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2010/283 Esas sayılı kamu davasının oturumu Silivri Ceza İnfaz Kurumları 
Kampusu bitişiğindeki müstakil girişi bulunan salonda Mahkeme Başkanı Ömer Diken 
Üye Hakimler Ali Efendi Peksak ve Murat Üründü’den oluşan Mahkeme Heyeti 
tarafından zabıt katibi Adem Ceylan da hazır olduğu halde CMK’nın 147/1-h ve 219/1 
maddeleri gereğince sesli ve görüntülü kayıt yapılmak suretiyle 21.06.2011 günü saat 
09:46 itibari ile açıldı. Cumhuriyet savcısı Savaş Kırbaş hazır. 

Mahkeme Başkanı:''Tutuklu sanıkların isimlerinin tespitine geçildi.” 
Çetin Doğan (Yok), Özden Örnek (Burada), Halil İbrahim Fırtına (Evet), Nejat 

Bek (Burada), Mustafa Korkut Özarslan (Burada), Engin Alan (Evet), Şükrü Sarıışık 
(Evet), Ayhan Taş (Evet), Ramazan Cem Gürdeniz (Evet), İzzet Ocak (Evet), Süha 
Tanyeri (Evet), Bülent Tunçay (Evet), Mehmet Kemal Gönüldaş (Burada), Halil Yıldız 
(Evet), Refik Hakan Tufan (Burada), Orkun Gökalp (Burada), Erhan Kuraner (Yok), 
Yunus Nadi Erkut (Yok), Nuri Ali Karababa (Burada), Mustafa Kemal Tutkun 
(Burada), Gürbüz Kaya (Evet), Mustafa Çalış (Evet), Nurettin Işık (Evet), Hasan Basri 
Aslan (Yok), Ali Rıza Sözen (Burada), İlkay Nerat (Burada), Veli Murat Tulga (Evet), 
Behzat Balta (Burada), Halil Kalkanlı (Burada), Tuncay Çakan (Evet), Hasan Fehmi 
Canan (Evet), Salim Erkal Bektaş (Evet), Ahmet Yavuz (Evet), Ahmet Küçükşahin 
(Evet), Recai Elmaz (Burada), Erdal Akyazan (Burada),  Ahmet Şentürk (Burada), 
Mümtaz Can (Burada), Ahmet Topdağı (Yok), Cemal Candan (Yok), Gökhan Murat 
Üstündağ (Burada), Fatih Altun (Evet), Faruk Oktay Memioğlu (Evet), Mehmet Kaya 
Varol (Evet), Recep Yıldız (Burada), Bekir Memiş (Burada), Ali İhsan Çuhadaroğlu 
(Burada), Harun Özdemir (Burada), Mehmet Yoleri (Yok), Namık Koç (Burada), Fuat 
Pakdil (Yok), Behcet Alper Güney (Yok), Metin Yavuz Yalçın (Yok), Yurdaer Olcan 
(Burada), İhsan Balabanlı (Burada), Emin Küçükkılıç (Burada), Kasım Erdem 
(Burada), Kemal Dinçer (Burada), Hakan Akkoç (Evet), İkrami Özturan (Yok), Burhan 
Gögce (Burada), Mustafa Erdal Hamzaoğulları (Burada), Mehmet Alper Şengezer 
(Evet), Doğan Fatih Küçük (Burada), Dursun Tolga Kaplama (Burada), Doğan Temel 
(Burada), Hayri Güner (Burada), Recep Rıfkı Durusoy (Burada), Mehmet Fikri 
Karadağ (Burada), Hamdi Poyraz (Evet), Hasan Hakan Dereli (Burada), Gökhan 
Gökay (Burada), Fatih Musa Çınar (Burada), Zafer Karataş (Burada), Aytekin 
Candemir (Burada), Nihat Özkan (Burada), Hasan Nurgören (Yok), Sırrı Yılmaz 
(Burada), Barboros Kasar (Burada), Murat Ataç (Burada), Bahtiyar Ersay (Burada), 
Mustafa Yuvanç (Yok), Nedim Ulusan (Burada), Soydan Görgülü (Burada), İsmet 



Kışla (Burada), Abdullah Dalay (Burada),  Lütfü Sancar (Evet), Ahmet Feyyaz Öğütcü 
(Evet), Engin Baykal (Evet), Özer Karabulut (Evet), Mehmet Otuzbiroğlu (Evet), 
Hasan Hoşgit (Evet), Hüseyin Hoşgit (Evet), Kadir Sağdıç (Evet), Ali Deniz Kutluk 
(Evet), Mustafa Aydın Gürül (Evet), Turgay Erdağ (Evet), Taylan Çakır (Evet), Ayhan 
Gedik (Evet), Ahmet Türkmen (Evet), Mehmet Fatih İlğar (Evet), Cem Aziz Çakmak 
(Evet), Muharrem Nuri Alacalı (Burada), Ali Semih Çetin (Evet), Şafak Duruer (Evet), 
Utku Arslan (Evet), Mehmet Ferhat Çolpan (Evet), Ümit Özcan (Evet), Fatih Uluç 
Yeğin (Evet), Levent Erkek (Burada), Levent Çehreli (Burada), Hakan İsmail Çelikcan 
(Burada), Ahmet Necdet Doluel (Burada), Dursun Çiçek (Burada), Ertuğrul Uçar 
(Burada), Ali Türkşen (Evet), Tayfun Duman (Evet), Nihat Altunbulak (Burada), Ercan 
İrençin (Evet), Mustafa Karasabun (Burada), Bora Serdar (Evet), Levent Görgeç 
(Evet), İbrahim Koray Özyurt (Burada), Dora Sungunay (Evet), Soner Polat (Yok), 
Meftun Hıraca (Burada), Yaşar Barbaros Büyüksağnak (Burada), Hasan Gülkaya 
(Burada), Faruk Doğan (Evet), Mücahit Erakyol (Evet), Ergün Balaban (Burada), 
Cemalettin Bozdağ (Burada), Taner Balkış (Burada), Abdullah Gavremoğlu (Evet), 
Kıvanç Kırmacı (Evet), Yusuf Ziya Toker (Burada), Cengiz Köylü (Burada), Hanifi 
Yıldırım (Yok), Cemal Temizöz (Burada), Bulut Ömer Mimiroğlu (Burada), Hakan 
Sargın (Burada), Hüseyin Özçoban (Burada), Mustafa Koç (Yok), Ali Demir (Burada), 
Kahraman Dikmen (Burada), Yusuf Kelleli (Burada), Hüseyin Polatsoy (Burada), 
Hüseyin Topuz (Burada), Murat Özçelik (Evet), Mustafa Önsel (Yok), Ali Aydın (Yok), 
Erdinç Atik (Burada), Abdurrahman Başbuğ (Yok), Ahmet Tuncer (Burada), Gökhan 
Çiloğlu (Yok), Halil Helvacıoğlu (Burada), Kubilay Aktaş (Yok), Mehmet Ulutaş 
(Burada), Memiş Yüksel Yalçın (Burada), Suat Aytın (Evet), Yüksel Gürcan (Evet), 
Taner Gül (Yok). 

Mahkeme Başkanı:''Tutuksuz sanıklar.” 
Abdullah Zafer Arısoy, Duran Ayhan, Hüseyin Bakır, Musa Farız, Ahmet 

Yanaral, Levent Güldoğuş, Timuçin Eraslan, Altan Dikmen, Ahmet Çetin, Hakan 
Öktem, Abdil Akça, Murat Balkaş, İmdat Solak, Rifat Gürçam, Uğur Üstek, Ali 
Güngör.  

Mahkeme Başkanı:''Evet, sanık müdafileri.” 
Sanıklar Halil Helvacıoğlu, İhsan Balabanlı, Bekir Memiş, Hakan Akkoç, 

Mustafa Önsel, Hanifi Yıldırım, Yüksel Gürcan, İkrami Özturan, İlkay Nerat, Zafer 
Karataş, Refik Hakan Tufan, Orkun Gökalp, İsmet Kışla, Cemal Candan ve yetki 
belgelerine istinaden Fuat Pakdil ve Ali Aydın müdafii Av. Ramazan Bulut. 

Sanıklar Özer Karabulut ve Feyyaz Öğütcü müdafii Av. Yağız Ali Dağlı. 
Sanıklar Gürbüz Kaya, Hasan Fehmi Canan, Abdullah Dalay, Mehmet Kaya 

Varol, Hamdi Poyraz, Doğan Fatih Küçük, Soydan Görgülü ve yetki belgesine 
istinaden Erhan Kuraner müdafii Av. Ahmet Koç. 

Sanıklar Ali Deniz Kutluk ve Mustafa Aydın Gürül müdafii Av. Ayşe Gül 
Hanyaloğlu. 

Sanıklar Ali Semih Çetin, Cem Gürdeniz, Cem Aziz Çakmak, Soner Polat, 
Utku Arslan, Fatih Uluç Yeğin, Bora Serdar, Ercan İrençin, Yaşar Barbaros 
Büyüksağnak, Hasan Gülkaya, Faruk Doğan, Kıvanç Kırmacı, Harun Özdemir, 
Mustafa Yuvanç, Taner Gül müdafii Av. Şule Nazlıoğlu Erol. 

Sanıklar Turgay Erdağ, Cemalettin Bozdağ, Levent Çehreli, Mücahit Erakyol, 
Ergün Balaban müdafii Av. İhsan Nuri Tezel. 

Sanıklar Hasan Hoşgit ve Hüseyin Hoşgit müdafii Av. Hakan Çoşkuner. 
Sanıklar Ayhan Gedik, Şafak Duruer, Mehmet Ferhat Çolpan, Hakan İsmail 

Çelikcan, Ahmet Necdet Doluel müdafi Av. Hakan Tunçkol. 



Sanıklar Lütfü Sancar, Taner Balkış ve yetki belgesine istinaden Şükrü 
Sarıışık müdafii Av. Yakup Akyüz. 

 Bir kısım sanıklar müdafii Av. Yakup Akyüz:”Şükrü Sarıışık’ın Mahkemenin 
vermiş olduğu tutuklama kararının devamına itirazını sunuyorum, Sayın Başkan.” 

Sanıklar Taner Balkış ve Lütfü Sancar müdafii Av. Ali Yaşar Ünlütürk.  
Sanık Mehmet Otuzbiroğlu müdafii Av. Metin Aslan. 
Sanık Mehmet Otuzbiroğlu müdafii Av. Serdar Mermut. 
Sanık Mehmet Otuzbiroğlu müdafii Av. İlkay Koyuncu. 
Sanık Ahmet Yavuz müdafii Av. Duygun Yarsuvat. 
Sanık Ahmet Yavuz müdafii Av. Nurcan Çöl. 
Sanık Hasan Hakan Dereli müdafii Av. Mustafa Uluşahin. 
Sanıklar Suat Aytın ve İzzet Ocak müdafii Av. Muammer Küçük. 
Sanık Engin Baykal müdafii Av. Süleyman Sefa Bilgiç. 
Sanıklar Muharrem Nuri Alacalı, İbrahim Koray Özyurt, Dora Sungunay, 

Tayfun Duman, Ali Türkşen müdafii Av. İbrahim Şahinkaya. 
Mahkeme Başkanı:”Kubilay Aktaş, Fuat Pakdil, Metin Yavuz Yalçın, Çetin 

Doğan, Mehmet Yoleri’nin bugünkü duruşmaya rahatsızlıkları sebebi ile 
gönderilemediklerine dair tutanakların geldiği görüldü. 20.06.2011 tarihli duruşmaya 
hastalığı sebebi ile Hasdal Askeri Cezaevinde bulunan sanıklardan Utku Arslan, 
Ahmet Küçükşahin, Hasan Basri Aslan, Ali Aydın, Ahmet Topdağı, Gökhan Çiloğlu, 
Mustafa Yuvanç, Erhan Kuraner, Fatih Uluç Yeğin, Yunus Nadi Erkut, Mücahit 
Erakyol, Cengiz Köylü, Meftun Hıraca’nın sağlık sebebi ile Taner Gül’ün de sınavları 
sebebi ile gönderilemedikleri bildirildi. 13.06.2011 tarihli celseye Silivri Ceza İnfaz 
Kurumlarından gönderilmeyen sanıkların doktor raporları gönderilmiş. Şükrü Sarıışık 
müdafii Avukat Osman Topçu itiraz.” 

Bir kısım sanıklar müdafii Av. Yakup Akyüz:”Yetki belgesine istinaden Av. 
Yakup Akyüz.” 

Mahkeme Başkanı:”Biz bunu şeyde, Pazartesi tefhim etmiştik. Süre işledi, dün 
akşam bitti. Peki. Süha Tanyeri’nin celse arasında doktora gitme talebi var. Peki, 
savunmalara devam ediyoruz. Hasan Hakan Dereli avukatınız hazır mı bugün?” 

Salonda söz almadan konuşanlar oldu, söyledikleri anlaşılamadı. 
Mahkeme Başkanı:”Mustafa Yuvanç kalmıştı sırada. O da bugün gelmedi. 

Daha sonra Abdullah Dalay ile devam edeceğiz. Evet, CMK 147 ve 191. maddeleri 
gereğince müdafii tayin hakkınız var. Müdafiiniz hazır mı?” 

Sanık Hasan Hakan Dereli:”Hazır.” 
Mahkeme Başkanı:”Hazır. İsnat edilen suç hakkında isterseniz susma 

hakkınızı kullanabilirsiniz. Yine savunmanız esnasında suçlamadan kurtulmak için 
somut delilin araştırılmasını mahkemeden isteyebileceğiniz gibi sizde bu konuda 
deliller ileri sürebilirsiniz. Buyurun savunmanızı dinliyoruz.” 

Sanık Hasan Hakan Dereli:”Sayın Başkan, Sayın Üyeler, Sayın Savcı. 
Savunmamı arz ediyorum. 23 Mayıs 2010 tarihinde İzmir Cumhuriyet 
Başsavcılığında verdiğim ifadem aynen geçerlidir. İlave olarak ifade etmek istediğim 
hususlar şunlardır. İddianamede şahsıma yöneltilen suçlama, sahteliği ortaya 
konmuş 11 nolu CD’de bulunan dijital Word kayıtlarına dayandırılmıştır. Bahse konu 
dijital kayıtlardaki Ek-A ve Ek-B listelerde ismimin yer aldığı, henüz görev 
yapmadığım bir süreçte harp akademilerinde hazırlandığı iddia edilen listelerin 
teşkilinde görev aldığım iddia edilmektedir. Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, 
görevlendirilen Burak Bayoğlu, Ünal Tatar ve Yılmaz Çankaya tarafından düzenlenen 
TÜBİTAK bilirkişi raporlarında yer alan söz konusu dijital kayıtların düzenlenme 
tarihlerinde ve seminer tarihlerinde yurtdışında bulunduğuma dair resmi belgeler ve 



pasaport kayıtlarım, soruşturma ve kovuşturma safhasında makamlarına 
sunulmuştur. Bu durum avukatım tarafından yapılan müracaat ve tutukluluğuma itiraz 
dilekçelerinde de teferruatı ile izah edilmiştir. Ayrıca yurtdışında olduğum 
Genelkurmay Başkanlığının yurtdışı görevlendirme yazı ve belgeleri ile İstanbul 
Emniyet Müdürlüğünün pasaport kayıtlarına ilişkin cevabi yazıları ile de teyit 
edilmiştir. İddianamede geçen tarihlerde yurtdışında bulunduğum görevler şunlardır. 
3 Temmuz 2001 tarihleri ile 31 Temmuz 2002 tarihleri arasında Türk Tabur Görev 
Kuvvet Komutanı olarak 13 ay süre ile Bosna Hersek’te görev yaptım. 2002 tayin 
döneminde Harp Akademileri Komutanlığına atanmayı müteakip akademik görevler 
öncesi eğitim almak üzere Pakistan Savunma Koleji İslamabat’ta kursa 
görevlendirildim. Kurs emri gereği gerekli hazırlıkları tamamlamayı müteakip ailem ile 
birlikte 26 Ağustos 2002’de Pakistan’a gittim. 10 ay süreli akademi eğitimimi 
tamamlayıp 8 Temmuz 2003 tarihinde yurda döndüm. Bahse konu yurtdışı 
görevlerim süresince, yurtdışına çıkış ve giriş işlemlerine ilişkin bilgiler pasaport 
kayıtlarımda mevcuttur. Birbiri ardına gittiğim söz konusu yurtdışı görevler arasındaki 
sürede ise taşınma, ayrılış ve katılış işlemleri ile büyük bölümü Ankara’da olmak 
üzere sağlık muayeneleri, görev başı eğitim, harcırah ve seyahat belgelerinin temini 
işlemleri ile meşgul oldum. Özetle, 3 Temmuz 2001 8 Temmuz 2003 tarihleri 
arasında 23 ay yurtdışında bulundum. Bu süre zarfında yurtdışındaki görevlerimin 
haricinde hiçbir konu ile ilgilenmedim. Harp Akademileri Komutanlığındaki görevime 
fiilen 8 Temmuz 2003 tarihinden sonra başladım. Ölçme ve değerlendirme şube 
müdürü olarak görevim, eğitim ve öğretimin objektif olarak değerlendirilmesine katkı 
sağlamak kapsamında test tipi sınav kağıtlarının makinede okutulması, sorulara 
ilişkin istatistiki değerlendirmelerin yapılması ve eğitim programı geliştirmeye, geri 
beslenmenin sağlanmasıydı. İddianamede belirtilen süreçte, öncesi ve sonrasında 
yurtdışında ve yurtiçindeyken, doğrudan ve dolaylı hiçbir şekilde iddianamede 
suçlandığım konular ile ilgili olarak hiç kimse ile görüşme, yazışma ve temasım, 
seminer ve toplantıya ve benzeri hiçbir faaliyete katılımım olmamıştır. Gerek 
iddianamede yer alan süreçte, gerekse tüm meslek yaşantım boyunca görev 
tanımımda yazılı yasal hususlar haricinde üzerime atılı suç ile ilişkilendirilebilecek 
hiçbir çalışmam veya eylemim olmamıştır. İddianamede ismimin yer aldığı iddia 
edilen dijital Word kayıtları, kendi bilgim, görgüm ve iradem dışında oluşturulmuştur. 
Bahse konu kayıtların ilk defa 23 Mayıs 2010 tarihinde talimatla ifademin alındığı 
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığında gördüm. Şahsıma konu ile ilgili olarak kişiye özel 
veya herhangi bir surette bir görev tebliğ edilmedi. Ben böyle bir görev almadım, 
kabul etmişliğimde yoktur. 5 – 7 Mart 2003 tarihinde yapılan plan seminerine, bu 
seminerin öncesinde veya sonrasında hiçbir toplantıya katılmadım, yurtdışındaydım. 
Bahse konu plan ile hiçbir ilgim yoktur. Kapsam ve içeriği hakkında da bilgi sahibi 
değilim. Herhangi bir liste tanzim etmedim. Suçlandığım personel listelerinin 
teşkilinde görev almadım. Katkı da sağlamadım. İsmimin geçtiği iddia edilen listeler 
bilerek ve isteyerek iradi katılımımım, hiçbir şekilde söz konusu değildir ve olamaz. 
Dava dosyasındaki bilirkişi raporları, dijital analiz ve inceleme raporları, yurtdışında 
bulunduğum süre ve tarihler, suçlandığım konularla hiçbir ilgimin olmadığını, kendi 
iradem ve tasarrufumla konuyla ilişkin bir teşebbüs ve eylemde bulunmadığımı, 
yukarıda arz ettiğim hususların doğruluğunu teyit etmektedir. İfademin alındığı 23 
Mayıs 2010 tarihinde, 11 Şubat 2011 tarihine kadar hiçbir tutuklama kararında yer 
almadım. Gölcük Donanma Komutanlığında bulunan kayıtlarla da hiçbir ilgim yoktur. 
İddianamede şahsıma yöneltilen atılı hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Suç 
oluşturacak hiçbir eylemim yoktur. Suçlamaları kanıtlayacak hiçbir delil de mevcut 
değildir. Polis tespit tutanaklarının hiçbirini kabul etmiyorum. Suçlandığım konulara 



ilişkin tüm gerçeklerin Sayın Mahkemeniz tarafından bir an önce ortaya çıkarılarak 
mağduriyetimin giderilmesini, tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum. Takdir Sayın 
Mahkemenizindir. Saygılar sunarım.” 

Mahkeme Başkanı:“Adli sicil ve nüfus kaydınızı okuyorum. Hasan Hakan 
Dereli, Şerafettin oğlu Esin’den olma, 13.06.1961 doğumlu Aydın ili Nazilli ilçesi 
Kurtuluş nüfusuna kayıtlı. Adli sicil kaydınızda herhangi bir ilam bulunmamaktadır.” 

Sanık Hasan Hakan Dereli:“Doğrudur.” 
Mahkeme Başkanı:“Klasör 72 dizi 147 – 126 arasında 38 sayfadan ibaret İzmir 

Cumhuriyet Başsavcılığınca alınmış ifadeniz mevcut bununla ilgili söyleyeceğinizi bir 
şey var mı, Kabul ediyor musunuz, İfadenizi hatırlıyor musunuz? 

Sanık Hasan Hakan Dereli:“Katılıyorum. Kabul ediyorum.” 
Mahkeme Başkanı:“Kabul ediyorsunuz ifadenizi. Peki sanık müdafiinden 

savunmaya ilave edeceği bir husus olup olmadığı soruldu.” 
Sanık Hasan Hakan Dereli müdafii Av. Mustafa Uluşahin:“İddianamede suç 

tarihi 2002 ve 2003 yılı olarak belirtilmiştir. Suç tarihinin aralığı, seçim tarihi olan 
03.11.2002 ile suçlamalara esas alınan belgelerin düzenlenme tarihi olan 2003 yılı 
Mart ayıdır. Genelkurmay Başkanlığının 25.4.2011 tarihli yazısında belirtildiği gibi 
müvekkil, 03.07.2001 – 30.07.2002 tarihleri arasında Bosna-Hersek Türk Tabur 
Komutanlığı görevine atanmış. 28.08.2002 – 05.07.2003 tarihleri arasında Pakistan 
Ulusal Savunma Kolejinde eğitime gönderilmiştir. İstanbul Emniyet Müdürlüğünün 
26.05.2011 tarihli, yazılı, müvekkilin yurda giriş çıkış tarihlerini bildirir yazısından 
anlaşılacağı gibi, müvekkil Bosna-Hersek Türk Tabur Komutanlığı için 03.07.2001 
tarihinde Bosna’ya gitmiştir. Bir yıl sonra 31.07.2002 tarihinde Türkiye’ye dönmüş ve 
atandığı Harp Akademilerindeki görevine 14.08.2002 tarihinde katılış yapmıştır. 
Müvekkil Harp Akademilerine katılış yaptıktan 12 gün sonra Harp Akademilerinde 
fiilen göreve başlamadan Pakistan Ulusal Savunma Kolejinde eğitime katılmak üzere 
26.08.2002 tarihinde Atatürk Havaalanından çıkış yapmış, eğitim süresinin sonunda 
08.07.2003 tarihide Pakistan’dan yurda dönerek görev yeri Harp Akademileri 
Komutanlığında görevine başlamıştır. Müvekkil Hasan Hakan Dereli suç tarihlerini de 
kapsayan 23 ay boyunca Türkiye’de değildir. Müvekkil ile ilgili suçlama polis 
memurları tarafından hazırlanmış, Hasan Hakan Dereli ile ilgili, CD, DVD, öninceleme 
ve tespit tutanağı isimli tutanakla müvekkille ilişkilendirilen 11 Numaralı CD içinde 
bulunan 4 adet dijital Word belgesine dayandırılmıştır. Bunlardan birincisi, gizli Ek-A 
ibareli dijital Word belgesidir. Bu belge müvekkil dışında üçüncü kişilerce hazırlanmış 
ve müvekkilin adı bu belgeye, bu listeye bilgisi dışında yazılmıştır. Müvekkil 
yurtdışında bulunduğu süre içinde Türkiye’de ve Türk Silahlı Kuvvetlerin de meydana 
gelen gelişmelerin tamamen dışında kalmış. Suç tarihlerini de kapsayan, yurtdışında 
bulunduğu bu süreçte iddianamede belirtilen suçlarla ilgili konularda veya başka 
konularda hiç kimse ile teması olmamış. Seminer, toplantı gibi hiçbir faaliyete 
katılmamıştır. Kendisine yazılı veya sözlü herhangi bir görev tevdi edilmemiştir. 
Müvekkile görev tevdi edildiği ve müvekkilin görev kabul ettiğine dair tek bir kayıt ve 
belge yoktur. Türk Ceza Kanunu’nun 20. Maddesine göre ceza sorumluluğu şahsidir. 
Kimse başkasının fiilinden dolayı sorumlu tutulamaz bu nedenle müvekkil Hasan 
Hakan Dereli’nin başkaları tarafından hazırlanan, Ek-A listesinde adının bulunması 
herhangi bir suç oluşumu için yeterli olmadığından, müvekkilin bu görevlendirme 
kapsamında 3 adet belge düzenlediği iddia edilmiştir. Bunlar hassas tesislerde 
görevlendirilecek personel listesi başlıklı, gizli Ek-B ve gizli Ek-M Lahika-1 ile Harp 
Akademilerinden ilişiği kesilmesi teklif edilen personel listesi başlıklı Ek-C isimli dijital 
Word belgeleridir. Cumhuriyet Başsavcılığının görevlendirdiği TUBİTAK görevlisi 
Burak Bayoğlu, Ünal Tatar ve Yılmaz Çankaya’dan oluşan bilirkişi kurulunun 



düzenlediği bilirkişi raporuna göre, gizli Ek-B ve gizli Ek-M Lahika-1 başlıklı hassas 
tesislerde görevlendirilecek personel listesi 1.Ordu Komutanlığında 28.02.2003 
tarihinde oluşturulmuştur. Ek-C Harp Akademilerinde ilişiği kesilmesi teklif edilen 
personel listesi, 1. Ordu Komutanlığında 30.01.2003 tarihinde oluşturulmuştur. Bu 
dijital Word belgelerinin oluşturulduğu tarihlerde müvekkil Pakistan’dadır. Bu belgeleri 
oluşturması mümkün değildir. 05 – 07 Mart 2003 tarihlerinde 1. Ordu Komutanlığında 
plan semineri icra edilmiştir. Müvekkil plan seminerinin yapıldığı tarihlerde 
Pakistan’dadır. Seminer öncesindeki ve sonrasındaki çalışmalara katılmamıştır. Bu 
nedenle seminerdeki konuşulanlar, değerlendirmeler ve kararlaştırılanlar hakkında 
bilgi sahibi değildir. Müvekkilim tarafından düzenlendiği iddia edilen Ek-C Harp 
Akademilerinde ilişiği kesilmesi teklif edilen personel listesindeki kişilerin adı 
karşısında, sakıncalı şüpheli, aşırı milliyetçi partiye müzahir, irticai eğilimleri 
mevcuttur gibi açıklamalar bulunmaktadır. Harp Akademileri Ölçme Değerlendirme 
Şube Müdürlüğüne atanan müvekkil Akademideki görevine 14.08.2002 tarihinde 
katılmış fiilen hiç çalışmadan 26.08.2002 tarihinde Pakistan Ulusal Savunma 
Kolejinde eğitimine katılmak üzere yurtdışına çıkmıştır. Bu tarihler arasındaki 12 
günlük süreyi sağlık muayenesi, harcırah ve seyahat belgeleri işlemleri için 
Ankara’da geçirmiştir. Atanmadan önce, 1 yıl Bosna’dadır. Pakistan’dan 1 yıl sonra 
dönmüştür. Müvekkilim fiilen hiç çalışmadığı Harp Akademilerindeki önceden 
tanımadığı kişiler hakkında, sakıncalı şüpheli, aşırı milliyetçi, partiye müzahir, irticai 
eğilimleri mevcuttur gibi, kanaatler bildirerek liste hazırlaması, Harp Akademileri 
Komutanlığı’nda planlama, hazırlık, koordinasyon ve icra görevleri yapması, 
kendisinden bu tür görev beklenmesi hayatın olağan akışına aykırıdır. Mümkün 
değildir. Türk Ceza Kanununun 2. Maddesine göre bir kişiye ceza verilebilmesi için 
öncelikle bu kişinin, yasaların suç saydığı bir eyleminin bulunması gerekir. Yurtdışı 
görevde olan müvekkil balyoz, suga ve oraj harekat planları, balyoz sıkıyönetim 
komutanlığı hakkında bilgi sahibi değildir. Bu planların uygulanması ile ilgili olarak 
hiçbir iş yapmamıştır. Kendisine herhangi bir görev teklif edilmemiş, görevi kabul 
etmemiştir. Müvekkil bilgisi dışında bu listelere yazılmıştır. Bu listede belirtilen işlerle 
ilgili herhangi bir eylemde bulunmamıştır. Suç oluşturacak eylemi bulunmayan 
müvekkilin beratına karar verilmesin saygılarımızla diliyoruz.” 

Mahkeme Başkanı:“İsminizi söylemiş miydiniz? Avukat Bey başlarken.” 
Sanık Hasan Hakan Dereli müdafii Av. Mustafa Uluşahin:“Hakan Hasan, 

Hasan Hakan Dereli müdafii Avukat Mustafa Uluşahin.” 
Mahkeme Başkanı:“Peki. Evet. CMK. 201 madde gereğince soru sormak 

isteyen var mı? Peki. Yerinize geçebilirsiniz. Abdullah Dalay. Evet. CMK 147 ve 191. 
maddelerindeki hakkınızı hatırlatmıştık. Bu celsede.” 

Sanık Abdullah Dalay:“Evet.” 
Mahkeme Başkanı:“Sabah başlarken de okuduk, daha önceki birçok 

duruşmada okunmuştu. Müdafiiniz hazır mı?” 
Sanık Abdullah Dalay:“Evet.” 
Mahkeme Başkanı:“Buyurun savunmanızı yapınız?” 
Sanık Abdullah Dalay:“Sayın Heyet, ben bahse konu plan seminerine emirler 

gereği Ordu İdari Yar. Başkanı olarak katıldım. İdari Yar. Başkanlığı kuruluşunu 
dosyaya konulmak üzere savunmanın sonunda Mahkemeye sunacağım. 
Görevlerimle ilgili dokümanı da soruşturma sırasında Savcılığa vermiştim. 
Savunmamı iddianamede belirtilen sıra dahilinde ifade edeceğim. General etüt isimli 
listede adımın karşısında iki artı bulunması, iki artı şeklinde yapılan değerlendirmenin 
kim tarafından ve nasıl yapıldığını bilmiyorum. Bahse konu değerlendirmeden ve 
bahse konu sözde planla ilgili hiçbir bilgim yoktur. Hiçbir kimse bana fikrimi sormadı. 



Tebligatta bulunmadı. Konuyla ilgili hiçbir evraka imza atmadım. İki artının da ne 
anlama geldiğini bilmiyorum. 1. Ordu plan semineri sonuç raporunun koordine 
bölümünde, diğer şahıslarla birlikte ismimin bulunması, raporun içeriği incelendiğinde 
ki, 29 sayfa eki olan bir rapordur. Raporda bana bağlı başkanlıkların görevleriyle ilgili 
herhangi bir konunun olmadığı görülmektedir. Ben bu raporu parafe etmedim. 
Koordine edecekler içerisinde bana bağlı ve seminere benimle birlikte katılan, 
personel ve lojistik başkanlığının da dijital belge üst yazısında isimleri mevcuttur. 
Soruşturma sırasında anılan kişilerin de, Savcılık tarafından ifadeleri alınmış ve 
kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmiştir. 52. Zırhlı Tümen seminerine, plan 
seminerine katıldığım iddiası ile ilgili olarak. Ordu Karargahından ast birlik 
seminerlerine katılacak personel önceden planlanarak yayımlanır. Ancak seminer 
döneminde, seminere görevi müsait olanlar katılır. Ben 52. Piyade, Zırhlı Tümen plan 
seminerine katılmadım. Ast birlikler de icra edilen 5 seminere önceden yapılan 
planlama gereği katılması gerekirken, katılmadığını ifade eden personel ve lojistik 
başkanlığının ifadeleri de iddianamede mevcuttur. Ayrıca benim, 52. Zırhlı Tümen 
seminerine katılmadığımı aramızda bulunan Tümen Kurmay Başkanı Harekat Şube 
Müdürü, 1 ve 66. Mekanize Tugay Komutanlıklarına sorulduğu takdirde katılmadığımı 
ifade edebilirler. Katılmadığıma, katılmadığımı söylemek, burada bir sıkıntı var diye 
gitmediğim anlamında anlaşılmasın. Muhtemelen o dönemlerde 2. Ordu bölgesine 
yapılan takviyelerle ilgili bana bağlı olan Lojistik Destek Komutanlığının mühimmat 
depolarından mühimmat sevkiyle ilgili Çatalca bölgesine gitmiş olmam gerekir diye 
düşündüğüm için katılmadığımı söylüyorum. Yoksa bu seminerin yasal olmadığını, 
onun için katılmadığımı ifade etmek istemiyorum. Seminere İstanbul dışından 
katılacak personele ordu evlerinden yer tahsisi için hazırlanan mesajın müsaade 
eden kısmında ismimin yazılı olması; doğrudur. 31 Ocak tarihli seminer emrinde bu 
görev bana bağlı Personel Başkanlığına verilmiştir. Personel Başkanlığınca 
hazırlanan ve imzalanan mesajın bana getirildiğini ve imzaladığımı hatırlıyorum. Bu 
konu benim ve Personel Başkanının asli görevi olan bir husustur. Seminerde, 
seminer sekreterliği kısmında ismimin yazılı olduğu ve fotoğrafımın bulunduğu 
iddiası; 31 Ocak 2003 tarihinde yayımlanan emrin Ek-B’sinde seminer sekreterliğinde 
olmadığımı görülmektedir. Bir sonraki yansı, iddia edildiği gibi seminer sekreterliğinde 
görevli değildim. Sadece, oturmam için planlanan yer seminer sekreterliğinin 
yanındaydı. Seminer broşürünün önemli telefonlar bölümünde ismim ve makam 
telefon numaramın bulunması ve Meriç yemek salonunda 5 numaralı masada 
oturduğum iddiası; seminere katıldığımı daha önce de ifade ettim. Seminerlerde 
katılımcıları, özellikle idari konularda önceden bilgilendirmek için broşür hazırlanır. 
Seminer süresince olası bir idari aksaklıkta veya idari bir ihtiyaçta müracaat edilecek 
makam İdari Yar. Başkanı olduğu için, telefon numaram Genel Sekreterlik veya 
Harekat Başkanlığınca hazırlanan broşüre dahil edilmiştir. Sözde balyoz planı 
kapsamında, personel başkanlığından bir kişinin görevlendirmeye yetkili olduğu, 
ayrıca özel operasyon ve buna benzer timler ile hassas tesislerde görevlendirilen 
toplam 40 kişinin İdari Yar. Başkanlığına bağlı lojistik birimlerde görevli olduklarıyla 
ilgili olarak, yansıda sunulduğu gibi ben görevlendirmeye yetkili personel değilim. 
Görevlendirmeye yetkili olmadığım halde görevlendirmelerin, personel 
başkanlığından bir kişi görevlendirildiğini söylemiştim. Personel Başkanına veya 
lojistik birimlerin başında bulunan en az Albay rütbesindeki amirlerine sorulmayıp, 
bana sorulmasını anlamıyorum. Ben hiç kimseyi herhangi bir yere görevlendirmedim. 
Bahse konu dijitalde de görüldüğü gibi, görevlendirmeye yetkili değilim. İlişiği 
kesilmesi gereken personel dosyasında 30 kişinin lojistik birimlerde görevli olduğu 
iddiasıyla ilgili olarak. Ben böyle bir liste görmedim. Hazırlamadım. Kimseye 



hazırlanması maksadıyla emir vermedim. Bahse konu 30 kişiden sadece 3 kişiye 
ikinci sicil üstü olarak iyi birer sicil verdiğimi hatırlıyorum. Diğer personeli tanımadığım 
gibi kendilerine sicil dahi vermedim. İlişiği kesilecekler listesinde bulunduğu iddia 
edilen, sicil verdiğim personelden Süleyman Esen 2008 yılında, Atilla Örme 2009 
yılında kadrosuzluk tazminatına hak kazanarak, kendi istekleriyle Albay rütbesinde 
emekli olmuşlardır. Mehmet Abdullah Yaşin ise halen Albay rütbesi ile 5. Kolordu 
Karargahında görev yapmaktadır. İlişiği kesilmesi planlanan ve 2. Sicil üstü olarak 
sicilde verdiğim personelin, sözde planlama tarihinden 5 – 6 sene sonra kendi 
istekleri ile emekli olmaları, birinin ise hala göreve devam etmesinin iddianameye 
tezat teşkil ettiğini değerlendiriyorum. Acil işlem merkezinin faaliyete geçirilmesi ile 
barış kalkanı harekatından çıkarılan dersler konulu evrakların, üst yazılarında parafe 
bölümünde ismimin bulunması. Acil işlem merkezinin faaliyete geçirilmesi evrakının 
ki tarihi Ekim 2002’dedir. Ordu sorumluluk şahısında meydana gelebilecek doğal 
afetlerde yangın ve asayiş olaylarında valilik talebi dahilinde süratle müdahale 
edilebilmesi maksadıyla, komutanlık emirleri doğrultusunda harekat başkanlığınca 
hazırlanan bir evrak olduğunu değerlendiriyorum. Barış kalkanı harekatından 
çıkarılan dersler kapsamında hazırlanan evrakında içeriğine bakıldığında Amerika 
Birleşik Devletlerinin Irak harekatı kapsamında 1. Ordu birliklerinden 2. Ordu 
bölgesine yapılan personel, malzeme ve araç takviyesi ile ilgili sonuç raporu olduğu 
görülecektir. Bunu da tarihi Mayıs 2003’tür konu ile ilgili planlama Kara Kuvvetleri 
Komutanlığınca emredilmiştir. Yapılan takviye kapsamında yaşadığımız sıkıntıların 
bir daha yaşanmaması maksadıyla tespit ettiğimiz ve düşündüğümüz önemli 
hususları harekat başkanlığınca hazırlanan rapora dahil ettirdik. Gerek acil işlem 
merkezinin faaliyete geçirilmesi gerekse barış kalkanı harekatından çıkarılan dersler 
konulu evrakların, bana koordineye getirilmesinin nedeni, içeriklerinde bana bağlı 
başkanlıkların görevine ilişkin hususlar olması veya bizim belirttiğimiz hususların 
hazırlanan evraklarda bulunmasıdır. Her iki evrakında ne seminerle ne de 
iddianamede bahsedilen sözde balyoz planı ile ilgisinin olmadığını değerlendiriyorum. 
Sonuç olarak ben verilen emir gereği sadece Ordu plan seminerine katıldım. Özellikle 
yemek öncesi oturumlarda bana bağlı olan Fenerbahçe Ordu evinin hazırlıklarını 
kontrol etmek için seminer salonunun dışına çıktım. Her oturuma katılmadım. 
Seminerle ilgili bana bir görev verilmediği için seminere yönelik herhangi bir hazırlık 
ve sunumda yapmadım. Seminerle ilgili olarak İstanbul dışından seminere katılacak 
personele ordu evlerinden yer tahsisi konusu hariç herhangi bir evrak imzalamadım. 
Seminer süresince iddia edildiği gibi sözde balyoz harekatı ile ilgili herhangi bir 
açıklama duymadım. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum. Savunmamı ve 
savunmada belirttiğim belgeleri Mahkemenize sunuyorum, arz ederim.” 

