsuru sayılabilecek delillerin yok 
edilebileceği, ancak idari olarak konuya müdahil olunamayacağı ve bir şey yapılamayacağı, 
bu nedenle de plan içerisinde yer alan şahısların emekli edilebileceği, ancak ceza 
almayacakları şeklinde hukuki kanaat bildirir plan isimli belgeyi hazırlayarak Bülent 
Günçal’a gönderdiği kanaatine varılmıştır. 
 Şüpheli 27.05.2011 tarihli ifadesinde suçlamayı reddettiği ve 20.05.2011 tarihli 
savcılık ifadesinde “...ben Ahmet Zeki Üçok’tan bunları bana yapmış olabileceğine dair 
şüphe ediyorum ...” dediği, 
 
7-ŞÜPHELİ AHMET ERDEM 
 Bilgin Balanlı’nın Askeri Mahkeme ve Askeri Savcılıkta görevli hakim ve askeri 
savcıların durumlarının gönderilmesi emrine uygun olarak, 1 nci Taktik Hava Kuvveti 
Komutanlığı Askeri Mahkemesi ve Askeri Savcılığında görevli hakim ve askeri savcıların 
durumlarını belirleyerek hazırladığı hakmsavdur isimli belgenin ekinde Bilgin Balanlı’ya 
gönderdiği kanaatine varılmıştır. 
 Şüpheli 06.06.2011 tarihli ifadesinde suçlamayı reddettiği, 
 
8-ŞÜPHELİ AHMET ZEKİ ÜÇOK 
 Dosyada mevcut EK-I LAHİKA-5 isimli belgenin  sıkıyönetim görevlerinde 
kullanılacak personel listesi olduğu, bu listenin 2010/185 sayılı soruşturma kapsamında ele 
geçirildiği, sonrasında aynı belge 2010/1003 sayılı soruşturma kapsamında Gölcük Donanma 
komutanlığı’nda da ele geçirilmiştir. Belge incelendiğinde, şüphelinin Balyoz Güvenlik 
Harekat Planı kapsamında Hava Kuvvetleri unsurlarınca hazırlanan Oraj Hava Harekat 
planında sıkıyönetim görevlerinde kullanılacak personel olarak vazifelendirildiğinin 
anlaşıldığı, 
 Oraj Harekat planı hakkında olası yapılacak soruşturmada soruşturmanın her 
aşamasını kontrol altında tutmak ve yönlendirmek amacıyla 2 nci Taktik Hava Kuvveti 
komutanlığı Askeri Mahkemesi ve Askeri Savcılığınca gerekli tedbirleri aldığı ve bu durumun 
hazırladığı hukonlem isimli belge ile Turgut Atman’a bildirdiği kanaatine varılmıştır. 
 Şüpheli 01.06.2011 tarihli savcılık ve sorgu ifadelerinde suçlamayı reddettiği, 
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9-ŞÜPHELİ İSMAİL TAŞ 
 2010/185 sayılı ve 2010/1003 sayılı soruşturmalarda elde edilen Oraj Hava Harekat 
planında yer alan Emirle Ege uçuşları sırasında Yunan Hava Kuvvetlerine ait uçaklar taciz 
edilerek tahrik edilecek bir çatışma ortamı oluşturulacağı, mümkünse bir uçağımızın Yunan 
Hava Kuvvetleri tarafından düşürülmesinin sağlanacağı, bu gerçekleşmediği takdirde yeniden 
teşkilatlandırılan ÖZEL FİLO personelinden bir pilotun uygun zaman ve yerde kolundaki 
uçağa atış yapmak sureti ile kendi uçağımızın düşürülmesinin sağlanacağı, uçağın, Yunan 
Hava Kuvvetleri tarafından düşürüldüğü yönünde medyada haberler yaptırılarak, mevcut 
hükümetinin bu konudaki acizliğinin ortaya konulacağı ve özel filo personeline yönelik, özel 
görevlere ilişkin planlama yapılacağı hususlarına paralel olarak şüpheli Mehmet Eldem’e 
çalışma yaptırdığı, Mehmet Eldem’in bu doğrultuda, Özel Filo K.lığının ayrık yapısı dolayısı 
ile personel bütünlüğünün sağlanmadığı bu nedenle yeni kurulacak Özel Filo Komutanlığının 
141 nci Filo K.lığı bünyesinde oluşturulmasının, 141 nci Filo K.lığına görev alacak personelin 
Oraj Harekat ihtimalat planında görev alabilecek personelden seçilerek atamalarının 
yapılmasının uygun olacağı şeklindeki ofk.doc isimli belge ile kanaatini şüpheli İsmail Taş’a 
bildirdiği, şüpheli İsmail Taş’ın da bu değerlendirmeyi, hazırladığı teklif isimli belge ile 
Bilgin Balanlı’ya gönderdiği kanaatine varılmıştır. 
 Şüpheli 02.06.2011 tarihli savcılık ve 03.06.2011 tarihli sorgu ifadelerinde suçlamayı 
reddettiği, 
 
10-ŞÜPHELİ MEHMET ELDEM 
 Dosyada mevcut EK-I LAHİKA-5 isimli belgenin  sıkıyönetim görevlerinde 
kullanılacak personel listesi olduğu, bu listenin 2010/185 sayılı soruşturma kapsamında ve 
sonrasında 2010/1003 sayılı soruşturma kapsamında Gölcük Donanma komutanlığı’nda da ele 
geçirildiği görülmüştür. Şüphelinin Balyoz Güvenlik Harekat Planı kapsamında Hava 
Kuvvetleri unsurlarınca hazırlanan Oraj Hava Harekat planında sıkıyönetim görevlerinde 
kullanılacak personel olarak vazifelendirildiği, Oraj Hava Harekat planında yer alan emirle 
Ege uçuşları sırasında Yunan Hava Kuvvetlerine ait uçaklar taciz edilerek tahrik edilecek bir 
çatışma ortamı oluşturulacağı, mümkünse bir uçağımızın Yunan Hava Kuvvetleri tarafından 
düşürülmesinin sağlanacağı, bu gerçekleşmediği takdirde yeniden teşkilatlandırılan ÖZEL 
FİLO personelinden bir pilotun uygun zaman ve yerde kolundaki uçağa atış yapmak sureti ile 
kendi uçağımızın düşürülmesinin sağlanacağı, uçağın, Yunan Hava Kuvvetleri tarafından 
düşürüldüğü yönünde medyada haberler yaptırılarak, mevcut hükümetinin bu konudaki 
acizliğinin ortaya konulacağı ve özel filo personeline yönelik, özel görevlere ilişkin planlama 
yapılacağı hususlarına paralel olarak şüpheli İsmail Taş’ın yönlendirmesi ile Özel Filo 
K.lığının ayrık yapısı dolayısı ile personel bütünlüğünün sağlanmadığı bu nedenle yeni 
kurulacak Özel Filo Komutanlığının 141 nci Filo K.lığı bünyesinde oluşturulmasının, 141 nci 
Filo K.lığına görev alacak personelin Oraj Harekat ihtimalat planında görev alabilecek 
personelden seçilerek atamalarının yapılmasının uygun olacağı şeklindeki kanaatini içerir ofk 
isimli belgeyi hazırlayarak İsmail Taş’a gönderdiği, dosyada mevcut belgelerin dijital 
kullanıcı yollarında yer alan bilgiler doğrultusunda şüpheli İsmail Taş’ın hazırladığı teklif, 
şüpheli M.Erhan Pamuk’un hazırladığı Ozel plan, şüpheli Mehmet Erkorkmaz’ın hazırladığı 
ek-e lhk-4 isimli belgelerin 06 Kasım 2003 tarihi itibariyle şüpheli tarafından son kez 
kaydedildiği görülmüş, bu şekilde bu belgelerden bilgisinin olduğu  kanaatine varılmıştır. 
 Şüpheli 27.05.2011 tarihli savcılık ifadesinde M.ELDEM isimli kullanıcı adının hiç 
olmadığını beyan etmiştir. İddia olunan Ergenekon terör örgütü kapsamında İlknur ÖZKAN 
isimli şahıstan elde edilen CD de yer alan savaşteztakdim.doc isimli belgede kullanıcı adı 
olarak hv.plt.kur.bnb.mehmet ELDEM isimli kullanıcı adını kullandığının anlaşıldığı, Harp 
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Akademilerinde düzenlediği tezin İlknur ÖZKAN isimli kişi tarafından temin edilmiş 
olabileceğini söylediği, bu şekilde şüphelinin açık isimni kullanıcı adı olarak kullandığı da 
anlaşılmıştır.   
 