Mahkeme Başkanı:”17 sayfadan ibaret savunmanız ve klasör içerisindeki 
ekleri alınmıştır. Yine biraz önce savunma yapan Hakan Dereli’de el yazısı ile 
hazırladığı 3 sayfadan ibaret Mahkeme huzurunda okuduğu savunmasını gönderdi. 
Nüfus adli sicil kaydınızı okuyorum. Abdullah Dalay, Hasan oğlu, Adile’den olma, 
25.09.1953 doğumlu, Balıkesir ili Ayvalık ilçesi Kazımkarabekir nüfusuna kayıtlı. Adli 
sicil kaydınızda bir ilam yok. Size mi ait?” 

Sanık Abdullah Dalay:”Doğru.” 
Mahkeme Başkanı:”Klasör 116 dizi 67 ve devamında 5 sayfadan ibaret 

Cumhuriyet Başsavcılığına vermiş olduğunuz ifadeniz var. Bununla ilgili açıklama 
yapmak veya okuyalım mı ifadenizi hatırlıyor musunuz? 

Sanık Abdullah Dalay:”Evet hatırlıyorum. Katılıyorum 1-2 kelime düzeltmesi 
yapacağım müsaade ederseniz.” 

Mahkeme Başkanı:”Tabi buyurun.” 



Sanık Abdullah Dalay:”Bu 1. paragrafta Orduya alınacak malların muayene ve 
alım ihaleleri diyoruz, ordu karargahına olacak o efendim. Yani orduya değil de Ordu 
derken orada bütün Ordu o uygun değil Ordu karargahına. Diğeri 2. 66. sayfada yani 
o dönemde 1. Orduya bağlı bulunan orta kısımlarda hareket dolayısı ile (Bursa 
Jandarma Bölge Komutanlığı ve sorumluluk sahasındaki İl Jandarma Komutanları da 
plan seminerinde görevliydiler) demişiz, daha doğrusu böyle yazılmış. Hareket 
dolayısı ile değil egemen harekat planı kapsamında Ordu sorumluluk sahasındaki 
jandarma birlikleri Ordunun harekat kontrolündeydi şeklinde parantezin düzelmesi 
lazım. Yine aynı sayfanın sonunda son paragrafta, plan seminerinde iç tehdit 
algılamaları yapılırken bölücü aşırı sağ tarzında tabirler kullanılır. Bu tabirler 
kullanılırken sunumlarda şimdiye kadar el kaide, hizbullah v.b. terör örgütlerinin 
isimlerinin ve liderlerinin gösterildiğini görmedim. Yine aşırı sağ denilirken toplum da 
bilinen siyasi partinin temsilcilerinin cemaat, tarikatların isim ve resimlerinin 
gösterildiğini görmedim, hatırlamıyorum. Buradaki aşırı sağ denilirken fazla yukarıda 
zaten aşırı sağın ne olduğunu söyledik. Alttakini okursak gösterildiğini görmedim 
toplumda bilinen siyasi parti temsilcilerinin cemaat/tarikat liderlerinin isim ve 
resimlerinin gösterildiğini görmedim hatırlamıyorum şeklinde düzeltilmesini talep 
ediyorum. Son bir konuda 65. sayfasında yine ortadan bir evvelki paragrafta, askeri 
senaryo planlarında ve o askeri senaryo planların değil de askeri senaryolarda 
şeklinde düzeltilmesi gerekir. Verdiğim ifadeyi kabul ediyorum.” 

Mahkeme Başkanı:”Evet Hakimlikte alınan ve aynı klasör dizi 71’de bulunan 
savunmanız var bunu kabul ediyor musunuz?” 

Sanık Abdullah Dalay:”Evet orada da 1. sayfanın ilk paragrafında planların 
yerine oturumların orada şöyle okuyorum. O zaman Ordunun dış düşman ile savaş 
halindeyken geri bölgedeki sağ ve bölücü örgütlerin yapabileceği eylemlere ve 
faaliyetlere ilişkin ne tür tedbirler alınacağına yönelikti. Geri bölgedeki bölücü 
örgütlerle, aşırı sağ öğütlerin yapabileceği eylemlere ilişkin ne tür tedbirler alınacağı 
bazı tugaylar, sıkıyönetim planlarını izah ettiler. Ancak ben bu planların tamamına 
katılmadım. Ben bu oturumların tamamına katılmadım, olacak oradaki kelime tek 
planların kelimesi oturumların olması lazım. Diğerini kabul ediyorum.” 

Mahkeme Başkanı:”Peki sanık müdafiinden savunmaya ilave edeceği bir 
husus olup olmadığı soruldu.” 

Sanık Abdullah Dalay müdafii Av. Ahmet Koç:"Sayın Başkan, ve Değerli 
Üyeler. İleri demokrasi adı altında yargının düşürüldüğü bu günlere baktığımızda 
aklıma 13. yüzyılda yani 1215 yılında İngiltere’de soyluların İngiltere kralına kabul 
ettirdikleri hukukun ve özgürlüğün kapısı anlamına gelen Magna Carta fermanı 
geliyor. 63 maddede den oluşan bu fermanın birkaç maddesini günümüze ve 
olayımıza uygun düşmesi nedeni ile okumak ve aynı zamanda değerlendirmek 
istiyorum. Dosyamıza bakacak olursak iddia edilen darbe palanları ile ilgili olarak 
dosyaya doğru ve güvenilir bir delil konulmuş mudur? Diye bakıyorum. Maalesef 
hayır. Çünkü 1) CD üzerinde ve CD’den elde edilen dokümanlar üzerinde lehte ve 
aleyhte birçok bilirkişi rapor vermiş olmasına rağmen tarafsız bir bilirkişi heyeti 
tayinine gidilerek maddi gerçeğin ortaya çıkarılması istenmiş midir? Hayır. 2) Elde 
edildiği iddia edilen CD’nin hangi bilgisayardan çıktığı bilirkişi raporu ile tespit edilmiş 
midir? Hayır. Aksine Jandarma Yüzbaşı Hakan Erdoğan’ın dosyada raporu 
mevcuttur. 3) CD’nin kim tarafından hazırlandığı ve dökümün kim tarafından yapıldığı 
tespit edilmiş midir? Hayır. 4) Elde edilen dijital verilerin altında herhangi bir ıslak 
imza mevcut mudur? Hayır. 5) Darbeyi Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman 
önlediği şeklindeki iddia karşılığındaki ifadesine başvurulmuş mudur? Hayır. 6) Kişiler 
hakkında dijital dökümde isimlerinin listelerde olmasından başka, takviye eden 



herhangi bir telefon konuşması, teknik takip gibi herhangi bir delil mevcut mu? Hayır. 
7) İddia edilen emirlerin ilgili personele tebliğ edildiği ve onlarında emri alıp kabul 
ettikleri hususunda herhangi bir somut delil mevcut mu? Hayır. 8) Bazı özel 
Mahkemeler hariç doktrin, teori ve uygulama da altında imza bulunmayan bir dijital 
dokümanın hukuki bir geçerliliği kabul edilmiş midir? Hayır. 9) MİT ve Emniyet 
Müdürlüğüne yazılan yazılara verilen cevapta darbe ile ilgili bir bilgi alınmadığı 
bildirilmiş midir? Evet. 10) Gözlemci raporlarında darbe ile ilgili bir görüşme ve 
tartışmanın olduğu ifade ediliyor mu? Hayır. 11) Zamanın Genelkurmay Başkanı 
Hilmi Özkök, Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman, Genelkurmay 2. Başkanı 
Yaşar Büyükanıt’ın basına yansıyan beyanatlarında darbe ile ilgili bir husus olmadığı 
şeklindeki ima ve konuşmaları karşılığında hazırlıkta ifadelerine başvurmuşlar mıdır? 
Hayır. Dolayısı ile dosyaya ve olaya baktığımızda güvenilir ve mevcut aleyhe yeterli 
delil olmadığını görüyoruz. Bunu neye göre söylüyorum? Arz ettiğim gibi bu Magna 
Carta’nın madde 38. maddesine göre söylüyorum. 38. maddede ne diyor, aynen 
şunu söylüyor Sayın Başkan. Bundan böyle hiçbir hakim herhangi bir kimseyi ilgili 
olaylarda doğru ve güvenilir deliller ortaya koymadan dava edemez deniyor da onun 
için bunları sıralamak durumunda kalıyorum. 2) Madde 39 kendi zümresinden olanlar 
ya da ülkenin ilgili yasalarına uygun olarak verilen bir karar olmadıkça hiçbir özgür 
kişi tutuklanamaz. Hapse atılamaz. Mal ve mülküne el konulamaz. Sürgüne 
yollanamaz. Ya da herhangi bir biçimde kötü muameleye maruz bırakılamaz 
deniliyor. Olayımıza dönecek olursak toplumda saygın bir yer edinmiş Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin bu mensupları hakkında terörist muamelesi yapılarak sabahın erken 
saatlerinde kaçacakları ve delil karartacakları hususunda en ufak bir emare 
bulunmamasına rağmen, evlerine baskın yapılması ve saatlerce aralıksız 
dinlendirilmeden ifadelerinin alınması bir kötü muamele değil de nedir diye 
düşünüyorum Sayın Başkanım. Ayrıca bu madde gereğince yine çok tartışıldı. 
Tensipte Ceza Muhakemeleri Usul Kanunun 98 ve 247. maddesine uygun 
düşmeyecek şekilde yakalama kararı verilmesi ve Mahkemenizin toplu bir vaziyette 
CMK’nın 100. maddesine göre tutuklama kararı vermesi. Ki bu maddedeki 
ifadelerden başka gerekçenin yeterli olmadığını görüyoruz maalesef yani mevcut 
olan yasalarımıza göre ayrı bir uygulama yapıyorsunuz ve bu maddeyi de Magna 
Carta’nın bu maddesini de arz ettim Sayın Başkanım. Madde 40 kimseye hakkı ya da 
adaleti satmayacağız, men etmeyeceğiz ya da geciktirmeyeceğiz denilmektedir. Yine 
olayımıza dönecek olursak siyasi iktidarın davanın tarafı olduğu, bu davada lehte ve 
aleyhe görev yapan Hakimlerle ilgili yapılan soruşturmalar ve atamalar, Sayın 
Başbakan ve bazı Hükümet Üyelerinin açıklamaları karşılığında Mahkemenin 
kendisini psikolojik baskı altında hissettiği olmuyor mu? Nitekim meslektaşlar 
tarafından reddi Hakim talebinde bulunmadırlar mı? Tarafımızdan da reddetmemekle 
birlikte tarafsızlıklarını şüpheye düşürdükleri gerekçesiyle Üyelerin davadan 
çekilmesini talep etmedik mi? En azından bu şüphe bizde hasıl olmadı mı? Davada 
siyasi iktidarın psikolojik etkisi olduğu, tanıkların dinlenmemesi ve tarafsız bir 
bilirkişiye gidilmemesi nedeni ile davanın geciktirilebileceği endişesi sizde ve bizde 
yok mu Sayın Başkanım? Madde 45 krallığın yasalarını bilmeyen ve yasalara 
tümüyle uyacağını kanaat getirmediğimiz kişileri hakim, vali, şerif ya da sınırlı yetkili 
hakim olarak atamayacağız denilmektedir. Mahkemenizin sanıkları ile ilgili olarak 1) 
Anayasanın adil yargılama hakkı masumiyet ilkesi suç ve cezadaki şahsilik ilkesi ile 
kararların gerekçeli olması ilkesi ihlal edilmedi mi Sayın Başkan? 2) Ceza 
Muhakemeleri Kanununun gizlilik hakimlerin tarafsız ve bağımsızlığıyla yargılama 
yapması, yakalama kararı, tutuklama kararı ve yargılamada delilleri değerlendirme 
hükümleri ihlal edilmedi mi efendim? 3) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 



içtihatları ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 5 ve 6. maddeleri ihlal edilmedi mi 
efendim? Dolayısı ile biz hukuk ve adalet yönünden 1215 yılından daha da mı geriyiz 
diye, maalesef üzüntü ve endişe ile düşünüyorum. Artık 21. asıra geldiğimize göre 
hukuku dar yorumlamak yerine hukuku geniş yorumlamak. özgürlüklerin önünü 
açmak ve hukuk üretmek gerektiği düşüncesini taşıyorum Sayın Başkan. Çünkü 
mahkeme kadıya mülk değildir bu gün varsınız yarın yoksunuz. 80 yıllarında vermiş 
olduğumuz kararlar bu gün önümüze konuyor ve tartışılıyor. Sayın Başkan ve Değerli 
Üyeler. Değerli müvekkilim kendisinin konumu ile ilgili durumunu çok net bur vaziyetti 
ortaya koydu ve hakkında yeterli delil olmadığını ifade ettiler. Ben de kısaca başlıklar 
halinde çok fazla zamanınızı almadan bir iki cümle söyleme ihtiyacı hissediyorum. 
Müvekkil 5-7 Mart 2003 tarihindeki 1. Ordu Komutanlığında yapılan seminere emir ve 
görevi gereği katılmıştır ve herhangi bir sunumda yapmamıştır. Ayrıca çok önemle 
Mahkemenin ve Sayın Savcının üzerinde durduğu Ek-A’da da ismi yoktur Sayın 
Başkanım. Ancak buna rağmen müvekkil hakkında aleyhe en ufak bir delil olmadığı 
halde 1) Seminere katılacak personele Ordu evinde yer tahsisi ile ilgili evrakta isminin 
olduğu, bu gerekçeleri ben okumakla üzülüyorum Sayın Başkanım ama bu 
gerekçeleri Sayın Savcının ben Savcılık aşamasında ve Mahkeme aşamasında da 
bulundum, bu soruları sorduğunda acaba bizim bilmediğimiz bizden gizlenen başka 
deliller mi var diye düşündüm ama dava açıldıktan sonra bunlardan başka bir delilin 
olmadığını gördüm ve tutuklanmasına da son derece üzüldüm. 2) Seminer oturma 
planında ismi ve resminin olduğu 3) Seminerle ilgili broşürde isim ve telefon 
numaralarının olduğu. Sayın Başkanım aşağı geçmeden şunu ifade ediyorum. Bir 
sivil kurum bile, bir düğün veya bir organizasyon yapsa bile orada en azından isim 
listeleri olur. Böyle bir organize olur. 4) Müvekkile geldiği tespit edilemeyen acil 
işlemler merkezindeki değişikliği barış kalkınma hareketlerinden çıkarılan dersler ve 
seminer sonuç raporunda koordine edilecek bölümlerde, dikkatinize arz ediyorum 
imzası değil, isminin olduğu. 5) İlişiği kesilecek personel listesi bunu müvekkilim arz 
etti. Bizde hazırlık aşamasında Kara Kuvvetleri Komutanlığından bilgi edinme yasası 
gereğince istedik ve listeyi aldık. Listeyi Mahkemeye de sunduk Sayın Başkanım. 
Bunun üzerinde tek tek durmayacağım. Ancak düşünebiliyor musunuz benim 
müvekkilim 1. Orduda idari yar başkanı ve iddia edilen bu personel İstanbul çoğu 
İstanbul dışında ve müvekkilimin de 1. sicil amiri olmadığı personel. Yani 2, 3 ve 4. 
sicil amiri olan personeller bunlar. Yani şunu demek istiyorum. Bu personelin şahsi 
dosyaları 1. sicil amirlerinde bulunur. Dolayısı ile müvekkilim 2 ve 3, 4 sicil amiri 
olduğu için dosyaları kendisinde bulunmaz ve dolayısı ile bu personeli tanımaz. 6) 
Orduevinde yer ayırtma ve masalardaki isimliklerde isminin olduğu şeklindeki gayri 
ciddi, sözde aleyhe delil varmış imajını yaratmaya yönelik mizansenden başka bir 
şey değil diye düşünüyorum. Ben Sayın Savcıdan özür dileyerek, aşağılama 
anlamında söylemek istemiyorum. Çünkü oradan ben de geldim. Ama maalesef bu 
delillere göre dava açılması beni bir hukukçu olarak üzüyor. Hele tutuklanmaları 
ziyadesi ile üzüyor Sayın Başkanım. Sayın Başkan söyler misiniz böyle bir delil 
olabilir mi? Ve bu delil ile müvekkiller ve diğer sanıklar tutuklanabilir mi? Ben bunu 
kanunlarla birlikte Sayın Heyetin vicdanlarına bırakıyorum. Dolayısı ile sahte olarak 
üretildiği anlaşılan CD ve dokümanlara göre müvekkilin daha fazla tutuklu kalması 
mağduriyetine neden olacaktır. Bu nedenle müvekkilin öncelikle tahliyesine ve 
bilahare de hakkında beraat kararı verilmesini saygı ile arz ediyorum Sayın Başkan.” 
 Mahkeme Başkanı:”CMK 201 madde gereğince soru sormak isteyen var mı? 
Buyurun Hakim Bey.” 
 Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Şimdi seminere katıldığınızda herhangi bir 
sunum görevinizin de olmadığını bahsettiniz. Ancak idari yar başkanı olarak görevli 



olmanız nedeni ile de 3 günlük seminerin tamamına katılamadığınızı, bölüm bölüm 
katıldığınızı, özellikle yemek öncesindeki organizasyonları veya” 
 Sanık Abdullah Dalay:”Bir de 1 gün, muhtemelen 2. günün gecesi bir 
resepsiyon vardı. Herhalde orada (bir kelime anlaşılamadı.) 
 Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”İdari işler nedeni ile tam manası ile 
katılamadığınızı beyan ediyorsunuz. Şimdi Savcılık savunmasından sonra Nöbetçi 
Hakimliğe sevk edildiğinizde oradaki savunmanızda bir hususu düzeltme ihtiyacı 
duydunuz dediniz ki, plan semineri olarak geçmiştir, plan seminerleri olarak geçmiştir. 
Yanlıştır, oturumlar olarak değerlendirilmesi gerekir. Şekli ile beyanda bulundunuz.” 
 Sanık Abdullah Dalay:”Hangisini anlayamadım efendim.” 
 Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Sorguya sevk edildiğiniz de, Hakim huzurundaki 
savunmanızda yani”  
 Sanık Abdullah Dalay:” Tamam 
 Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Planlar kelimesi şekli ile bir ifade kullanıldığını, 
bu planlar değil oturumlar olarak değerlendirilmesi gerektiğini beyan ettiniz.” 
 Sanık: Abdullah Dalay:”Doğru, doğru.” 
 Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Şimdi Savcılık huzurundaki savunmalarınızda 
da sanki birden fazla plandan bahsediyormuş gibi ifadeniz var. Şöyle özetleyeyim 
ben bu beyanlar içerisinde.” 
 Sanık Abdullah Dalay:”Buyurun.” 
 Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Şimdi, eksik hatırlamıyorsam Kıbrıs’ta bir 
çatışma çıkacak, Ege’ye çıkarma yapılacak 3. Ordu ve 2. Ordu gelmesi muhtemel, 
ordudan gelmesi muhtemel yardımın gelmemesi nedeni ile 1. Ordunun oradaki zor 
duruma düşmesi ile ilgili, kısacası buna egemen harekat planı olarak bu Ege 
bölgesindeki hadiseden bahsediyorsunuz.” 
 Sanık Abdullah Dalay:”Yok hayır.” 
 Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Ben özetleyeyim, daha sonra düzeltme 
ihtiyacını ve açıklama hususunu yaparsınız. Daha sonraki yine savunmanızın bir 
bölümünde ise bu sefer Trakya Bölgesi ve Trakya’daki çıkan dış ülke ile ilgili 
Yunanistan ile ilgili olan bir savaş veyahut da seferberlik durumundaki iç tehditten 
bahsediyorsunuz. Daha sonrasında ise sanki yine başka bir plan varmışçasına plan 
seminerinde 1. Ordu birliklerinin sıkıyönetim komutanlığına devri ile ilgili bir planın 
yapıldığı şekli ile ifadelerinizi okuduğumuzda o şekilde bir mana çıkıyor.” 
 Sanık Abdullah Dalay:”Yok.” 
 Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Hatta ve hatta 1. Ordu sıkıyönetim, 1. Ordu 
birliklerinin sıkıyönetim komutanlığına işte devir ile ilgili olan hususta, sıkıyönetimin 
Türkiye geneline kapsar bir şekilde ilan edildiğinden bahsediyorsunuz.” 
 Sanık Abdullah Dalay:”Doğru.” 
 Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Yine bu savunmalarınız içerisinde, 1. Ordu 
Komutanlığının yani organik olarak herhangi bir bağı veya sınıf olarak ilgisi 
bulunmamasına rağmen, deniz unsurlarından da, 2. köprü ile ilgili olarak deniz 
unsurlarının da katılabileceğinden bahşetmişsiniz.” 
 Sanık Abdullah Dalay:”Marmara nakliyat planı ile ilgili Kuzey Deniz Saha 
Komutanlığına takdim yapmaya gelenler vardı.” 
 Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Doğrudur açıklarsınız.” 
 Sanık Abdullah Dalay:”Onları okuyabilirim evet..” 
 Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Ancak ben ifadenizde aynen 2. köprü ile ilgili 
belirttiğinizden dolayı özetliyorum.” 
 Sanık Abdullah Dalay:”2. köprü değil, 2 köprü.” 
 Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Zabıtta 2. köprü diye.” 



 Sanık Abdullah Dalay:”Bakın okuyorum.” 
 Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Evet 2 köprüye bağlılıktan ötürü bazı deniz 
unsurları da bu seminer kapsamında görevli olduklarını değerlendiriyorum şekli ile 
beyan etmişsiniz.”  
 Sanık Abdullah Dalay:”2 köprüye bağlı olduğundan dolayı ikmalen diyorum, 
evet.” 
 Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Evet.” 
 Sanık Abdullah Dalay:”Okuyabilirim bunun aynısını.” 
 Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Şimdi yine savunmalarınızda bu şekli ile bir 
plan seminerinde ülke isimlerinin verilmeyeceği, mütecaviz ülke veya kırmızı renkle 
belirtilen ülke isminden bahsedileceği.” 
 Sanık Abdullah Dalay:”Evet.” 
 Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Terör örgütleri ile ilgili olarak, veyahut da o tür 
unsurlardan bahsedildiğinde El-Kaide, Hizbullah, siyasi parti temsilcisi şekli ile bir 
somutlaştırmadan ziyade hele bunların siyasi parti temsilcisi veyahut da bu tür 
gerçek kişilerin resimlerinin asla sunumlarda kullanılamayacağı.” 
 Sanık Abdullah Dalay:”Kullanılamayacağı değil, kullanıldığını görmedim 
diyorum. Evet.” 
 Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Resmi asla olmaz şeklinde beyanınız var.” 
 Sanık Abdullah Dalay:”Efendim, bakın okuyorum. Plan seminerlerinde iç tehdit 
algılamaları yapılırken, bölücü, aşırı sağ tarzında tabirler kullanılır. Bu tabirler 
kullanılırken sunumlarda şimdiye kadar, El-Kaide, Hizbullah benzeri terör örgütlerinin 
isimlerinin ve liderlerinin gösterildiğini görmedim.” 
 Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Evet.” 
 Sanık Abdullah Dalay:”Yine demişim burada düzeltme yaptım zaten ama 
aynısını okuyorum ben düzeltilmemiş şeklini, aşırı sağ denilirken, toplumda bilinen 
siyasi parti temsilcilerinin veya cemaat, tarikat liderlerinin isim ve resimlerinin 
gösterildiğini görmedim. Hatırlamıyorum.” 
 Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Evet.” 
 Sanık Abdullah Dalay:”Yine bu nitelikte bir liderin ismi ve resmi asla olmaz.” 
 Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Evet, ben de öyle söyledim zaten.” 
 Sanık Abdullah Dalay:”Görmedim evet, seminerde böyle bir şey görmedim. 
Hatırlamıyorum veya.” 
 Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Evet.” 
 Sanık Abdullah Dalay:”Yalnız örnekleme olarak bu nitelikteki bir örgüt 
tarafından bir eylem icra edilmişse buna ilişkin resimler gösterilebilir.” 
 Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Evet.Şimdi.” 
 Sanık Abdullah Dalay:”Benim Hatırladığım seminer proğramı süresince böyle 
bir sunum görmedim.” 
 Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Evet, şimdi katılmış olduğunuz bölüm 
açısından, gördüğünüz, hatırladığınız kadarı ile plan semineri olarak belirtilen husus 
kaç tane idi? Bir tane miydi veya kaç taneydi?” 
 Sanık Abdullah Dalay:”Şimdi egemen harekat planı verilen bir senaryo 
kapsamında incelendi. Bu senaryoyu ön sayfada söyledim. Hatırladığım kadarı ile 
bakın okuyorum. Eksik hatırlayabilirim. Kıbrıs’ta bu egemen harekat planında aradan 
uzun zaman geçtiği için eksik hatırlayabilirim. 1. sayfada. Kıbrıs’ta bir çatışma 
durumu, Ege’de Yunanistan’a ait bir adaya bizim çıkarma yapmamız. Yani bu Ege 
Ordusunun yapacağı iş. Eş zamanlı olarak, 3. Ordu ve 2. Ordunun kendi bölgelerinde 
sınır ülkelere karşı tedbir alması neden ile Yunanistan ile olası bir çatışma 
durumunda bu orduların, bu ordulardan gelmesi gereken destek kuvvetlerinin 1. 



Orduya gelmemesi hali, Yunanistan ile çatışma ortamından dolayı içeride 
sıkıyönetimin ilan edilmesi hali ve bu süreçte İstanbul merkezli 1. Ordu sorumluluk 
sahasında bölücü ve aşırı sağ unsurların kalkışmaları ve isyan çıkarmaları hali ile 
bütün halinde egemen harekat planının konusunu oluşturuyordu. Yani 1. Ordu 
Trakya Bölgesinde, o da savunmanın devamında var. Stratejik savunmada kalırken, 
Ege Ordusu, adalar istikametinde bir hareket, Kıbrıs’ta bir çatışma, diğer ordu 
bölgeleri, kendi bölgesinde bir emniyet tedbiri alıyor. 1. Orduya da gelmesi 
gerekenler gelmediği için stratejik savunmada kalıyor. Buradaki ifade bu.” 
 Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Evet, sıkıyönetim ülke geneli için” 
 Sanık Abdullah Dalay:”Senaryo bu yani.” 
 Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Sıkıyönetim ülke geneli için mi ilan ediliyordu?” 
 Sanık Abdullah Dalay:”Anlayamadım efendim.” 
 Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Sıkıyönetim ülke geneli için mi ilan edilmesi 
ihtimali üzerinde?” 
 Sanık Abdullah Dalay:”Şimdi eğer Türkiye savaşa giriyorsa, Ege Ordusu savaş 
yapıyorsa, Kıbrıs’ta savaş oluyorsa, 1. Ordu Bölgesinde savaş olacaksa, tahmin 
ederim ki Türkiyedir.”  
 Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Beyanınızda o şekilde geçtiği için ben sordum.” 
 Sanık Abdullah Dalay:”Evet, doğru efendim başka türlüsü olabilir mi?”  
 Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Şimdi yine savunma sırasında sorgu hakimliği 
huzurundaki savunmanızda, bu tür seminer hazırlık çalışmaları sırasında kolordu, 
tümen, tugayda ön çalışmaların yapıldığını, bu çalışmaların 1. Orduya gönderilir. 1. 
Ordu Komutanlığı tarafından gönderilen ön bu hazırlık çalışmaları Kara Kuvvetleri ile 
Genelkurmaya sunulur ve onay alınır şekli ile bir beyanınız var. Bu plan seminer 
çalışmasında da aynı usul uygulanmış mıdır?” 
 Sanık Abdullah Dalay:”Onun neresi olduğuna bir tam bakayım efendim de.” 
 Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”28.03.2010 tarihli sorgu hakimliği huzurundaki 
savunmanızda.” 
 Sanık Abdullah Dalay:”Şimdi tam yerini söyleyebilir misiniz?.” 
 Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Tam söyleyeyim bir saniye.” 
 Sanık Abdullah Dalay:”Ordunun dış düşmanla savaş halinde iken, geri 
bölgedeki sağ ve bölücü örgütlerin yapabileceği eylemlere, bu faaliyetlere ilişkin ne 
tür tedbirler alınacağına yönelikti.” 
 Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Savcılık savunması değil, Hakim huzurundaki 
savunmanız.” 
 Sanık Abdullah Dalay:”Onu, geri bölgedeki bölücü örgütler aşırı sağ örgütlerin 
yapabileceği eylemlere ilişkin ne tür tedbirler alınacağını bazı tugaylar sıkıyönetim 
planı ile izah ettirler. Bunu da ortamlarda değiştirmiştik. Başka neresi? Şimdi şöyle 
söyleyeyim. Tugaylarda veya tümenlerde yapılan çalışmaların birer suretini, ordunun 
yaptığı cereyan tarzı planına göre yaptığı hazırlıkları, önceden ordu şeye istiyor. 
Orduya istedi. Ve onları da zaten bilgisayarlara yüklediler. Kara Kuvvetlerine veya 
Genelkurmaya da biz böyle bir hazırlık yaptık. Böyle bir planlama yapacağız diye 
ordu muhtemelen bildirdiğini değerlendiriyorum. Onların da zaten bu emrin, bu 
planlamayı uygulayın diye emir gelmiştir. Yani ben harekat başkanı ya da yar 
başkanı olamadığım için tam teferruatlı bilmiyorum. Hatırladığımı söylüyorum.” 
 Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”İsterseniz 116. klasör, dizi 70’de bulunuyor. Son 
paragraf. Avukatınızın beyanından önceki son paragraf.” 
 Sanık Abdullah Dalay:”Soruldu; bu tür seminerler Genelkurmay Başkanlığının, 
Kuvvet Komutanlıklarına.” 
 Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”İsterseniz okuyayım son bölümü.” 



 Sanık Abdullah Dalay:”Efendim.” 
 Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”İsterseniz son bölümü ben okuyayım. Son 
paragrafta, bu sebeple Kara Kuvvetlerine gönderilen seminer sonuç planı ile 
seminerde tartışılıp görüşülen konular o değil, yukarıda 1. Orduya gönderir, bu 
hazırla. Evet her kolordu kendi yaptığı ve tugaylardan gelen hazırlık çalışmalarını 
birlikte 1. Orduya gönderir. Bu hazırlığa göre de 1. Ordu Kara Kuvvetlerine ve 
Genelkurmaya plan semineri hakkında özet bilgi gönderip onay ister. Seminerde bu 
çalışmalardan uygun görünenlerin sunumunun yapılması istenir. Sorum, buradaki 
beyanınıza ilişkindi. Bu şekilde bir onay alma şekli ile bir işlemin yapılıp yapılmadığını 
biliyor musunuz?” 
 Sanık Abdullah Dalay:”Hayır bilmiyorum. Tahmini olarak söyledim ama şunu 
biliyorum yani tugaylar ve tümenler verilen emre göre yaptıkları planları, Orduda 
yapılacak plan seminerindeki sunum sıralarına göre dosya halinde gönderirler. Ordu 
karargahı da yapacağı seminerin konusunu hal tarzı, hal tarzı demeyeyim de yanlış 
söyledim. Senaryosunu, yukarı makama gönderir. Onların onayı ile de onu işler. O 
demek istediğim o ama daha değişik varsa yerini tam bulamadım.” 
 Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Tamam Başkanım.” 
 Mahkeme Başkanı:”Buyurun Hakim Bey.” 
 Üye Hakim Murat Üründü:”1. Ordu plan semineri 2003 sonuç raporu konulu 
yazıda koordineden sorumlu personel olarak isminizin yazıldığı iddia ediliyor. Siz de 
bahsettiniz zaten savunmalarınız da. Savunmalarınız da her hangi bir koordine 
çalışmanızın olmadığını beyan ettiniz.” 
 Sanık Abdullah Dalay:”Yok bana gelmedi, evet.” 
 Üye Hakim Murat Üründü:”Evet, şayet herhangi bir koordine çalışması icra 
etmeyecekseniz, sizin isminiz koordineden sorumlu olarak yazıya neden yazılmıştır, 
yani burada.” 
 Sanık Abdullah Dalay:”Şimdi bu, onun bilgisayarında format olarak durduğu 
içindir öyle aldınız. Orjinali değildir o. Eğer, ben söyledim savunmamda da. Eğer, 
bana ait olan, bana bağlı olan personel, lojistik, bütçe maliye, orduevleri denetim, 
yönetim, satın alma ve maliye komisyon başkanlıkları ile ilgili orada burada herhangi 
bir şey olsaydı, bir katkımız veya bizimle ilgili bir konu olsaydı. Mutlaka bize gelirdi. 
Dikkat edersiniz o şeyde, dijital belgede, personel başkanının ve bana bağlı lojistik 
Başkanının da şeyleri var. İsimleri var.” 
 Üye Hakim Murat Üründü:”Evet.” 
 Sanık Abdullah Dalay:”Kaldı ki onlar paraf etmeden zaten bana gelmemesi 
gerekir. Onların da Savcılık ifadelerinde biz böyle bir evrakı imzalamadık deyip 
kovuşturmaya yer olmadığı kararı aldılar, İki başkan da. Bana gelmedi yani efendi. 
Hatırlamıyorum ve gelmedi.” 
 Üye Hakim Murat Üründü:”Tamam.” 
 Sanık Abdullah Dalay:”O belgedeki olanlar, onun bilgisayarında standart 
formattadır. Onu, onu almışlar oradan orijinali değil o.” 
 Üye Hakim Murat Üründü:”Yani sizin normalde isminizin buraya yazılmaması 
lazım, orijinalinde olmaması lazım.” 
 Sanık Abdullah Dalay:”Evet, doğru” 
 Üye Hakim Murat Üründü:”Tamam.” 
 Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Başkanım bir soru daha sorabilir miyim? Bu 
soru ile bağlantılı olarak, yine plan çalışmasına katılacak personel de müsaade eden 
kısmında adınız var. Buda mı aynı şekli ile?” 
 Sanık Abdullah Dalay:”Nasıl efendim. Anlayamadım. Plan çalışmasını.” 



 Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Katılacak, seminere katılacaklar, personelin 
belirlenmesi ile ilgili olan o evrakta müsaade eden kısmında sizin adınıza.” 
 Sanık Abdullah Dalay:”Seminere katılacaklar mı, yoksa şey mi Ordu evlerine 
yer tahsisi mi?” 
 Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Müsaade edecek kısmında sizin 
sorumluluğunuz.” 
 Sanık Abdullah Dalay:”Herhangi müsaade edecek, neye müsaade edecek?” 
 Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”İşte seminer çalışması şekli ile.” 
 Sanık Abdullah Dalay:”Yok, öyle bir şey yok.” 
 Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”O müsaade eden kısmındaki bölüm neyi 
kastediyor orada.” 
 Sanık Abdullah Dalay:”Orduevlerinden yer tahsisi, seminere katılacaklara, 
İstanbul dışından seminere geleceklere, ordudan çıkan emirle personel başkanlığına 
görev verilmiş. Orduevlerinden yer verin diye, aileleri ile geliyor çoğu. Onların 
personel başkalığı bir mesaj hazırlayıp imzalıyor. Müsaade eden kısmına da bana 
bağlı olduğu için ben imzalayıp gönderdim.” 
 Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Evet.” 
 Sanık Abdullah Dalay:”Doğru.” 
 Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Tamam.” 
 Mahkeme Başkanı:”Tabi buyurun Avukat Bey. ” 
 Sanık Abdullah Dalay müdafi Av. Ahmet Koç:”Sayın Başkanım”  
 Mahkeme Başkanı:”Av. Ahmet Koç buyurun.” 
 Sanık Abdullah Dalay müdafi Av. Ahmet Koç:”Teşekkür ediyorum, ben önemle 
üzerinde durdum haklı olarak, ben önemle üzerinde durdum ve iki defa dilekçe 
sundum Sayın Mahkemeye. Ne dedim, haklı olarak askeri terminoloji ve askeri 
mevzuatı bilmeyebilirsiniz, Sayın Peksak’ta bilmeyebilir. Ben de bilmeyebilirim. 
Dolayısı ile ordu karargahının yapısını da Sayın Peksak bilmeyebilir. Orduda bir ordu 
komutanı vardır. Onun emrinde bir kurmay başkanı vardır. Ve kurmay başkanına 
bağlı da bir idari yar başkanı ve bir şey daha var.” 
 Mahkeme Başkanı:”Harekat yar başkanı.” 
  Sanık Abdullah Dalay müdafi Av. Ahmet Koç:”Harekat yar başkanı daha var 
Sayın Başkanım. Dolayısı ile benim müvekkilim idari yar başkanı olduğu için, idari 
konular ile ilgili getirilen belgeler de koordine edilmesi isteniyor. Yoksa seminer ile 
çok fazla bir ilgisi yok. Dışarıdan gelecek bir sürü general, subay var. Eşleri var. 
Onlara yer tahsisi, yemek organizesi, araç organizesi gibi idari görevler tamamen 
bunlar Sayın Başkanım. O nedenle bunu müvekkilim açıkladı. Ayrıca ben de bu 
konuya hafif bir değinmek istemiştim, teşekkür ediyorum.” 
 Mahkeme Başkanı:”Evet, savunmanız tamamlanmıştır. Ara vereceğiz daha 
sonra Lütfü Sancar ile devam edeceğiz.” 
 Duruşmaya kısa bir ara verildi. 
 Duruşmaya kaldığı yerden devam olundu. 

Mahkeme Başkanı:“Bir kısım sanıklar müdafileri Avukat Kazım Yiğit Akalın ve 
Avukat Refik Ali Uçarcının sabahki isim tespitinden sonra duruşmaya katıldıkları 
bildirildi. Evet. Lütfi Sancar, savunmasının yapacak. Sizde CMK 147 ve 191. 
maddeleri hakları biliyorsunuz. Avukatınız hazır mı?”  

Sanık Lütfi Sancar:“Hazır.” 
Mahkeme Başkanı:“Buyurun savunmanızı yapınız.” 
Sanık Lütfi Sancar:“Teşekkür ederim. Sayın Başkan, Sayın Üyeler, Sayın 

Savcı benden önce savunma yapan sanıkların yüzlerce maddi hatayı ortaya koyarak, 
sahteliğini açıklamış oldukları imzasız dijital verilere dayanılarak, 4 ay 11 gündün 



özgürlüğüm elimden alındı. Kendi ülkemde esir düştüm. Ben yaşamım boyunca 
herkesin özgürlüğüne değer verdim. Saygı duydum. Herkeste benim özgürlüğüme 
değer verir, saygı duyar diye düşünürdüm, inanırdım. Yanılmışım. Bu esaret 
nedeniyle ben ve ailem zor durumlara düştük. Gerçi mesleğimizin gereği olarak, 
çalışma ve yaşam şartlarımız benim ve ailem için zordu. Sıradan insanların 
kaldıramayacağı kadar zordu. Ama böylesine büyük bir haksızlıkla ve böylesine ağır 
bir zulümle hiç karşılaşmamıştık. Ben tuzu kuru insanların dünyasına doğmadım. Bir 
buçuk yaşımdayken babamı kaybettikten sonra zorlaşan hayat şartlarına rağmen lise 
eğitimimi başarıyla tamamladım. Daha sonra kendi yapıma, kendi kişiliğime uygun bir 
meslek seçtim. Bu salonda gördüğünüz, onurlu, şerefli insanlar arasında ülkeme ve 
Türk Silahlı Kuvvetlerine 40 yıl hizmet ettim. Meslek hayatımın her dakikası her 
saniyesi, kutsal meslek yeminime sadakatle geçti. Bu yemin gereğince ülkem için 
gerektiğinde canımı da vermeye hazır olarak yaşadım. Beni tanıyan herkesin buna 
şahadet edeceğine eminim. Bu mesleği seçtiğim için hiç pişman olmadım. Aksine 
mesleğimle ve Meslektaşlarımla hep iftihar ettim. Şanslı olduğuma ve bu nimetlerin, 
Allah’ın bana bir lütfu olduğuna inanırım. Yaşantım boşunca karşılaştığım bütün 
engelleri, bütün zorlukları hiç yılmadan göğüs gerdim, tahammül ettim. Ancak bu defa 
karşılaştığım haksız, hukuksuz uygulamaları kabul edemiyorum ve tahammül de 
edemiyorum. 22 Şubat 2010 tarihinden sonra yaşadığım hukuksuz, kanunsuz 
uygulamalarla, az önce belirttiğim gibi kendi ülkemde esirim. Bu mağduriyetime 
sebep olanlara ne dünyada ne de ahirette hakkımı helal etmiyorum, etmeyeceğim. 
Böylesine büyük mağduriyetlerin başlangıcı olan 23 Şubat 2010 soruşturması ve 
özgürlüğümün elimden alınmasına sebep olan iddianamede, üzerime atılmış toplam 
3 adet suçlamayı kısaca değinmek ve cevap vermek istiyorum. Bu üç suçlama 
iddianamenin, benimle ilgili olan 763. Sayfasında 3 ayrı paragraftaki, toplam 19 
satırda yer almaktadır. Bu suçlamalardan birincisi, sözde suga harekat planındaki 
ikinci çalışma grubunun başkanı olarak benim adımın yer aldığı belirtilmektedir. Dört 
kişiden oluşan bu çalışma grubu tarafından, iki adet personel listesinin hazırlanmış 
olduğu iddia edilmektedir. Bu listeler Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı 
bağlılarında görevli müzahir personel listesi ve Deniz Harp Okulu, müzahir öğrenci 
listesidir. Öncelikle şu hususu ifade etmek istiyorum. Sözde suga harekat planını 
hazırlayan organize suç örgütü mensuplarının, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı komuta 
yapısı hakkında, bilgi sahibi olmadıkları anlaşılmaktadır. Yansıyı açabilir miyiz lütfen. 
Ben 2003 yılı Ağustos ayına kadar Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanıydım. Bu 
komutanlık Donanma Komutanlığına bağlı değildir. Donanma Komutanı ve Deniz 
Eğitim ve Öğretim Komutanı eşit statüde iki komutanlık olup, her ikisi de doğrudan 
Deniz Kuvvetleri Komutanına bağlıdır. Aynı statüde olan bu iki komutanlıktan biri, 
sözde suga planında, suga kuvvetleri komutanı olarak görevlendirilirken diğeri plan 
içindeki çalışma gruplarından birinin başkanı olarak görevlendirilmiş. Komuta ilişkileri 
hassas bir konudur. Böyle bir uygulamayı meslek hayatımda hiç görmedim. Bu yansı 
üzerinde bir iki hususu daha açıklamak istiyorum. Deniz Kuvvetleri Komutanına bağlı 
olan bu dört komutanlık, Deniz Kuvvetlerindeki bütün gemiler, unsurlar, personel bu 
dört komutana bağlıdır. Bu dört komutan, birbirine komuta etme yetkisine sahip 
değildir. Aynı şekilde, herhangi bir komutan diğer komutanın altında, ona bağlı olan 
birliklere de komuta edemez. Bir de çok önemsediğim, gemilerin hareketi ile ilgili bir 
hususa değinmek istiyorum. Bu komutanlara bağlı, herhangi bir gemi saklı veya gizli 
olarak bir limandan hareket edip, seyir haline geçemez. Gemi limandan hareket 
etmeden 24 saat önce birisi mesaj çekmek mecburiyetindedir. Bu mesajla Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığını ilgili Saha Komutanlıklarının ve bölgesinden, sahasından 
geçeceği ilgili Deniz Komutanlarını haberdar eder. Bu mesajla, limandan saat kaçta 



kalkacağı dahil, müteakip limana saat kaçta gireceği dahil, nerelerden geçeceğini, ne 
yapacağını bildirmek zorundadır. Aksi halde sahil tesisliğinden hiçbir destek alamaz. 
Örnek vermem gerekirse, tek başına sal gibi denizde dolaşır. Bir telsiz istasyonuna 
mesaj veremez. O telsiz istasyonu da mesajı başka bir yere aktarmaz. Böyle bir 
uygulama mümkün değildir ve böyle bir gemi bu mesajı çekmeden limandan hareket 
etse, ilk uğradığı limanda gemi komutanı ve personeli herhalde tutuklanır. Az önce 
bahsettiğim söz konusu iki listenin hazırlanması için hiç kimseden yazılı veya sözlü 
emir almadım. Hiç kimseye yazılı veya sözlü emir vermedim. Bu konularda herhangi 
bir toplantı yapmadım veya yapılan herhangi bir toplantıya katılmadım. Ayrıca böyle 
bir niyet işareti olabilecek sözlü, yazılı fikir beyanı veya davranışta bulunmadım. Adı 
geçen dijital imzasız nesnelerin kullanıcı yolları arasında, benim adım 
bulunmamaktadır. Benim adıma açılmış tek bir imza bloğu mevcut değildir. Ve 
dolayısıyla imzamda yoktur. Gerçek bu iken irademi ortaya koyan bir delil veya bir 
emarede mevcut değil iken ben bu suçla nasıl suçlanabilirim. İddianamenin müteakip 
paragrafında belirtilen amirallere ait hassas personel listesi isimli imzasız dijital veride 
benim adımın karşısında artı ibaresinin bulunması benim iradem dışında bir konudur. 
Hazırlandığı iddia edilen bir dijital verilerin niçin hazırlanmış olduğu, ne amaçla 
hazırlanmış olduğu konusunda hiçbir bilgim yoktur. Bu işaret benim tutum ve 
davranışlarım hakkında bir emare olarak kabul edilemez. İddianamede benim 
hakkımda yer alan 3. ve son husus amiral listesi isimli Excel belgesinde Lütfü 
Sancar’ın yaş haddi 2010 yılında dolmaktadır denilmektedir. Devamla bu nedenle 
ancak 2007-2009 arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapabilir denmektedir. Bu 
listenin de kim tarafından ne maksatla hazırlandığı konusunda hiçbir bilgim yoktur. 
Sadece bu listenin gerçeği yansıtmadığını söyleyebilirim. Şayet bu liste gerçek 
olsaydı Ağustos 2005 Yüksek Askeri Şura Toplantısı kararları ile ben koramiral 
rütbesi ile emekliye sevk edilmezdim. Aksine bu listedeki bilgiler doğrultusunda 
oramiralliğe terfi ettirilirdim. Ama gelişmeler bu listede belirtildiği gibi olmamıştır. 
Diğer taraftan ilginç olan bir husus da şudur iddianameye göre her iki amiral listesinin 
hazırlanmasında ve CD ortamında kaydedilmesinde, Sayın Özden Örnek ve Sayın 
Cem Gürdeniz’in isimleri geçmektedir. Yaptıkları savunmadan sonra her ikisinin de 
bu listelerde hiçbir ilgilerinin olmadığını öğrenmiş bulunuyoruz. Şayet bu listeleri 
Sayın Özden Örnek hazırlatmış olsaydı ve bu listelerin birazcık gerçekle ilgisi olsaydı 
kendisi Deniz Kuvvetleri Komutanı olarak belirleyici konumda katıldığı Yüksek Askeri 
Şura Toplantısının kararları ile listedeki bilgiler arasında bu kadar büyük çelişkiler 
olmazdı. Sayın Başkanım savunmamı tamamlamadan önce bir kez daha açık ve net 
olarak ifade etmek istiyorum. Şubat 2010’dan önce balyoz, suga, oraj planlarını veya 
konu itibari ile bu planlara benzeyen veya bunları çağrıştıracak herhangi bir planı hiç 
duymadım. Bunları ilk defa bu tarihlerde bir kısmını medyadan bir kısmını ise 
soruşturma nedeni ile bana sorulan sorulardan öğrendim. Bu konularla ilgili olarak 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı içinde veya dışında hiçbir toplantı, seminer v.b. 
çalışmaya katılmadım. Bu sözde planlar veya bunları çağrıştıracak konularda hiç 
kimseden yazılı veya sözlü hiçbir emir talimat almadım, hiç kimseye emir talimat 
vermedim. Zaten dosyada bu söylediklerimin aksine bir kanıt da mevcut değildir. 
Üzerime atılı suçları kabul etmiyorum. Reddediyorum. Sonuç olarak sözlerim üzerime 
atılı suç ile hiçbir ilgimin olmadığını bunun aksini kanıtlayacak herhangi yasal bir 
kanıtın mevcut olmadığı hususlarını dikkate alarak bihakkın tahliyeme ve beraatıma 
karar verilmesini ve mağduriyetime sebep olanların tespiti ve cezalandırılmaları 
konusunda gereğinin yapılmasını talep ederim. Daha ayrıntılı savunmamı yazılı 
olarak bilahare avukatlarım, ben Heyetinize sunacağız. Sayın Başkanım, Sayın 



Üyeler. Savunmam burada son buluyor. Sizlere sadece inandığım gerçekleri 
anlattım. Takdir sizin saygılar sunarım.” 

Mahkeme Başkanı:”Nüfus adil sicil kaydınızı okuyorum. Adli sicil kaydınızda 
herhangi bir ilam kaydı yok. Lütfü Sancar, Mithat oğlu, Emine’den olma 06.08.1945 
doğumlu İzmir ili Menemen ilçesi Ahıhıdır nüfusuna kayıtlı size mi ait?” 

Sanık Lütfü Sancar:”Doğru.” 
Mahkeme Başkanı:”Klasör 150 dizi 92 ve devamında İstanbul Emniyet 

Müdürlüğünde alınan ifadeniz mevcut bu ifadenizi kabul ediyor musunuz?” 
Sanık Lütfü Sancar:”Kabul ediyorum.” 
Mahkeme Başkanı:”Hatırlıyorsunuz ifadenizi.” 
Sanık Lütfü Sancar:”Hatırlıyorum.” 
Mahkeme Başkanı:”Yine aynı klasör dizi 105-107’de İstanbul Cumhuriyet 

Başsavcılığında alınan 3 sayfadan ibaret ifadeniz mevcut bu ifadeyi kabul ediyor 
musunuz?”  

Sanık Lütfü Sancar:”Efendim bu ifadenin 2. sayfasında toplam 12 paragraftan 
4’ünde yazım hataları ve ifade hataları yapılmış bazı kısımlarda bana ait değildir. Bu 
paragrafların bana ait olmayan son kısımlarının iptal edilmesini talep ediyorum. Bana 
ait olmayan kısımlar çıkarıldıktan sonra yeniden yazılmış olan ifade tutanağımın 2. 
sayfasını sunuyorum.” 

Mahkeme Başkanı:”Şimdi 2. sayfa ile ilgili itirazınız var değil mi?” 
Sanık Lütfü Sancar:”Sadece 2. sayfa ile ilgili.” 
Mahkeme Başkanı:”Şimdi 2. sayfayı okuyorum. Ben her ne kadar Cem 

Gürdeniz tarafından hazırlandığı söylenen listede grup başkanı olarak söylenmişsem 
de bu benim bilgim haricinde yapılmıştır. Benim böyle bir görevle görevlendirildiğimi 
Emniyetteki sorgulama sırasında öğrendim. Bana daha önce böyle bir görev resmi ve 
özel olarak yazılı ve sözlü olarak verilmedi. Turgay Erdağ ben deniz eğitim öğretim 
komutanı iken kendisi benim genel sekreterliğimi yapıyordu 2002-2003 yılında bu 
şahıs benim emrimde idi. Ali Tatar’ı tanırım. Kendisi deniz eğitim ve öğretim 
komutanlığı karargahında çalışıyordu. Arada sırada imzalanacak evrakları getirecek 
oluyordu. Tugay Erdağ kadar tanıdığım birisi değildir. Ancak bildiğim kadarı ile bu kişi 
çok çalışkan ve dürüst birisidir verilen işi en iyi görevle yapan bir askerdir. O yüzden 
bu tip çalışmalar olduğunda kendisini görevlendirmelerinden daha doğal bir hal 
yoktur. Taylan Çakır isimli.” 

Sanık Lütfü Sancar:”Sayın Başkanım birinci konu buradaydı. Uygun 
görürseniz hemen yerindeyken söyleyeyim.” 

Mahkeme Başkanı:”Evet.” 
Sanık Lütfü Sancar:”Şimdi efendim her paragraftan önce bana sorulan bir soru 

oldu. O sorular burada yok. Şimdi bu paragrafın öncesinde bana şu soru 
yönlendirildi. Ali Tatar’ı tanır mısınız, nasıl tanırsınız? Şimdi bakın ben Ali Tatar’ı nasıl 
tanıdığımı anlattım. Ali Tatar hatırlanacağı üzere bu sıkıntılar nedeni ile intihar etmiş 
bir meslektaşımızdır. Kendi onurlu ve kendi asaletinin ne düzeyde olduğu konusunda 
ilave bir şey söylemeye gerek yok. Ben kendisinin ne kadar düzgün bir insan 
olduğunu ve onurlu mesleğine bağlı meslek yeminine sadık bir insan olduğunu 
söyledim. Çünkü soru buydu.” 

Mahkeme Başkanı:”Evet.” 
Sanık Lütfü Sancar:”Ama bu sorunun sonuna eklenen kısım bana ait değil. O 

kısmın çıkarılmasını talep ediyorum. Onu yazmadım şimdi verdiğim kısımda yani ben 
iyi bir insandır derken onun sonuna neden bu cümleyi ekliyoruz. Ha öyleyse bu görev 
onun için ona verilmesi normaldir. Hayır, asla değildir.” 



Mahkeme Başkanı:”Bu sondaki cümleyi kabul etmiyorsunuz. Bildiğim kadarıyla 
bu kişi çok çalışkan ve dürüst birisidir ibaresiyle kapanması gerekirdi paragrafın.” 

Sanık Lütfü Sancar:”Evet efendim, evet ben sadece nasıl tanırsınız diye 
sordular bende cevap verdim. Nasıl sorduğumu anlattım.” 

Mahkeme Başkanı:”Evet Taylan Çakır isimli şahsı tanımıyorum. Ayhan Gedik’i 
de tanımıyorum. Benim müzahir personel listesini oluşturduğum iddiaları doğru 
değildir. Ben böyle bir listenin hazırlanması talimatı vermedim. Katkıda sağlamadım. 
Cem Gürdeniz’i tanırım kendisi benden kıdemce küçüktür. Ancak çalışkan bir kişi 
olarak tanırım. Bir samimiyetimiz yoktur. Benim ismimi niçin böyle bir listeye koymuş 
olduğunu bilmiyorum. Bir başka şahsın inisiyatif kullanarak bir şeyler yapmış olması 
adımı bir yerlere yazması benim bu işlere girdiğim anlamına gelmez. Eğer farzı 
mahal böyle bir çalışma yapılmışsa da bunun sebebi eğer bu tip bir liste hazırlanıyor 
ise o bölgede çok fazla üst rütbeli kişinin olmamasından, listeye konulacak kişi 
sayısının sınırlı olmasından kaynaklanmaktadır. Diğer hassas personel listesinde de 
bulunmam ve karşısında hassasiyet durumu olarak bu listede benim ismimin 
karşısına artı konulması ile ilgili olarak ben böyle bir listenin varlığını dün akşam 
emniyette öğrendim.” 
 Sanık Lütfü Sancar:”Sayın Başkanım bir önceki paragrafta bunun son kısmı ile 
ilgili itirazım vardı. Şimdi efendim burada ben üzülerek şunu ifade etmek istiyorum. 
Ben de bunca yıllık bir yaşamım sonunda, Türk adaletine karşı ve Türkiye 
Cumhuriyeti Savcılığına karşı olan bir intiba, bir güven duygusu var. Bu umuyorum ki, 
inanıyorum ki vatandaşlarımızın çoğunda var. Bu kurum bunu hak ediyor. Şimdi bana 
burada Sayın Savcı elinde bir liste olduğunu ve bu listede böyle böyle bir şeyler 
geçtiğini ifade ediyor. Bakınız ben Savcı değilim. Ama Savcı olsam bu soruyu şöyle 
söylerdim. Sonradan kere çok yadırgadığımı ifade etmek istiyorum. Benim elimde 
dijital ortamda hazırlanmış, altında imza bulunmayan bir liste var. Şimdi sorumu 
soruyorum. Benim bir öz eleştiri yapayım. Ne kadar güvenirseniz güvenin, sorsanıza 
bu nasıl bir listedir görebilir miyim? Altında imza var mı? Bu bir kağıt mıdır, dijital 
midir? Ama benim de bu konuda bir tecrübem yok. İlk defa bir Savcıya hayatımda 
ifade veriyorum. Daha sonra bunları düşündüğüm zaman çok üzüldüğümü itiraf 
etmek istiyorum. Yine bunun sonuna eklenen kısım bana ait değil. Çünkü ben 
bununla ilgili, bu soru ile ilgili 2-3 dakika konuştum. Bazılarında 4 dakika konuşmuş 
olabilirim. Daha sonra Sayın Savcı bunları özetleyip, yazdırdı. Ama emniyette böyle 
değildi. Az önce Emniyetteki ifademe itiraz etmediğimi söyledim. O 2-3 sayfalık bir 
ifade değil, 70 sayfalık bir ifade ama bütün kelimeleri bana ait. Çünkü onları ben 
söyledim, yazdırdım. Sorular da cevapların üstünde duruyor. O soruya verilmiş 
cevaptır o, onda bir sıkıntı olmadı. Ama burada (bir kelime anlaşılamadı) sıkıntılar 
oldu. Bunun da son kısmını çıkardım ve yeni şeklini yazdım.” 
 Mahkeme Başkanı:”Peki, Özden Örnek Paşanın, yükselecek askeri görevliler 
ile ilgili listede, Koramiral olarak görevlendirilmişim. Benim başarılı ve dik duran bir 
tarzım vardı. Bütün kademeleri birincilikle bitirdim ve aşama aşama ilerledim. Listede 
en üste kadar layık görülmüşsem de sırf üstte belirttiğim nedenlerden ötürü 
Koramiralken emekli oldum. Suçlamaları kabul etmiyorum. Suga isimli darbe planının 
içerisinde yer almadım. ismim bu belgede ne için geçtiğini de bilmiyorum. Keza bu 
şekilde darbe yapmak için örgütlenmiş bir örgüte de üye değilim dedi. Şüpheliye, 
Görevlendirme Ek-B listesinde bulunan görevlendirme sonucunda müzahir liste 
hazırlamakla görevlendirilen kişilerin, bu listeleri hazırlayarak Cem Gürdeniz’e 
verdiklerinin tespit edildiği okundu soruldu. Ben kesinlikle böyle bir talimat vermedim. 
Eğer böyle bir talimat vermiş olsaydım. Belgenin altında imzam olurdu şeklinde. Bu 
arada ben sizinkinden okudum bunu şeyden.” 



 Sanık Lütfü Sancar:”Evet efendim bundan sonrası zaten düşüyor, o kısmı 
bana ait değil.” 
 Mahkeme Başkanı:”Şeyden okuyayım, aslından okuyayım ondan sonra 
oradan karşılaştıralım. Nereye çıkardığınız tam anlaşılması açısından. Diğer hassas 
personel listesinde de bulunmak ve karşısında hassasiyet durumu olarak, bunu 
savcılık ifadenizin 2. sayfasından aslından okuyorum. Durumu olarak, bu listede 
benim ismimin karşısına artı konulması ile ilgili olarak ben böyle bir listenin varlığını 
Emniyette öğrendim. Az önce okumuştuk bunu. Kimin hazırladığını ve bu listenin 
amacını da bilmiyorum. Belki benim personel ile kurduğum diyalog bu noktada 
başarım, bu tip bir nitelendirme ile değerlendirilmiş olabilir. Cem Gürdeniz’in böyle bir 
listeyi hazırlamasında benim ondan kıdemce fazla ileride olmam ve gençlerin 
önlerinde bulunan kişilerin karakter yapılarını daha iyi tahlil edebilme imkanlarından 
olmasındandır. Özden Örnek Paşanın yükselecek askeri görevliler ile ilgili listede 
Koramiral olarak görevlendirilmişim. Benim başarılı ve dik duran bir tarzım vardı. 
Bütün kademeleri birincilikle bitirdim ve aşama aşama ilerledim. Listede en üste 
kadar layık görülmüşsem de sırf üstte belirttiğim nedenlerden ötürü Koramiralken 
emekli oldum. Suçlamaları kabul etmiyorum. Suga isimli darbe planının içerisinde yer 
almadım. İsmim bu belgede ne için geçtiğini de bilmiyorum. Keza bu şekilde darbe 
yapmak için örgütlenmiş bir örgüte de üye değilim. Şüpheliye, Görevlendirme Ek-B 
listesinde bulunan görevlendirme sonucunda müzahir liste hazırlamakla 
görevlendirilen kişilerin, bu listeleri hazırlayarak Cem Gürdeniz’e verdiklerinin tespit 
edildiği okundu, soruldu. Ben kesinlikle böyle bir talimat vermedim. Eğer böyle bir 
talimat vermiş olsaydım. Belgenin altında imzam olurdu. Tamamen benim bilgim 
dışında birileri tarafından hazırlanmış bir belge olduğunu düşünüyorum. Benim 
gıyabımda oraya ismimi koymuş olabilirler. Daha sonra benim duruşum nedeni ile 
vazgeçmiş olabileceklerini düşünüyorum ya da böyle bir emir almışlarsa alelacele bu 
çalışmayı yapıp, üstlerine sunmuş olabilirler. Benim savunmam bundan ibarettir 
diyorsunuz.” 
 Sanık Lütfü Sancar:”Evet.” 
 Mahkeme Başkanı:”Bu aslında.” 
 Sanık Lütfü Sancar:”Bu son kısmında da yine aynı şekilde ilave var. Esasında 
benim burada anlattığım, benim kendi personelim ile ilişkim açısından eğer benim 
personelime böyle bir emir verilmişse anında gelip personelim önce bana haber verir. 
Ve benden emir almadan herhangi bir işlem yapmaz demiştim. Mesela onlar burada, 
buraya konulmadı. Ve o günün yorgunluğu ile siz durumu anlarsınız ve o günün belki 
heyecanı ile ben bunlara orada yazdırılırken, bazılarına müdahale ettim. Bazılarına 
edemedim,  etmedim. Belki de algılayamadım yorgunlukla ama bunun son kısmı da 
bana ait değildir ve yeni verdiğim sayfada o kısmını çıkardım.” 
 Mahkeme Başkanı:”Bunları okuma imkanınız olmadı mı Savcılık aşamasında 
ifadeden sonra?” 
 Sanık Lütfü Sancar:”Efendim zaten çok kısa.” 
 Mahkeme Başkanı:”Müdafiiniz de var.” 
 Sanık Lütfü Sancar:”Bir şey yazılmıştı. Yani orada hemen yazıldı.” 
 Mahkeme Başkanı:”Peki, sanık müdafiinden savunmaya ilave edeceği bir 
husus olup olmadığı soruldu.” 
 Sanık Lütfü Sancar müdafi Av. Yakup Akyüz:”Sayın Başkan, Sayın Üyeler, 
Sayın Savcım, geçen hafta bir duruşmada Sayın Savcı sitem arzeden bir ifade ile 
ben 43 yaşındayım dedi. 43 yaş az bir yaş değil. Sayın Savcının yaşını söyleme 
ihtiyacı duyması belli ki 43 yaşından daha genç göründüğünün kendileri de farkında. 
Ancak yaş ne olursa olsun Makama olan saygımızı her zaman muhafaza ettik, 



etmeye de devam edeceğiz. Değerli Başkan, ben cübbemi 1971 yılında giyerek 
Avukatlık mesleğine başladım. Sayın Savcının beyan ettiği yaşa göre 1971 yılında 3, 
sizler de herhalde 4, 5, 6 yaşlarında olacağınızı düşünüyorum. Görüntünüzden öyle 
anlıyorum. 40 yıldır giydiğim bu cübbeyi, Avukatlık mesleğinin gereklerini eksiksiz 
yerine getirebilmek, gerçeklerin ortaya çıkarılması, haksızlıkların önlenmesi, adil 
yargılamanın sağlanması için sırtımda taşıdım. Mahkemenizde bu dava görünmeye 
başlayıncaya kadar bu hep böyle oldu, devam etti. Ancak duruşmaların başladığı 
16.12.2010 ve devamı 11.02. 2011 tarihinde 163 kişinin toplu olarak tutuklanmalarına 
karar verilmesi, mesleğimdeki 40 yılımı alıp götürdü. Meslek hayatımda çok önemli 
davalarda bulundum. Böyle bir uygulamaya hiç şahit olmadım. İddianame okunana 
kadar tek tutuklu yok, iddianame okunduktan sonra Sayın Savcının talebi üzerine 
Yüce Heyetiniz toplu tutuklama kararı vererek, 163 kişinin özgürlüklerini ellerinden 
aldınız. Bu kararı nasıl verdiniz? Durumlarında büyük farklılıklar olmasına rağmen 
163 kişiyi aynı kefeye koyarak nasıl tutukladınız? Nasıl özgürlüklerinden mahrum 
bırakarak uzun süre tutuklu kalmalarına göz yumdunuz. Üstelik haksız ve hukuka 
aykırı olarak. Bu kararınızı anlamaya çalıştım ama bir türlü anlayamadım. Elbette ki 
kararda sizin sorumlulukta, ancak biz müvekkillerimizin bu konudaki sorularına cevap 
vermede acze düşüyoruz. Biz niye tutukluyuz? Sorusuna cevap bulamıyoruz. 
Tutuklamaya yönelik kararlarınızda gösterdiğiniz nedenler, gerçek neden olamaz. 
Bunca insanın tutuklanmasına, özgürlüklerinin kısıtlanmasına neden olan sebepler 
nelerdir? Bizim bilmediğimiz, sizin bildiğiniz deliller varsa lütfen bizimle paylaşınız. 
Bizi bilgilendiriniz. 16.12.2010 tarihinde başlayan duruşmaların biri hariç tamamına 
katıldım. Birine katılamayışımın sebebi de bir cenaze nedeni ile sabah Trabzon’a 
gidip, akşam dönmemdi. O günkü duruşmaya katılamadım. Duruşmalar ilerledikçe, 
savunmalar yapıldıkça gerçekler ortaya çıkıyor. Kim, nerede, ne kadar çakma belge 
üretirse üretsin, bu dava artık çökmüştür. Davanın uzatılmasının kimseye bir yararı 
yoktur. Yeterince mağduriyet doğmuştur. Tutuklusuz tutukluluk yargısız infaza 
dönüşmüştür. Daha fazla mağduriyete meydan vermeden sanıkların tahliyesine karar 
vererek bu güne kadar yaşanan haksızlıklara son vermenizi diliyoruz, bekliyoruz. 
Sayın Başkan, Sayın Üyeler, kutsal bir görevi yapmaya çalışıyoruz. Bütün 
haksızlıklara rağmen yasal zeminde kalarak Yüce Mahkemenize karşı saygıda kusur 
etmiyoruz. Ancak Değerli Başkanım makamınızın size verdiği yetkileri kullanırken 
daha adil olmanızı, haksızlığa uğramış insanların tepkilerine hak vermenizi, dinleyici 
olarak bulunanların en ufak kıpırdanmalarına karşılık dışarı atacağım tehdidinden 
vazgeçmenizi, savunma avukatlarının sesini kısmak, savunma haklarını kısıtlayan, 
en azından tedirginlik yaratan emriniz ile tavandan sarkıtılan görüntü ve ses 
cihazlarının kaldırılmasını sağlamanızı ve karşılıklı güvene dayalı bir tavır 
sergilemenizi sizlerden bekliyoruz. Çünkü Sayın Başkan, mahkeme kadıya mülk 
değildir. Bir gün siz, bugün siz yarın başkaları bulunduğunuz makamı işgal edecek. 
Hiçbir görev sonsuza dek devam etmez. Müvekkilim Lütfü Sancar savunmasını 
sundu. İlave edecek bir şey yok. Savunmaya aynen katılıyorum. Savunma suç 
işleyenin hakkıdır. Lütfü Sancar’ın işlediği bir suç yok, Sayın Başkanım. Bütün 
savunmanlara katılıyorum. Çok değerli katkı sundu meslektaşlarım. Daha önce 
mahkeme dosyasına sunduğum, savunma niteliği taşıyan tüm dilekçelerimi tekrar 
ediyorum. Sayın Başkan, Sayın Heyet. Bu ibareyi ben kendim, müvekkilimin bilgisi 
dışında, iradesi dışında yazıyorum. Yazmak zorundayım. Lütfü Sancar’ı çok iyi 
tanıdığınızı düşünmüyorum, mümkün değil. Ancak duruşmalarda gördüğünüz kadarı 
ile tanırsınız. Ancak ben Lütfü Sancar’ı çok iyi tanırım. Lütfü Sancar benim 
kayınbiraderim. Eğer biraz tanımış olsaydınız, şimdi Lütfü Sancar burada olmazdı. 
Hakkında dava açılmazdı. Lütfü Sancar suç işlememiştir, işleyemez, işlemez. Ben 



kendisinin suçsuz olduğuna yürekten inanıyorum. Lütfü Sancar haksız olarak 
tutuklanmıştır. Birçok diğer meslektaşları gibi haksızlığa uğramıştır. Bize inanın 
lütfen. Siz de inanınki sonunda yanıldığınızı görmeyesiniz. İddianamede Lütfü 
Sancar’a ait suçlamaların tümünü reddediyoruz. Dijital verilere dayanan bir terör olayı 
ile karşı karşıya bulunduğumuzu defalarca ortaya koymamıza rağmen Sayın İddia 
Makamının hareketsizliğini koruyor olmasını anlamakta güçlük çekmekteyim. Gerçek 
suçluların yakalanması konusunda İddia Makamını göreve davet ediyorum. Suçlular 
dışarıda, suçsuzlar tutuklu. Hiç adil değil. Lütfü Sancar Savcılıktaki soruşturmasında 
serbesttir. 5-7 Mart 2003 tarihli 1. Ordu komutanlığınca yapılan seminere 
katılmamıştır. 11.02.2011 tarihinde verilen karar ile tutuklanmıştır. 4,5 aya yaklaşan 
tutukluluk süresi devam etmektedir. Bu büyük bir haksızlıktır. Tutuklamalar Sayın 
İddia Makamının talebi ile olmuştur. Oysa İddia Makamının yasa gereği sanıkların 
haklarını koruma görevini hatırlaması, tahliye talebinde bulunarak katkı sağlamasını 
bekliyorum. Bu katkıyı vereceğini düşünüyorum. Bu aşamada Sayın Başkan 
söyleyeceklerim bu kadar. Yazılı savunmamızı bilahare sunacağız. Netice olarak, 
sanık Lütfü Sancar hakkında verilmiş haksız ve hukuka aykırı tutuklama kararının 
kaldırılması, tahliyesine ve beraatına karar verilmesi saygı ile arz ve talep olunur.” 