11-ŞÜPHELİ MUSTAFA ERHAN PAMUK 
 EK-I LAHİKA-4 isimli belge incelendiğinde, şüphelinin Balyoz Güvenlik Harekat 
Planı kapsamında Hava Kuvvetleri unsurlarınca hazırlanan Oraj Hava Harekat planında özel 
personel olarak sınıflandırılarak planın hayata geçirilmesi ile birlikte Balıkesir 
Üniversitesi’nin kontrolünü sağlayacak personellerden birisi olarak sınıflandırılarak Balıkesir 
Üniversitesi sorumlusu olarak belirlendiği, bu belge 2010/185 sayılı soruşturma kapsamında 
ve sonrasında 2010/1003 sayılı soruşturma kapsamında da Gölcük Donanma komutanlığı’nda  
ele geçirilmiştir.  
 İhtimalat planı kapsamında 9 ncu Ana Jet Üs K.lığı içerisinde Oraj Harekat planının 
gizliliğinin korunmasına yönelik olarak faaliyet icra edileceği, Planın deşifre olması 
durumunda ise gizlilik ihlali yapan personelin doğrudan Hv.Plt.Tümg. Bilgin BALANLI’ya 
bildirileceği, soruşturma açılması durumunda planın inkar edileceği, planı inkar etmeyenlerin 
tespit edileceği, planın öncelikli olarak aleyhinde veya lehinde hiçbir görüş ortaya 
konulmayacak, eğer soruşturma derinleşirse planın aleyhinde görüş belirtileceği, yeniden 
görevlendirme ile atanan Komutanlara ve personele özellikle dikkat edileceği, bu kişilerin 
durumlarının izlenebilmesi için mümkün olduğunca yakın durulacağı hususlarını hazırladığı 
Ozel plan isimli belge ile belirlediği kanaatine varılmıştır. 
 Şüpheli 27.05.2011 tarihli savcılık ifadesinde suçlamayı reddettiği, 
 
12-ŞÜPHELİ MEHMET ERKORKMAZ 
 EK-I LAHİKA-5 isimli belgenin  sıkıyönetim görevlerinde kullanılacak personel 
listesi olduğu, şüphelinin belirtilen listede isminin bulunduğu, bu listenin 2010/185 sayılı 
soruşturma kapsamında ve sonrasında 2010/1003 sayılı soruşturma kapsamında Gölcük 
Donanma komutanlığı’nda da ele geçirildiği görülmüştür. 
 Şüphelinin Balyoz Güvenlik Harekat Planı kapsamında Hava Kuvvetleri unsurlarınca 
hazırlanan Oraj Hava Harekat planında sıkıyönetim görevlerinde kullanılacak personel olarak 
vazifelendirildiği,   
 Oraj planının yürürlüğe girmesi ile birlikte veya Oraj Planının başarısız olması 
durumunda İhtimalat planı yürürlüğe girecek olan ihtimalat planı kapsamında 4 ncü ana jet üs 
komutanlığında yapılacak işlemleri ve bu birimde görevli personelin güvenilirlik durumunu 
gösteren ek-e lhk-4 isimli belgeyi hazırladığı kanaatine varılmıştır. 
 Şüpheli 20.05.2011 tarihli savcılık ve sorgu ifadelerinde suçlamayı reddettiği, 
 
13-ŞÜPHELİ BÜLENT KOCABABUÇ 
 Şüpheli Bilgin Balanlı’nın Oraj Hava Harekât Planının uygulanamaması veya 
başarısız olması durumunda alınacak tedbirler konusunda çalışma yapılması noktasında 
verdiği 03 Mart 2003 tarihli sözlü direktifi doğrultusunda, planın başarısız olması durumunda 
bu başarısızlığın en büyük nedeninin insan kaynaklı olabileceği, plan içerisinde yer alan 
şahısların bazı Komutanlara bilgi sızdırabileceği ya da kötü maksatlı olmayarak gizliliğe 
yeterince hassasiyetin gösterilmemesinden dolayı bilgilerin istenmeyen kişilerin eline 
geçebileceği, bu kapsamda; yeni bir plan hazırlanmadan önce öncelikle gizliliği ihlal eden 
faktörlerin tespit edilmesi yani bilgi sızdıran personelin ortaya çıkartılması, bilgi sızdıran 
kişilerin hakim iradeye yakın oldukları ve bundan sonraki süreçte de yakın olacakları 
düşünülerek bu şahıslarla temas kurabilecek personelin onlarla beraber hareket etmesinin 
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sağlanması, Oraj Hava Harekât Planının başarısız olması durumunda yeniden yapılanabilmek 
için ortam ve şartların gerektirdiği şekilde hareket edilmesi, oluşturulması muhtemel 
soruşturma komisyonları vb. faaliyetlerde yer alarak bu alanların boş bırakılmaması, planın 
uygulanmasını engelleyen Komutanın kendi düşüncesine uygun kişileri kritik noktalara 
getireceği göz önünde bulundurarak Komutana yakın ve onun beğenebileceği söylem ve 
eylemlerde bulunulması şeklindeki kanaatlerini hazırladığı “alinacaktedbirler” isimli belge 
ile Bilgin Balanlı’ya bildirdiği kanaatine varılmıştır. 

Şüpheli 28.05.2011 tarihli savcılık ve sorgu ifadelerinde suçlamayı reddettiği, 
 

14-ŞÜPHELİLER A.CENGİZ ŞİRİN, CUMHUR ERYÜKSEL, TÜLAY DELİBAŞ, 
DOĞAN UYSAL, ONUR ULUOCAK, AHMET DİKMEN 

Deliller bölümünde de ayrıntılı olarak izah edildiği gibi Özden ÖRNEK adına imzaya 
açılan “DzKdan_istekler.doc” isimli belgede “Dz. K.K.lığının yeniden yapılandırılması 
faaliyetlerinde istenen seviyeye ulaşılamaması durumunda; adli ve idari konularda 
oluşabilecek güçlüklere karşı, koruyucu tedbir olarak en kötü senaryolar dikkate alınarak 
yapılan mevzuat çalışmaları”ve “Koruyucu Güvenlik Önlemleri konusunda hazırlanan 
güvenlik brifingi” şeklinde iki ayrı konu başlığının ele alındığı ve kapsamında çalışmaların 
yapıldığı anlaşılmıştır. Belirtilen belgenin Ahmet DİKMEN isimli şüpheli tarafından 
hazırlandığı dosyada mevcut bilirkişi raporlarından anlaşılmıştır. 