Mahkeme Başkanı:”Evet soru sormak isteyen var mı?” 
Sanık Lütfü Sancar:”Başkanım ben yaptığım savunmamı, yazılı olarak da 

veriyorum.” 
Mahkeme Başkanı:”Sanık Lütfü Sancar’ın savunmasında okuduğu 8 sayfadan 

ibaret, yazılı savunması Mahkememize ulaştı. Peki, savunmanız tamamlandı. Soru 
mu sormak istiyorsunuz?” 

Salonda söz almadan konuşanlar oldu, söyledikleri anlaşılamadı. 
Mahkeme Başkanı:”Söz almak istiyorsunuz. Onu belirtmediniz o yüzden 

farkına, buyurun buyurun. İsminizi söyleyerek başlayın.” 
Sanıklar Taner Balkış ve Lütfü Sancar müdafii Av. Ali Yaşar Ünlütürk:”Efendim 

savunmada ben çok fazla teknik hususa girmeyeceğim. Çünkü zaten yapılan yapıldı. 
Bununla beraber zaten savunma haklarımızda tek delil olan dijital bir ürünün 
kullanılıp, savunma yapılacak şekilde incelenmesine mahal verecek bir olayda 
olmadı. Yani müvekkilim bilgisayar kullanılması hususundaki talepleri reddedildi. Yani 
bir cihaz var. Tek delil olarak şuan dosyada. Ve fakat bunu inceleyebileceği 
bilgisayarı kullanması ceza infaz kanunu kapsamında görülerek reddedildi. Halbuki 
bu savunmaya ilişkin bir şey. Dolayısı ile bununla ilgili teknik bir savunma 
yapmamızda zaten mümkün gözükmüyor. Ancak yargılamanın devam ettiği bu süreç 
içerisinde 2-3 şeye dikkat çekmek istiyorum. Önce Türk Ceza Kanunu, CMUK ve ilgili 
maddeler Anayasaya uzanıldı. Ama olay gittikçe derinleştikçe, biraz önce Magna 
Carta’ya kadar gittik. Yani umutsuzluğa kapılan gerek sanıklar, gerek savunma 
yapan biz vekiller hangi kurala, hangi evrensel kurala ülkenin içerisinde 
uygulanmakta olan, düzen içerisinde uygulanmakta olan kurala sarılacağımızı 
şaşırdık. O nedenle mümkün olduğu kadar daha fazla uluslararası kurallar 
konuşulmaya başlandı. Hatta bu iş o kadar ileri gitti ki artık savunma yapan sanıklar 
beşeri adaletten umudunu kesmiş şekilde lanet okumaya, hakkını helal etmemeye, 
bu tür savunmalar yapmaya başladı. Çünkü umutsuzluğun belirtisidir. Buna özellikle 
dikkat çekmek istiyorum. Yani eğer bu yapılan tutuklamalar dahil olmak üzere, 
yapılan şeylerin bir dayanağı varsa bunların belirtilmesini talep ettik. Edilmedi. Buna 
rağmen bir gelişmede kaydedilemeyince mecburen ilahi adalete sarılmaya başladı 
herkes. Bu ilginç bir şeydir. Ayrıca eylem ile ilgili bir şey bulunamadıkça kişilere, sizin 
bu husustaki fikirleriniz ne diye sorulmaya başlandı. Çünkü örnek, müvekkilim. 
Bırakın herhangi bir eylem yapması, listeye üçüncü bir kişinin niçin ve nerede, ne 



amaçla koyduğu belli olmayan bir isim dolaysı ile şuan tutuklu bulunmakta. Ben biraz 
daha ileri gideyim. Hazreti Muhammed’in veda hutbesindeki 1431 sene önce suçta 
ferdiliği, babanın suçundan oğlunun sorumlu olmayacağını belirtmiş olmasına 
rağmen 2011’de üçüncü kişinin listeye koyduğu bir isimden dolayı müvekkilim tutuklu. 
Anlamakta güçlük çekmekte haklıyız. Bu nedenle, daha fazla teknik hususa girmek 
istemiyorum efendim. Direk taleplerimize geçmek istiyoruz. Müvekkilin tutuksuz 
olarak yargılanmasına, beraatına, savunma hakkının kullanılmasını engellerin 
ortadan kaldırılmasına, bu sahte belgeleri hazırlayanlar, servis edenler hakkında suç 
duyurusunda bulunulmasını karar verilmesini talep ediyoruz.” 

Mahkeme Başkanı:”Peki savunmanızı tamamladınız. Yerinize geçebilirsiniz.” 
Salonda söz almadan konuşanlar oldu, söyledikleri anlaşılamadı. 
Mahkeme Başkanı:”Az önce sorunca. Soru soracaklar Lütfü Sancar. Hakim 

Bey soru soracakmış. Biz atladık.” 
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Şimdi, bir plan seminerine katılma sırasında, 

planla ilgili olarak, öncelikli olarak gizlilik seviyesinin belirleneceğini, daha sonrasında 
da bu gizlilik seviyesine uygun yetki belgesi olan kişilerin bu plan seminerine 
katılacağından bahsetmişsiniz. Hatta teknik olarak da klerensi şeklinde bir ifade 
kullanmışsınız. Bu yetki belgesi manasındaki kelimeye. Şimdi normal bir plan 
seminerine katılabilmesi için gizlilik seviyesine uygun yetki belgesi şekli ile bir belge 
mi vardır? Varsa bu yetki belgesinin tanzimini veyahut da yetki belgesini kim verir?” 

Sanık Lütfü Sancar:”Efendim ben sualinize, gerçeklerin ortaya çıkmasına 
katkıda bulunmak için seve seve cevap vereceğim. Yalnız birazda yaşlanıyorum ben. 
Bunu Emniyetteki şeyde söylemişim?” 

Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Evet. Emniyetteki savunmanızda. Hatta 
isterseniz tam olarak okuyayım ben.” 

Sanık Lütfü Sancar:”Memnun olurum.” 
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Cevabınızı okuyorum. İncelemeye tabi 

tutulacak planda, görevi bulunan komutanlık temsilcileri katılır. Kimlerin katılacağını 
ilgili kuvvet komutanlığı belirler. Koordinasyon ve yönetimi ev sahibi komutanlık 
yapar. İncelenecek olan planın gizlilik derecesine uygun olarak, gizlilik derecesi 
belirlenir. Bu plan seminerlerinde tespit edilen, gizlilik seviyesine uygun clearancenin, 
yani yetki belgesi olan kişiler katılır, şekli ile bir beyanınız var.” 

Sanık Lütfü Sancar:”Evet. Efendim herhalde oradaki soru şunu gerektirdi. 
Şimdi herkes her şeyi okuyamaz. Bir gizlilik prensibinde bir efendim planı kimlerin 
okuyabileceği, kimlerin nüfuz edebileceği bellidir. Böyle ellerde dolaşan bir şey 
değildir. Çok gizli bir harekat planı. Hatta kimin okuduğu da bir kayda da geçebilir. 
Kozmik bir onun disiplini içerisinde. Şimdi bunlarla hiç ilgisi olmayan, bunlara nüfuz 
etmeye alışkın olmayan, geçen gün bir espriler ile bir örnek oldu. Galiba sizde 
desteklediniz o espriyi. Hani bir Amerikalı vardı. Amerikalı katılır mı? E katılamaz. 
Yok böyle bir yetkisi. Böyle bir clearance. Yani benim planıma nasıl nüfuz edebilir o, 
yetkisiz kişi. E bunu kastetmiş olmalıyım.”     

Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Tamam Başkanım.” 
Mahkeme Başkanı:”Peki yerinize geçebilirsiniz. Ahmet Feyyaz Öğütcü.” 
Salonda söz almadan konuşanlar oldu, söyledikleri anlaşılamadı. 
Mahkeme Başkanı:”Peki. Öğle arası veriyoruz. Saat 1:30’da başlayacağız.” 
Duruşmaya öğle arası verildi. 
Duruşmaya kaldığı yerden devam olundu. 
Mahkeme Başkanı:”Evet bugün duruşmanın öğleden sonraki oturumuna 

başlıyoruz. Öğle arasında bir kısım sanıklar müdafileri Av. Uğur Sayaner, Av. Hasan 
Adil Atabay, Av. Ayhan Nacak, Av. Erdem Nacak, Av. Fatih Volkan’ın duruşmaya 



iştirak ettikleri bildirildi. Ahmet Feyyaz Öğütcü savunmasını yapacak sizde CMK 147 
ve 191 maddesindeki hakları biliyorsunuz.” 

Sanık Ahmet Feyyaz Öğütcü:”Biliyorum.” 
Mahkeme Başkanı:”Birçok kez duruşmalarda okundu. Müdafiiniz hazır.” 
Sanık Ahmet Feyyaz Öğütcü:”Hazır.” 
Mahkeme Başkanı:”Buyurun savunmanızı yapınız.” 
Sanık Ahmet Feyyaz Öğütcü:”Viyografı açabiliriz. Ahmet Feyyaz Öğütcü 92 

nolu sanık. Sayın Başkan, Değerli üyeler, Sayın Savcım son 4 aydır Silivri Ceza İnfaz 
Kurumundaki bu salonda hukuk dünyasındaki en zoru gerçekleştirmeye, sanıklar ve 
müdafileri ile olmayan planlar ve düzmece bilgi notlarına istinaden yapılan 
suçlamaları savunmaya çalışıyoruz. Organize bir suç örgütünün hazırladığı delil 
olarak ileri sürülen dijital terör ürünü hayali bir darbe planı ile ilişkilendirilen ucube bir 
deniz harekat planı ve iddianamede sözde deniz harekat planı ile irtibatlandırılmaya 
çalışılan Silahlı Kuvvetlerimizde kullanılmayan, kullanımı olmayan formatta 
hazırlanan, her ne kadar bu formatın 2008 Mart ayında Silahlı Kuvvetlere girdiği 
söyleniyorsa da ben hayatım boyunca, meslek hayatım boyunca hiç kullanmadım. 
Düzmece bilgi notundaki hayali görevlendirmeler sonucu 1 yıl ara ile 2. defa 
tutuklandım. 11 Şubat 2011 tarihinden buyana özgürlüğümün hukuk adına 
çalınmasına devam ediliyor. Suçsuz yere mağdur olarak, rehin olarak ve hatta esir 
olarak Silivri Ceza İnfaz Kurumunda günlerimi geçiriyorum. Ve her sabah kalktığımda 
kendi kendime soruyorum, ben niçin buradayım? Bu süreci Türk Silahlı Kuvvetleri 
üzerinde oynanan bir oyunun kötü bir rüyası ve kabusu olarak görüyor ve biran önce 
bu rüyadan uyanmak istiyorum. Bugüne kadar gerek sanıkların ki ilk 3 sanık 
statüsündeki komutanlarım tüm sahtelikleri ortaya koydular. Gerekse müdafilerin 
yaptığı savunmalar karşısında çöken bir iddianameye rağmen yargılamaya tutuklu 
olarak devam edilmesinin hiçbir hukuki ve fiili gerekçesi kalmamıştır. Savunmama 
başlamadan önce iddianameye ilişkin bir tespitimi de açıklamak ve sizden cevabını 
almak istiyorum. İddianamede şüpheli şahıslara yöneltilen iddialara bakıldığında ki 
bunlara deliller ve değerlendirmeler denmiş. Şahsıma ait kısımda sayfa 764-769 
diğer şüphelilerin hiçbirisinde rastlanmayan iddianamede şüphelilere yönelik delil ve 
değerlendirmelere geçilmeden önceki bölümlerde yer verilen sözde suga harekat 
planı 764 ve 768. sayfalar arasında tekrar özetlenmiş müteakiben 1 ile 1,5 sayfa 
arasında tutan şahsıma yöneltilen iddialara geçilmiştir. Şahsıma yöneltilen iddialara 
ait kısma sözde suga harekat planı özetinin ne maksatla konulduğu anlaşılamamıştır. 
Açıklığa kavuşturulması için 18 Ocak 2011 tarihinde avukatım tarafından İstanbul 
Cumhuriyet Başsavcılığına, 7 Şubat 2011 tarihinde şahsen Mahkemenize verdiğim 
yaptığım başvurulara cevap alınamamıştır. Yaptığım başvurulara tekrar 
Mahkemenize sunuyor ve bu sefer bir cevap alabileceğimi ümit ediyorum. Sayın 
Başkan, Değerli Üyeler, Sayın Savcım. 1. Ordu Komutanlığı plan seminerinin icra 
edildiği tarihlerde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargahında harekat başkanı olarak 
görev yapmaktaydım. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı harekat başkanı olarak, gerek 
Türk Silahlı Kuvvetlerinde uygulanmakta olan usuller açısından ve gerekse 1 Mart 
tezkeresi öncesi ve sonrası yoğun toplantı ve faaliyetlerim olduğu nedenle seminere 
katılmadığım gibi seminerin icrasından bilgim dahi olmadı hiç ilgilenemedim. Bu 
husus iddianamede iddianame sayfa 106, seminere Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığından gözlemci dahi katılmadığının belirtilmesinden de anlaşılmaktadır. 
Eğer gözlemci katılması talep edilseydi benim başkanlığımdan yani harekat 
başkanlığından görevlendirilmesi gerekirdi. Seminer kapsamında örtülü olarak 
görüşüldüğü iddia edilen sözde suga planı ile ilgili de herhangi bir ilgim ve bilgim 
bulunmamaktadır. Benden önce çok detaylı açıklandığı gibi sahte olduğu ortaya 



konulan 11 nolu CD’de bulunduğu iddia edilen suga planının düzmece ve hiçbir deniz 
harekat planında, emrinde bulamayacağınız ve bulunması mümkün olmayan görev 
bölümü ile hedef alınan amiral ve subayları emekliler dahil karalamak üzere 
hazırlanmış bir tasfiye planı olduğuna inanıyorum. Suga harekat planında sadece 
benim bu kısım evet benimle ilgili olan kısım bu Ankara Birlik Komutanlığı olarak 
adlandırılmış. Düzmece bilgi notu eki hassas personel listesine bakıyoruz. Ek-C’si 
listeye göre Ankara’da 23 amiral görev yapıyor. 23 amiral. Bunlardan 13 amiralin 
hassasiyet durumuna hassasiyet durumunun ne olduğunu da henüz daha çözmüş 
değilim (+) konulmuş. Yani İddia Makamının algılamasına göre darbeler müzahir 
gruptalar. 13 amiralden (+) konulan 13 amiralden sadece 3 amirale görev verilmiş. 
Gördüğünüz gibi 2 amiral Ankara Birlik Komutanlığı bünyesinde görev almışlar 1 
amirale de düzmece bilgi notu verisinde grup başkanı olarak görev verilmiş. Diğer 10 
amirale niçin görev verilmemiş? Demek ki dijital terör örgütünün hedefinde 3 amiral 
var. Ayrıca hassas personel listesindeki amirallere bakıyorum 1 tanesi benden çok 
kıdemli benim komutanlığımı yapmış, koramiral rütbesinde bir subay. Bundan evvel 
Özden Örnek amiralim tarafından da vurgulandığı gibi koramiral rütbesinde müzahir 
bir amiral varken niçin Ankara da Birlik Komutanı olarak tümamiral rütbesinde ben 
görevlendiriliyorum? Görev bölümüne bakıyorum. Deniz Kurmay Kıdemli Albay Soner 
Polat, görevi Deniz Kuvvetleri Komutanının özel sekreteri. Yani Deniz Kuvvetleri 
Oramiral Güven Alpkaya’nın özel olarak seçtiği ve tüm özel konularını paylaştığı 
subay her an yanında karargahla bir ilgisi yok. 2. şahsa bakıyorum. Deniz Kurmay 
Kıdemli Albay A. Semih Çetin, bu subayımızda gene özel olarak seçilmiş ve Kurmay 
Başkanının sağ kolu olan ve her türlü faaliyetlerini koordine eden subay. Ancak 
iddianame ne diyor? İddianame sayfa 54. Eldeki mevcut delillere göre dönemin 
Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanlarının dahil olmadıkları anlaşılan bu 
oluşumun ordu bünyesindeki hiyerarşi dışında bu amaçlanma ile yapılanma 
oluşturdukları. Peki komutan ve Kurmay Başkanının dahil olmadığı bu oluşumda özel 
sekreterin ve genel sekreterin ne işi var? Yani bunlar kendi komutanlarına ve Kurmay 
Başkanlarına ihanet mi ediyorlar? Bu iş hayatın olağan akışına uygun mu? Listede 
bulunan bir subaya daha değinmeden geçemeyeceğim. F sırasın bulunuyor Deniz 
Kıdemli Binbaşı Y. Barbaros Büyüksağnak. Daha önce Özden Örnek amiral 
tarafından da açıklandı. Kendisi hakkında açıklama yapıldı. Kendiside savunmasında 
detaylarını açıklayacaktır. Genelkurmay Başkanlığının sizin sorunuz üzerine verdiği 
25 Nisan 2011 tarihli yazıda da teyit edildiği gibi kendisi Avrupa Birliği Deniz 
Kuvvetleri Karargahına EUROMARFOR geçici görevli olarak 23 Ekim 2002 tarihinde 
yurtdışına çıkıyor ve Ağustos 2003 ayı sonunda dönüyor. Belgede burada bu 
belgede sizde de mevcut 25 Nisan 2011 tarihle Genelkurmay Başkanlığının yazısı. 
Ayrıca isminin başında Y harfi yani Yaşar ismi var. Deniz Kurmay Albay şimdiki 
rütbesi Deniz Kurmay Albay Barbaros Büyüksağnak, Yaşar ismini Haziran 2007 
tarihinde kimlik kartları değişinceye kadar okul dönemi dahil Deniz Kuvvetlerinde hiç 
kullanmamış ve Savcılığa sunduğu dokümanlarda da bunu ispat etmiş. Yaşar 
Barbaros Büyüksağnak’a Donanma Komutanlığından elde edildiği iddia edilen sözde 
verilerde de yurtdışında bulunduğu dönemde yani EUROMARFOR görevinde 
bulunduğu dönemde hem mesaj hazırlatılmış hem de toplantılara iştirak ettirilmiş. 
Peki, nasıl oluyor da yurtdışında bulunan bu subayımız 3 Şubat 2003 tarihinde 
yayınlandığı iddia edilen sözde suga planında hem de Y harfi yani Yaşar göbek 
adıyla yer alıyor? Nasıl oluyor da yurtdışında bulunduğu dönemde mesaj hazırlıyor 
toplantılara iştirak ediyor açıklaması çok basit Deniz Kurmay Albay Barbaros 
Büyüksağnak amirallik sırasında ve her yönüyle amiral olmaya layık bir subayımız. 
Ancak dijital terör çetesinin hedef listesinde, çete atamaları ele geçirmiş, ataması 



doğru. Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanlığı Tatbikatlar Şube Ankara yani benim 
emrimde görev yapıyor. Ancak geçici görevleri elde edememişler. Haziran 2007 
yılından sonra hazırlanan listelere atamalara göre yaptıkları için görev bölümüne hem 
de Yaşar ismi ile koymakta mesaj hazırlatmakta ve toplantılara iştirak ettirmekte bir 
sakınca görmemişlerdir. Bu kadar sahtekarlığa da pes doğrusu. Sayın Başkan, 
Değerli Üyeler, Sayın Savcım şimdi soruyorum. Bu durumda Yaşar isimi Haziran 
2007 tarihinden sonra kullanıldığına göre görev bölümünün iddia edildiği gibi 2003 
yılında değil, Haziran 2007 tarihinden sonra tanzim edildiğini ortaya koymuyor mu? O 
halde Deniz Kuvvetlerinde harekat planları, harekat emirleri, direktifler ve bunun gibi 
başka hiçbir yerde örneği olmayan ve olması da mümkün görülmeyen bu görev 
bölümünün tamamen düzmece olduğu hala anlaşılmıyor mu? İçerisi saçmalıklarla 
dolu bir saçmalığı biraz sonra arz edeceğim. Sözde suga planının 2007 yılından 
sonra sözde balyoz güvenlik harekat planı ile uyum sağlayacak şekilde hazırlandığını 
ve hiçbir geçerliliği olmayan dijital bir veri olduğunu göstermiyor mu? Bunun 
saçmalığını göstermek için sadece bir misal veriyorum. Sayın Komutanım Özden 
Örnek’te bu misali verdi. Ben Ankara’da birlik komutanıyım Ankara Birlik Komutanı 
olarak görevlendirilmişim suga planına göre. Bana Ege Denizinde bulunarak icra 
edeceğim taktik resmi tesis ve idame görevini veriyor. Ben nasıl hem Ankara’da hem 
Ege’de bulunup emrin bana verildiği de belli değil gemi ve uçak olarak. Onlarla Ege 
Denizinde bulunup harekat icra edeceğim ve taktik resmi tesis edeceğim bu hayatın 
olağan akışına uygun mu? Bu suallerimin hepsinin cevabı evet, çünkü hepsi akıl ve 
mantıkla izahı mümkün gerçek maddi deliller. Sayın Başkan, Değerli Heyet 
iddianame Mahkemenizde okundu. Binlerce sayfa tutan ek klasörlerin tamamını 
inceledim. Ankara’da Kara Kuvvetleri Komutanlığının, Hava Kuvvetleri 
Komutanlığının ve keza Jandarma Genel Komutanlığının bir teşkilatını bir 
görevlendirmesini göremedim. Heyetinize Sayın Savcıma ve hatta sanıklar ve 
müdafilerine soruyorum. Tespit eden var mı? Yok. Peki, iddianameye göre mağdur 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti nerede? Ankara’da. Peki bu durumda Ankara’da 
bulunan mağduru nasıl cebren ıskat ve görevden men edeceğiz? Ankara’da Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığında kurulduğu iddia edilen ancak sözde suga planında suga 
planındaki görevlere geliyorum yine Hükümete yönelik suçla ilgili hiçbir görev 
verilmeyen, bizde usuldür eğer neye emir verilirse biz onu yaparız sözde suga 
planında bana verilen emirlerin hiçbirisinin bu isnat edilen suçla ilgisi 
bulunmamaktadır. 10 kişiden oluşmuş Ankara Birlik Komutanlığıyla mı biz bu işi 
yapacağız? Peki, karargahta görevli bu kişilerin silahları nedir? Masaları ve 
üzerlerindeki kağıt ve kalemleri pardon bide bizlere Harp Okullarından mezun 
olduğumuz zaman verilen beylik tabancalarımız ve kılıçlarımız var. Bakın 
iddianamede İddia Makamı ne diyor sayfa 101. Cumhuriyet Başsavcılığımızca 
yürütülen soruşturmada şüphelilerin sayısı emir ve komuta altındaki Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin birliklerinin sayı ve imkanları ile sahip oldukları silah araç ve gereç 
bakımından şüphelilerin amaçlanan suçu işlemeye elverişli imkanlara sahip olduğu. 
Ben şimdi soruyorum. Nerede bizim birliklerimiz, nerede silah araç ve gereçlerimiz. 
Bu ifadeler yazıldığına göre birileri açıklasın sizde öğrenelim. Biraz evvel söylediğim 
gibi Silahlı Kuvvetlerde kullanılmayan bir formatta hazırlanan ve Emekli Oramiral 
Özden Örnek tarafından içeriğindeki yanlışlıkları açık açık belirtilerek düzmece 
olduğu ortaya konulan bilgi notunda çalışma grupları görevlendirme listesinde grup 
başkanı olarak ismimin yer alması ise senim bilgim ve iradem dışındadır. İsmimin 
yazıldığı görevlendirme listesini görmedim listeye ismim yazılırken rızam alınmadı ve 
bu görevle ilgili bilgilendirmede yapılmadı. Sözde suga planında Ankara birlik 
komutanı olarak gösterilmem ve düzmece bilgi notundaki görevlendirme listesi ile 



benim aramda bir illiyet bağı bulunmamaktadır. İddia Makamınca bana isnat edilen 
suçun tek delili olarak sahte olduğu ortaya konulan düzmece 11 nolu CD’deki dijital 
veriler gösterilmektedir. Hangi bilgisayardan çıktığı belli olmayan 2003 ile 2009 
tarihleri arasındaki birçok çelişki ve yanlışlıkları ortaya çıkarılan CD’lerin hukuki delil 
olarak kabul edilmesi mümkün değildir. Ayrıca bu dijital verilerin delil değeri 
bulunmadığı gibi benimle nedensellik bağı da İddia Makamınca ortaya 
konulmamıştır. Zaten konulması da imkansızdır. Meslek hayatım boyunca hiçbir 
zaman ve hiçbir örgüt ve şahısla ortak bir işbirliği içersinde olmadım. Düşünce 
bazında dahi tekrar söylüyorum. Düşünce bazında dahi yürütme organını cebren 
ıskat ve vazife görmekten men etmeye teşebbüs etmedim. Bu yönde hiçbir faaliyet 
içerisinde de bulunmadım. Bu nedenle bu suçlamayı kabul etmem mümkün değildir. 
İddianameyi okuduktan sonra bende oluşan kanaat sözde suga planının 2007 
yılından sonra yine düzmece bir plan olduğu aşikar olan balyoz güvenlik harekat 
planı ile uyum sağlayacak şekilde hazırlanan tamamen düzmece bir plan olduğudur. 
Harekat planından ziyade hedef alınan emekliler dahil amiral ve subayları karalamak 
görevdeki amiral ve subayların istikballerinin engellenerek tasfiyelerini sağlamak 
maksadıyla kurgulandığıdır. Büyük bir kısmına emekliler dahil daha önce karalama 
kampanyaları düzenlendiği düşünce bazında dahi darbe ile ilgisi olmayan Deniz 
Kuvvetleri mensuplarının akıl ve mantıkla izahı mümkün olmayan darbeye eksik 
teşebbüs ile suçlanarak darbeci yaftasının vurulmasın amaçlandığı açık olarak ortaya 
çıkmaktadır. Sözde suga planı, bilgi notu, amiral listesi ve hassas personel listesi ile 
Donanma Komutanlığından çıktığı iddia edilen düzmece verilere ilişkin detaylı 
açıklamalar Emekli Oramiral Özden Örnek tarafından yapılmıştır. Tamamına 
katılıyorum. Benim burada belirtmek istediğim İddia Makamının savının tam aksine 
sahte olduğu ortaya konulan seminer CD’leri üreten suç örgütünün 1. Ordu 
Komutanlığından çalınan belgeler arasında bulunan 12 Eylül 1980 darbesine ilişkin 
21 sayfalık bayrak harekat direktifi ile eklerini esas alarak ve seminer kayıtlarından 
ses kayıtlarından istifade ile balyoz güvenlik planını hazırladığıdır. Sözde suga planı 
içinde kanaatimi özellikle belirtmek istiyorum. Kanımca sözde balyoz planını 
hazırlayan sahtekarlık çetesinin Deniz Kuvvetleri özelinde suga planını yazarken 
planı örnek alabilecekleri bir plan veya bir belge ellerinde olmamasından kaynaklı 
sözde balyoz planına uyum sağlayacak şekilde hazırladıkları ve acemice 
hazırladıkları için suga planı olarak harekat planı mı? Eylem planı mı? Yoksa darbeyi 
destekleyici plan mı olduğu belli olmayan ucubeyi yarattıklarıdır. Hatta koordinasyon 
talimatında bunların da ötesinde bu plana direktif denmektedir. Yani bir yerden kes, 
kopyala yapıştırla yapılmış bir plan. Emekli Oramiral Özden Örnek tarafından da 
açıklandı. Kullanılan terimlerde bahriyenin kullandığı terimler değil. Yani deniz 
subayları tarafından yazılmamış, Gölcük'te çıkan belgelerin sanki yeni delil olarak 
kabul edilerek, Mahkemenizce incelenmeden tutuklama delili olarak gösterilmesini 
Donanma Komutanlığı Askeri Savcılığınca hazırlatılan, 14 Ocak 2011 tarihli bilirkişi 
raporunda çıkan belgelerin sahteliğinin çok ciddi bulgularla ortaya konulmasına 
rağmen, tutuklama kararının devamı konusundaki kararları da hukukun üstünlüğü 
adına kaygı ve adil yargılanma hakkımızın elimden alınmasını yargı adına üzüntü ile 
izliyorum. Buraya kadar yaptığım açıklamalarda açıklamalar da yapmaya çalıştığım 
gibi benimle sahte delilleri kapsayan 2 CD 11 ve 17 numaralı CD’ler arasında organik 
bağ olduğuna dair bir delil var mıdır? Gölcük'ten veya Eskişehir’den çıkan ve 
dosyaya fiilen yeni delilmiş gibi ithal edilen hukuki denetimi yapılmamış ve geçerliliği 
olmayan sahte olduğu ispatlanmış dijital verilerle aramda illiyet bağı olduğuna dair 
delil var mıdır? Üzerinde parmak izim veya dijital imzam var mıdır? Bu CD’lerin dijital 
verilerin gerçek hazırlayıcının tespiti kaynak verilerinin bulunduğu bilgisayar 



bulunmadan mümkün müdür? Dijital verilerin hazırlandığı kaynak verileri kapsayan 
bilgisayar veya bilgisayarlar bulunmuş mudur? Tüm bu soruların cevabı hayırdır. 
Öyle ise burası önemli nereden çıkarsa çıksın dijital veri olarak benim ismimin 
yazıldığı ve imza bloğunun konulduğu hangi veri çıkarsa çıksın beni ilgilendirmez 
beni bağlamaz ve benimle illiyet bağı kurulamaz. Savcılarımız darbe halinde 
kurulacağı ileri sürülen Bakanlar Kurulu listesi ile tutuklanacak ve faydalanılacağı 
belirtilen gazetecilere ilişkin olarak iddianamede bakınız ne diyorlar? Sayfa 48 bu bir 
iki kere daha okundu ancak ben bir kere daha bunu okumadan geçemeyeceğim. Söz 
konusu planlarda plan doğrultusunda görev alacaklar ve bu planı destekleyeceklerle 
ilgili değerlendirme, bu belgeleri düzenleyenlerin görüşü niteliğindedir. Bu 
değerlendirmelerin hangi kritere göre yapıldığı anlaşılamamıştır. Ayrıca bu planlarda 
görev alacak ve destekleyecek şekilde ismi yazılan kişilerin bu beyanda bulundukları 
kendilerine verecekleri görevi kabul ettikleri veya başka bir işlemde bulundukları 
hususunda herhangi bir delil elde edilememiştir. Zaten bu kişilerin hakkında bu yönde 
bir delile ulaşılmış olsaydı atılı suça iştirak veya yardım suçundan eylemleri 
soruşturma konusu yapılabilecek ve toplanacak delillere göre haklarında kamu 
davası açılabilecekti. Bu bağlamda örneğin planda bahsi geçen Milli Mutabakat 
Hükümeti belgesinde burada görev alacak Başbakan veya Bakanlara bunun teklif 
edildiği, bunların da bunu kabul ettikleri hususunda herhangi bir delil yoktur. Diğer 
görev alacak olanlar ve destekleyecekler listesinde bahsi geçen kişiler içinde aynı 
durum söz konusudur denmektedir. Peki, İddia Makamının Bakanlar Kurulu ve 
gazeteciler için yazdıkları bu hususları aynen burada sanık durumunda bulunan tüm 
general, amiral subay ve ast subaylar içinde geçerli değil midir? Tabi şahsıma 
yöneltilen suçlamalar içinde geçerlidir. Niçin geçerlidir? Şöyle ki; suga isimli sahte 
planı, hazırlandığı iddia edilen 2003 yılından 7 yıl sonra, Taraf isimli gazetede 
duyduğum. Duyduğum diyorum çünkü bir arkadaşım telefon ederek bana, bu 
gazeteyi okumadığım için ben, bu gazetede bir balyoz darbe planından 
bahsedildiğini. İçlerinde iç kısımlarında bir suga harekat planı diye bir plan olduğunu 
ve burada benim ismimin geçtiğini söyledi. Onun üzerine merak ederek aldım ve 
okudum. Tabii olarak 7 yıl içerisinde planın içeriği ve tevdi edilen iddia edilen 
görevimin ne olduğunu bilmediğim için, yürütme organına yönelik, düşünce bazında 
dahi hiçbir faaliyetim ve cebir, şiddet uygulamasına ilişkin somut hiçbir delil 
bulunmayan ve bulunması da imkansızdır. Hiçbir zaman şahsıma tebliğ edilmemiş ve 
tebliğ edilmesi de komuta ilişkileri nedeni ile mümkün olmayan, çünkü ben harekat 
deniz kuvvetleri komutanlığı harekat başkanıyım. Ve bana görev verebilecek olan iki 
kişi var. Birisi Deniz kuvvetleri kurmay başkanı, birisi Deniz Kuvvetleri Komutanı. 
Sözde suga planı ve ilişki kurulmaya çalışılan düzmece bilgi notunda verildiği iddia 
edilen görevlere dayanan ki bunların da sahte olduğu ortaya kondu. Çalışma grubu 
ile ilgili olarak, çalışma grubunda isimleri ve görevleri belirtilmek sureti ile görev aldığı 
iddia edilen amiral subayların ifadelerine bakıyoruz. İfadelerinde belirtildiği gibi 
verildiği iddia edilen görevlerle ilgili hiçbir emir almadığım ve vermediğim. Çalışma 
grubunda isimleri belirtilerek doğrudan kendilerine verilen görevlerden birisi olmayan 
ve dolayısı ile tevdi edildiği iddia edilen görevlerle ilgili hiçbir çalışma yapılmayan. 
Çalışma grubunda görevli olarak gösterilen Deniz Kurmay Yarbay, şu anda 
Tuğamiral Cem Aziz Çakmak tarafından hazır, kendisinin bilgisi dışında ve müzahir 
personel listesi hazırlanmadan düzenlendiği iddia edilen ve grup başkanı olarak 
ismim yazıldığı için benimle illiyet bağı kurulmaya çalışılan dijital, imzasız dijital bir 
kayıt olan ve ilk defa iddianame Ek klasörlerinde gördüğüm, Hukuki olarak delil 
niteliği taşımayan, özellikli ve öncelikli özellikli ve öncelikli görevlendirilenler 
listesinden başka bir veri olmayan ki bu konuyu biraz sonra detaylı olarak 