Bu belgeden hareketle çalışmaların tamamlanmış olduğu anlaşılmış, belgenin ekinde 
yer alan “Hukuk Koruması” ve “İKK Güvenlik Brifingi” isimli klasörlerin de bulunduğu 
görülmüş, klasörler içerisindeki belgeler incelendiğinde yukarıda ayrıntılı olarak izah edildiği 
üzere hukuk koruması adı altında Askeri Personel Kanununda değişiklik yapılması ön 
görülerek adli ve idari soruşturmalar ile ilgili önlemlerin alındığı ve olası bir soruşturma 
karşısında terfiler ile ilgili sıkıntı yaşamamak için bir dizi çalışma yapıldığı görülmüştür.  

Mevzuat çalışmaları yapmak üzere bir grup teşkil edildiği, bu grup içerisinde de 
A.Cengiz ŞİRİN, Cumhur ERYÜKSEL, Tanju ÜNAL, Tülay DELİBAŞ ve Doğan 
UYSAL isimli şüphelilerin bulunduğu görülmüştür. Bu grup tarafından, yapılan 
görevlendirmeye uygun olarak çalışmaların yapıldığı görülmüştür. Mezkur şüpheliler ile ilgili 
belgeler incelendiğinde rütbe sırasına bağlı kalmak şartıyla resmi yazışmalarda uygulanan 
paraf sistemine benzer şekilde alt rütbedeki kişi tarafından belgelerin oluşturulduğu ve 
sırasıyla grup üyeleri tarafından belge üzerinde işlem yapılarak en son Cengiz ŞİRİN 
tarafından kaydedildiği ve 1. Ordu ile koordinatörlük vazifesi verilen Cem GÜRDENİZ’ e 
aktarıldığı görülmüştür.  

Teşkil edilen mevzuat çalışma grubunda bulunan ve belirtilen belgelerin hazırlanma 
sürecinde yer alan Tanju ÜNAL’ın ise 2009 yılında vefat ettiği anlaşılmış ve bu şüpheli 
hakkında ölümü nedeniyle Başsavcılığımız tarafından soruşturma evrak tefrik edilerek 
2011/1104 soruşturma üzerinde 31.05.2011 tarihinde 2011/350 nolu takipsizlik kararı 
verilmiştir.  

Mevzuat çalışma grubu haricinde, Gölcük Donanma Komutanlığı’nda yapılan 
aramada elde edilen sıkıyön..doc isimli BİLGİ NOTU başlıklı şüpheli Cengiz ŞİRİN adına 
imzaya açılmış belgede SUGA Harekat Planının başarıya ulaşması sonrasında Sıkıyönetim 
İlanı ile birlikte Deniz Kuvvetleri birimlerince TRT nin yayınlarına ve haberleşmeye el 
koymak, İstanbul ve Çanakkale Boğazları bölgesine giriş ve çıkışlarını kontrol etmek gibi 
görevlerin yapılacağının belirtildiği görülmüştür. 

Şüpheli Cengiz ŞİRİN ile ilgili Ergenekon terör örgütü soruşturmaları kapsamında 
Şener ERUYGUR’un iş yeri olan Atatürkçü Düşünce Derneği’nde (ADD) çalışma ofisinde 
elde edilen ve Özden ÖRNEK’e ait olduğu anlaşılan günlüklerde 5 Eylül 2003 tarihli 
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bölümde Cengiz ŞİRİN’in Özden ÖRNEK’in yanına geldiğini ve kendisi ile çalışmak 
istediğini fakat bunun engellendiğini belirttiği görülmüştür. Buradan hareketle Cengiz ŞİRİN 
in dosyamızda Suga Kuvvetleri komutanı olarak görevlendirilen Özden ÖRNEK ile irtibatının 
olduğu görülmektedir.  

Ergenekon terör örgütü soruşturmaları kapsamında 24.05.2009 tarihinde İstanbul 
Emniyet Müdürlüğüne gönderilen ihbar mailinde ihbarı gönderen kişi Kafes Eylem Planı 
isimli gizli bir plan ve Deniz Kuvvetleri içerisinde illegal bir yapılanmadan bahsettikten sonra 
“Sizlere şahıslardan temin ettiğim belge ve dokümanları gösterdikçe ne kadar haklı olduğumu 
anlayacaksınız” dediği ve ihbar ekinde el yazısı ile Deniz Kuvvetlerinde çalışan kişiler ile 
ilgili değerlendirmeleri içerir liste bulunduğu görülmüş, listede şüphelilerden Cumhur 
ERYÜKSEL ile ilgili olarak “Kanadoğlu ile tanıştırılmalı. Manevra geliştirme konusunda 
yetenekli” şeklinde not yazılı olduğu görülmüştür. 

Aynı ihbar maili ekinde gönderilen listede şüpheli Doğan UYSAL ile ilgili “Her türlü 
şartta bizimle olur” şeklinde not yazılı bulunduğu şüphelinin benzer illegal oluşumlar 
içerisinde de yer aldığı görülmüştür. 

Mevzuat çalışma grubunun oluşturulduğunun belirtildiği “KALKAN.doc” isimli 
Donanma Komutanı Oramiral Özden ÖRNEK adına imzaya açılmış olan belgenin teknik 
özellikleri incelendiğinde  onur uluocak isimli kullanıcı tarafından oluşturulduğu görülmüş 
Onur ULUOCAK isimli şüphelinin de teşkil edilen grup ve çalışmalarından haberdar olduğu 
kanaatine varılmıştır.  Gölcük Donanma Komutanlığı’ nda yapılan aramada elde edilen 
belgelerde şüpheli Onur ULUOCAK adına imzaya açılmış “mahkeme_K.PAŞA.doc” isimli 
belgede sıkıyönetim ilanıyla birlikte Kasımpaşa/İstanbul’da kurulacak  sıkı yönetim 
mahkemesinde görev alacak müzahir yapının oluşturulması için çalışmalar yaptığı, yine aynı 
dijitaller arasında personel listelerinin oluşturulmuş olduğu da görülmüştür. 

Ergenekon terör örgütü soruşturmaları kapsamında Dursun ÇİÇEK’in eylem ve 
faaliyetleri ile ilgili olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne gönderilen 29.06.2009 tarihli e-
mail ihbarında şüpheli Onur ULUOCAK hakkında “…Deniz Kuvvetleri içerisinde Ergenekon 
adına faaliyet gösteren mezhepçi ve DHKP-C merkezli yapılanma içerisinde Kur. Kd. Alb. 
Muharrem Nuri Alacalı, Kur. Kd. Alb. Dora Sungunay, Kur.Kd. Alb. Tamer Zorlubaş, Kur. 
Kd. Alb. NuhatAltunbulak. Yb. Onur Uluocak birlikte yer almaktadır…”ibareler olduğu, 
ayrıca aynı soruşturmalar kapsamında iletişim takibi yapılan Dursun ÇİÇEK ile telefon 
irtibatının bulunduğu, 20532 numaralı iletişim tespit tutanağında hakim olarak görev 
yapmakta olan şüphelinin Dursun ÇİÇEK’e efendim şeklinde hitap ettiği, ayrıca bir zarf 
teslim almak üzere görüşme yaptıkları görülmüştür. 