açıklayacağım. 22. viyografa geçiyoruz. Evet burası, Deniz Kuvvetleri Harekat 
Başkanı olarak, ismimin kullanıldığı ki çoğu verilerde benim ismim yanlış 
kullanılmıştır. Hiçbir yerde şahsıma ait fiziki unsur, imza, paraf, parmak izi, ses kaydı 
olmayan, hakkımda hiçbir maddi delil sunulmayan ve sunulamayan şahsıma darbeci 
yaftası vurularak suçlanmamı kabul etmem mümkün değildir. Böyle bir suçlamayı 
şiddetle reddediyorum. Şimdi 20. viyografa geçebiliriz. Sayın Başkan, Değerli Üyeler, 
Sayın Savcım, şimdi de düzmece bilgi notundaki görevlendirme ile ilgili açıklamada 
bulunmak istiyorum. Her şeyden önce bilgi notunda kurulduğu iddia edilen çalışma 
gruplarının, kurulma şeklinin usullere aykırı ve tertip olduğunu öncelikle belirtmek 
istiyorum. Daha önce söylediğim gibi bilgi notu silahlı kuvvetlerde kullanılan bir format 
değil. Bilgi notu ile ilgili açıklamalar daha önce Özden Örnek Amiral tarafından 
açıklandığı için detaylarına girmiyorum. Ancak emir verme tekniği açısından 
yanlışlığını ortaya koyuyorum. Çalışma grupları kurulmuş, görevce alınacaklar 
belirlenmiş ve bizler de çalışma grup başkanları olarak yazmışlar ve bizi sorumlu 
tutuyorlar. Bu şekilde bir görevlendirme dahi, belgenin düzmece olduğunu ortaya 
koyuyor. Gelelim çalışma grubuna verilen görevlere. Deniz Kurmay Albay Deniz 
Türkmen, Deniz Kurmay Albay Fatih İlğar ve Deniz Kurmay Binbaşı A. Gökhan 
Rahtuvan'dan oluşan gruba, ülke genelinde, bir kez daha altını çizerek söylüyorum. 
Ülke genelinde bu viyograf devam edelim. Ülke genelinde, milli mutabakatın 
oluşturulması maksadı ile gerekli eylem planlarının hazırlanması görevi verilmiş. 
Düşününüz, Deniz Kuvvetlerinde görev yapmak üzere yetiştirilmiş 3 subay, gerek 
aldıkları eğitim ve gerekse müktesebatları dikkate alınırsa, ülke çapında, tekrar 
söylüyorum, ülke çapında benim ne olduğunu dahi anlamadığım milli mutabakatın 
oluşturulma konusunda eylem planlarını hazırlayacaklar. Benim anladığım şu; bu 
arkadaşlar ülkenin tüm sorunlarını bilecekler. Çözüm yollarını bilecekler ve bu çözüm 
yollarını, çözümlerini bilecekler ve bu çözümlere ulaşmak için bir eylem planları 
hazırlayacaklar. Böyle bir şey mümkün müdür arkadaş? Heyetim, Sayın Heyet böyle 
bir şey mümkün müdür? Bunu sizin takdirinize bırakıyorum. Bakınız bu görev ile ilgili 
olarak 21 Şubat 2003 tarihli Özden Örnek Amiralimizin imza bloğu konulmuş 
düzmece bilgi notu belgesinde ne diyor. Bilgi notu madde 2c, Ülke genelinde milli 
mutabakatın oluşturulması maksadı ile gerekli eylem planlarının hazırlanması 
faaliyetlerine devam edilmektedir. Bir maddeyi daha okuyorum. Yine aynı bilgi 
notunda, madde 4, Türk silahlı kuvvetlerinden ilişiği kesilecek ve görev yerleri 
değiştirilecek Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelinin tespiti ve milli mutabakatın 
oluşturulması kapsamındaki eylem planlarının hazırlık çalışmalarına devam 
edilmektedir. Herhalde acemi örgüt anlaşıldığından şüphe duyuyor ki aynı cümleleri 
iki yerde aynı evrak üzerinde iki yerde tekrar tekrar kes-kopyala-yapıştır ile 
tekrarlamış. Bilgi notu verisine göre eylem planlarının hazırlıkları devam ediyor ve 
Savcılarımız da bunu iddianamede sayfa 194 ve 378’de bu şekilde ifade etmişler. 
194. sayfaya geliyorum. Milli mutabakatın oluşturulması maksadı ile gerekli eylem 
planlarının hazırlık çalışmalarının devam ettiğinin bilgi notu isimli belgede ayrıca 
belirtildiği görülmektedir. Sayfa 378’e geliyorum. Ülke genelinde, söz konusu çalışma 
grupları tarafından yapılan faaliyetlere şey yapıyor. Ülke genelinde milli mutabakatın 
oluşturulması maksadı ile gerekli eylem planlarının hazırlanması faaliyetlerine devam 
edildiği, üst veri yollarına bakıyorum, üst veri yollarında da bu konuda her şey 
Ramazan Cem Gürdeniz’e gidiyor. Böyle bir Ramazan Gürdeniz’e giden bir veri de 
bulamadım. Ayrıca Savcılarımız Milli Mutabakat Hükümetindeki, milli mutabakat 
kelimelerini almışlar. Milli mutabakatın oluşturulması maksadı ile ülke çapında gerekli 
eylem planlarının hazırlaması görevindeki milli mutabakat kelimelerini çıkarmışlar ve 
bu 2 kelime ile sözde suga planı ile sözde balyoz güvenlik harekat planı arasında 



ilişki kurmaya çalışmışlar. Sayfa 432. Sayın Başkan, Değerli Heyet, Sayın Savcım 
kullanıldıkları yere göre anlamları dahi farklı. Bu kelimelerle nasıl ilişki kurulduğunun 
akıl ve mantıkla izahı mümkün değil. İlişkilendirmeye yönelik ilginç bir yaklaşım. 
Gelelim 2. göreve, 2. görev Deniz Kurmay Yarbay şu anda Tuğamiral Cem Çakmak’a 
verilmiş. Görev ne diyor; müzahir personelden, altını tekrar çizerek söylüyorum 
müzahir personelden, öncelikli ve özellikli personel listesi hazırlanması. Bunun 
manası nedir? Önce müzahir personel listeleri hazırlanacak, bunlar Deniz Kurmay 
Yarbay Cem Çakmak’a gönderilecek. Ve Deniz Kurmay Yarbay Cem Çakmak’ta 
öncelikli ve özellikli personel listelerini bu listelerden hazırlayacak. Başka türlü anlam 
çıkaran var mı? Lütfen söyleyin. Bu listeler hazırlanmış mı? Bir sonraki viyografa 
geçelim. Bu listeler hazırlanmış mı? Düzmece bilgi notu belgesine göre evet. Ne 
zaman hazırlanmış? 6 Ocak 2003 tarihinde. Peki, görev ne zaman verilmiş? 3 Ocak 
2003. Peki, diğer müzahir subay, astsubay listeleri ne zaman hazırlanmış? Sadece 
bakıyorum Ek-E’deki Ankara bölgesi 6 Ocak 2003, diğerleri hepsi 6 Ocak’tan sonra. 
Bunları 52. klasör, dizi 143 ve 144’te Metadata bilgilerini alarak çıkartabilirsiniz. 
Demek ki, Deniz Kurmay Yarbay Cem Çakmak’ın elinde, hiçbir liste yok. Ve 
Cumartesi, Pazar demiyor, çünkü 4’ü, 5’i Cumartesi, Pazar’a geliyor. 3 gün içerisinde 
olağanüstü bir güç geliyor kendisine ve 111 kişilik bir liste hazırlıyor. Peki, bu liste ne 
işe yarayacak, hangi amaçla kullanacak? Bu personeli seçmek için hangi kriterler 
uygulanacak? Kriterler olmadan bir kurmay yarbay bu personeli nasıl seçecek? 
Hiçbirisi belli değil. bu listedeki isimleri bulmak dahi personel listesi elinde olmayanlar 
için, yani bir personelci olmayan bir subay için aylar sürer. Ama organize dijital terör 
örgütü bunları temin etmiş ve hazırlamış. Ancak yine 2 noktayı, ilginç olan 2 noktayı 
açıklamadan geçemeyeceğim. Hazırlanan müzahir subay ve astsubay listelerindeki 
isimleri kontrol ediyoruz, diğer listelerdekilerle. Bakıyorum Deniz Kurmay Yarbay 
Cem Çakmak’ın hazırladığı iddia edilen listeler ile karşılaştırıyorum. Müzahir personel 
listelerinde ismi geçenlerden bir kişi dahi, tekrar söylüyorum bir kişi dahi, öncelikli ve 
özellikli görevlendirme listesinde yer almıyor. Diğer ilginç bir nokta ise listeyi 
hazırlayan arkadaşımız Deniz Kurmay Yarbay Cem Çakmak,  kendi ismini de listeye 
dahil etmiş. Sonuç olarak her yönü ile düzmeceyim, sahteyim diye bağıran dijital 
veriler. Ama bakın Sayın İddia Makamı, Şahsıma ait delil ve değerlendirmelerde ne 
diyor; sayfa 768, gene 11 nolu CD’deki bilgi notunu ve kurulan grupları özetledikten 
sonra, tüm bu görevlendirmelerde adı geçen şahısların yani hem birinci gruptaki, 
yirmi, bir önceki viyografa gidebilir miyiz? Şurada adı geçen şahısların, görevlerinin 
yerine getirerek hazırlamış oldukları çalışmaları ve faaliyetleri, üst görevli olan, ne 
demek ise üst görevli olan onu da çıkaramadım. Ramazan Cem Gürdeniz’e 
aktardıkları. E peki Sayın İddia Makamı biraz evvel eylem planlarının hazırlanmakta 
olduğunu söylüyordu. Üstelik şahsıma yönelik suçlamalar yöneltilmek için 
iddianamedeki sayfa 769’da bakın İddia Makamı ne diyor yine; çalışma grupları 
görev bölümü isimli belgedeki şüpheli Ahmet Feyyaz Öğütçü’nün ki soyadım yanlış. 
Grup Başkanı olarak ülke genelinde milli mutabakatın oluşturulması kapsamında 
gerekli eylem planlarının hazırlanması görevini üstlendiği, hazırlanması görevini 
üstlendiği. Hangi maddi delile göre? Ne zaman ve nerede bu görevi üstlenmişim? 
Hangi delil esas alınarak bu ifade yazılabilmiş? Ben bu görevi üstlendiğim ve Ankara 
Birlik Komutanı olarak ismim yazıldığı için, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebren 
ıskat ve vazife görmekten, cebren men etmeye teşebbüs ettiğim kanaatine varıyorlar. 
Ben söyleyecek kelime bulamıyorum. İddia Makamı bilerek veya bilmeyerek, 
iddianameye doğru olmayan ve ayrıca iddianame içinde kendilerinin de ifade ettikleri 
ile çelişki yaratan bu cümleleri nasıl yazabiliyorlar ve kanaat edinebiliyorlar? Sayın 
Başkan, Sayın Üyeler, Sayın Savcım, Dünyada hiçbir ülke ama hiçbir ülke başarılı 



kurumlarını göz göre göre sahte, sanal, hayali davaları ile oyalamaz ve yıpratmaz. 
Son 30 yıldır savunma sanayimizin lokomotifi görevini yapan ve gelişmesi ile 
Akdeniz’in en güçlü Deniz Kuvvetlerinden biri olma başarısını gösteren Deniz 
Kuvvetlerimiz, son 3 yıldır sonu gelmeyen, sahte davaları ile oyalanmakta, yetişmiş 
insan gücü yıpratılmakta ve demoralize edilmektedir. Benim değerlendirmem, burada 
yargılanan maalesef bizler değiliz. Burada yargılanan tasfiye amaçlı bir dava uğruna 
Deniz Kuvvetlerimiz ve onun geleceğidir. Başarılı biyografik istihbaratın izleri görülen, 
adeta cımbızla ayıklanarak hedef listeye alınan, amiral ve subayları kapsayan bir 
tavsiye planı yürürlüğe konulmuştur ve devam ettirilmektedir. Burada yargılanan 
muvazzaf amiral ve subaylar ile Deniz Kuvvetlerimizin asgari 30 yıllık tecrübesinin 
yok edildiğini değerlendiriyorum. Sayın Başkan, Değerli Üyeler, hedef alınan 
amirallerden biri olarak 40 yıl Deniz Kuvvetlerine ve devletime hizmet ettim. 40 yıl 
boyunca albay rütbeme terfiim hariç, hep sınıfımın birincisi olarak terfii ettim. Ve 
şahsıma tevdi edilen görevlerde herhalde başarılı hizmetler verdiğim için, Deniz 
Kuvvetlerinin kritik kadro görev yerlerine atandım. Meslek hayatım boyunca hukuk 
dışı hiçbir oluşum içerisinde yer almadığım gibi, hukuk dışı her olayın üzerine de 
cesaretle giderek, suçluların cezalandırılması konusunda hiç tereddüt etmedim. 
Emniyette verdiğim ifademde belirttiğim gibi, Temmuz 2008’den itibaren, tekrar 
söylüyorum. Temmuz 2008’den itibaren, yani Koramiral rütbemin son senesinde, terfi 
senemde şahsıma, aileme ve personelime yönelik organize, iğrenç ve aşağılık bir 
karalama kampanyası ile karşılaştım. Bahse konu karalama kampanyaları ile 
organize suç örgütü tarafından hazırlanan bir senaryo çerçevesindeki tertipler ve 
dijital terörün bir sonucu olarak 2009 yılında emekli edilmem sağlanmıştır. Görevli 
olduğum sürece yani son 1 yılım içerisinde, hazırlanan tertiplere ve dijital terör 
örgütüne karşı mücadeleye devam ederek, bahse konu kişi ve kişilerin, en azından 
Deniz Kuvvetleri içerisindeki kollarını tespit etmeye çalıştım. Hayatım, meslek 
hayatım boyunca 2 defa Mahkemeye dava açtım. Bu periyot içerisinde yani 2009 
yılının, Şubat ayı ile Temmuz ayı içerisinde, Kuzey Deniz Saha Komutanlığı, Askeri 
Savcılığına açtığım 9 soruşturmadan bir kısmının hala mahkemesi devam 
etmektedir. Emekli olduğum için tabi takip edemiyorum. Sözde suga harekat planına 
ve düzmece bilgi notu belgesine ismimin ithal edilmesini, isim bloğum kullanılarak 
bilgi notu denilen belgede meslek hayatım boyunca hiç kullanmadığım formatlarda 
belgeler düzenlenmesini, beni hedef alan bu mihrakların bir tertibi olarak 
değerlendiriyorum. Sonuçta mağdur oldum. Bu gelişmeler esnasında özel hayatım 
olumsuz etkilendi. Ailem ve yakın çevrem üzüntü duydu. İzah edemediğim, 
yakıştırma suçlardan dolayı dost çevremde güçlüklerle karşılaştım. Dostlarımdan 
bazılarının benden uzaklaşmalarına da şahit oldum. Sayın Başkan, Değerli Üyeler, 
Sayın Savcım, dava konusu olaylar ile herhangi bir ilgim, bilgim ve dahilim 
olmadığından, hakkımda bihakkın tahliye ve davadan beraat kararı verilmesini, 
Allahın her türlü melaneti üzerine olacak olan bu haksız süreci bize yaşatanların 
ortaya çıkartılmasını ve suç duyurusunda bulunarak cezalandırılmalarının 
sağlanmasını arz ve istirham ediyorum. Şahsıma yöneltilen iddialara yönelik yaptığım 
savunmayı ve ayrıca yazılı olarak hazırlayacağım savunmamı Mahkemenize bilahare 
sunacağım. Saygılarımla.” 

Mahkeme Başkanı:”Nüfus adli sicil kaydınızı okuyorum. Adli sicil kaydınızda 
herhangi bir ilam kaydı yok. Ahmet Feyyaz Öğütçü.” 

Sanık Ahmet Feyyaz Öğütcü:”-çü değil efendim. –cü. –c ile olacak.” 
Mahkeme Başkanı:”Öğütcü evet, -c ile. Ali Saim oğlu, Kezban’dan olma. 

29.07.1950 doğumlu, Eskişehir ili Odun.” 
Sanık Ahmet Feyyaz Öğütcü:”Odunpazarı.” 



Mahkeme Başkanı:” Odunpazarı ilçesi, Karapınar nüfusuna kayıtlısınız. Doğru 
mu?” 

Sanık Ahmet Feyyaz Öğütcü:”Evet doğrudur.” 
Mahkeme Başkanı:”Klasör 158, Dizi 30-106 arasında İstanbul Emniyet 

Müdürlüğünde alınan ifadeniz mevcut. Bununla ilgili bir açıklamanız olacak mı? Ya 
da kabul ediyor musunuz?” 

Sanık Ahmet Feyyaz Öğütcü:”olacak efendim olacak, yalnız bu açıklamaya 
geçmeden önce bazı tespitlerimi de söylemek istiyorum. Bunların kayıtlara geçmesi 
açısından.” 

Mahkeme Başkanı:”Evet buyurun.” 
Sanık Ahmet Feyyaz Öğütcü:”Öncelikle belirtmek isterim ki, 22 Şubat 2010 

tarihinde Emniyet müdürlüğünde verdiğim ifade de, 24 Şubat 2010 tarihinde Beşiktaş 
Adliyesinde, Savcı Ali Haydar tarafından yapılan sorgulamamda ve sevk edildiğim 
10. Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimi Ali Efendi Peksak’a yaptığım savunmam 
da, bana hiçbir doküman, tek sayfa dahi, hiçbir doküman gösterilmemiş, sadece 
tevcih edilen sualler ve bu kapsamda yapılan ithamlarla ifadem alınmış, sorgulamam 
yapılmıştır. 2. tespitim, ilk soruşturma ve ifadem alımından, sonuncu şüphelinin 
ifadesi alınıncaya kadar geçen süreçte, Savcılığın teklifi üzerine alınan kısıtlama 
kararları ile anlaşılmaz bir sansür faaliyeti uygulanmıştır. Bu Taraf gazetesi Mehmet 
Baransu’nun Mart 2010’da yayınladığı Karargah kitabını okuduğumda öğrendiğim 
birçok isim ve belgelerin, soruşturma süresince bizlerden gizlendiği, sansürlenerek 
gösterildiği ve lehte delil taşıyan belgeler ile 11, 16 ve 17 nolu CD’lerin imajları ve 
fotoğraflarının, avukatlar tarafından müteaddit defalar ısrarla talep edilmesine 
rağmen, 14 Nisan 2011 tarihinde verdiğiniz karara kadar verilmediğini de belirtmek 
istiyorum. Bir 3. tespitim, Emniyet Müdürlüğünde verdiğim ifade de seminer 
kapsamındaki suallerde, bazı sualler seminerde görüştüğünüz üzere ifadesi ile 
başlıyordu. Ben de seminere katılmadığımı ve bu suallere kabul etmediğimi 
söyleyince, ifademi alan komiser bu ifadeleri sildirerek, ifademi almaya devam etti. 
Ben şimdi içimde bir şüphe var. Benim bildiğim kadarı ile Savcılar bu sualleri 
hazırlıyor. Bir Emniyet yetkilisinin bu Savcıların hazırladıkları suallerde değişiklik 
yapma yetkisi var mı? Herhalde olmaması gerekir. Şimdi sualinizi cevaplandırıyorum. 
Soruşturma aşamasında verdiğim ifadelerim, sorgulamada ve Mahkemedeki 
açıklamalarım iddianameyi okuduktan sonra da aynen geçerlidir. Ancak 2 hususta 
değişiklik yapmak istiyorum. Birincisi Emniyet Müdürlüğünde verdiğim ifadem de 
sayfa 35 ve 49. Ve Savcı Ali Haydar’a verdiğim sorgulamada, suga planının batı 
komşumuza karşı hazırlanan bir plan olduğunu hatırladığımı belirtmiştim. Ancak daha 
sonra bu planın boğazlara yönelik tedafüi mayın planı olduğunu ve Genelkurmay 
Başkanlığının Savcılığa gönderdiği, 22 Şubat 2010 tarihli yazı ile de 19 Ocak 2010’da 
iptal edildiğini öğrendim. Yine sayfa 56’da tabi planın içeriğini bilmediğimden planda 
geçen hususların planı hazırladığı iddia edilen, Donanma Komutanlığına sorulmasını 
söylemiştim. Ancak suga planını okuduktan sonra bu planın tamamen sahte 
olduğunu anladığım için de bu cümlenin silinmesini talep ediyorum. Yine sayfa 49’da 
bir konu daha var. Gene bu sualde de ancak planın detaylarını şuan bilmem mümkün 
değildir diyorum. Planın, ayrıca soruda bahse konu olan planın jenerik senaryoya 
istinaden Donanma Komutanlığınca plan tatbikatında kullanılmak üzere hazırlandığı 
anlaşılmaktadır diyorum, sorulan sualden. Bu nedenle plan hakkındaki soruları, 
Donanma Komutanlığından seminere katılan personele sorulması uygun olacaktır 
diyorum. Ancak sonradan öğrendim ki Donanma Komutanlığında aynı tarihlerde 
yapacağı harp oyunu nedeni ile bu seminere temsilci de gönderilmemiş. Dolayısı ile 
bu cümlenin de geçerliliği yoktur. Bu kadar efendim.” 



Mahkeme Başkanı:”Aynı klasör, dizi 119-120’de Cumhuriyet Savcılığı ifadeniz 
var. Yine” 

Sanık Ahmet Feyyaz Öğütcü:”O Cumhuriyet Savcılığında da yine aynı 
efendim. Orada da bu suga planını batı komşumuza karşı olan bir plan olduğunu 
varsandığımı, hatırladığımı söylemiştim. Onun batı komşumuza değil, bir tedafüi 
mayın planı olduğunu sonradan öğrendim.” 

Mahkeme Başkanı:”Klasör 5, dizi 64-65’te Hakimlik önünde ifadeniz mevcut.” 
Sanık Ahmet Feyyaz Öğütcü:”Evet.” 
Mahkeme Başkanı:”Orada biraz, Emniyet ve Savcılık ifadelerine atıfta 

bulunuyorsunuz.” 
Sanık Ahmet Feyyaz Öğütcü:”Atıfta bulunuyorum. Zaten orada Sayın Hakim 

tarafından bana tek bir şey söylendi O da burada isminiz yazıyor dedi. Ben de benim 
ismim yazılı diye bir başka birisinin de ismi yazılabilirdi şeklinde cevap verdim. Ve 
hiçbir suçlamayı da kabul etmediğimi belirttim.” 

Mahkeme Başkanı:”Sanık müdafiinden savunmaya ilave edeceği bir husus 
olup, olmadığı soruldu.” 

Sanık Ahmet Feyyaz Öğütcü müdafi Av. Yağız Ali Dağlı:”Kıymetli Başkanım 
öncelikle müvekkilimin savunmasına aynen katılıyorum. Ben savunmanın biraz 
dışına çıkarak, size şunları arz etmek istiyorum. Biz savunma avukatları olarak, hatta 
sanıklar olarak olayın başından beri Sayın Mahkemeye şunu ispat etmeyi, şunu 
inandırmaya uğraştık. 1) Bu soruşturma ve kovuşturma geçerliliğini hukuktan haktan 
almamaktadır. Bu soruşturma ve kovuşturma sadece siyasi emeller ile yapılmaktadır. 
Bir ikincisi de, bu soruşturma da Sayın Subayların tutuklanmasına sebep olan 
delillerin, hiçbiri Ceza Muhakemesinin delil olarak kabul edebileceği deliller 
değillerdir. Şimdi, birinci inatla ısrarla söylediğimiz bu soruşturma ve kovuşturma 
siyasidir. Bu tamamen seçimlerde ortaya çıkmıştır. Benim diğer ceza 
mahkemelerindeki hiçbir müvekkilimin davasından bahsedilmezken Türkiye’nin her 
tarafında balyoz ve diğer ergenekon tamamen siyasi emeller ile oy emelleri ile 
siyasiler tarafından kullanılmıştır. Yani bizim söylediğimiz, bizim iddiamız seçimler 
neticesinde doğrulanmıştır. Şimdi ikinci konuya gelelim. İddia Makamının hazırladığı 
bir iddianame var. Ve onun ekinde bütün meslektaşlarımın da söylediği gibi delil 
olarak kabul etmeyecek birtakım çıktılar. Şimdi bu kovuşturma aşamasında buna 
karşılık dosyaya bu delilleri yok saydıracak ne girmiştir diye baktığımızda, şunu 
görüyorum. Gölcük’te çıkan belgelerin, yani Sayın Heyetin yeni delil olarak kabul 
edipte, Sayın İddia Makamının talebi doğrultusunda tüm sanıkların tutuklandığı 
delillerin hiçbir şekilde ciddi bulgular olmadığı, sahte oldukları, yapılan bilirkişi 
incelemesi ile ortaya çıkmıştır. Ben şimdi, ha tüm bunlara rağmen, yani mahkemeye 
biz bir bilirkişi incelemesi ile bu delillerin sahte olduğunu söylememize, 
kanıtlamamıza rağmen Sayın Mahkeme maalesef bunu kabul etmemiş ve 
tutuklamalara devam etmiştir. Şimdi ben çok önemli bir belge daha koymak istiyorum.  
Ve bu belge sadece benim müvekkilim Öğütcü için değil. Bütün tüm sanıklar için. 
Şimdi efendim, biz polisteki ifademizde, iki gün süren ifademizde bize bir belge 
gösterdiler. Bir çıktı ama bu çıktının üzerinde benim müvekkilimin el yazısı ve imzası 
vardı. Şimdi müvekkilim diyor ki benim hiçbir belgenin üzerinde parafım, imzam, 
parmak izim yok. Hayır, bunda vardı. Çünkü bu.” 

Sanık Ahmet Feyyaz Öğütcü:”Başka konu yalnız. O kafes planı ile ilgili.” 
Sanık Ahmet Feyyaz Öğütcü müdafii Av. Yağız Ali Dağlı:”E biliyorum. Çünkü 

bu, bu dava ile ilgili değildi. Ama aynı soruşturmadaki kafes planı ile ilgiliydi. Ve çok 
önemli bir konuydu. Yine aynı iddia, müvekkilim işin başı ve uygundur Kadir Paşa.” 

Salonda söz almadan konuşanlar oldu, söyledikleri anlaşılamadı. 



Sanık Ahmet Feyyaz Öğütcü müdafii Av. Yağız Ali Dağlı:”Şöyle etsin, kabul 
etsin. Şimdi bunu size takdim ediyorum. Bu bizim tarafımızdan değil, bizim 
tarafımızdan verilmiş bir bilirkişi tarafından değil, polisler aldılar, aynı gün benim 
müvekkilimin imzalarını aldılar, yazılarını aldılar ve Polis Kriminoloji Laboratuarında 
bunu incelettiler. Ve yani, bir yazılı belgenin dahi sahte olduğunu, yani birisi cüret 
ediyor. Hani bizim dediğimiz bir kuvvet var. Bunları hazırlıyor dediğimiz kuvvetin, 
buna dahi cüret ettiğini, müvekkilimin yazısını, imzasını kopya ettiğini ama bununda 
sahte olduğunu ortaya koydular. Şimdi tüm sizlere sunduğumuz bu yazılı kanıtlara ve 
delillere ve bilirkişi raporlarına rağmen daha hala Sayın İddia Makamı, efendim 
Gölcük’te çıkan kayıtlar, veriler geçerli delildir derse ve Sayın Mahkemeniz bunu 
kabul edip bu tutuklamaların devamına karar verirse işte o zaman burada hakikaten 
hukukun olmadığını, bu mahkemede hakikaten hukukun işlemediğini kabul etmek 
zorunda kalacağım. Bir şey daha sormak istiyorum. Benden evvel söz alan 
meslektaşlarım dediler ki; bu tutuklamalar çok haksızdı. Evet, bende aynen 
katılıyorum. Ve neye katılıyorum biliyor musunuz? Bu duruşmada benim 
müvekkillerimi tutuklayan Heyetteki Sayın bir Hakim öyle bir sorular sordu ki, bu 
sorulardan, daha olayı anlamdan müvekkillerimi tutuklamış olduğu ortaya çıktı. Ve 
şaşkınlıklar içinde kaldım. Efendim, 100. madde çok açık. Diyor ki; suç şüphesinin 
varlığını gösteren olguların, aşağı iniyorsunuz delilleri yok etme. Şimdi bakın, suç 
şüphesini gösteren tekbir yasal olgu yok. Delilleri yok etme derse, niçin bu sanıklar 
delilleri yok etsinler. Yani bu sanıkların, bu deliller imzasını mı taşıyor? Yoksa bu 
sanıkların, bu deliller evlerinde mi bulunmuş? Yoksa bu sanıklar bu delillere göre bir 
hareket mi etmişler ki bu delil olmayan çıktıları yok etsinler? Zaten yok ederlerse bir 
kişi var, bir grup var. Yine bir yeri kazar, oraya koyar, bir daha çıkartır. Kaçma 
şüphesine gelince, siz şahit oldunuz. Aşağı yukarı yargılama 6 ayı aşkın bir süredir 
devam ediyor. E yurtdışında görevli olan kimseler dahi geldiler huzurda, biz burada 
hazırız dediler. E hiç birinin kaçma şüphesinin olmadığını sanıyorum bizden çok daha 
iyi siz biliyorsunuz. Efendim, bu şartlarda sanıyorum artık bu tutuklama çok hukuka 
aykırı bir olay olarak devam etmeye başladı. Çünkü tutuklamanın tekbir sebebi 
kalmadı. Bu sebeple savunmasına tamamen katıldığımın, müvekkilimin serbest 
bırakılmasını, tutuksuz yargılanmasına karar verilmesini saygı ile rica ediyorum. 
Teşekkür ediyorum, efendim.” 

Sanık Ahmet Feyyaz Öğütcü:”Başkanım 1 dakika. O size verilen belgede 
açıklık getireyim.” 

Mahkeme Başkanı:”Tabi buyurun.” 
Sanık Ahmet Feyyaz Öğütcü:”22’sinde, 22 Şubat 2010 tarihinde gözaltına 

alındım. Sabah 8’e 10 kala. 10 kişilik bir polis grubu geldi evime ve Emniyete 
götürüldük. Allahtan Emniyet Müdürünü tanıyoruz, Valiyi tanıyoruz. Kuzey Deniz 
Saha Komutanlığından emekli olduğum için. Orada hakikaten çok güzel ağırladılar 
bizi. Akşam önüme bir kağıt kalem getirdiler. Lütfen dediler, bir şuraya 1 sayfalık bir 
yazı yazın. İmzanızı atın. Harfleri tek tek yazın. Bende balyoz ile ilgili bir rutin 
uygulama olarak algıladım ve yazdım. Verdim 22’sinde. Dikkat ederseniz o belgenin 
bir tanesi 24 Şubat tarihlidir. 24 Şubat tarihinde Emniyet Kriminal bu yazı ile yani 
fotokopi olduğu için, çünkü orada da gene sahtekarlığın bini bir para. Sahte olduğu 
için ben bunu fotokopi ile yapamam diye rapor veriyor. Fakat sonradan gene orada 
incelemede geçen kelimeler var, bu inceleme ile ilgili. 26’sında ikinci bir rapor daha 
veriyor. Bu yazılar diyor, Ahmet Feyyaz Öğütcü’nün el ürünü değildir. 26’sında bu 
rapor Emniyete geliyor. Emniyet TEM Şubeye. Ne zaman Savcılığa intikal ettiriliyor 
biliyor musunuz? Çok enteresan, çok ilginç, bir komplo var yani. 16 Mart 2011, 2010. 
Niçin 16 Mart? Çünkü 15’inde kafes iddianamesi hazırlanıp 12. Mahkemeye 



gönderiliyor. Kafes iddianamesinin gönderilmesinden 1 gün sonra, daha önce 1 
günde her şeyi Savcılığa yetiştirilen Emniyet, 19 gün elinde bu belgeleri tutuyor. Ve 
bu belgeleri ben gene bulamadım. Ne zaman gördüm biliyor musunuz? Ekim 2010 
ayında. Balyoz ile ilgili 158. klasörü karıştırırken, incelerken 158. klasörün 181 ve 
188. sayfaları arasında bu raporu gördüm. Baktım bu raporun balyoz ile ilgisi yok. 
Baktım, benim tamamen kafesin üzerinde yazdığım yazılara ait rapor. Ve ondan 
sonra 12. Mahkemeye sunduk ve 12. Mahkemede resmen de, sizden avukatım 
kanalı ile talepte bulunduk ve sizden talep etti. Olay budur. Olay budur, tamamen 
artık neye güvenebileceğimize ben şaşırdım yani. Emniyete mi güvenemeyeceğim, 
Savcılığa mı güvenemeyeceğim. Beni koruyacak, beni vatandaş olarak koruyacak 
üniteler bunlar. Teşekkür ederim.” 

Mahkeme Başkanı:”Evet soru sormak isteyen var mı?” 
Sanık Kadir Sağdıç:”98 numaralı sanık Kadir Sağdıç. 
Mahkeme Başkanı:”Görelim sizi.” 
Sanık Kadir Sağdıç:”Evet. Az önce bahsedilen belge içeriği itibari ile doğrudan 

beni de ilgilendiriyor. Çünkü Sayın Feyyaz Öğütçüye atfedilen uygundur, Kadir Paşa 
koordine etsin yazısı nedeni ile kendisi ile birlikte bende kafes iddianamesi ile sanık 
durumuna getirildim. Ve bu evrak 16 gün orada saklandıktan sonra, 19 gün orada 
iddianameden önce tutulduktan sonra, ilave olarak da 10 ay süre ile 12. Mahkeme ek 
delil klasörlerinde yer almadı. Bu nasıl oluyor da 10. Mahkeme dosyalarında yer 
alıyor. Bununla ilgili bir inceleme yaptırılmasını Mahkemeniz tarafından talep 
ediyorum efendim.” 

Mahkeme Başkanı:”Peki. Yerinize geçebilirsiniz. Var mı? Ben az önce 
söyledim. Feyyaz Öğütcü, Hakim Bey soru soracağım dedi.” 

Üye Hakim Murat Üründü:”Şimdi sizinle ilgili olduğu iddia edilen belgelerin 
tamamının sahte üretilmiş belgeler olduğunu savunuyorsunuz.” 

Sanık Ahmet Feyyaz Öğütcü:”Evet, evet.” 
Üye Hakim Murat Üründü:”Savunmalarınızda. Şimdi size ait olduğu iddia 

edilen belgelere baktığımızda şimdi Gölcük Donanma Komutanlığında yapılan 
aramada ele geçirilen dokümanlar ile ilgili olarak yeni dokümanların olduğu iddia 
ediliyor. Ve bunların daha sonradan dosyaya giren yeni, benim tespit edebildiğim 4 
tane yeni doküman var. Çalışma raporları 1.03 EGAYDAAK çalışma grubu liste, 
EGAYDAAK bilgi notu ve hassas kontrol isimli dokümanlar var. Bunlar bilgisayar 
dokümanları. Şimdi siz diyorsunuz ki, bunlar sahte üretilmiş. Acaba bunlar ilk 
dosyaya gelen belgeler ile niye gönderilmedi. Daha sonradan dosyaya gönderildi.“   

Sanık Ahmet Feyyaz Öğütcü:”Onu bana değil de, o çeteye soracaksınız. Çete 
çünkü devamlı olarak, bakın Sayın Hakim. Bir yanlış yapılıyor. Bu yanlış yapıldığı 
sürece, yani Savcılarımız imzasız belgelere, isim bloğu imzası açılmış belgelere 
rağbet ettiği sürece, bu dijital hiçbiri veri olmayan şeylere rağbet ettiği sürece, duvarın 
arkasında bir çete var. O çete üretmeye devam ediyor. Bakınız o isimlerde benim 
ismim Feyyaz Öğütcü, c ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bir çalışma yapmış. Bence 
çalışan arkadaşlarımız bu konuda çok hassas. Gene bu arkadaşlarımızdan bir tanesi 
o çalışmanın içerisine Feyyaz Amiral Öğütçü, ç ile olanı kabul etmez, bizim 
gönderdiğimiz evrakları üzerine çarpı atar, geri gönderirdi deyince bu sefer 
Gölcük’ten çıkan evraklarda ç’yi değiştirdiler c yaptılar. Yani örgüt, buradan içimizde 
de var. Aldığı bilgilere göre devamlı olarak üretiyor. EGAYDAAK’lar diyorsunuz. 
EGAYDAAK’ları ben size anlatsam, bakın 3 tane konu var. Birisi EGAYDAAK’lar, 
şeyde suga planında, bir tanesi kıta sahanlığı, bir tanesi de kara suları. Bu 3 konuda 
da hükümetin direktifi olamadan, ben size bilgi notu olarak da vereyim. Hükümetin 
direktifi olmadan, Genelkurmay Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri hiçbir şey yapamaz, 



yapamaz. Bütün bu konularda karar verecek olan hükümettir. Ben Deniz Kuvvetleri 
harekat başkanlığı yaptığımda Dışişleri Bakanlığı ile bu konuların her gün 
koordinesini yaptık biz. Dolayısı ile bu EGAYDAAK’lar ile ilgili konular tamamen 
saçma bir kere. Yani, çünkü EGAYDAAK’lar biliyorsunuz 1995 senesinde olan bir 
olay. Ve 2000 senesine kadar bununla ilgili çalışmaların hepsi tamamlanmıştı. Ben 
harekat eğitim daire başkanı olduğum zaman bu konular bitmişti. Bunlar 
EGAYDAAK’lar konusu bir herhalde ellerine geçen dokümanlar arasında vardı. 
Oradan buradan kes, biçir yöntemi ile tekrar belge üretmişler.”     

Üye Hakim Murat Üründü:”Birde bu dosya içerisine giren bilgilere baktığımızda 
hakikaten çok ayrıntılı, yani çok ayrıntılı bilgiler.” 

Sanık Ahmet Feyyaz Öğütcü:”Efendim.” 
Üye Hakim Murat Üründü:”Olduğunu görüyoruz.” 
Sanık Ahmet Feyyaz Öğütcü:”Ben size, ben size.” 
Üye Hakim Murat Üründü:”Sanıklar tarafından kabul edilen bu bilgilerde 

hakikaten doğru olduğu, mesela kabul edilen en azından veriler var diyelim. O 
şekilde, sanıklar tarafından kabul edilen. Şimdi bu kadar ayrıntılı bilginin, belli bir 
sahte olarak bir grup üretti diyorsunuz.”  