Şüpheli Ahmet DİKMEN ile ilgili olarak dosyada mevcut “Personel 
Görevlendirme.doc” isimli belgede Oraj Hava Harekat Planı çerçevesinde özel kurye olarak 
görevlendirildiği, bu bağlamda dosyada mevcut TRANSFER isimli belgenin de kuryelik 
görevlerine ilişkin olduğu ve şüpheli ile irtibatlı olduğu anlaşılmıştır. 
 Dosyada mevcut “HvKoor..doc” isimli belgede ORAJ Hava Harekat Planı gereğince 
yapılacak faaliyetlere yönelik olarak Hava Kuvvetleri ile yapılacak müşterek eğitimlere ilişkin 
görüş ve önerilerin 6 Mart 2003 tarihine kadar bildirilmesine dair yazı olduğu,belirtilen bu 
yazının şüpheli Ahmet DİKMEN tarafından oluşturulduğu, ayrıca yine dosyada mevcut 
belgeler arasında Feyyaz ÖĞÜTÇÜ isimine imzaya açılan “havkom koordine” isimli 
belgenin belirtilen yazıya cevabi olarak yazıldığı ve tarihinin de 4 Mart 2003 olduğu 
görülmüştür. 

Balyoz Darbe planı iddianamesinde ayrıntılı olarak belirtildiği üzere Suga Harekat 
Planına bağlı olarak Sıkıyönetim öncesi yapılan planlamalar ve hazırlık çalışmaları 
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kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde çeşitli çalışma grupları oluşturulduğu 
belirtilmiştir.  
 Deniz Kuvvetlerinin bu plan kapsamında harekat tarzı ve personel 
görevlendirmelerinin yapıldığı, “Bilgi Notu” isimli belgenin ekinde 17 adet ek sıralandığı ve 
görevlendirilen personele ilişkin listelerin bulunduğu tespit edilmiştir. 

Oluşturulan bu çalışma grupları tarafından “ülke sathında kamu görevlerini 
devralacak personel listelerinin oluşturulması, TSK’dan ilişiği kesilecek ve görev yeri 
değiştirilecek personelin tespit edilmesi, Ülke genelinde milli mutabakatın oluşturulması 
maksadıyla gerekli eylem planlarının hazırlanması” görevlerinin yerine getirileceği 
belirtilmiştir. 
 Bu bölüm altında belirtilen bütün şüphelilerin bu planlar çerçevesinde oluşturulan 
çalışma gruplarına bağlı listelerde isimlerinin geçtiği ve bu listeler 2010/185 soruşturma 
kapsamında ele geçirildiği sonrasında ise 2010/1003 soruşturma kapsamında Gölcük 
Donanma Komutanlığı’nda yapılan aramada da aynı listelerin ele geçirildiği görülmüştür.  

Şüphelilerin aşamalarda vermiş oldukları ifadelerde suçlamaları reddettikleri, 
 

15- ŞÜPHELİLER HALİT NEJAT AKGÜNER, AYHAN ÜSTBAŞ 
 Özden ÖRNEK adına imzaya açılan “DzKdan_istekler.doc” isimli belgede “Koruyucu 
Güvenlik Önlemleri konusunda hazırlanan güvenlik brifingi” şeklinde belirtilen konu ile ilgili 
olarak “İKK Güvenlik Brifingi” isimli klasör bulunduğu ve içerisinde bulunan belgelerden 
konu ile ilgili ayrıntılı çalışmaların yapıldığı anlaşılmıştır.  

Dosyada mevcut “Güvenlik Tedbirleri Emri” isimli belgede “planlama, eylem ve 
yeniden yapılanma süreçlerinde risklerin asgari seviyede tutulması amacıyla alınacak fiziki 
tedbirler, personel, doküman, bilgi sistemleri ve muhabere güvenliği” ile ilgili güvenlik 
brifingi hazırlandığı ve bunun yeniden yapılanma sürecinde öncelikli ve özellikli 
görevlendirilecek personele tebliğ edilerek brifingte belirtilen hususlara dikkat edilmesi 
bildirilmiştir. Belirtilen yazının şüpheli Nejat AKGÜNER tarafından hazırlandığı bilirkişi 
raporlarından anlaşılmıştır. 

Yazı içeriğinde geçen “öncelikli ve özellikli görevlendirilecek personel” in ise yine 
2010/185 soruşturmaya esas iddianamede ayrıntılı olarak belirtilen “Bilgi Notu” isimli 
belgenin eki olan EK-D isimli belgede bulunan 111 Deniz Kuvvetleri Personeli olduğu 
anlaşılmıştır.  
 Belirtilen güvenlik brifingi takdim metninin ilk slaytında“Albay AKGÜNER” yazılı 
olduğu görülmüş buradan hareketle ve anılan yazının şüpheli tarafından hazırlanmış olduğu 
birlikte düşünüldüğünde brifingin Nejat AKGÜNER tarafından sunumunun yapıldığı 
kanaatine varılmıştır.  
 Brifing ve brifinge ait sunum metninin ise şüpheli Ayhan ÜSTBAŞ tarafından 
hazırlandığı dosyada mevcut bilirkişi raporunda anlaşılmıştır. Şüphelinin ayrıca 2010/185 
soruşturmaya esas iddianamede Gölcük Bölgesi Müzahir Subay-Astsubay Listesinde isminin 
geçtiği, bu listenin aynı zamanda Gölcük Bölge Komutanlığı’nda yapılan aramada da ele 
geçirildiği görülmüştür.  
 Brifing içerisinde geçen hususlar incelendiğinde ise Hata-kod tablosu sayesinde 
güvenliğin kontrolüne ilaveten kapalı mesaj iletiminin sağlanacağı, doküman güvenliği 
kapsamındaki özel kod uygulamasında yazışmalar üzerinde hatalar ve anlamları tablosunun 
kullanılacağı, örnek olarak doküman üzerinde Ek bölümünde yapılan bir hatanın dokümanın 
ekindeki “Bilgilerden teyit edilemeyenler olduğunu göstermekte muhtemelen 3.şahıslardan 
alınan duyumlarla elde edildiğini gösterdiği.” veya imza bloğundaki personelin adı, soyadı 
veya rütbesindeki bir hata o personelin amirlerine ilişkin problem/baskı olduğunu ve icra 
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edeceği faaliyetlerde hareket kabiliyetinin kısıtlandığını gösterdiği, ayrıca hazırlanan 
yazılarda sızma ihtimaline karşı tarih ve konu numarası ile adres kısımlarında hatalar 
yapılacağı, bu uygulamanın özellikle öncelikle görevlendirilmiş kurye kullanılmadığında 
muhakkak yapılacağı bilgi sistem güvenliği konusunda şüphe oluştuğunda kullanılan yazılım 
ve sistem tarih/saatinde belirsiz aralıklarla değişiklikler yapılacağının  belirtildiği 
görülmektedir. 
 Şüpheli Nejat AKGÜNER ile ilgili olarak ayrıca Gölcük Donanma Komutanlığı’ nda 
yapılan aramada elde edilen belgelerin bulunduğu odada görev yapan Kemalettin YAKAR ve 
Erdinç YILDIZ isimli şahısların kullandıkları bilgisayarlarda, şüphelinin adına imzaya açılmış 
Kocaeli bölgesinde bulunan dershaneler ve durumları konulu belgeler olduğu bu belgelerde 
Kocaeli il ve ilçelerinde bulunan dershanelerin ideolojik olarak tasnife tabi tutularak 
yanlarında fişleme niteliğinde bilgiler yazılı bulunduğu görülmüştür. Şüpheli 02.06.2011 
tarihli savcılık ifadesinde aleyhinde iddia olunan listeleri hazırladığını tevilli olarak beyan 
ettiği  ve “....bize Emniyetten, Genel Kurmaydan yurtlar ve okullar ile ilgili Nakşibendici, 
Süleymancı, Fethullah GÜLEN’ci gibi bilgiler gelirdi, bunları komuta katına sunardık.... Bu 
tür listeler hazırlanmasının sebebi askeri personelin bu tür oluşumların içerisine girip 
girmediğini kontrol etmektir.” dediği, bu şekilde şüphelinin  bu şekilde verileri kaydettiğinin 
anlaşıldığı,  

Şüphelilerin aşamalarda vermiş oldukları ifadelerde suçlamaları reddettikleri,  
 

16- ŞÜPHELİLER SERVET BİLGİN VE LEVENT TEZCAN 
Donanma Komutanlığında yapılan aramada el konulan belgelerde Suga Harekat 

Planının icrasına engel olan komutanların tevkifine dönük çalışmalar yapıldığı bu 
kapsamda güvenilir personellerin tefrik edildiği, çeşitli rütbelerde amirallerin (toplam 54 kişi) 
kontrol altına alınarak iş ve faaliyetlerinin takibinin yapıldığı, bütün birlik komutanlıklarında 
koordinatörler aracılığıyla çalışmaları yapacak personel listelerinin oluşturulduğu, bu 
maksatla komutanlara ait e-mail adreslerinin kontrol edildiği, mesai saatlerinde kimlerle 
görüştüğüne kadar kapsamlı çalışmalar yaptıkları ve bunları hiyerarşik olarak rapora 
dönüştürdükleri görülmüştür. 

Dosyada mevcut “Baskı.doc” isimli belge incelediğinde “Gözetim altına alınacak 
hassas şahısların (bürokrat/yerel yönetici/medya mensubu vb.) Yassıada ve İmralı Ada’ya 
transferleri esansında İstanbul Jandarma Bölge Komutanlığında yapılan çalışmalara şüpheli 
Levent TEZCAN ın iştirak ettiği” belirtilmiş olup, yazının şüpheli Servet BİLGİN adına 
imzaya açıldığı ve belgeyi hazırlayanın Servet BİLGİN olduğu bilirkişi raporundan 
anlaşılmıştır. 

Şüpheli Levent TEZCAN’ın Gölcük Donanma Komutanlığı’nda yapılan aramada elde 
edilen “İstanbul bölgesi müzahir subay-astsubay” listesinde de isminin bulunduğu 
görülmüştür, belgenin ayrıca 2010/185 sayılı soruşturmada da daha önceden ele geçirildiği 
görülmüştür. 

Şüpheli Servet BİLGİN in ise Suga Harekat Planı ekinde bulunan görevlendirme 
listelerinde İstanbul Birlik Komutanlığı’ nda“İstanbul Bölgesi Koordinatörü” olarak 
görevlendirildiği, “Öncelikli Ve Özellikli Görevlendirme Listesi” nde isminin geçtiği, ayrıca 
Deniz Kuvvetleri içerisinde çalışan rütbeli askeri personel ile ilgili belgeyi hazırlayanlar 
tarafından başarılı/başarısız, terfi etmeli/terfii engellenmeli şeklinde tasnif yapılarak 
düzenlenen “Amiral Listesi1.xls” isimli belgede terfii öngörülen ve başarılı olarak 
adlandırılan personel arasında isminin geçtiği görülmüş, belirtilen belgelerin 2010/185 sayılı 
soruşturmada da daha önceden ele geçirildiği görülmüştür. 
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İddia olunan Ergenekon terör örgütü soruşturmaları kapsamında İstanbul Emniyet 
Müdürlüğü’ne gönderilen 24.05.2009 tarihli e-mail ihbarında şüpheli Servet BİLGİN 
hakkında “Operasyonel faaliyetlerde faydalı. Sol ve radikal kanatlardaki tanıdıkları hazır 
olsun ”şeklinde açıklamaların yazdığı görülmüştür. Yine Gölcük Donanma Komutanlığı 
İstihbarat Şube Müdürlüğü’nde yapılan aramada elde edilen dijitaller içerisinde 
“Görevlendirme”isimli bir belgede “Alevi Dernek ve Vakıflar” “Aşırı Sol Gruplar” “Dini 
Gruplar, Cemaatler” “Doğu-Güney Doğu Faaliyetleri” “Sivil Toplum Kuruluşları” 
“Medya” “Siyasi Partiler” olmak üzere belirtilen gruplardan sorumlu şahısların isimlerinin 
verildiği, yazının A.Feyyaz ÖĞÜTÇÜ adına imzaya açıldığı, ayrıca sorumlu olarak belirtilen 
kişiler tarafından Deniz Kuvvetleri içerisinde görevli kişilerden oluşan çalışma grupları 
(subay ve astsubay rütbesinde deniz personeli) oluşturduğu, şahısların sorumlu oldukları 
bölümler ve verilen görevler kapsamında neler yapabileceklerine dair bilgilerin olduğu, bu 
kapsamda aşırı sol gruplardan Kadir SAĞDIÇ isimli şahsın görevli olduğu, Kadir SAĞDIÇ’ın 
ayrıca 2003 yılında planlanan Balyoz Güvenlik Harekat Planı kapsamında“İcra safhası ve 
öncesinde gerekli operasyonel faaliyetleri yürütecek personel listesinin oluşturulması” ve 
2009 yılında icra edilmesi planlanan Kafes Operasyonu Eylem Planı çerçevesinde de 
görevli olduğu görülmüş olup, değişik soruşturmalar kapsamında elde edilen birbiri ile 
örtüşen bilgiler bir arada değerlendirildiğinde belirtilen eylem ve faaliyetlerin icra 
edilebileceği ve bu faaliyetlerde şüphelinin de yer aldığına dair kuvvetli kanaat oluşmuştur. 

İddia olunan Ergenekon terör örgütü soruşturması neticesinde Ergenekon silahlı terör 
örgütü içerisinde örgüt içi haberleşmeye ilişkin görevli örgüt üyesi olmak ve örgüt 
üyelerinden uyarılması gereken kişileri örgütün talimatları doğrultusunda uyarma suç şüphesi 
ile sanık olarak yargılanmakta olan İlyas ÇINAR dan elde edilen “bağlantılarım.xls” isimli 
belgede şüpheli Servet BİLGİN’in de isim-adres ve telefon bilgilerinin bulunduğu 
görülmüştür. 

Şüphelilerin aşamalarda vermiş oldukları ifadelerde suçlamaları reddettikleri,  
 

17- ŞÜPHELİLER AHMET SİNAN ERTUĞRUL, RAFET OKTAR, SİNAN TOPUZ, 
MEHMET ÖRGEN 

Dosyada mevcut “Personel Görevlendirme.doc” isimli belge incelendiğinde Oraj 
Hava Harekat Planı çerçevesinde Gölcük/KOCAELİ-Eskişehir ve Ankara-Eskişehir arasında 
Deniz Kuvvetleri ve Hava unsurları arasında koordinatör ve kuryeler vasıtasıyla iletişim 
sağlandığı görülmüştür. Belgede bulunan görevlendirmelere bakıldığında şüphelilerden 
A.Sinan ERTUĞRUL’ un Ankara bölgesi koordinatörü olarak, Rafet OKTAR’ın ise Ankara 
bölgesinde özel kurye olarak görevlendirildiği görülmüştür. 