Sanık Ahmet Feyyaz Öğütcü:”Efendim.” 
Üye Hakim Murat Üründü:”Eline nasıl geçer sizce?” 
Sanık Ahmet Feyyaz Öğütcü:”Ellerinde, ellerin bir sürü doküman var. Artı 

açıkça söylüyorum. Bizim içimizde arkadaşlar var. Bunlara yardım eden arkadaşlar 
var. Bu çetenin içerisinde yer alan arkadaşlar var. Benim 9 tane açtığım soruşturma 
boşuna değil. Ben Sat Grup Komutalığının üzerine çok gittim. İçlerindeki bu bilgi 
sızdıranları, tertibe yardımcı olanları bulmak için çok gittim. İsimlerini de buldum. Ama 
elime delil geçmediği için, delil bulamadığım için ben bunları sunamadım 
mahkemeye.”  

Üye Hakim Murat Üründü:”Tamam Başkanım.” 
Mahkeme Başkanı:”Peki.” 
Sanık Ahmet Feyyaz Öğütcü:”Esas eğer arzu ederseniz de her bir evrakı, her 

bir evrakı ama yanlışları ile beraber otururum, size hepsini de tek tek izah ederim. 
Tek izah ederim.” 

Üye Hakim Murat Üründü:”Biz burada yani biz, şu kadar konuşuldu veya 
şurada kesin diye bir sınırlama getiremeyiz.” 

Sanık Ahmet Feyyaz Öğütcü:”Bakın Donanma Komutanlığı.” 
Üye Hakim Murat Üründü:”Yani savunma yapma takdiri sizin elinizde.” 
Sanık Ahmet Feyyaz Öğütcü:”Donanma Komutanlığından çıkan evraklar 

diyorsunuz. Biraz evvel söyledim. Yaşar Barbaros Büyüksağnak. Bu arkadaşımıza 
23’ünde ayrıldı benim emrimden. Benim emrimde çalışıyordu. 23 Ekim’de ayrıldı. Bu 
arkadaşımıza 1 Mart’ta, 1 Kasım’da mesaj hazırlatmışlar. Konu; efendim İmralı ile 
Yassı adanın kontrolüymüş. 1 Kasım’da mesaj hazırlatmışlar. Artı bu arkadaşımızı 14 
Aralık’ta ve 3 Şubat’ta EGAYDAAK’lar ile ilgili toplantılara sokmuşlar. Ve rütbeleri de 
yanlış yazmışlar. Yani her tarafından sahtekarlık akan evraklar bir delilmiş gibi 
mahkemenize sunuldu ve biz esiriz şu anda. Teşekkür ederim.” 

Mahkeme Başkanı:”Peki.”   
Sanık Ahmet Feyyaz Öğütcü:”Teşekkür ederim.” 
Mahkeme Başkanı:”Savunmanız tamamlanmıştır. Engin Baykal. Evet, sizde 

CMK 147 ve 191. maddedeki haklarınızı biliyorsunuz.”         
 Sanık Engin Baykal:”Biliyorum.” 

Mahkeme Başkanı:”Hazır olduğunuz duruşmalarda okundu.” 
Sanık Engin Baykal:”Biliyorum.” 



Mahkeme Başkanı:”Müdafiinizde hazır.” 
Sanık Engin Baykal:”Hazır.” 
Mahkeme Başkanı:”Buyurun savunmanızı yapabilirsiniz.” 
Sanık Engin Baykal:”Sayın Başkan, Değerli Üyeler. Ben 93 numaralı sanık 

Engin Baykal. İddia Makamı tarafından delil olarak ortaya konan, ele geçiriliş şekli, 
hukuka uygunluğu şaibeli, sahteliği gerek içeriklerindeki yüzlerce maddi hata, 
gerekse sonraki yıllarda yaşanmış, gerçekleşmiş olayların yer alması ile ispatlanmış, 
bütün suçlamalara kaynak teşkil eden 11 numaralı CD hakkında şuana kadar yapılan 
savunmalarda belirtilen açıklamalar ve hukuki tespitler ile Özden Örnek Amiral’in 
detaylı olarak ortaya koyduğu tüm hususlara aynen katılıyorum. Bu davanın ilk 
sorgulama aşamasından itibaren geçen süre içerisinde Savunma Makamları 
tarafından yapılan tespitlerde dikkate alınarak, adil ve eşit yargılama ilkesi ile 
bağdaşmayacak şekilde önyargılı, sanıklar lehine kanıtların kullanılmadığı, Savunma 
Makamından saklandığı, gerçek bilgilerin değerlendirilmediği, gelen cevapların göz 
ardı edildiği tam aksi yönde çarpıtılarak sanıklar aleyhine değerlendirildiği, lehte 
bilirkişi raporlarının dikkate alınmadığı, CD’ler arasındaki tutarsızlıkların 
giderilemediği tespiti yapılmasına rağmen şüpheden sanık yararlanır temel hukuk 
ilkesinin göz ardı edildiği bu iddianameyi reddediyorum. İddianamede şahsıma isnat 
edilen suç, sözde bilgi notu Ek-B’sinde yer alan çalışma grupları görev bölümünde 
ismimin 4’üncü grup başkanı olarak geçmesidir. Ankara ve yurtdışı müzahir subay 
astsubay listelerinin hazırlanması, Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiği kesilecek ve 
görev yeri değiştirilecek Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personel listesinin 
oluşturulması ile görevlendirilen, görevleri tek tek bu belgeyi hazırladığı iddia edilen 
şahıs tarafından belirlenen 4 subay yer almaktadır. Sözde çalışma grupları görev 
bölümünün Deniz Kurmay Albay Cem Gürdeniz tarafından hazırlandığı iddia 
edilmektedir. Öbür yansıya geçer misiniz lütfen. Cem Gürdeniz savunmasında o 
dönem fırkateyn komodoru olarak değişik gemilerde yani denizde görev yaptığını, 
gemilere ve şahsına ait bilgisayar olmadığını, gemilerde internet bağlantısı 
olmadığını da açık olarak ifade etti. Şimdi bu yansıya dikkatinizi çekmek istiyorum. 
Bu yansı tüm çalışma grupları içerisinde görevin oluşturulması ile başlayan ve 
görevin tamamlanması ile biten süreci gösteriyor. 7 ayrı bölge dediğim, oralarda 
bakın Mersin, İstanbul, Anakara, Karadeniz Ereğli, İzmir gibi gözüküyor. Oradaki 
tarihler, o çalışma gruplarının bu görevleri bitirdiği iddia edilen tarihler olarak onu 
algılayın. Bunlara rağmen donanma komutanlığı kuruluşunda olmayan, donanma 
komutanı ile hiçbir şekilde görev sicil bağlantısı da olmayan 7 ayrı bölgedeki seçilmiş 
amirallerin ve görevleri de belirlenen subayların yer aldığı bir belge üretiliyor. Belge 
dijital, imza ve paraf olmayan, delil niteliği taşımayan, değil Türk Silahlı Kuvvetlerinde 
hiçbir kurumda kabul edilemeyecek, astın üstlerine görev veremeyeceği gerçeğinden 
uzak, sahte bir belge. Güya bu belge tüm personele dağıtılıyor. Nasıl, hangi yolla 
belli değil. Hiçbir iz de yok. Sözde çalışma gruplarında subaylar 3 Ocak 2003 Cuma 
günü üretilen belge kapsamında görevlerini en erken 6, en geç 10 Ocak tarihlerinde 
tamamlayıp 21’in üzerinde subay, astsubay ve emekli personel arasından 1856 kişiyi 
müzahir olarak belirliyorlar. Dijital verilere göre bu bilgilerin bir kısmı kendilerinde 
kalıyor, bir kısmı son kaydedenin Cem Gürdeniz olarak belirtilmesi nedeni ile ona 
gönderildiği varsayılıyor. Sayın Başkanım, ben bundan sonraki tespitlerimde Sayın 
Savcımın savunmalarda mantık aranır tavsiyesini dikkate alarak, bende iddianamede 
tarafımıza isnat edilen suçlarda bir mantık arama yolunu seçtim. Sayın Başkan, her 
şeyden önce farklı bölgelerde, farklı komutanlıklara bağlı olarak görev yapan amiral 
ve subayların bir sayfalık dijital olarak üretilmiş bir kağıt üzerinde kurgulanan, 
kanundışı, akla mantığa sığmayan görevleri kabul ve yapmalarını beklemek kişilik ve 



meslek onurlarımıza yapılan en büyük haksızlıktır. Burada yapılamak istenen, Deniz 
Kuvvetlerinin konuşlandığı tüm bölgelerde, seçilen ve hedef alınan en değerli 
amiralleri ve gelecek vaat eden subaylar üzerinden yaratılan sahte belgeler ile 
binlerce kişinin bu akıl almaz, kirli ve hain oyunun içine çekilmesi ve sadece bir tek 
sahte belgede isim geçmesinin, maalesef tutulama nedeni olarak kabul gördüğü bu 
dava ile kademe kademe hedef alınan şahısların ve deniz kuvvetlerinin ucu açık bir 
süreçte tasfiyesidir. Üçüncü yansıyı koyar mısın? Gelelim suç isnadına esas çalışma 
grubu faaliyetlerine. Evet. Deniz Kurmay Yarbay Nuri Alacalı sözde Cem Gürdeniz 
tarafından Ankara bölgesi müzahir subay astsubay listelerinin oluşturulması ile 
görevlendirilmiş. Bu kapsamda 121 kişiden oluşan belgeyi hazırlamış. Kendisini de 
24’üncü sıraya koymuş. Altına imza hanesi açmış, imza, paraf yok. İddianameye 
göre dijital veri yollarının incelenmesinde belgeyi yazanın Nuri Alacalı, son 
kaydedenin Cem Gürdeniz olduğu anlaşılmış ve böylece Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetini cebren ıskat ve vazife görmekten cebren men etmeye teşebbüs suçunu 
işlediği kanaatine varılmış. Şimdi gelelim konuya ilişkin tespit ve gerçeklere. 3 Ocak 
Cuma günü bu görevi alan şahsın Ankara’da görev yapan binlerce subay astsubay 
arasından şahsi bilgilerinin incelenip, tek tek değerlendirilerek 84 subay ve 37 
astsubayı tespit ederek hafta sonu 2 gün içerisinde böyle bir liste yapması mümkün 
müdür? Mantıklı mıdır? Ki müzahir personelin kriterleri de yoktur. Bunlar liste 
üzerinde de yapılabilecek görevler değildir. Böyle bir listede mesleğinin başında olan 
25 üsteğmenin, 6 tane bandocu astsubayın, 2002 mezunu olan bir astsubay 
çavuşun, yer alması mantıklı mıdır? Her iki cevapta bana göre hayır. Bunlar mantık 
çerçevesindeki tespitler, peki gerçek ne? Gerçek, Deniz Kurmay Yarbay Nuri 
Alacalı’nın Temmuz 2002 – Haziran 2003 tarihleri arasında Amerika Birleşik 
Devletleri’nde kurmay kolejinde eğitimde olması ve Genelkurmay Başkanlığı ve 
Emniyet Pasaport Şube Müdürlüğü belgeleri ile resmi olarak bu gerçeğin teyit 
edilmesidir. Bu gerçektir. Aslında Nuri Alacalı bu hususu ilk sorgulamasında beyan 
etmiş ve belgelemiştir. Ama ne yazık ki, İddia Makamı en azından bu durumdan 
şüphe duyması gerekirken hukuk kurallarını tersine çevirerek bu durumu kendi lehine 
kullanmıştır. Sonrası malum, Nuri Alacalı aramızda ve 4 aydır tutuklu. Deniz 
Kuvvetleri mesleğinde son derece başarılı, istikbal vadeden, mükemmel bir subayını 
maalesef, dijital teröre, sahte bir belgeye kurban veriyor. Sadece o mu? Çalışma 
gurubunda yer alan subaylar ile sahteliği belgelenmiş olan, bu listede ve ilgili veri 
yollarında ismi olduğu için suçlanan, tutuklanan şahıslar, nice değerler var aramızda. 
Sayın Başkan, Değerli Üyeler bu belge sahte. İddia Makamı tarafından TUBİTAK 
raporu ile belgelerin kesin doğru olduğunu kabul eden, sorgulamaları, tutuklamaları 
bu önyargı ile yapan hukuki yaklaşım doğru değil. Bu belgenin içine konduğu 11 
numaralı CD sahte, bunların aksine hukuki tespitleriniz varsa, gerçekten çok merak 
ediyorum. Bir zincir en zayıf halkası kadar kuvvetlidir. Bence bu sahte balyoz 
zincirinin en zayıf halkalarından biri de budur. Bir sonraki, Deniz Kurmay Kıdemli 
Albay Semih Çetin, aynı belge kapsamında yurtdışında görevli müzahir subay ve 
astsubay listelerini hazırlamakla görevlendirilmiş. İddianamede geçen şekli ile Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde, çalışan 35 kişiden oluşan belgeyi hazırlamış isim 
bloğu açmış, gene imza, paraf yok. İddianameye göre belgenin dijital incelemesinde 
belgeyi yazan ve son kaydeden kişinin, Semih Çetin olduğu, belgenin oluşturulma 
tarihinin 7 Ocak 2003 olduğu tespit edilmiş. Yani belge hiçbir yere gönderilmemiş. 
Tespitler ve gerçekler, aynı şekilde 3 Ocak, Cuma günü görev aldığı varsayılan 
Semih Çetin’in hele hele yurtdışı görevde bulunan personel arasından 35 kişiyi 
belirleyip, 7 Ocak’ta bu listeyi hazırlaması mümkün müdür? Bu listede yer alan ve 
görevli olarak nitelendirilemeyecek, hizalarında birliği, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 



Personel Başkanlığı yazılı Amerika Birleşik Devletlerine 2 – 3 yıllık Yüksek Lisan 
Eğitimine gönderilen, henüz mesleğinin başında olan 19 üsteğmeni böyle bir listeye 
yazmak, böyle bir sözde süreçte katkılarını beklemek inandırıcı mıdır? Kendi 
sınıflarının en başarılı, büyük emeklerle yetişmiş, savunma sanayimizin 
millileştirilmesinde büyük katkıları olan Deniz Kuvvetlerimizin bu başarısının 
devamında, önemli görevler üstlenecek ve katkıları olacak bu değerli evlatlarımızı 
böyle bir listeye hedef yazarak göstermek vicdanlara sığar mı? Böyle bir listede 
seçilen ataşe ve NATO görevlerinde bulunan personelin, görev yerlerinde yanlışlıklar 
yapılabilir mi? İddia Makamının belirttiğinin aksine, değil Deniz Kuvvetlerinin Türkiye 
Cumhuriyeti’nin bünyesinde dahi bulunmayan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, sahil 
güvenlik botları, subay ve astsubaylarını böyle bir listeye yazmak mantıklı mı? Dijital 
veri yollarına göre hiçbir yere gönderilmeyen, gönderildiğine ilişkin hiçbir tespit 
bulunamayan belgenin, bilgi notunun Ek-E’sinde yer alması mantıklı mı? Tabi ki 
hayır. Ama mantıklı olan bir şey var. O da belgenin kötü niyetli, sahte olarak üretildiği. 
Belgenin son kaydetme tarihi olarak gösterilen 16 Şubat 2003’te Semih Çetin’in, 
karargah ve Ankara dışında olması gerçeği de, bu sahteliği kanıtlıyor. Türk Silahlı 
Kuvvetlerinden ilişiği kesilecek ve görev yeri değiştirilecek Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı personel listesinin oluşturulması ile görevlendirilen, Deniz Kurmay 
Yarbay Serdar Okan Kırçiçek ve Deniz Yüzbaşı Şafak Duruer ise görevlerini yerine 
getirememişler, sahtekarlar belge üretememişler. Sözde bilgi notunda çalışmalara 
devam edilmektedir, diye geçiştirmişler. Kurgulamada bu personelin böyle bir görev 
için seçilmeleri de hiç inandırıcı ve mantıklı değil. Yok, yansıyor. Böyle bir belgenin 
hazırlanabileceği tüm personel şahsi bilgilerinin bulunduğu yer olan, personel 
başkanlığında Personel Başkanı Amiral, Daire Başkanları, Şube Müdürleri sözde 
müzahir olarak belirlenmesine rağmen, bu görevin 3 yıllık yurtdışı NATO görevinden 
Eylül 2002’de dönmüş, yurtiçine ve yeni görevine alışma döneminde olan bir yarbay 
ve alakasız bir kadroda görev yapan bir yüzbaşıya verilmesi mantıklı mı? Serdar 
Okan Kırçiçek için ayırma kararı var. Şafak Duruer ise, birebir aynı durumda 
olmasına rağmen, yerine dahi getiremediği bu görevin kurbanı olarak, sadece ve 
sadece Nuri Alacalı tarafından hazırlandığı iddia edilen sahte belgede sadece ve 
sadece ismi geçtiği için aramızda ve 4 aydır tutuklu. Sayın Başkanım ayrıca 
iddianamenin şahsımla ilgili delil ve değerlendirme bölümünde, ne amaçla 
konulduğunu hukuki olarak anlayamadığım İddia Makamının hakkımdaki suçlamaları 
destekler mahiyette kullandığına değerlendirdiğim iki tespitim daha vardır. Bunlar, 
hassas personel listesinde 54 amiral arasında Tümamiral Engin Baykal şeklinde 
ismimin geçmesi, 2000 – 2014 yılları arası sözde Deniz Kuvvetleri Komuta 
kademesinin yer aldığı belgede, Tuğamiral Engin Baykal şeklinde ismimin geçmesi. 
Her iki belgenin sahtecilik ürünü olduğu Sayın Özden Örnek Amiral tarafından detaylı 
olarak ortaya konmuş ve ispatlanmıştır. 2003 yılında Tümamiral’dim. Bu bir gerçektir. 
Gerçek bilgi listeye yazılmış, karşısına artı (+) konulmuş hassas personel listesi 
denmiş. Ankara da 13 Amiral artı (+) olmasına rağmen, hedef alınan 3 amiralden 1’i 
de benim. Sözde balyoz belgelerinde destekler desteklemez derken, burada 
kesinlikle bu anlamda kullanımı olmayan durum muhakemelerinde düşmanın hassas 
tarafları olarak kırılgan istifade edebileceğimiz noktaların tespiti olarak kullandığımız, 
bu tanımlamayı yazmışlar. Sorgulama aşamasında Savcılarımızın da en fazla merak 
ettikleri konulardan biri buydu. Biz de anlamadık, onlarda anlayamadılar. Ben hala 
anlamış değilim. Tahminim bu farklılığın sahte belge üretim merkezinin, deniz bölümü 
ile kara bölümü arasında koordine olmamasından kaynaklandığıdır. Amiral listesine 
bakıyoruz. Bakın, iddianame ve polis tespit tutanaklarında hakim olan düşünce ne? 
Başarılı olarak belirtilen personele görev verildiği veya darbe içerisinde ya da darbe 



zemini oluşturmada, görev alacak şahısların başarılı olarak görüldüğü ve bu 
şahısların terfi ettirildiği. Belgenin sahteliği 2009 yılından sonra üretildiği tartışılmaz 
gerçek. Ancak bu kadar kötü bir kurgulamada polis tespit tutanakları ve iddianamede 
olan düşünce de bir o kadar vahim ve önyargılı. Bu ifadenin uymadığı o kadar çok 
amiral ve subaylar var ki. Biride benim. Başarılı olarak görülmemişim. 2006 yılında 
tümamiral rütbesinde listeden çıkarılmışım. Ama bu süreçlerde görevlendirilmişim. 
Birde liste de 3 yıl tuğamiral 3 yıl tümamiral gibi, gerçekle kanuni sürelerle 
bağdaşmayan şekilde gösterilmişim. Sayın Başkan suçlamalara ilişkin olarak detaylı 
olarak arz etmeye çalıştığım, sadece sözde çalışma grubunda ismimin geçmesi 
dışında hiçbir yerde bana ait bir fiziki unsur, imza, paraf, parmak izi yoktur. Bana 
teklif edilen bir görev olmadığı gibi görevi kabul ettiğim, çalışma gurubunda yer alan 
personel ile irtibatta olduğum, onlara görevlendirdiğim, müşterek çalışma yaptığıma 
dair de hiçbir tespit, somut, olgu, bulgu yoktur. Hazırlandığı iddia edilen belge ve bilgi 
notlarının hiçbirisinde dijital veri yollarında, şahsımla illiyet bağı kurulabilecek bir 
tespitte bulunmamaktadır. Hal böyle iken, iddianamenin şahsımla ilgili değerlendirme 
bölümünde öncelikle grup personelinin Ankara ve yurtdışı müzahir personel listelerini 
hazırladıklarının gerçek olduğunu kabullenerek, varsayım bir. Çalışma gurubu 
başkanı olarak belirtilen şahısta suçludur şeklinde şahsımla illiyet bağı kurmak ve 
hiçbir hukuki delil olmadan varsayımın varsayımına dayanarak Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetini cebren ıskat veya vazife görmekten, cebren men etmeye teşebbüs suçu 
isnadında bulunmak ceza hukuku ve evresel hukuk kurullarına uygun mudur? 
Bağımsız yargı ve hukukun üstünlüğü ile bağdaşır mı? Nuri Alacalı tarafından 
hazırlandığı iddia edilen, sahteliği bu kadar aşikar iken bu belgeye dayanarak kuvvetli 
suç şüphesi ile tutukluluğun devamına karar verilebilir mi? İddianameye ilişkin 
şahsımı ilgilendiren bir konudaki tespitime ilişkin bir hususu da dikkatlerinize sunmak 
istiyorum. Bir yansı, iddianame sayfa 197, Deniz Kuvvetlerinin çalışmaları 
kapsamında çalışma grupları ve yaptıkları çalışmalara kısaca bakıldığında başlığı 
altında, sözde bilgi notu isimli belgenin içeriğinde Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiği 
kesileceklere ait listelerin hazırlandığının belirtildiği görülmektedir, ifadesi yer 
almaktadır. Yansıda görüyorsunuz, kırmızıyla belirtilmiştir. Bu ifade doğru mudur, 
gerçekten böyle bir liste hazırlanmış mıdır? İddianamede yer alan sözde bilgi 
notunda konuya ilişkin ne diyor, birde ona bakalım. Bir sonraki yansı. İki madde var, 
zaten beş maddeli bir evrak. Madde iki, Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiği kesilecek ve 
görev yeri değiştirilecek personelin tespit edilmesi faaliyetlerine devam edilmektedir. 
Hangi makam hazırlarsa hazırlasın hiçbir evrakta ki bu sehven hariç, olmayacak bir 
şekilde mükerrer olarak aynı hususu, tekrar madde 4 devam etmişler. Sağlam olsun 
diye tekrar yapıştırmışlar. Bakın madde 4 gene aynı kelime, aynı kelime yapısıyla, 
aynı cümle bir kere daha konulmuş. Madde 2 ve 4 hiçbir fark yok. Peki, iddianamede 
bu yanlış nasıl yapılabiliyor ve nasıl gerçeğin dışında yazılabiliyor. Bakın bu yanlışlık 
nereye götürüyor. İddianame sayfa 965 bakın, kırmızıyı okuyorum; Fişlenecekler, 
atılacaklar, alınacak, tutuklanacaklar şeklinde hazırlıklar yapılması suçların icrai 
hareketlerinin başlaması için yeterli olacağı ve teşebbüs aşamasının gerçekleştiği. 
Deniz Kuvvetleri faaliyetleri içerisinde iddianamede bunların hiçbiri yok, yazım gene 
gerçeği yansıtmıyor. Ancak 8 ay sonra, bu sözde hazırlıklar sahte oldukları bilirkişi 
raporu ile kesinlik kazanan yüzlerce maddi ve zamanlama hatalarıyla dolu Gölcük 
belgelerinde ortaya çıkıyorlar. Kurgu yine aynı imzasız, bilgi notlarıyla kurgulanan 
komplo. Sahtekarlar iddianamedeki belgelerin hatalarını düzelterek, eksikliklerini 
tamamlayarak veri bankalarındaki hazır olan Savcılarımızın itibar ettikleri listelerden 
suçlu yaratmaya devam ediyorlar. O kadar ki, hızlarını alamayıp akıl dışı yollara 
saparak, çözüm üretemeyecekleri, düzeltemeyecekleri sahtekarlık izlerini şeytanca 



örtmek için kod tablosu geliştirip maksatlı hata yapılmasını bile belgelere ilave 
edebiliyorlar. Bizler ailelerimiz mensubu olmaktan gurur duyduğumuz kurumumuz 
için en üzüntü verici olanı ise Donanma Komutanlığı bilirkişi raporunda tüm bu 
belgelerin, sahtecilik ürünü olduğu tespit edilmenize, edilmesine ve Mahkemenize 
gönderilmesine rağmen, bu sahte belgeleri kuvvetli suç şüphesini arttıran ve 
tutuklama nedeni olarak kabul eden anlayışınız ile 4 aydır özgürlüğümüzün hukuk 
adına esir alınmasıdır. Diğer taraftan hukuki olduğuna inanmakta zorlandığımız bu 
süreçlerde verilen kararların, komplocular tarafından her alanda istismar edilerek 
kullanılmasını, dijital terör ve iftira saldırılarına hala devam etme cesaretini 
bulmalarını ve bunlardan netice alarak Türk Silahlı Kuvvetleri aleyhine kamuoyu 
yaratmalarını büyük bir üzüntü ve adalet sistemimiz açısından da büyük bir kaygı ile 
izliyorum. Sayın Başkan, Değerli Üyeler son olarak, son dönemlerde sürekli olarak 
gündemde tutulan gerek icraatlarla gerekse söylemlerle gerçekleştirildiği iddia edilen 
bağımsız yargı, üstünlerin hukukundan, hukukun üstünlüğüne geçişi sözle değil, bu 
akıl almaz kin ve nefretle Türk Silahlı Kuvvetlerini ve huzurlarınızda bulunan çok 
değerli mensuplarının hedef alan, bu kirli oyunu planlayan, destek olan, işbirliği 
yapan ve hala devam ettirenleri bularak yargılamanızı ve bağımsız yargıya, Türk 
Adalet Sistemine olan ve maalesef kaybolan güvenimizi tekrar kazandırmanızı ve 
bihakkın tahliyeme karar verilerek, iddia edilen suçtan beraatıma karar verilmesini 
talep ediyorum saygılarımla.” 

Mahkeme Başkanı:“Nüfus adli sicil kaydınızı okuyorum. Engin Baykal, Ali Ulvi 
oğlu Nurten’den olma, 07.11.1951 doğumlu İstanbul/ Kadıköy, Göztepe nüfusuna 
kayıtlı. Size mi, ait.” 

Sanık Engin Baykal:“Doğrudur efendim. Doğrudur.” 
Mahkeme Başkanı:“Adli sicil kaydınızda bir ilam yok. Klasör 94, 20 – 92 

arasında İstanbul Emniyet Müdürlüğünde alınan ifadeniz mevcut. Hatırlıyor musunuz, 
ifadenizi?” 

Sanık Engin Baykal:“Hatırlıyorum.” 
Mahkeme Başkanı:“Var mı, bununla ilgili düzelteceğiniz, ilave edeceğiniz bir 

husus.” 
Sanık Engin Baykal:“Efendim. Belirtmek istediğim bir husus var. Emniyette 

yapılan sorgulamanın sonucunda, sorgulama tutanağının bir nüshasının tarafımıza 
verilmeyeceğinin beyan edilmesi üzerine, avukatım ve benim tarafımdan 
imzalanmamış ve tutanak tutulmuştur. Düzeltmek istediğim bir konu vardır. İmzasız 
olmasına rağmen, sayfa 65, sayfa 65’te ben şöyle söyleyeyim. Bu sorgulamanın 
başında balyoz, sözde balyoz ve suga planlarıyla ilgili hiçbir bilgim olmadığını, 
seminer katılmadığımı ve bu nedenle bu kapsamdaki bütün soruları bilmiyorum 
şeklinde cevaplandırmak istediğimi ifade ettim. Aynen yüzlerce soruya o şekilde 
yazıldı, orada da görürsünüz. Sadece bir tek soruda o yazılmamış. Sayfa 65 ve 
burada da, soruyu sanki benim ağzımdan yazılmış gibi ifade edilerek, enteresan bir 
cümle yapısı oluşturulmuş. Sanki şöyle diyor, cevaben, ben hiçbir şekilde ve hiçbir 
zaman balyoz harekat planı ve seminerde benzer şekillerde ifade edilen ve bir kısmı 
tespit edilen bu timlere personel görevlendirmedim. Yani tuhaf bir şey olmuş. Aynı 
soruyu almış benim ağzımdan koyduğu zaman, tabi ki tamamen anlamını 
değiştiriyorsunuz. Sanki seminere katılınmış, bu tespiti de seminerde yapmışım gibi 
onu iptal etmenizi istiyorum. Onun dışındakilere katılıyorum. Birde Cumhuriyet 
Savcılığındaki var. Onda da bir küçük düzeltmem var.” 

Mahkeme Başkanı:“Evet. 
Sanık Engin Baykal:“Bir yanlış.” 
Mahkeme Başkanı:“Şey, aynı klasör.” 



Sanık Engin Baykal:“Evet.” 
Mahkeme Başkanı:“93, 94, 95’te. Evet.” 
Sanık Engin Baykal:“Evet. Burada da şöyle diyor; orta bölümde, ben kesinlikle 

o dönemlerde suga harekat planında, o dönemde haberdar değildim. Ben 
Ankara’daydım. Harekat planının hazırladığı değerlendirilen dönemin Donanma 
Komutanı Özgün Örnek Gölcük’teydi. Kendisiyle bir irtibatımız olmadı. Bu husus 
tamamen Savcı Bey’in değerlendirmesidir. Mehmet Berk’in, hazırladığı 
değerlendirilen, harekat planını hazırladığı değerlendirilen ifadesi benim, bana ait bir 
ifade değildir. Onun dışında katılıyorum.” 

Mahkeme Başkanı:“Evet. Sanık müdafiinden savunmaya ilave edeceği bir 
husus olup olmadığı soruldu.” 

Sanık Engin Baykal müdafii Av. Süleyman Sefa Bilgiç:“Sayın Başkan, Değerli 
Üyeler. Müvekkilim samimi savunmalarına tamamen katılıyorum. Ancak ilave etmek 
istediğim birkaç husus var. Aylardır yaptığımız yargılamada üzerinde durulması 
gereken en önemli konu 11 nolu CD’ler sahte midir, gerçek midir? Herkes bu CD’lerin 
sahteliği, gerçekliği konusunda tartışma yapmakta. Bütün Meslektaşlarım sahte 
olduğunun kesin, inandırıcı net delillerle ortaya konmuş olmasına rağmen, ben olayı 
tersinden bakıyorum. Ben isterdim ki, bu CD’ler gerçek olsun. İnanın Sayın Heyet, 
gerçek olsaydı bizim savunma yapmamız bundan daha zor olmayacaktı. O zaman 
Sayın İddia Makamı da gerçekleri, bizim ne yaptığımızı, şunu yapmışsak gerçekten 
söyleyecek, ilişkilendirecek, olguları ve bulguları tek tek bize sayacak, biz de hangi 
saik altında, hangi nedenlerle, hangi gerekçelerle bunları yaptığımızı çıkıp 
savunabilecektik. Ancak şimdi, öyle bir durum var ki, biz gerçek olmayan bir takım 
bulgu ve belgeleri gerçekmiş gibi sümile ederek savunma durumunda kalıyoruz. 
Gerçekten, gerçek olmayan belgeler karşısındaki suçlamalarla ilgili savunma şuna 
benziyor. Ceza hukukunun temel prensiplerine aykırı olarak İddia Makamı sanıkların 
gerçek anlamda suçlu olduklarını ortaya koyması yerine, bir iddia atılıyor bu iddiayı 
gerçek ya da yanlış pardon deme şansı yok. 4 aydır 5 aydır insanlar burada tutuklu. 
Yarın bu CD’ler gerçek değil sahte çıktı. Gerçektende sahte olduğu bir daha 
belgelendi. Belgeli ama bir daha belgelendi. Ne diyecek Sayın Mahkeme pardon, 
diyecek mi? Demeyecek. O zaman buraya gelmeden önce bu senaryoların nasıl 
yazıldığını, bu iddianamelerin hangi saik altında ne şekilde düzenlendiğine 
bakmamızdan başka çare yok. 30 yıllık meslek hayatımda, bütün avukatlıkla ilgili 
ezberlerimi terse çevirmiştir bu davalar. Bu davalar, bu davalar dediğim isim konulan 
davalar. İsim konulan davaların hemen hemen hepsi, balyoz idi, Ergenekon’u idi, 
kafesi idi başka ne isimleri varsa, hemen hemen hepsi aynı yöntemle, aynı sistemle, 
aynı düşüncelerle hazırlanmakta. Bir grup ele alınıyor. Birilerine bir yerlerden bir 
şeyler söyleniyor, onlarda özel yetkili kolluk kuvvetleri,  bunun üzerine basarak 
söylüyorum. Özel yetkili, özel donanımlı kolluk kuvvetleri, özel bilgileriyle, özel 
teknikleriyle, özel görgüleri ve bilgileriyle özel bir fezleke hazırlıyor. Bu fezleke öyle 
özel ki yap, kes, kopyala, yapıştır. Bul, buluştur, yakıştır yöntem tamamen bu. Bul 
Buluştur yakıştır yöntemi ile bir fezleke hazırlıyor. Bu fezleke Savcılık makamına özel 
yetkili 250. Madde ile görevlendirilmiş yargılama yetkisi verilmiş Savcılık makamına, 
özel yetkilerle donatılan Savcılara veriliyor. Hiçbir virgülü, noktası değiştirilmeden, 
iddia edenler bakabilir. Aynen, aynen iddianame haline getiriliyor. İddianame aynen 
fezlekenin aynısıdır. Hiçbir şey değişmez. İddianameler Sayın Mahkemenizin önüne 
geldiğinde şekli bir yargılama yapılıyor kusura bakmayın. Gerçekten şekli bir 
yargılama yapılıyor. Bu yapılan yargılamanın tamamının şekli olduğunu 
düşünüyorum. Yapılan şekli yargılama sonunda inanıyorum ki, bütün savunmalar 
alındıktan, sabrınızı teşekkür ediyorum. Herkesi dinliyorsunuz, söz de veriyorsunuz. 



Binlerce klasör, yüzlerce evrak, karışır herkesin, benim müvekkilimle ilgili çevirdim o 
evrakların hepsini 3 tane, 3 tane A4 kağıdını dolduracak bilgi ve belge yok. 3 tane, 
ama ne kadar doküman var. Ben biliyorum, çevirmekte siz daha iyisini biliyorsunuz. 
Okuyorsunuz. Netice itibari ile içinden çıkılmaz bir hal alıyor davalar. İçinden 
çıkılmaz. Kamuoyunda da öyle bir algı yansıtılıyor ki, kamuoyu bu davalar çok büyük 
davalar. Bu davaların içinde öyle şeyler var ki, memleket gitmiş, millet batmış, yok 
olmuş, ülke gitmiş elden filan, basın bir taraftan filan. Şimdi netice itibariyle bu 
davalar içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Ve maalesef, bu insanların sorgusu yapılmadı, 
delil durumu, dosya durumu, mevcut belgeler, bilgiler diye tutuklama talepleriyle ilgili 
tahliye istemlerimiz reddediliyor. Ama biz biliyoruz. Diyorum, biraz önce söyledim. 
bizim algımız avukatlıkla ilgili algımız tamamen terse döndü. Bizlerde özel teknikler 
geliştirmeliyiz arkadaşlar, yani avukat olarak bizler artık özel teknikler geliştirmeden 
kendi bildiğimiz usullerle, masumiyet karnesini anlatarak, efendim olguları, bulguları, 
deliller anlatarak bu davaların içinden çıkamayız. Çıkacağımız bu olur. Neticede 
hepimiz talep ederiz, rica ederiz, dua okuruz, işte bir takım bir şeyler söyleriz. Ama 
sonunda alacağımız, delil durumu, dosya kapsamı istemin reddine der gideriz. Ne 
zamana kadar? Gerçekler ortaya çıkana kadar. O nedenle sonuç itibariyle, benim 
özet olarak söyleyeceğim budur. Müvekkilimin bütün savunmalarına katılıyorum. 
Hiçbir suçu olmadığına ben inanıyorum. Tanrıda biliyor. O nedenle bihakkın 
tahliyesine, mümkünse tahliyeden sonrada verilecek hükümde beraatına karar 
verilmesini talep ediyorum. Saygılar sunuyorum.” 

Mahkeme Başkanı:“Peki. CMK 201 madde gereğince soru sormak isteyen var 
mı? Peki. Ara verelim, ondan sonra devam edelim.” 
 Duruşmaya kısa bir ara verildi. 
 Duruşmaya kaldığı yerden devam olundu. 

Mahkeme Başkanı:”Evet, en son ne demiştik. Sanık Engin Baykal’a soru 
sormak isteyen var mı? Demiştik. Zannediyorum Hakim Murat Bey soracak.” 

Üye Hakim Murat Üründü:”Savunmalarınızda bu kod tablosundan bahsettiniz. 
Böyle bir şey olamaz dediniz. Şimdi bu Eskişehir’de Hakan Büyük’e ait evde yapılan 
aramada ele geçirilen bu dokümanlar var. Öyle iddia ediliyor. Siz incelediniz mi? Bu, 
Donanma Komutanlığı doküman güvenliği diye bu şekilde bir brifing verileceği iddia 
ediliyor.” 

Sanık Engin Baykal:”Hayır, çok detaylı olarak değil. Sadece böyle 
bir(mikrofona konuşulmadığı için anlaşılamadı.)” 

Üye Hakim Murat Üründü:”Şimdi size sorum şu; normalde bu Türk Silahlı 
Kuvvetlerinde yasal anlamdaki, Türk Silahlı Kuvvetlerinde yasal anlamdaki planların 
veya belgelerin gizliliğinin korunması için bir bilgi güvenlik sistemi uygulanıyor 
herhalde değil mi?” 

Sanık Engin Baykal:”Evet, mutlaka.” 
Üye Hakim Murat Üründü:”Bu, hata, kod tablolarda uygulanıyor mu?” 
Sanık Engin Baykal:”Hayır kesinlikle böyle, Türk Silahlı Kuvvetlerinde böyle bir 

uygulama kesinlikle asla ve asla yok.” 
Üye Hakim Murat Üründü:”Yani yasal planların deşifre olmaması için.” 
Sanık Engin Baykal:”Hayır, hayır, hayır kesinlikle, kesinlikle hiç böyle bir olay 

asla ve asla yoktur.” 
Üye Hakim Murat Üründü:”Normalde evrak güvenliği için ama brifingde onlar 

olur.” 
Sanık Engin Baykal:”Evrak güvenliği yani şimdi teknolojiler ilerliyor. Bütün 

bilgiler son derece karşı faaliyetlere açık hale geliyor. Yani evrak güvenliği derken 



kozmik odaların güvenliği, kontrolleri, yazılan evrakların saklanması, gizlilik 
derecelerinin verilmesi gibi anlamda.” 

Üye Hakim Murat Üründü:”Her türlü fiziki ve dijital evrakların güvenliği 
açısından.” 

Sanık Engin Baykal:”Kesinlikle, onlarda tamamen Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
çok detaylı olarak hazırladığı yönergelere uygun olarak yapılır. Yani fiziki güvenlik 
yönergeleri vardır. Gene bilişim ile ilgili güvenlik yönergeleri vardır. Ama öyle bir 
uygulama asla ve asla olamaz. Yani o gerçekten ben yani tabirim yerinde ben onu 
gerçekten şeytanca bir plan olarak görüyorum.” 

Üye Hakim Murat Üründü:”Ama.” 
Sanık Engin Baykal:”Böyle bir şey olamaz.” 
Üye Hakim Murat Üründü:”İncelemediğinizi bahsettiğiniz nasıl o konuda 

incelemeden beyanda bulundunuz.” 
Sanık Engin Baykal:”Hayır yani biliyorum, şöyle biliyorum. Çok detaylı 

incelemedim. Ama ismini yanlış yazdığın zaman şu anlama geliyor. Rütbeni yazdığın 
zaman işte amirimle sorun var. Bilmem ne olduğu zaman yan tarafta. Yani o kadar 
iğrenç bir şey ki. Ben okumaya bile inanın samimi söylüyorum. Okumaya bile değer 
bulmadım yani, sadece şöyle bir gördüm. Ve inanın içim kaldırmadı yani. Bu kadar 
büyük haksızlığı.” 

Üye Hakim Murat Üründü:”Tamam Başkanım. 
Sanık Engin Baykal:”Teşekkür ederim.” 
Mahkeme Başkanı:”Peki, yerinize geçebilirsiniz. Savunmanız tamamlanmıştır. 

Özer Karabulut. Evet, siz de CMK 147 ve 191. maddelerdeki hakkınızı biliyorsunuz” 
Sanık Özer Karabulut:”Evet.” 
Mahkeme Başkanı:”Buyurun Savunmanızı yapınız.” 
Sanık Özer Karabulut:”Sayın Başkan ben biraz hızlı konuşuyorum. Eğer 

anlamazsanız lütfen ikaz edin. Tekrar söyleyeyim.” 
Mahkeme Başkanı:”Peki, dinliyoruz sizi.” 
Sanık Özer Karabulut:”Sayın Başkan, Değerli Üyeler Sayın Savcı, ben Emekli 

Tuğamiral Özer Karabulut. Ben bir deniz subayı idim. Seminere katılmadım. Balyoz, 
suga, oraj, çarşaf vesaire sözde planları basından duydum. Hiçbir ilgim ve bilgim 
yoktur. Sahte 11 nolu CD’nin benim ile hiçbir illiyet bağı bulunmamaktadır. Yazıldığı 
bilgisayar bulunamamıştır. Çıktısı alınmamıştır. Hakkımızda hazırlanan, içinde bol 
kanı ancak hiç kanıtı olmayan iddianameyi bir kül olarak reddediyorum. Polis 
tutanaklarını kabul etmiyorum. Tutanak ve iddianamede adım ve rütbem dışında her 
şey yalan, yanlış ve iftiradır. Sahteliği defalarca ispat edilen 11 nolu CD’ye bina 
edilmiş olan iddianamenin 770 ve 772. sayfaları içinde 4, son paragrafında ise 3 adet 
müzahir personel listesi hazırladığım ifade edilmekte ve suçlanmaktayım.” 

(Söz almadan konuşuldu. Anlaşılamadı.) 
Sanık Özer Karabulut:”Bu benim değil, Özer yazıyordu üstünde. Bu arada 

amiraller listesinde ismim karşısında artı olduğu ve 2012’ye kadar planlandığı iddia 
edilen terfi planında ise 2011’de Oramiral olabileceğim bilgisi verilmektedir. Viyografı 
koyabilir miyiz, paragrafı? İlgili son paragraf, bu değil paragraf olacak bir tane. Evet, 
bu. Perdede görüldüğü gibidir. Şüpheli Özer Karabulut her ne kadar atılı suçlamayı 
reddetmekte ise de iddianamenin genel değerlendirme bölümünde balyoz harekat 
planı ile irtibatı. Hangi irtibat? O bilinmiyor. Ve içeriği detaylı olarak açıklanan suga 
harekat planı kapsamında, planın icrası için oluşturulan planlama iç bölümünde, 
Gölcük Deniz Hava Üst Komutanlığı müzahir subay ve astsubay listeleri 
hazırlanması, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından emekli personel listesinin 
hazırlanması görevi ile görevlendirildiği. Burada İstanbul’u unutmuşlar. Bir de İstanbul 



olması lazım. Aldığı emir gereği, hangi emri, nasıl, ne zaman, nerede aldığım? Hiçbiri 
belli değil. Aldığı emir gereği, söz konusu listelerin hazırlanmasını sağladığı. 
Sağlamak için ne gibi fiiller yaptığım, işler yaptığım hiçbiri belli değil. Ama burada 
iddianamede sağladığım kesin olarak söyleniyor. Bu şekilde Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetini cebren ıskat ve vazife görmekten men etmeye teşebbüs suçunu işlediği 
kanaatine varılmıştır. Burada bir kanaat var. Ve cebren de diyor. Bir an düşünelim 
için doğru olduğunu düşünsek bile 4 adet liste hazırlamakla acaba Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti nasıl cebren ıskat ediliyor? Onu da anlamış değilim. Cebir 
bunun neresinde, onu da bulamadım. Sayın Başkan, 11 nolu CD düzmecedir. Ben 
buna rağmen içindeki maddi hataları bilgilerinize sunacağım. İddianame suçlamasını 
sahte bilgi notu Ek-B’ye dayandırmaktadır. Ki bu bilgi notunun suga planı ile hiçbir 
alakası yoktur. Çünkü suga planı eklerinde bilgi notu ibaresi yoktur. İsmim Ek 
klasörlerde 40.000 sayfa civarında olan iddia klasörler ile 40.000 sayfa dizi civarında 
olan iddianamede, sadece orada geçmektedir. Diğer viyografı koyar mısınız? Bu 
değil öteki, bu evet. Sayın Başkan, 2003 yılında Deniz Kuvvetlerinde, Türk Silahlı 
Kuvvetlerinde bilgi notu kullanılmıyordu. 4 Mart 2008’den itibaren Genelkurmay 
Başkanlığı karargah hizmetleri yönergesi yürürlüğe girdi ve o tarihten itibaren 
kullanılmaya başlandı. Bilgi notu karargah içinde kullanılır. Bir üst karargaha veya 
dışarıya gönderilemez. Ek konmaz fakat bu bilgi notunda 11 adet Ek var. Başlığında 
kimden, kime bölümü vardır. Yani kime gönderdiğiniz belli olur bilgi notunda, kime 
yazıyorsunuz onu. Amiraller listesi ve terfi planlaması saçmalıklarının cevapları ve 
izahatı Oramiral Özden Örnek tarafından teferruatı ile anlatıldı. Zaten iddianamenin 
191. sayfasında, sözde belgelerin kimler tarafından hazırlandığı açıkça belirtilmiştir. 
Gıyabımda, 3. şahıslar tarafından hazırlanmış olduğu iddia edilen listeler beni 
bağlamayacağı gibi hakkımda, onun hakkında soru tevcihi de mümkün değildir diye 
düşünüyorum. Gelelim listelere. Ben 2003 yılında Tuzla/İstanbul’da Deniz Harp 
Okulu Komutanı idim. Bugün huzurda olduğuma göre de sözde darbeciyim. Buna 
rağmen komutanı olduğum okulun müzahir personel listesi yani subay astsubay 
listesi, Karamürsel’de konuşlu eğitim komutanlığını emri ile tefrik edilen, 2 subay 
tarafından, müzahir öğrenci listesi ise gerçekten benim emrimde olan 2 subaya, beni 
atlayarak Karamürsel’den emir verilerek hazırlattırılıyor. Bana ise 4’ünü ilk defa 
Mahkemede gördüğüm. İkisini ise görünce tanıdığım 6 subayı emrimde gösterip, 
İstanbul, Gölcük, Topel’de müzahir personel ve Deniz Kuvvetlerinden emekli müzahir 
personel listeleri hazırlatma görevi veriliyor. Adına da grup başkanı deniyor. Ama 
zaten görevler belirtilmiş olup. Görüyorsunuz viyografda, yanlarında yazıyor, İstanbul, 
Gölcük Deniz Hava Üst Komutanlığı vesaire yani ben görev falan vermiyorum. Görev 
zaten verilmiş durumda. Diğer viyografı koyalım, haritayı. Bu sizce mantıklı mı? 
Kendi birliğim dururken, bana, tanımadığım başkasının emrinde çalışan fiziken 70 ile 
450 kilometre uzaklıktaki subaylar ile mahaller veriliyor. Bunlar size saçma gelmiyor 
mu? Bütün teşkilat prensiplerine aykırı, böyle bir planlama olur mu? Bunu ancak bu 
işten anlamayan insanlar yapabilir. Hiçbir deniz subayı bu hatayı yapmaz. Topel, 
İzmit’teki Deniz Hava Üst Komutanlığı subay astsubay müzahir personel listelerinin 
Deniz Kurmay Binbaşı Uluç Yeğin tarafından hazırlandığı iddia edilmektedir. Halbuki 
Uluç Yeğin listenin hazırlandığı iddia edilen tarihleri de kapsayan sürelerde, Yeni 
Levent/İstanbul’da Silahlı Kuvvetler Akademisinde, 6 ay süre ile eğitimdedir. Bu süre 
içinde hiç Topel’e gitmemiştir. Kendisine ait bilgisayarı da yoktur. Bunun resmi 
belgeleri Uluç Yeğin’de mevcuttur. İstanbul Bölgesi için Yüzbaşı Ferhat Çolpan ve 
Binbaşı Utku Arslan’ın liste yaptığı iddia edilmektedir. Bu subaylardan bir 
Hücumbotta yani gemide, diğeri İstanbul Boğaz Komutanlığında görevlidir. Burada da 
askerlik unutulmuş, Binbaşı Utku Arslan listeyi yazmış. Daha kıdemsizi Yüzbaşı 



Ferhat Çolpan’ın ismi listenin altında açılmıştır. Detayları kendileri anlatacaktır. Deniz 
Kuvvetlerinden emekli, müzahir personel listesinin Ankara’da, Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı Personel Başkanlığında görevli, Yüzbaşı Levent Çehreli tarafından 
hazırlandığı iddia edilmektedir. Sadece İstanbul’da 1300 civarında emekli denizci 
yaşamaktadır. İddianamede sadece 75 personelin tespit edildiği belirtilmektedir. 
Ancak bunlardan ikisi 2003 yılından önce vefat etmişlerdir. Emekli Tuğamiral Burhan 
Durcan, 5 Temmuz 2000 ve Emekli Tuğamiral Nevzat Hilmi Sertel, 3 Kasım 98, ve 
ayrıca listeye Albay Fahri Ekşioğlu 1851 sıra no ile dahil edilmiştir. Bu şahsın kim 
olduğu bilinmemektedir. Personel Başkanlığında çalışan bir subay, böyle hatalar 
yapar mı? Yine listeye ay başında vefat eden eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Nejat 
Tümer, Emekli Koramiral Nejat Sevim, Emekli Oramiral İrfan Tınaz, Emekli Oramiral 
Orhan Karabulut, Emekli Oramiral Doğan Beyazıt’ı da dahil etmişlerdir. Bu şahıslar 
2003 yılında 75 ila 80 yaşında idiler. Kuvvet Komutanlığı yapmış bu şahıslar, 
sıkıyönetimde Tapu Kadastro Müdürlüğü mü yapacaklardı? Sayın Başkan bu liste 5 
günde hazırlanmıştır. Yüzbaşının günde 19 kişi ile görüşmesi gerekmektedir. 5 
günde bu yüzbaşı, emekli Oramiral Nejat Tümer’den randevu bile alamazdı. Biraz 
önce ismini zikrettiğim emekli amiraller, İstanbul’da oturmaktadırlar. Yüzbaşı da 
Ankara’da görevli olduğu unutulmamalıdır. Gölcük listesi için iki firkateyn komutanı 
albayın ismi yazılmış ve Gölcük’te hiç Oramiral, amiral yokmuş gibi benim emrimde 
gösterilmişlerdir. Ben Tuzla’dayım. İstanbul’dayım. Gölcük’te 3000’e yakın subay ve 
astsubay görev yapmaktadır. Listenin hazırlanma süresi Cumartesi, Pazar dahil 4 
gündür. 342 isim yazılmıştır. Her bir kişi sadece 342 kişi incelenirse, her bir kişi 
günde 10 kişi ile görüşse, günde 20 kişiden listenin hazırlanması 17 gün sürer. Bu 
mümkün müdür? Hayatları Gölcük’te geçen bu albay, Gölcük’te olmayan, Kuzey 
Deniz Saha Komutanlığına bağlı personeli, Gölcük diye bu listeye koyar mı? İşte 
Akhisar gemisi var. SGR Kefken var. Bunlar Kuzey Saha Komutanlığına bağlı 
gemilerdir ama listelerde Gölcük diye gösterilmişlerdir. Sayın Başkan, Değerli Üyeler, 
aslında 2 albay yoktur. Sadece biri Gölcük’tedir. Diğeri yani Albay Levent Erkek 9 
Eylül 2002 ile 29 Ocak 2003 tarihleri arasında gemisi ile yurtdışında, Akdeniz’de 
tatbikattadır. Elimizde bu durumu belgeleyen Genelkurmay Başkanlığının, 25 Nisan 
2011 tarihli yazısı, resmi gemi Jurnalleri ve emrinde çalıştığı yabancı amiralin mesajı 
vardır. Ancak ararsanız polis kaydı bulamayacaksınız. Çünkü gemiler, gemi personeli 
pasaportla yurtdışına çıkmaz. Gittikleri limanlara isimleri verilir ve pasaportsuz 
çıkarlar. Genelkurmay Başkanlığı yani Silahlı Kuvvetler halen, her şeye rağmen 
yüzde 78 ile halkın en güvendiği kurumdur. Eğer bu resmi yazıya itibar ediyorsanız ki 
dikkate aldığınızı söylediniz. Hemen bu akşam önce Albay Levent Erkek’i ve dolayısı 
ile Ek-B’de isimleri olanları tahliye etmeniz gerekir veya Sayın Savcılık Makamı 
iddiasında ısrarlı ise Levent Erkek’in, Gölcük’te olduğunu ispat etmelidir, 
delillendirmelidir. Sayın Başkanım, bu arada sözde emrimde olduğu iddia edilen 
adamlarım, listeleri hazırlayıp, beni hiçe sayarak doğrudan Cem Gürdeniz’e 
gönderiyorlar. Peki, grup başkanı olarak benim rolüm ne? Ben ne yapıyorum. Görevi 
Ek-B’de vermiş. Cem Gürdeniz görevi ekte vermiş. Ek-B’de vermiş. Listeler doğrudan 
kendisine gidiyor. İddianamede bana ait bir tane fiil yoktur. Bu nasıl grup başkanlığı. 
Sayın Başkan, Değerli Üyeler, Sayın Savcı iki kere burada darbeyi yargılıyoruz dedi. 
Darbeye eksik teşebbüs gibi ciddi bir suçlaması olan, bu Ağır Ceza yargılamasında 
kanı, kanaat, düşünce ve değerlendirmeye yer yoktur. Somut deliller gerekir. Ben 
kimseden emir almadığımı ve kimseye emir vermediğimi söylüyorum. İsmi geçen 6 
subay da ifadelerinde kimseden emir almadıklarını beyan ediyorlar. Sayın Savcılık 
Makamından eğer emir almışsam ne zaman, nerede, hangi varsayılı emir aldığım? 
Bu emri kabul edip etmediğimi ve ne zaman, ne ile, nerede, kimlere emir verdiği mi? 



Onlarında kabul ettiğini delillendirmesini, somut veriler ortaya koymasını talep 
ediyorum. Bu konularda bir tane bile delil yoktur Sayın Başkanım. Sonuç olarak kanı 
yerine kanıt istiyorum. Somut deliller istiyorum. Geçen sene 22 Şubat’ta ne olduğumu 
anlamadan gözaltına alınıp 23 Şubat’ta tutuklandım. 26 gün sonra itiraz üzerine 9. 
Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tahliye edildim. Fakat Sayın Savcı itiraz etti. 12. 
Ağır Ceza Mahkemesi bu itirazı reddetti. Mesele bununla bitmedi. Hakkımda 102 
kişilik yakalama kararı çıkarıldı. Yapılan itiraz üzerine 11. Ağır Ceza Mahkemesi 
yakalama kararını kaldırdı. Özet olarak, tutuksuz yargılanmam için 9, 11 ve 12. Ağır 
Ceza Mahkemelerinin kararlarına rağmen Gölcük verileri gerekçe gösterilerek 
savunma bile yapamadan 11 Şubat 2011’de tekrar tutuklandım. Suçların şahsiliği ve 
CMK 101’in hiçe sayıldığı. Sayın Başkan, Değerli Üyeler. Gölcük ve Eskişehir 
verilerinde balyoz planına ait benimle ilgili hiçbir veri yoktur. Hem toplu yargılama 
yapmadığınızı beyan ediyor, hem de 162 kişiyi aynı gerekçe ile tutukluyorsunuz. 
Sanırım yine her şeye rağmen tutukluluğun devamına karar vereceksiniz. Lütfen bu 
sefer hangi somut delile göre ve nasıl bir illiyet bağı kurularak tutuklandığımın, 
tutuklamamın devamına karar verdiğinizi söyleyiniz. Bahse konu sözde planın bu 
kadar açıkça sahteliği ispatlanmış olmasına rağmen, 39 yıl sadakat ile vatana hizmet 
etmiş, şerefli bir amiralin ilgim ve bilgim yok demesine inanmıyorsunuz. Niçin dijital 
verilerden başka delil yok acaba. 11 nolu CD sahte mi acaba, sorularını hiç aklınıza 
getirmiyor musunuz? İleride sahteciliğe ikna olduğunuzda, şimdilik 5.5 aylık tutukluluk 
için pardon mu diyeceksiniz? Namına yargılama yaptığınız Türk halkına ne 
diyeceksiniz? Ve vicdanınızı nasıl rahatlatacaksınız? Listelerde ismimin karşısında, 
dikkat balyoz terör örgütü mensubudur. Kaçar, kaçırılır yazıyor. Bizi bu duruma 
getirenleri lanetliyorum. Tanrı onları affetmeyecektir. Tanrının gazap ve laneti 
üstlerine olsun. Sayın Başkan, Değerli Üyeler, Sayın Savcım. Emekli bir tümamiralim. 
Seminere katılmadım. Kimseden emir almadım. Kimseye emir vermedim. 
Hakkımdaki suçlamaları somutlaştıracak hiçbir maddi delil bulunmamaktadır. 
İddianamedeki iddialar pozitif deliller ile desteklenmemiştir. Hakkımda iddia edilen 
hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. En kısa zamanda tahliyemi ve beraatımı talep 
ediyorum. Saygılar sunarım.” 

Mahkeme Başkanı:”Nüfus Adli sicil kaydınızı okuyorum. Özer Karabulut. 
Yakup oğlu, Sahire’den olma, 26.06.1949 doğumlu. Elazığ/Merkez/Hoş nüfusuna 
kayıtlı. Adli sicil kaydınızda bir ilam bulunmamaktadır.” 

Sanık Özer Karabulut:”Doğru efendim. Bütün kayıtları kabul ediyorum.” 
Mahkeme Başkanı:”Klasör 118, Dizi 81 ve devamında İstanbul Emniyet 

Müdürlüğünde alınan ifadeniz mevcut. Bu ifade ile ilgili söyleyeceğiniz bir şey var mı? 
Kabul ediyor musunuz?” 

Sanık Özer Karabulut:”Ediyorum efendim.” 
Mahkeme Başkanı:”Okumamı ister misiniz? Hatırlıyor musunuz ifadenizi?” 
Sanık Özer Karabulut:”Kısmen hatırlıyorum. Kabul ediyorum.” 
Mahkeme Başkanı:”İçeriğini biliyorsunuz ifadenizin. Tam 64 sayfadan ibaret 

müdafiiniz huzurunda alınmış bir ifade.” 
Sanık Özer Karabulut:”Evet.” 
Mahkeme Başkanı:”Yine aynı klasör, dizi 96-97’de Cumhuriyet Savcılığı 

ifadeniz mevcut.” 
Sanık Özer Karabulut:”Kabul ediyorum.” 
Mahkeme Başkanı:”Kabul ediyorsunuz ifadenizi. 105-106’da aynı klasör 

Hakimlik önündeki savunmanız var.” 
Sanık Özer Karabulut:”Kabul ediyorum.” 



Mahkeme Başkanı:”Peki. Sanık müdafiinden savunmaya ilave edeceği bir 
husus olup olmadığı soruldu.” 

Sanık Özer Karabulut müdafii Av. Yağız Ali Dağlı:”Kıymetli Başkanım. Gerek 
müvekkilim, gerekte şimdiye kadar huzurda 94-95 sanığın savunması ve sorgusu 
yapılmış durumda. Bana göre buradan çıkan şunlar. Öncelikle sanıkların gerek 
poliste, gerekse de Savcılıkta ifadelerinin ne şartlarda alındığı, nasıl yönlendirildikleri 
hususunda sanıyorum bilgi edindiniz. Bunun haricinde Hakimler olarak şüpheli 
olduğunuz, anlamadığınız hususları sanıklardan sordunuz. Müvekkilim dahil 
cevaplarını aldınız. Yine bugüne kadar dosyada toplanan delillerin ne derece 
tutuklamaya yahut bir kişiyi itham etmeye, suçlamaya, onun hakkında hüküm 
kurmaya yeterli deliller olduğu hususunda da zannediyorum bilgi edindiniz. Gene 
şuana kadar ifade veren 94 sanık iddianamedeki iddiaların ne kadar yanlış 
olduklarını, ne kadar hatalı olduklarını çok açık bir şekilde huzurda ortaya koydular. 
Şimdi, artık biz savunma avukatlarına her iki müvekkilimin de sorgu ve savunması 
alındığı için ceza muhakemesinin bize verdiği asıl tahliye talep etme hakkı ancak 
bana göre şimdi uygulanacak durumda. Çünkü siz her iki müvekkilim hakkında yeteri 
ile yeterince bilgi edindiniz. Bu şartlarda benim her iki müvekkilimin savunmasına da 
ilave edecek fazla bir şeyim yok. Çünkü çürütmeyi gerektirecek bir delil, suçlamayı 
ortadan kaldıracak bir suç isnadı göremiyorum. Bir tek bundan evvelki müvekkilim 
Feyyaz Öğütcü huzurdayken size bir yazılı belge koydum. Bu yazılı belgede, yani 
sahteciliğin artık ne cürete çıkmış olduğunu Sayın Mahkemeye göstermek içindi. 
Efendim bu durumda çok kısa olarak artık Sayın Mahkemenin her iki müvekkilimin de 
tutukluluğunun sona erdirilmesi hakkındaki kararı, Sayın Mahkemenin takdirine 
bırakıyor, saygılarımı sunuyorum. Ve teşekkür ediyorum.” 

Mahkeme Başkanı:”Evet. Soru sormak isteyen var mı? Buyurun Hakim Bey.” 
Üye Hakim Murat Üründü:”Siz 2006 yılında emekli oldunuz değil mi?”               
Sanık Özer Karabulut:”Evet doğrudur.” 
Üye Hakim Murat Üründü:”Şimdi bazı sanıklar ve müdafiler tarafından şöyle 

bir savunma getiriliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri yeniden şekillendirilmeye çalışılıyor. 
Terfiler engellenmeye çalışılıyor falan, o şekilde savunmalar var. Ve bu belgelerin 
2007 yılından sonra üretildiğine dair bu şekilde savunmalar var. Şimdi siz 2006 
yılında emekli olmuşsunuz. Artık Türk Silahlı Kuvvetlerinden bir beklentiniz 
kalmamış.”  

Sanık Özer Karabulut:”Doğru.” 
Üye Hakim Murat Üründü:”Sizi bu listelere dahil etmelerinin sebebi ne olabilir. 

Yani Türk Silahlı Kuvvetlerinden hiçbir artık beklentiniz kalmamış.” 
Sanık Özer Karabulut:”Doğru. Yani emekli olsanız da üstünüze gidiyorlar. 

Bütün mesele bu. Yani elimizden kaçamazsınız, emekli olsanız biz sizi yakalarız 
imajını vermek için herhalde yapıyorlar bunu. Bu benim şahsi fikrim tabi.” 

Mahkeme Başkanı:”Elinizden kaçamazsınız derken, yani ne problem varda 
ellerinden kaça.” 

Sanık Özer Karabulut:”Bir cezalandırma var gibi görüyorum. 
Mahkeme Başkanı:”Daha önceden, yani bunu yaptığını iddia ettiğiniz.” 
Sanık Özer Karabulut:”Çeteden bahsediyorum, Sayın Başkanım.” 
Mahkeme Başkanı:”Çete ya da kişiler ile ilgili aranızda bir problem mi vardı?” 
Sanık Özer Karabulut:”Hayır olmadı. Yani şu var. Olay benim şahsım ile ilgili 

değil. Benden sonraki görevli olanlara bir mesaj veriyorlar. Diyorlar ki; emekli olsanız, 
biz emeklileri de alıyoruz, bir şey daha olabilir, biz figüranda olabiliriz. Yani sadece bu 
soru sorulsun diye, yani bak sadece muvazzafları almıyoruz, emeklileri de alıyoruz 
denmesi için de biz araya sokulmuş olabiliriz. Bir şey diyemeyeceğim buna.” 



Mahkeme Başkanı:”Peki savunmanızı tamamladınız. Yerinize geçebilirsiniz. 
Mehmet Otuzbiroğlu.” 

Sanık Mehmet Otuzbiroğlu:”Evet.” 
Mahkeme Başkanı:”Evet sizde CMK 147 ve 191. maddedeki haklarınızı 

biliyorsunuz.”  
Sanık Mehmet Otuzbiroğlu:”Biliyorum.” 
Mahkeme Başkanı:”Evet. Savunmanızı yapabilirsiniz.” 
Sanık Mehmet Otuzbiroğlu:”Ben Koramiral Mehmet Otuzbiroğlu. Kuzey Deniz 

Saha Komutanı olarak görev yapmaktayken, bilgim ve iradem dışında, hazırlayanın 
belli olmadığı, dijital olarak yaratılmış 2 listede ismimin yazılı olması nedeni ile sanal 
bir suçlama ile 11 Şubat 2011 tarihinde hukukun, aklın ve mantığın kabul edebileceği 
ölçülere sığmayacak şekilde tutuklandım. Şahsıma isnat edilen suçu kesinlikle kabul 
etmiyorum. İddianamede bu suçu işlediğime mesnet olacak hiçbir kanıt 
bulunmamaktadır. Üstelik suç isnadı olan dijital verilerin sahte olduğu yüzlerce örnek 
ile ortaya konulmuştur. Türk Silahlı Kuvvetlerinin her subayı ve astsubayı gibi 
düşmana esir düşeceğine ölümü tercih edecek olan bir Türk amirali olarak bugün 
kendi ülkemde, bir kısım karanlık güçlerin iş birliği neticesinde hile ile esir alındığım 
düşüncesini aklımdan çıkaramamaktayım. İçinde bulunduğum durumu kül olarak 
değerlendirdiğimde sehven tutuklandığım kanaatinde bulunmaktayım. Bir adli hata 
olarak maruz kaldığım tutuklama kararının biran önce kaldırılmasını ve beraatımı 
talep ediyorum. Bu aşamada söyleyeceklerim bu kadardır. Yazılı savunmamı takdim 
ediyorum.” 

Mahkeme Başkanı:”16 sayfadan ibaret yazılı savunmanız alındı. Ekinde de 2 
sayfadan ibaret Erdek Asliye Hukuk Mahkemesinin ilamı mevcut. Nüfus adli sicil 
kaydınızı okuyorum. Mehmet Otuzbiroğlu. Ahmet oğlu, Hatice Müeyyet’ten olma, 
17.10.1951 doğumlu. Kocaeli ili Merkez/Mustafa Kemal Paşa nüfusuna kayıtlı.” 

Sanık Mehmet Otuzbiroğlu:”Doğrudur.” 
Mahkeme Başkanı:”Adli sicilkKaydınızda bir ilam yok.” 
Sanık Mehmet Otuzbiroğlu:”Doğrudur.” 
Mahkeme Başkanı:”Cumhuriyet Başsavcılığında, İstanbul Cumhuriyet 

Başsavcılığında ifadeniz alınmış. Klasör 75, Dizi 177, 176 ve 175’de bulunmakta. 
Doğru mu ifadeniz. İlave edeceğiniz bir şey var mı?” 

Sanık Mehmet Otuzbiroğlu:”Kabul ediyorum. İlave edeceğim bir şey yoktur.” 
Mahkeme Başkanı:”Peki sanık müdafiinden savunmaya ilave edeceği bir 

husus olup olmadığı soruldu.” 
Sanık Mehmet Otuzbiroğlu müdafii Av. Metin Aslan:”Sayın Başkanım, Değerli 