Yine dosyada mevcut “TRANSFER.doc” isimli belge incelendiğinde şüpheli 
Mehmet ÖRGEN adına imzaya açıldığı, Sn. Komutanım ibareleri ile başladığı içeriğinde ise 
Operasyonel Timlerin faaliyetleri için Ali TÜRKŞEN Yarbay’ın talep ettiği 17 adet GLOCK 
marka tabancanın temin edilmek üzere anlaşmaya varıldığı, Hava Kuvvetleri ile koordine 
kurulmasını müteakip gönderilmeye hazır olduğunun belirtildiği görülmüştür. Yazının 
içeriğinde koordine edilmesi talebi ve Sn. komutanım ibaresi ile başlaması göz önüne 
alındığında, yazının yukarıda belirtilen görevlendirmeler çerçevesinde Hava unsurları ile 
koordineyi sağlayan ve Mehmet ÖRGEN’in üzerinde bir rütbede kişiye yazıldığı 
anlaşılmaktadır. Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ nın Ankara’da bulunması ve Ankara bölgesi 
koordinatörünün şüpheli Sinan ERTUĞRUL olduğu değerlendirildiğinde belirtilen yazının 
şüpheliye hitaben yazılmış olabileceği kanaatine varılmıştır. Ayrıca belgenin dijital kullanıcı 
yolları incelendiğinde de Feyyaz ÖĞÜTÇÜ tarafından belge üzerinde işlem yapıldığı ve 
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Feyyaz ÖĞÜTÇÜ nün de Suga Harekat Planı çerçevesinde Ankara Birlik Komutanı olduğu 
bilinmektedir. 

“Personel Görevlendirme.doc” isimli belgenin şüpheli Sinan TOPUZ tarafından 
oluşturulduğu dosya kapsamında bilirkişi raporundan anlaşılmıştır. Gölcük Donanma 
Komutanlığı’ nda yapılan aramada elde edilen dijitaller incelendiğinde Sinan TOPUZ’ un 1. 
Ordu Komutanlığı ile Donanma Kuvvetleri (İstanbul-Gölcük) arasında gerçekleştirilecek özel 
kurye hizmetlerinde görevlendirildiği, bu görevlendirme belgesinin de şüpheli Sinan TOPUZ 
tarafından hazırlandığı görülmüştür. Sinan TOPUZ’ un 1. Ordu ile kurye hizmetleri 
kapsamında görevlendirildiği yazının 04.11.2002 tarihli olduğu görülmüş, yukarıda izah 
olunan ve şüpheli Sinan TOPUZ tarafından hazırlanan kurye/koordinatörlük ile ilgili belgenin 
tarihinin ise 02.01.2003 olduğu anlaşılmış, şüphelinin 1. Ordu ile kurye hizmetleri 
kapsamında görevlendirilmesini müteakip benzer bir görev olması sebebiyle görevlendirme 
yapmasının olası olduğu kanaatine varılmıştır. 
 Dosyada mevcut “HvKoor..doc” isimli belgede ORAJ Hava Harekat Planı gereğince 
yapılacak faaliyetlere yönelik olarak Hava Kuvvetleri ile yapılacak müşterek eğitimlere ilişkin 
görüş ve önerilerin 6 Mart 2003 tarihine kadar bildirilmesine dair yazı olduğu,“havkom 
koordine.doc” isimli Feyyaz ÖĞÜTÇÜ adına imzaya açılmış belgede de konu ile ilgili 
olarak çeşitli görüş ve önerilerin bildirildiği, tarihinin de 4 Mart 2003 olduğu görülmüştür. 
“havkomkoordine.doc” isimli belgenin şüpheli Rafet OKTAR tarafından oluşturulduğu 
dosyada mevcut bilirkişi raporundan anlaşılmıştır. 

2010/185 soruşturmaya esas iddianamede ayrıntılı olarak belirtildiği üzere Suga 
Harekat Planına bağlı olarak Sıkıyönetim öncesi yapılan planlamalar ve hazırlık çalışmaları 
kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde çeşitli çalışma grupları oluşturulduğu 
belirtilmiştir. Bu bölüm altında belirtilen bütün şüphelilerin bu planlar çerçevesinde 
oluşturulan çalışma gruplarına bağlı listelerde (2010/185 ve 2010/1003 soruşturmalarda elde 
edilen) isimlerinin geçtiği görülmüştür. 
 Şüpheli Sinan TOPUZ ve Sinan ERTUĞRUL’ un ayrıca Deniz Kuvvetleri içerisinde 
çalışan rütbeli askeri personel ile ilgili belgeyi hazırlayanlar tarafından başarılı/başarısız, terfi 
etmeli/terfii engellenmeli şeklinde tasnif yapılarak düzenlenen “Amiral Listesi1.xls” isimli 
belgede terfii öngörülen ve başarılı olarak adlandırılan personel arasında isminin geçtiği 
görülmüş, belgenin 2010/185 sayılı soruşturma dosyasında da mevcut olduğu görülmüştür. 

Şüpheli Sinan ERTUĞRUL’ un Gölcük Donanma komutanlığı’ nda yapılan aramada 
elde edilen belgelerde, Suga Harekat Planının uygulamasına reaksiyon gösterebilecek 
amirallerin takip edilmesi amacıyla Ankara Birlik Komutanlığında görevli personel 
listelerinin oluşturulması(ankarakol.doc isimli belge), gözetim altına alınacak hassas 
şahısların İmralı ve Yassı Adaya sevkleri esnasında Jandarma Birlikleri ile yapılacak 
faaliyetler (Jangenkom tahliye.doc isimli belge) Sıkıyönetim Komutanlıklarının kurulması ile 
görevler ve Suga Harekat Planının icrasında Ege denizinde adalar ile ilgili yapılacak 
çalışmalarda görevlendirildiği (EGEYDAAK ÇG Liste.doc, çalışma rapor1_3.doc ve EKA 
Toplantı Sonuç Raporu.doc isimli belgeler) görülmüştür.  

Ergenekon terör örgütü soruşturmaları kapsamında 24.05.2009 tarihinde İstanbul 
Emniyet Müdürlüğüne gönderilen ihbar mailinde ihbarı gönderen kişi Kafes Eylem Planı 
isimli gizli bir plan ve Deniz Kuvvetleri içerisinde illegal bir yapılanmadan bahsettikten sonra 
“Sizlere şahıslardan temin ettiğim belge ve dokümanları gösterdikçe ne kadar haklı olduğumu 
anlayacaksınız” dediği ve ihbar ekinde el yazısı ile Deniz Kuvvetlerinde çalışan kişiler ile 
ilgili değerlendirmeleri içerir liste bulunduğu görülmüş, listede şüphelilerden Sinan 
ERTUĞRUL ile ilgili olarak "Rakipleri ile dengesiz tavır içerisinde", Mehmet ÖRGEN ile 
ilgili olarak "Stresli kendi kendini çelmelemesin", Sinan TOPUZ ile ilgili "para konusunda 
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tutarsız", Rafet OKTAR ile ilgili olarak ise "Kızların kontrolünde, dahası gelecek" şeklinde 
notların yazılı bulunduğu görülmüştür. 

Yine iddia olunan Ergenekon terör örgütü soruşturmaları kapsamında sanık olarak 
yargılanmakta olan Levent BEKTAŞ isimli şahıstan elde edilen dijitallerde yine kendisinden 
elde edilen başka bir dijital içerisinde bulunan “Data Stash” isimli özel bilgisayar programı 
kullanılarak video görüntüsüne ait dosyanın içine gizlenen belgelerde “gundemlerim2.doc” 
isimli bir belge bulunduğu, toplantı notları olduğu değerlendirilen çeşitli deniz kuvvetleri 
personeli ile ilgili notların alınmış olduğu, belge içerisinde şüpheli Sinan TOPUZ ile ilgili 
olarak “2010-2011 yılındaki top adaylarımız M.V.G, SİNAN Topuz, B.B ilgililere iletilsin” 
şeklinde değerlendirmelerin bulunduğu görülmüştür. 

Şüpheli Sinan ERTUĞRUL’ un Ergenekon terör örgütü soruşturmaları kapsamında 
Deniz Kuvvetleri içerisinde illegal faaliyetleri neticesi sanık olarak yargılanmakta olan Levent 
BEKTAŞ, Dursun ÇİÇEK ve Levent GÖRGEÇ ile yoğun telefon irtibatının bulunduğu 
görülmüştür.  
 Donanma Komutanlığında yapılan aramada elde edilen dijitaller arasında 
“YAPILANMA”isimli bir klasör bulunduğu görülmüş, klasöre bağlı belgelerden 
“GÖLCÜK.2008-2” isimli belge incelendiğinde içerisinde “burda geçen bilgiler bu yıl ki 
yapılanmanın çıkarılmasında kullanılacak. Diğer şahısların ve Yeni bilgileri geldikçe 
uygunluk sağlanacak” şeklinde notun yazılı bulunduğu, diğer belgeler incelendiğinde de 
içeriğinde suç unsuru olabilecek benzer soruşturmalar kapsamında elde edilen bilgilerin 
bulunduğu görülmüş, illegal olduğu değerlendirilen yapılanma olarak adlandırılan oluşumun 
ise“Bölge Başkanlığı, Gruplar Amirliği, Daire Grup Amirliği, Daire Liderliği, Köprü 
Elemanları”şeklinde hiyerarşik olarak yapılandırıldığı, belgeler içerisinde ise yapılanma 
içerisinde bulunan kişiler ile ilgili olarak “Proje Üretme/ Tamamlama Durumu, Liderlik 
Kabiliyeti” “Etkinlik Alanı” “İrtibatlı Olduğu Kurumlar/Kişiler” “Döküman-Bilgi Akışı” 
“Eş Durumu” “Kendisi Ve Eşi İle İlgili Açıklama” “Kritik Kabiliyet/ Hassasiyetleri/ Zafiyet/ 
Hakkındaki Genel Kanaat”olmak üzere açıklamaların bulunduğu görülmüştür. Şüpheli Rafet 
OKTAR’ ın da belirtilen bu yapılanma içerisinde “Daire Grup Amiri” olarak isminin geçtiği 
görülmüştür. 

Şüphelilerin aşamalarda vermiş oldukları ifadelerde suçlamaları reddettikleri,  
 
18- ŞÜPHELİ HAKAN BÜYÜK 
 Donanma Komutanlığında 06.12.2010 tarihinde yapılan arama neticesi Oraj Hava 
Harekat Planları ile ilgili belgeler “GENKURBSKTAKDİMİ/rk/ Gelenler”sıralı klasörleri 
içerisinde tasnif edilmiş şekilde bulunduğu, bu klasörler ile aynı yerde  
“GENKURBSKTAKDİMİ/rk” isimli klasörde tek olarak “İhtimalatPlanı.doc” isimli 
belgenin bulunduğu ayrıca yine ihtimalat planı isimli belgenin bulunduğu yerde “tarananlar” 
isimli klasörde “Hava Bnb.Hakan Büyükten aldıklarım”, olmak üzere hava kuvvetlerinde 
çalışan kişilerden geldiği anlaşılan taranmış vaziyette imzalı belgelerin olduğu görülmüştür. 
Bütün bu klasörler kül olarak değerlendirildiğinde gelenler olarak adlandırılan klasörlerde 
oraj hava harekat planına dair belgelerin olması,  bu klasörün bağlı olduğu yerde 
ihtimalatplanı.doc isimli belgenin olması, yine bu belgenin olduğu yerde tarananlar olarak 
adlandırılan klasörlerde Hakan BÜYÜK’ün de aralarında bulunduğu bir grup hava 
kuvvetlerinde çalışan askeri personel tarafından gönderildiği değerlendirilen taranmış 
vaziyette orijinal belgelerin bulunduğu, bu aramada elde edilen deliler ve 19.02.2011 tarihli 
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne yapılan ihbar üzerine şüpheli Hakan BÜYÜK’ün evinde 
21.02.2011 tarihinde arama yapıldığı, Hakan BÜYÜK’ün ev aramasında elde edilen bilgi ve 
belgelerinde yukarıda belirtilen Donanma Komutanlığında elde edilen bu belgeler ile uyumlu 
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olması, izah olunan belgelerin iştirak halinde ve süreklilik içerisinde çalışan darbe planları 
kapsamında müşterek hareket eden bir yapılanma tarafından muhafaza edildiği ve şüphelinin 
bu kapsamda suç unsuru bu dijital belgeleri evinde muhafaza ettiği anlaşılmıştır.  
 Gölcük Donanma Komutanlığında İstihbarat Şube Müdürlüğü İKK Kısım Amirliğinde 
yapılan aramada zeminin altında elde edilen  deliller içinde “Hava Bnb. Hakan Büyükten 
aldıklarım” isimli klasör içerisinde bulunan belgeler incelendiğinde; istihbari çalışma neticesi 
tanzim edilmiş çok sayıda raporun yer aldığı, 2001 tarihli Hv.Müh.Yb.Nuri Gültekin 
tarafından düzenlenmiş el yazısı raporda, denizde bir çiftin ayakta ve yarı vücutları suyun  
dışında zikir ayini yaptıklarını, bu şahsın astsb M.A olduğunu, M.A’nın denize yalnız 
girdiğini ve eşinin denize girmediğini, görüntü ve davranışları arasında çelişki olduğunu, bu 
durumların araştırılmasını istediği görülmüştür. Söz konusu raporun ise Semih Birdoğan 
imzalı yazı ile hava kuvvetleri komutanlığına gönderildiği, yine 2001 tarihli bir raporda 
çağdaş kıyafeti olmayanların isim listesi başlığı altında çok sayıda askeri personel eşinin 
askeri hastaneye gittikleri sırada tespit edilerek türbanlı ve tesettürlü şeklinde fişlendikleri ve 
bu fişlemelerin yazışmalar konu edilerek Hava Kuvvetleri komutanlığına yazıldığı, 2003 
tarihli bazı istihbarat raporlarında Hakan BÜYÜK’ün de paraf ve imzalarının yer aldığı, 
şahsın Eskişehir’de Milli Güvenlik derslerine girdiği ve bu dönemde diğer öğretmen ve okul 
müdürleri hakkında istihbari mahiyette fişleme niteliğinde bilgiler temin ettiği, bu 
raporlarında üst komutanlıklara bildirildiği anlaşılmış, Hv.İsth.Ütğmn. E.K. ve 
Hv.İsth.Yb.Hakan BÜYÜK imzalı raporda, Milli Güvenlik öğretmeni olarak 
görevlendirildikleri bir imam hatip lisesinde öğretmen ve öğrencilerin fişlendikleri, 
öğrencilerin Ramazan ayında zorunluluktan oruç tuttukları fikri oluştuğu ve okulun çeşitli 
yerlerinde, Kanuni Sultan Süleyman, Fatih Sultan Mehmet vb. Türk büyükleri ile Mevlana 
gibi büyük düşünürlerin resimleri ile birlikte sözlerinin asıldığının belirtikleri görülmüştür.  
 Hakan Büyük’ten aldıklarım isimli dosyanın da yer aldığı tarananlar isimli dosyaya 
genel olarak bakıldığında,  
 2000 yılından itibaren Hava Kuvvetleri mensubu bazı şahıslarca düzenlenmiş imzalı 
istihbarat raporlarının derlendiği, içerik itibariyle de ortak yönlerinin irtica hususu olduğu, bu 
haliyle belgelerin bir arada yer almasının planlı bir çalışmanın ürünü olduğu, belgelerdeki 
imza ve paraf bilgileri ile dosya isimlerinin tutarlı oldukları, ayrıca bu belgelerin donanma 
komutanlığından elde edilmesinin de benzer istihbarat çalışmalarında Hava ve Deniz unsurları 
arasında yoğun bir iletişimin olduğu, ayrıca yukarıda izahatı yapılan bu belgeler ile Oraj Hava 
Harekat planına ilişkin belgelerin bir arada olmasının tesadüf olmadığı ve belgelerin 
bulunduğu konum itibariyle de sistemli bir şekilde tasnif edildikleri kanaatine varılmış, ayrıca 
Hakan Büyük isimli şahsın da isminin bir dosyada yer alması aynı zamanda bu dosyada 
Hakan Büyük imzalı/paraflı raporların yer alması yukarıda izah edilen ihbarın kuvvetli ve 
teyit edilebilir mahiyette olduğunu göstermiştir.  
 Gölcük Donanma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü’nde yapılan aramada elde 
edilen dijital veriler içerisinde yer alan IMAGE.001/Unrecognized file system [unknown 
type]/unallocated space sıralı klasöründe bulunan Carved [1982172672].xls isimli belgede, 
“TAKİP VE KONTROL ALTINDA İKEN RE'SEN EMEKLİ EDİLEN PERSONEL 
LİSTESİ” başlığı altında Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeline ait 330 kişinin isim-sicil-
işlem yılı-ilişik kesme sebebi kategorilerinde bilgilerin olduğu,  belgenin dijital özellikleri 
incelendiğinde, belgeyi yazan kısmında “hbuyuk” şeklinde şahsın isminin yazılı bulunduğu 
tespit edilmiştir. 
 Şahsın ikametinde yapılan aramada çok sayıda dijital malzeme elde edilmiştir. Bu 
dijital malzemeler arasında yer alan ve imajının bir kopyası arama mahallinde şahsa teslim 
edilen içerisinde Balyoz Güvenlik Harekat Planı kapsamında bilgi/belgelerin bulunduğu flash 
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belleğin içerisinde bulunan dosya ve belgelerin şifreli oldukları görülmüştür. Şifre kırma 
işlemleri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgi İşlem Büro Amirliği’nce yapılmış ve 
düzenlenen raporda; “belgelerin AES 128 bit şifreleme algoritması kullanılarak 
şifrelenmiş(Encryption) olduğu, şifre kırma(decryption) işlemleri için Access Data firmasına 
ait Password Recovery Tool Kit(PRTK) yazılımı  ve  4 adet TABLEAU model TACC 1441 
cihazı paralel bağlanarak  22.02.2011 tarihinde çalıştırılmaya başlanıldığı, 24.02.2011 
tarihinde şifre kırma işleminin başarıyla sonuçlandığı ve DOSYALARIM.rar  isimli WinRar  
şifresinin NOYAN1990 olduğu” belirtilmiştir. Hakan Büyük isimli şahsın nüfus 
sorgulamalarında 1990 doğumlu Noyan isimli bir oğlunun olduğu anlaşılmıştır.İlgili 
mahkeme kararına istinaden yapılan incelemeler neticesinde “DOSYALARIM.rar” isimli 
klasör içerisinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na (CMK 250. madde ile yetkili birimi) 
yürütülen 2010/185 soruşturma nolu Balyoz Darbe Planı soruşturması ile ilgili birçok 
belgenin yer aldığı ve bu belgelerin 2010/185 sayılı soruşturmada ve 2010/1003 sayılı 
soruşturmada elde edilenlerden farklı olup Suga ve Oraj Harekat Planı ile ilgili daha önceden 
elde edilememiş yeni deliller oldukları şüpheli tarafından şifreli bir şekilde muhafaza 
edildikleri anlaşılmıştır.  
 05-07.03.2003 tarihinde gerçekleştirilen plan seminerinde İstanbul Jandarma Bölge 
Komutanı Abdülkadir ERYILMAZ’ın; Konunun hassasiyeti ve bilgilerin yüksek gizlilik 
derece kişiye özel gizlilik derecesinde olması nedeniyle takdime dâhil edilmemiştir. Ancak 
bunlar dosyada bu bilgilerimiz mevcuttur. Güncelleştirme faaliyetleri devam etmektedir.” 
şeklinde beyanlarından esas alınarak  suça yönelik hazırlanan bu plan ve yazışmaların, 
güncelleştirme amacına yönelik şüpheli tarafından şifreli bir şekilde muhafaza edildiği,   
 Şüphelinin Eskişehir de görevli olduğu esnada suça ilişkin bilgi ve belgeleri temin 
ettiği ve Türkiye Cumhuriyeti Hükumetini Cebren İskat veya Vazife Görmekten Cebren Men 
Etmeye Teşebbüs eden yapılanmanın amaçları doğrultusunda Gölcük Donanma 
Komutanlığındaki illegal yapılanmaya ulaştırıldığı ve yapılan aramada evinde ele geçen bir 
kısım dijital belgeleri de evinde şifreli bir şekilde sakladığı bu şekilde üzerine atılı suçu 
işlediği,  
 Yargılamanın CMK 250 ve devamı maddeleri gereğince yapılarak, hukuki ve fiili 
irtibat nedeniyle bu dosyanın mahkemenizin 2010/283 esas sayılı dosyası ile birleştirilmesi,  

 Yukarıda delilleri   izah edildiği üzere ele geçen deliller bütün olarak 
değerlendirildiğinde tüm şüphelilerin Türkiye Cumhuriyeti Hükumetini Cebren İskat veya 
Vazife Görmekten Cebren Men Etmeye Teşebbüs suçunu işlediği anlaşıldığından 
eylemlerine uyan lehe olan 765 sayılı TCK’nın 147,    61/1, 31, 33, 40 maddeleri gereğince 
ayrı ayrı CEZALANDIRILMALARINA,   

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı (CMK 250. Madde ile yetkili birimi) adli emanetinin 
2011/ 647  nosunda kayıtlı suç eşyasının dosyada delil olarak saklanmasına, 

Karar verilmesi kamu adına dava ve iddia olunur. 16.06.2011 
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       İstanbul Cumhuriyet Savcısı 
 
 