Üyeler. Öncelikle müvekkilimizin ifadesine aynen iştirak ettiğimizi belirtmek isteriz. 
Gerçektende müvekkilimiz ifadesinde belirttiği gibi ancak adli hata olarak 
değerlendirilebilecek bir haksızlık ile karşı karşıya. Biz bu yargılamanın başından 
buyana, diğer tüm hemen hemen sanıklar gibi eylemimizin ne olduğunu hala tespit 
edemedik. Biraz sonra açıklayacağım o sahte belgeleri bir kenara bırakırsak, 
müvekkilimizin bu dava ile ilgili olarak, hükümeti devirmeye yönelik ne bir emri, ne bir 
sözü, ne bir başka delil, bir başka belge bulunmamaktadır. Buna rağmen Kuzey 
Deniz Saha Komutanlığı gibi önemli bir görevi yapan, bir onurlu bir subayın böylesine 
haksız ve delilsiz bir şekilde tutuklanması gerçekten bizim hukukçu olarak 
açıklayabildiğimiz bir mesele değil. Biz bu olayda ne yapmışız. Seminerde yokuz. 
Balyozda yokuz. Sugada yokuz. Orajda yokuz. Bu planların hiç birinde adımız 
geçmiyor. Gölcük’te aleyhimize bir delil bulunmadı. Eskişehir’de de aleyhimize bir 
delil bulunmadı. Peki, bizim ile ilgili ne var, 4 tane sahte belge var. İzin verirseniz bu 4 
sahte belgeyi çok kısa açıklamak isterim. Bunlardan biri Ek-B. Grup başkanı olarak 



güya sözüm ona görevlendirildiğimiz belge, diğer sanıklarda olduğu gibi burada da 
bizim grup başkanı olarak görevlendirilmemize ilişkin hiçbir delil yok. 3’ncü bir şahıs 
bizim adımızı bir belgeye yazmış. Grup başkanı olarak nitelendirmiş ve biz burada bu 
nedenle yargılanıyoruz. Peki, bizim grup başkanı olarak yaptığımız, görevi kabul 
ettiğimize ilişkin bir yazılı belge var mı? Hayır yok. Buna ilişkin bir tanık beyanı var 
mı? O da yok. Biz grup başkanı olarak herhangi bir eylemde bulunmuş muyuz? Buda 
yok. Diğer sahte belge, hassas personel listesi. Bu daha da vahim. Burada, biz 
yanımıza bir artı işareti konduğu için hassas personel olarak nitelendiriliyoruz. 
Hemen ifade edeyim. Gerek Ek-B, gerek Ek-C bilgi notu olarak nitelendirilmekte. 
Dolayısı ile daha önceki savunmalarda uzun uzadıya anlatıldığı için tekrar 
etmeyeceğim. O tarihte deniz kuvvetlerinde bilgi notu kavramı bulunmadığı için bu 2 
belge de zaten sahte belgeler. Üçüncü sahte belge Ek-H. Bu Ek-H’de bizim 
görevlendirdiğimiz ileri sürülen personel ve Çanakkale bölgesinde eğer bir darbe 
olsaydı görevlendirilecek müzahir personelin listesi var. İzin verirseniz bu listede 
kısaca 2 temel sahteciliği açıklamak isterim. Bu 11 nolu CD, 55 nolu Klasör, sayfa 78. 
efendim bu listede 5. sırada Hakkı Yarar Bursa Deniz Hastanesi Baştabipliği görevlisi 
olarak gösteriliyor. Oysa Bursa’da bir Deniz Hastanesi yok. İkinci ve daha önemli 
sahtecilik karinesi. 7. sırada Deniz Yüzbaşı Umut Ahmet Tarakçı. Mayın Filosu 
Komutanlığına bağlı olarak görevlendirilmiş kişi gözüküyor. Size, müvekkilimizin 
ifadesinin ekinde takdim ettiği Erdek Asliye Hukuk Mahkemesi kararı çok önemli 
çünkü Umut Ahmet Tarakçı 2003 yılında yalnızca Ahmet Tarakçı. Umut adını 2009 
yılında Erdek Asliye Hukuk Mahkemesi kararı ile alıyor. Yani bu biraz önce Sayın 
Hakimimizin sorduğu gibi birtakım şifreleme, birtakım gizleme metotları ile 
açıklanabilecek bir hatada değil. Burada apaçık, bu sahte belgeyi üreten çete, 
önlerine hangi isim gelirse yazdıkları için bu kişinin asıl adının ne olduğunu da 
bilemedikleri için, bu isim değişikliğini kontrol edemedikleri için 2009 yılındaki adını 
esas almak zorunda kalmışlar. Ancak tekrar ediyorum Erdek Asliye Hukuk 
Mahkemesinin 2009 yılındaki kararı bu belgenin sahteliğini apaçık ortaya koyuyor. Bu 
Ek-H belgesinin bir başka özelliği daha var. Bu belge, güya sahte belge ama biz 
iddianameyi esas alalım, Hakan Çelikcan tarafından oluşturulmuş ve daha sonra yine 
Hakan Çelikcan tarafından kaydedilmiş. İddia bu. Bu belge, diğer birçok belgenin 
aksine hiçbir 3’üncü kişiye gönderilmemiş. Yani adeta Hakan Çelikcan bunu kendi 
düşünmüş ve kendisi kaydetmiş. Bunu okuyan, çıktı alan, kaydeden, gören bir 3’üncü 
kişi yok. Bu nedenle, bu belgeden müvekkilimizin veya bu iddia edilen sanıklardan bir 
başkasının haberdar olması da mümkün değil. Zaten iddianamenin, pardon 
iddianamenin 197. sayfasında 6 nolu bölüme baktığınız zaman çok ilginç. Diğer 10 
çalışma grubunun 9’unda ilgili kişilerin görevlerini yaptıkları tespit edilmiştir ibaresi 
var. Bu 6 nolu bölümde, yani müvekkilimizin güya çalışma grubu başkanı olduğu 
iddia edilen bölümde ise bu ibare yok. Yani Hakan Çelikcan’dan bu belge dışarı 
çıkmadığı için bu sahte belgeyi üretenler dahil bunu teslim etmişler, burada 3’üncü 
kişiye bunu aksetmediğini tespit etmişler. Son olarak, yine bir sahte belge ama 
Emniyetin tutumunu göstermesi bakımından bunu söylemek zorundayız. Meşhur 
amiraller listesi. Şimdi efendim bu amiraller listesinde güya darbe sonrası Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin işte yeniden yapılanması falan, kim nereye gelecek, kimler 
gönderilecek, kimlerin ilişiği kesilecek bunlar yazılmış. Biz bir yandan, bir başka sahte 
belgede grup başkanı olarak nitelendirilirken, amiraller listesinde 2004 yılından sonra 
yokuz. Yani biz 2000-2001, 2001-2002, 2003-2004 yıllarında varız ama 2004-2004 
yılları arasında yokuz. Oysa eğer böyle bir darbe planı yapılsaydı, bize bunun grup 
başkanı olduğumuza göre bunda herhalde daha başta bir rol almamız gerekirdi. 
Ancak görülüyor ki 2004 yılından sonra bize bu rol verilmemiş. Önemli değil, bu belge 



sahte zaten. Ancak burada önemli olan Emniyetin tutumu. Tespit tutanağını 
incelediğiniz zaman 03.04.2011 tarihli Gölcük’ten elde edilen belgelere ilişkin tespit 
tutanağının ele geçirildiği, incelediğiniz zaman deniyor ki bizi suçlamak için, Mehmet 
Otuzbiroğlu da 2000 ile 2004 yılları arasında bu belge içinde gözükmektedir. Bu çok 
ayıp bir şey. Bu zaten 2003 yılında oluşturulmuş bir belge. Biz zaten görevdeyiz. 
2004 yılında biz yine görevdeyiz. Eğer bu olaylar olmasaydı bizim müvekkilimiz 
önümüzdeki şurada belki de Donanma Komutanı olacaktı. Ama Emniyet sırf bizim 
adımızı, başka hiçbir delil olmadığı için, başka hiçbir belge olmadığı için sırf bizim 
adımızı bu dosyada bir yerde çıktısı olsun diye, ismimiz bir yerde gözüksün diye 
2000 ile 2004 yılları arasında bu listede var demek zorunda kalmıştır. Efendim bizde 
tekrar tahliye talebinde bulunmak için vaktinizi almak istemiyoruz. Sorgumuz 
tamamlandı. Bizde tahliyemizi talep ediyoruz Sayın Mahkemenizden. Burada bir şeyi 
belirtmek istiyoruz. Siz bizimle ilgili tutuklama kararını uzatma kararlarınızda devamlı 
olarak yeni bir delil ile çıkmadığını söylüyorsunuz. Oysa Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesinin pek çok kararı var ama 2 önemli kararını ben söyleyeyim. Labita ve 
Vişko kararları. Biz tutuklama gerekçemizi izah etmek zorunda değiliz. Bizim neden 
tutukluluğumuzun devam ettiğini, sizin her defasında ayrıca açıklamanız gerekiyor. 
Biz neden tutukluyuz hala anlayamıyoruz. Ara kararlarınıza bakıyoruz. Ara 
kararlarınızda toplanacak bir delil yok bizimle ilgili. Bütün ara kararlarınız Deniz 
Kuvvetlerine, kuvvet komutanlıklarına, resmi kurumlara yazılan yazılar. Herhangi bir 
yerde yeni bir delil aramıyorsunuz. Bizim müvekkilimizin tesir edebileceği birimlere 
ilişkin bir delil aramıyorsunuz. Diğer yandan, zaten dosya içinde bizimle ilgili kuvvetli 
bir şüphede yok. Bunu deminden beri ortaya koyduk. Sürekli olarak sahte belgeler 
var. Bu çerçevede biz özellikle Değerli Üyelerimizden bir şey rica ediyoruz. Lütfen 
bize soru sorun. Yani biz bir gölge boksu yaptığımızı hissediyoruz. Yani bize bir 
suçlama var ama biz bu suçlamayı bilmeden kendimizi sahte belgeler üzerinden 
açıklamaya çalışıyoruz. Sayın Üründü, Sayın Peksak, Değerli Üyelerimiz, Sayın 
Savcım bize lütfen soru sorsunlar. Bunu herhangi bir serzenişte bulunmak için 
söylemiyorum. Anlamak istiyoruz biz durumumuzu. Yani sizin bu olaya nasıl 
baktığınızı görmek istiyoruz. Biz bu sahte belgelerden başka hiçbir belge bulamadık. 
Bunlarda bizi suçlayacak bir şey yok. Biz neden tutukluyuz, neden 4 aydan beri 
Türkiye Cumhuriyetinin Kuzey Deniz Saha Komutanı tutuklu. Bu acı bir şey. Lütfen 
tahliyemizi talep ediyoruz. Ama tekrar söylüyorum, biz sorularınızı da bekliyoruz. 
Saygılar efendim.” 

Mahkeme Başkanı:”Peki soru sormak isteyen var mı?” 
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Ben sorabilir miyim Başkanım?” 
Mahkeme Başkanı:”Buyurun.” 
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Öncelikle Avukat Bey, soru sormak sadece 

Üyelere mahsus bir şey değil, Mahkemenin görevi. İsteyen sorar, isteyen sormaz. 
Yoksa yani isim olarak Üründü ile Peksak şeklinde bir sınırlandırma yapılmaması 
gerektiğini düşünüyorum. Onu belirteyim. Şimdi daha önceki, biraz önce savunmasını 
yapan gerek sanık, gerekse sanık müdafii ve yine sizin müdafiiniz, yani ele geçirildiği 
iddia edilen belgelerin Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde bulunan bir çete tarafından 
veyahut da bir oluşum tarafından sahte olarak üretildiğinden bahsedildi. Şimdi bu 
plan semineri kapsamında bilgi toplama noktasında, yasal mevzuat çerçevesinde il 
güvenlik koordine toplantılarının yapıldığı, bundan MİT’ten, EMASYA kapsamında 
yine çeşitli yasal yollar ile bilgiler elde edildiği, jandarmadan, Emniyet İstihbarattan 
bilgiler derlenmek sureti ile bir yani somut verilerin elde edilebildiğinden bahsedildi. 
Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri gibi dünyada belirli bir derecede büyüklüğü noktasında, 
belirli bir güce de sahip olan bir silahlı kuvvetlerde, yani dışarıdan bir MİT veya 



istihbarat, Emniyet İstihbarat hususunda her türlü şeyde bilgi toplayabilme imkanı var 
iken, böyle kendisi içerisinde oluşmuş olabilecek bir oluşumdan habersiz mi kalıyor? 
Yani veyahut da bunu bulmaktan aciz mi?” 

Sanık Mehmet Otuzbiroğlu:“Türk Silahlı Kuvvetlerinin kendi içinde kendi 
personelini takip edecek, izleyecek bir istihbarat kuruluşu yoktur.” 

Üye Hakim Ali Efendi Peksak:“Ben izleme şeklinde demedim. Yani veyahut da 
takip etme noktasında da değil. Yani eğer olumsuz bir çalışma veyahut da bu şekliyle 
aleyhte bir işte sahte belge üretme veyahut da böyle en kaba ifade ile işte pusu kurup 
böyle belgeler üretiliyorsa ve nihayetinde Milli İstihbarat Teşkilatı da nihayette yani 
adı üstünde Milli İstihbarat, bu oluşumlardan habersiz mi? Hadi, Türk Silahlı 
Kuvvetleri kendisi haberdar olmadı da. Bu tür şeylerden, bu veriler elde edilemez mi? 
Veyahut da bunun ortaya çıkarılabilmesi için herhangi bir çalışma, sizde halen şuan, 
işte muvazzaf, en üst rütbelere ulaşmış bir insansınız. Yani, bir çeteden de 
bahsedildiğine göre bunun bulunabilmesi için ne yapmaktasınız veya ne 
yapılmakta?” 

Sanık Mehmet Otuzbiroğlu:“Ne yapıldığını bilemiyorum. Şu anda bizim bu 
duruma düşmemiz, personelimizi çok güvendiğimiz birbirimizi sadık, birbirimizi daima 
destekleyen, emir komuta zincirine bağlı insanlar olmamızdır. Dolayısı ile biz içimizde 
çürük insanların olabileceğini değerlendirmiyoruz. Bundan sonra var ise de ortaya 
çıktığı takdirde haklarında işlem yapılabilir. Ama bu konuda herhangi bir çaba bugüne 
kadar harcanmamıştır. Bildiğim kadarıyla.” 

Üye Hakim Ali Efendi Peksak:“Tamam Başkanım.” 
Mahkeme Başkanı:“Mikrofonu açalım.” 
Bir kısım sanıkların müdafii Av. Şule Nazlıoğlu Erol:“Yarın müvekkilimin sırası 

geldiğinde bunu açıklayacaktım, ama madem sordunuz. O çetenin varlığını Edirne, 
Tekirdağ Cumhuriyet Savcılığı bulmuş. Soruşturmayı da yapmış. Beşiktaş Adliyesine 
göndermiş. Ben şimdi bu numarayı veriyorum. Lütfen, bu numarayla ilgili hazırlık 
dosyasını getirtip bakın. Bende merak ediyorum. Çünkü balyoz dosyasının da orada 
hazırlandığı iddia ediliyor burada. Söylüyorum, kaç arkadaşım şu? Tekirdağ 
Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2010/874 hayır şu üstte ne yazıyor? Soruşturma No.su 
2010/8735 Esas, Karar no:2010/874, 21.12.2010 tarihli yetkisizlik kararıyla, İstanbul 
Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Yetkili Mahkemeye Başsavcılığa gönderilmiş. Burada 
bir çetenin olduğunu Tekirdağ Cumhuriyet Savcısı almış ifadeleri, bir şeylerde 
çıkartmış. Ama geldiği tarihten bu tarafa bu soruşturmadan hiç iz yok, haber yok. O 
zaman ben sizi bilgilendiriyorum, Sayın Başkan. Lütfen bu soruşturmayı şey yapın, 
çağırttırın evraklarını ve bakın. Çünkü bu gazetede balyoz soruşturmasının da bu 
şahıslar tarafından oluşturulduğu söyleniyor. Kimlerin olduğu belli. Ama ben o isimleri 
söylemeyeceğim. Lütfen siz hazırlık soruşturmasını getirtin ve bakın lütfen. 
Söyleyeceklerim bu kadar efendim. Arz ettim.” 

Mahkeme Başkanı:“2010’a” 
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:“Bir kez daha tekrarlayabilir misiniz? 
Mahkeme Başkanı:“2010/8735 soruşturma numarası değil mi? Tekirdağ’ın.” 
Av. İhsan Nuri Tezel:“Efendim, soruşturma numarası 2010/8735.” 
Mahkeme Başkanı:“8735.” 
Av. İhsan Nuri Tezel:“Karar numarası 2010/874 Tekirdağ Cumhuriyet 

Başsavcılığı.” 
Bir kısım sanıkların müdafii Av. Şule Nazlıoğlu Erol:“Yetkisizlik karar numarası 

bununla birlikte Beşiktaş Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir.” 
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:“21.12’de çıkan bir karar değil mi?” 



Bir kısım sanıkların müdafii Av. Şule Nazılıoğlu Erol:“Evet efendim. 21.12 değil 
mi? Benim gözlüklerim müsait değil. O nedenle şey yapamıyorum. İsterseniz bu 
gazeteyi size verebilirim. Burada var. Ben bunu hemen veriyorum size.” 

Mahkeme Başkanı:“O sayfanın fotokopisini de verebilirsiniz.” 
Bir kısım sanıkların müdafii Av. Şule Nazlıoğlu Erol:“Bakın. Şurada, hemen 

şurada geç. Fotokopiyi çek getir. Belgeyi artık bu soruşturma evraklarının.” 
Mahkeme Başkanı:“Sonucunu sorarız, ne yapılıyor.” 
Bir kısım sanıkların müdafii Av. Şule Nazlıoğlu Erol:“Hayır. Orada birilerinin 

ifadeleri alınmış Sayın Başkanım. O kişiler bunları söylüyorlar. Şunlar, şunlar, şunlar 
yaptı. Bu balyoz soruşturması da burada hazırlandı şeklinde bir iddiaları var. 
Gerçekten bu insanlara yazık. Eğer ki, böyle bir ki herhalde bir Savcıda doğru 
oturduğu yerde böyle, bu kadar tehlikeli bir soruşturmayı da yapmaz diye 
düşünüyorum. Demek ki elinde bir takım belge ve bilgiler, deliller geçirdi ki bunu 
yapma cesaretini gösterdi. Tekirdağ Savcısı diye düşünüyorum.” 

Mahkeme Başkanı:“Buyurun Hakim Bey.” 
Üye Hakim Murat Üründü:“Gölcük donanma komutanlığında yapılan aramada 

ele geçirildiği iddia edilen dokümanlar var. İncelediniz mi? İnceleme fırsatınız oldu 
mu?” 

Sanık Mehmet Otuzbiroğlu:“İnceledim.” 
Üye Hakim Murat Üründü:“Şimdi. Bu belgelerin içerisinde sıkıyönetim ilanı 

konulu bilgi notu olduğu iddia ediliyor. Bilgisayardaki ismi de sıkıyönetim teşkilat ismi 
verilmiş, Word belgesi bu şekilde. İsim olarak da N. Selçuk Güneri Deniz Kurmay 
Yüzbaşı, Proje Subayı şeklinde bir belge düzenlenmiş. İşte 1. Ordu Komutanlığı 
Heyeti ile yapılan koordinasyon toplantısı sonucunda ekteki teşkilat yapısı, taslak, 
belirtilen sıkıyönetim komutanlıklarının kurulmasına ilişkin çalışmalara başlanmıştır. 
Bahse konu çalışma, Şube Müdürü seviyesinde yürütülmekte olup, tüm detaylarına 
nüfuz edilememektedir. Üç, taslak çalışma kapsamında a.) Çanakkale bölgesinde 
teşkilatta Tuğamiral Mehmet Otuzbiroğlu’nun sıkıyönetim komutan yardımcısı olarak 
görevlendirilmeyeceği ve İstanbul bölgesinde herhangi bir deniz kuvvetleri 
komutanlığı mensubuna, komutanlık veya komutan yardımcılığı görevi verilmeyeceği 
tespit edilmiştir. Arz ederim şeklinde bir belge var. Öncelikle bu Selçuk Güneri isimli 
kişiyi tanıyor musunuz siz?” 

Sanık Mehmet Otuzbiroğlu:“Selçuk Güneri’yi tanıyorum. 2004-2005 yılı 
personel başkanıyken benim yanımda şube müdürüydü. Ama ondan evvel 
tanımıyorum. Selçuk Güneri Deniz Kurmay Yüzbaşı, Ocak 2003 bu tabi dijital bir veri. 
O tarihte Deniz Kurmay Yarbay rütbesi yüzbaşı yazıyor.” 

Üye Hakim Murat Üründü:“Evet.” 
Sanık Mehmet Otuzbiroğlu:“Şu anda bakıyorum. Tuğamiral Mehmet 

Otuzbiroğlu ben o sırada Tümamiralim.” 
Üye Hakim Murat Üründü:“Evet.” 
Sanık Mehmet Otuzbiroğlu:“Üstelikte diyorlar ki, sıkıyönetim komutan 

yardımcısı olarak görevlendirilmeyecek. O zaman lehime bir delil. Beni bu görevden 
affediyorlar. Ben bunu böyle değerlendiriyorum. Hatta İstanbul’da görevli bütün deniz 
kuvvetleri mensupları da komutan ve komutan yardımcılığı görevinden vareste 
tutuluyor. Buda lehte herhalde, bizim arkadaşlarımız için.” 

Üye Hakim Murat Üründü:“Biz zaten aleyhinize veya lehinize demiyoruz. 
Sanık Mehmet Otuzbiroğlu:“O şekilde değerlendiriyorum.” 
Üye Hakim Murat Üründü:”Biz Mahkeme olarak, Mahkeme olarak aleyhinize 

ve lehinize dikkate almak zorundayız.” 
Sanık Mehmet Otuzbiroğlu:“Evet. Bende.” 



Üye Hakim Murat Üründü:“Onun için soruyorum yani.” 
Sanık Mehmet Otuzbiroğlu:“Bende o bakımdan arz ettim.” 
Üye Hakim Murat Üründü:“Tamam Başkanım.” 
Mahkeme Başkanı:“Mikrofonu verelim.” 
Sanık Recep Rıfkı Durusoy:“71 numaralı sanık Recep Rıfkı Durusoy. Sayın 

Başkanım, Üye Hakim Sayın Ali Efendi Peksak, çok yerinde doğru bir soru sordular 
korgeneralimize. Mümkünse Mahkemenizden aynı soruyu Genelkurmay 
Başkanlığı’na, Milli İstihbarat Teşkilatına ve Emniyet Genel Müdürlüğüne, Jandarma 
Genel Komutanlığı’na sorulmasını talep ediyorum. Yani soru şu; bir çeteden 
bahsediliyor. Bu çetenin ortaya çıkarılması için bugüne kadar ne yaptılar, bugünden 
sonra ne yapacaklar? Teşekkür ederim efendim.” 

Mahkeme Başkanı:“Peki. Evet, savunmanız tamamlanmıştır. Soru sormak 
isteyen var mıydı? Ben göremedim. Buyurun Avukat Bey.” 

Avukat Metin Aslan:”Sayın Başkanım. Ben biraz önceki beyanımla ilgili bir 
açıklık getirmek isterim. Sayın Üyemiz yanlış anlamasın. Ben özel olarak bir şey 
demek istemedim. Genelde soruları hep iki Üyemiz sorduğu için o beyanda 
bulundum. Yoksa kurusa bakmayın. Yani, ben tabi ki Mahkeme sorar soruyu ve 
nitekim sorulan sorularda müvekkilimizin bu olayda hakikaten bir eylemi 
bulunmadığını ortaya koyuyor. Sayın Peksak’ın sorduğu soru gerçekten de 
müvekkilimizin cevaplayacağı bir soru değil. Bu sorunun cevabı herhalde 
Genelkurmay ve İçişleri Bakanlığı’nda bulunabilecek. Teşekkür ederim efendim.” 

Mahkeme Başkanı:“Başka sorusu olan yok. Buyurun yerinize geçebilirsiniz. 
Savunmanız tamamlanmıştır. Hasan Hoşgit. Evet. Sizde CMK 147 ve 191 maddesi 
haklarınız biliyorsunuz. Okuduk daha önceki aşamalarda.” 

Sanık Hasan Hoşgit:“Evet.” 
Mahkeme Başkanı:“Müdafiiniz hazır mı?” 
Sanık Hasan Hoşgit:“Hazır.” 
Mahkeme Başkanı:“Buyurun savunmanızı yapabilirsiniz.” 
Sanık Hasan Hoşgit:“Sayın Başkan, Değerli Üyeler, Sayın Savcı. Ben İddia 

Makamınca hazırlanan iddianame ile 96 numaralı sanık durumuna düşürülen Emekli 
Tuğamiral Hasan Haşgit’im. 2003 yılı Ağustos ayında emekli oldum. Tekrar 
ediyorum. 2003 yılının Ağustos ayında emekli oldum. Huzurda yüzüme okunan 
iddianameyi kabul etmiyorum. Reddediyorum. İddiaların sahte olduğunu, yüzlerce 
örnekçe, örnekle açıkça ortaya koyan, başta Sayın Özden Örnek olmak üzere, tüm 
komutanların savunmalarına ve saygı değer avukatlarımızın bilimse ve hukuksal 
savunma ve ifadelerine aynen iştirak ediyorum. Atılı suç ile ilgili sorumluluğum yoktur. 
Savunmamı yazılı ve geniş bir şekilde daha sonra takdim edeceğim. Şu anda ilave, 
ekleyeceklerim vardır. Ben 1. Ordu plan seminerine katılmadım. Plan seminerinin 
varlığından dahi haberdar değildim. Benim ismim sözde balyoz ve sözde suga 
planlarında da yok. Benim ismim sadece, sahte olduğu açıkça kanıtlanan, kimler 
tarafından, hangi bilgisayarda yazıldığı belli olmayan, bir CD’nin çıktıları içinde yer 
alan, donanma komutanlığı’nca hazırlandığı ileri sürülen dijital bir belge, bilgi notunun 
sadece imzasız 2 adet ekinde geçmektedir. Bunlar bilgi notunun EK-B’sinde bulunan 
çalışma guruplarında 7. Grup başkanı olarak ve EK-C’sinde 2003 yılının deniz 
kuvvetleri komutanlığı amirallerinin bulunduğu listenin, ne olduğu delillerle açık olarak 
ortaya konulamayan, hassas personel listesi olarak nitelendirilmesi ve adımın 
karşısında artı işaretinin bulunmasıdır. Sayın Başkan, Değerli Üyeler. Yansıdaki 
belge 11 numaralı CD içinde yer alan 2002-2003 / Dz. K.K./Bilgi notu / EK-B.doc 
dosyasıdır. Bu belge aynı zamanda 23. Klasör, sayfa 43 ve 45 arasında yer alan, 
bilgi notu EK-B çalışma grupları görev bölümlü isimli dijital belgedir. Üç sayfadır. 



İkinci sayfasında 7. Grup Başkanı olarak ismim yazılmış, grup personeli olarak 2 kişi 
isimlendirilmiş, görev olarak da Akdeniz bölgesi müzahir subay, astsubay listelerinin 
hazırlanması olarak belirtilmiştir. Bahse konu bilgi notunu ben hazırlamadım. 
Görmedim. Bana tebliğ edilmemiştir. Bana ait bir eşya, dosya veya bir diğer yerde 
bulunmamıştır. Benim ile bilgi notu arasında bir illiyet bağı ortaya konulmamıştır. 
Benim ile ilgili herhangi bir eylem ilişkisi de yoktur. Bunların dışında hiçbir yerde, 
viyografı değiştirelim lütfen. Bir daha geçelim. Bunların dışında hiçbir yerde bana ait 
bir imza, paraf, bir fiziki unsur, parmak izi yoktur. Bu kapsamda, bana herhangi bir 
görev verildiğine, benim verilen bir görevi kabul ettiğime dair hiçbir belge olmadığı 
gibi bir yazılı veya sözlü beyanımda yoktur. Esasen askeri yazışma kurallarına aykırı 
çalışma grupları belgesinin imza bloğu altında herhangi bir imza da yoktur. Bunun 
sahte olmasının yanında bir belge, bir kanıt olarak kabul edilmesi de hukuken 
imkansızdır. Grup personeli ile ilişkilendirilebilecek bir olgu, bulguda yoktur. 
Hazırladıkları iddia edilen belgelerin, bilgi notlarının hiçbirisinde dijital veri yollarında 
benimle irtibatlandırılabilecek şekilde ismim yer almamaktadır. Hal böyle iken, tüm 
sahte belgeler ile şahsım ile illiyet bağı kurmak ve grup personeli görevlerinin 
yapmış, dolayısıyla başkanı da suçludur şeklinde, hiçbir delil olmadan, varsayıma 
dayalı suç isnadında bulunmak, ceza hukuku ilkelerine olduğu kadar Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesinin 5. Maddesine de aykırıdır. Bugüne kadar yapılan 
savunmalarda ifade edilen bilgi ve belgelerle yüzlerce sahtelik ortaya konulmuştur. 
Özellikle davanın hemen hemen teşkilini, temelini teşkil eden, meşhur 11 numaralı 
CD’nin hem üzerine yazılan yazıların, hem de içeriğinin sahteliği apaçık olarak ortaya 
çıkmıştır. Yani bu CD hem içi, hem dışı ile sahtedir. Amiral listesinde adımın yanında 
artı işareti olması konusunda iddia olunan ifadelerde suç unsuru nedir? Ortaya 
konmamıştır. Artı işareti ile gösterilmek suç mudur? 2010/185 soruşturma numarası 
ile başlanan bu yargılamada, gerek ortaya konulan iddianame ve gerekse bugüne 
kadar geçen yargılama sürece içerisinde, avukatlarımızın savunma ve ifadelerinden 
ortaya çıkan sonuç şudur. Bu davada temel hukuk prensiplerinden, soruşturmanın 
gizliliği prensibi, masumiyet karinesi, doğal Hakim prensibi, kutsal savunma hakkı 
prensibi, adil yargılama prensibi, Anayasanın 10. maddesi eşitlik ilkesi, silahların 
denkliği ilkesi, şüpheden sanığın yararlanma ilkesi maalesef dikkate alınmamaktadır. 
Soruşturma aşamasında benim ifadem talimat ile İzmir’de 27 Mayıs 2010 günü 
alındı. Ben daha önce tutuklanmadım. Hakkımda herhangi bir yakalama kararı da 
çıkartılmadı. Tutuklama kriterinizin de ne olduğunu anlamış değilim. Kül halindeki 
değerlendirmeler ile 11 Şubat 2011 günü huzurda bulunan 163 kişi külliyen 
tutuklandık. Tutuklanmamıza gerekçe olarak gösterilen Gölcük’ten elde edilmiş dijital 
belgelerin, bilirkişi raporu ile adli bilişim kriterlerine uygun olarak sahteliği 
belgelenmiştir. Bu belgeler içinde dahi ismimin geçtiği öncekilerden farklı hiçbir belge 
ortaya konulmamıştır. Sayın Başkan, Değerli Üyeler. 11 Şubat 2011 Cuma günü, 
haksız olarak tutuklandığımız inancındayım. 130 gündür Silivri Kapalı Cezaevinde 
tutuklu bulunmaktayım. Bu durum artık bir ızdıraba, bir zulme dönüşmüş durumdadır. 
Beratıma ve tahliyeme karar verilmesi ile bu zulmün sona erdirilmesini talep ederim. 
Arz ederim.” 

Mahkeme Başkanı:“Nüfus ve adli sicil kaydınızı okuyorum. Hasan Hoşgit, 
Ahmet oğlu, Nuriye’den olma 01.01.1950 doğumlu. Bursa İli Yıldırım İlçesi, Hacı 
Seyfettin nüfusuna kayıtlı.” 

Sanık Hasan Hoşgit:“Evet.” 
Mahkeme Başkanı:“Size mi ait? Adli sicil kaydınızda ilam yok. Klasör 79, Dizi 

30-65 arasında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığında alınan ifadeniz mevcut. Az öncede 
değindiniz. İfadenizi hatırlıyor musunuz? Verdiğiniz ifadeyi tam olarak.” 



Sanık Hasan Hoşgit:“Evet. Hatırlıyorum efendim.” 
Mahkeme Başkanı:“Kabul ediyor musunuz ifadenizi? Kabul ediyorsunuz.” 
Sanık Hasan Hoşgit:“36 sayfa zannederim.” 
Mahkeme Başkanı:“Evet. 30-65 tam 36 sayfa.” 
Sanık Hasan Hoşgit:“Kabul ediyorum efendim.” 
Mahkeme Başkanı:“Evet. Sanık müdafiinden savunmaya ilave edeceği bir 

husus olup olmadığı soruldu.” 
Sanıklar Hasan Hoşgit ve Hüseyin Hoşgit müdafii Av. Hakan Coşkuner:“ 

Efendim, Hasan Hoşgit ve Hüseyin Hoşgit’in beraber müdafisiyiz. Dilerseniz, takdir 
edersiniz beraber kül halinde savunmamızı yaparız. Hasan Hoşgit, Hüseyin Hoşgit’in 
beyanlarının akabinde. Dilerseniz şimdi de yapabilirim sanıktan.” 

Mahkeme Başkanı:“Peki. Beraber yapın. Hüseyin Hoşgit’in savunmasını da 
bitirelim o zaman. Soru sormak isteyen var mı? Mikrofonu götürün.” 

Sanık Dursun Çiçek:“Sayın Komutanıma bir soru sormak istiyorum. Bu 
listelerin hazırlanmasında görevlendirildiği iddia edilen Ertuğrul Uçar ve Dursun Çiçek 
İskenderun’da görevli birliklerde görevli. Mersin’deki Akdeniz Bölge Komutanı 
İskenderun’daki birliklerle bir emir komuta ilişkisi, bir görev ilişkisi var mıdır?” 

Sanık Hasan Hoşgit:“Dursun Çiçek ve Ertuğrul Uçar, İskenderun Üst 
komutanlığı bağlısı birliklerde görev yapmaktadırlar. Ben o tarihte Akdeniz Bölge 
Komutanıyım. Arada hiçbir emitö, emir komuta münasebeti yoktur. Ben o tarihe 
kadarda Dursun Çiçek’in ismini duydum. Ancak kendisini ve diğer arkadaş Ertuğrul 
Uçar’ı hiç göremedim. Kendilerini daha sonra 2005 veya 2006 yılında olduğunu 
zannediyorum. İzmir bölgesinde işte arkadaş Dursun Çiçek’tir diye tanıştırdıklarında 
anladım. Bir de kendisi Dursun Çiçek, zannediyorum 2004 yılında ben bir İskenderun 
ziyaretim sırasında orada bulunan bir kampta tanıştırıldığımızı bana söyledi. Ama 
ben kendisini hiç hatırlamıyorum. Hiçbir komuta, kontrol ilişkisi yoktur. İki komutanlık 
arasında.” 

Sanık Dursun Çiçek:“İkinci sorum. Bu sahte belge üreten çete hakkında, 16 
Aralık 2010 tarihinde başlayan duruşmalardan itibaren 10. Ağır Ceza Mahkemesine 
herhangi bir talepte, suç duyurusunda bulundunuz mu? Bu konuda Mahkemenin bir 
karar verdiğine şahit oldunuz mu? Teşekkür ederim.” 
 Mahkeme Başkanı:“Evet.” 
 Sanık Hasan Hoşgit:“Hayır. Herhangi bir suç duyurusunda bulunmadım. Bir 
kararına da şahit olmadım.” 
 Mahkeme Başkanı:“Peki. Hüseyin Hoşgit. Sizin savunmanız tamamlanmıştır 
Hasan Hoşgit. Hüseyin Hoşgit’in savunmasını alacağız. Evet. CMK 147 ve 191. 
maddedeki haklarınızı biliyorsunuz.” 
 Sanık Hüseyin Hoşgit:“Evet.” 

Mahkeme Başkanı:“Buyurun savunmanızı yapınız. Müdafiiniz hazır.” 
Sanık Hüseyin Hoşgit:”Sayın Başkan, Değerli Üyeler. Bir İngiliz Yargıç 

mahkemelerin varlığı bir ülkede adaletin var olduğu anlamına gelmez. Sadece 
adaletin var olabilmesi için şans yaratır diyor. Sayın Başkan, Değerli Üyeler. Bu güzel 
sözler bizim ülkemizdeki adalete uyuyor mu? Bugüne kadar gerek sanıkların, 
gerekse sanık müdafilerinin yaptığı savunmalar karşısında çöken bir iddianameye 
rağmen yargılamaya tutuklu olarak devam edilmesinin, hiçbir hukuki ve fiili gerekçesi 
kalmamıştır. Kalan sadece yaralanan vicdanlarımız, örselenen adalet duygusu ve 
infaza dönüşen tutuklanmamızdır. Ben 1. Ordu plan seminerine katılmadım. Sözde 
balyoz planında ismimde yok. 27 Mayıs 2010 tarihinde İzmir’de Cumhuriyet 
Savcısına ifade verene kadar ne seminerden, ne sözde balyoz planından ve nede 
sözde suga planlarının varlığından haberdar değildim. İsmim sahteliği ispatlanan 11 



nolu CD içinden çıkan sözde suga planı ve bir bilgi notunun EK-B’sinde bulunan 
imzasız çalışma grupları listesinde geçmektedir. İsmim buraya iradem dışında 
yazılmıştır. Bunları da kimin yazdığını bilmiyorum. 17 Mart günü yapılmaya başlayan, 
bana gelinceye kadar 95 sanığın ve sanık müdafilerinin yaptıkları savunmalarda, 
iddianamedeki iddiaların kanıtsız ve doğru olmadığı, 11 nolu CD içinde yer alan 
sözde balyoz ve sözde suga planlarının sahteliği verilen birçok örnekle ortaya kondu. 
Bunların üzerine benim diyeceğim, ortaya konan sahteciliği bir daha vurgulamaktan 
öteye gidemez. Yapılan tüm savunmalara aynen katılıyorum. Savcılıkta verdiğim 
ifademin de arkasındayım. Sahte 11 nolu CD’de yer alan sözde suga planı içinde 
ismimin geçtiği düzmece listelere dayanılarak, iddianamede şahsıma yüklenilmeye 
çalışılan suçla hiçbir ilgim yoktur. Tarafıma yöneltilen suçlama, niteliği belli olmayan 
ve benimle hiçbir ilgisi bulunmayan, imzasız, sahte yazıları üreten bir çete tarafından 
düzenlenmiş, dijital kayıtlarda yer alan sanal, imzasız yazılardan ibarettir. Bu imzasız 
yazılar ile aramda bir illiyet bağı kurulamaz. Nereden çıkarsa çıksın, ne çıkarsa çıksın 
beni bağlamaz ve ilgilendirmez. Bu imzasız yazıların hiçbirinde bana ait bir imza, 
paraf, fiziki unsur ve parmak izi yoktur. Bu imzasız yazıları ne hazırladım, nede 
hazırlatılması için kimseye emir verdim. Bu kapsamda bana herhangi bir görev 
verildiğine, benim verilen bir görevi kabul ettiğime dair hiçbir gerçek belge olmadığı 
gibi bir yazılı veya sözlü beyanım veya emrimde yoktur. Hakkımda suç şüphesine 
dayanak teşkil edecek bir delil veya olgu mevcut değildir. İddia Makamınca da 
şimdiye kadar hakkımda somut hiçbir delil ortaya konulamamıştır, konulamayacaktır 
da. Savcıların bilirkişi raporlarından lehte ilgileri iddianameye almamaları ve doğruları 
örtme, saklama çabaları da savunma hazırlamamı engellemiş ve engellemektedir. 
Varsayıma dayalı suç isnadında bulunulması ceza hukuku temel ilkelerini olduğu 
kadar, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 5. maddesine de aykırıdır. Ayrıca 
tutuklanmama Mahkemenizce gerekçe gösterilen Gölcük'ten elde edilmiş dijital, 
imzasız yazıların bilirkişi raporu ile adli bilişim kriterlerine uygun olarak sahteliği de 
belgelenmiştir. Olumsuz bir şeyin kanıtlanması hiç kimseden istenemez. 
Mahkemenizin ilgilendiği iddianamede tarafıma yüklenilmeye çalışılan suçla uzaktan 
yakından bir ilişkim olduğunu siz kanıtlayınız. Sayın Başkan, Değerli Üyeler. Hukuk; 
bir masumun bir gün tutulu kalması, binlerce suçlunun sokakta dolaşmasından daha 
kötüdür diyor. 11 Şubat 2011 gününden beri haksız olarak tutuklandığımız ve tüm 
sanıklar gibi benimde haklarıma hiç saygı göstermediğiniz inancındayım. Yaptığınız 
bu haksızlıklar nasıl unutulacak? Ruhumuzda açtığınız derin yaralar nasıl iyileşecek? 
Bunları hiç düşünüyor musunuz? Savcılık ifademde de belirttiğim gibi hakkımda 
iddianamede üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyor, reddediyorum. Daha tafsilatlı 
savunmamı bilahare Mahkemenize sunacağım. Beraatıma karar verilmesini 
Mahkemenizden talep ediyorum.” 

Mahkeme Başkanı:”Nüfus adli sicil kaydınızı okuyorum. Hüseyin Hoşgit, 
Ahmet oğlu, Nuriye’den olma, 01.01.1950 doğumlu. Bursa ili, Yıldırım ilçesi, Hacı 
Seyfettin nüfusuna kayıtlı. Size mi ait?” 

Sanık Hüseyin Hoşgit:”Doğrudur.” 
Mahkeme Başkanı:”Adli sicil kaydınızda ilam yok. Klasör 156, Dizi 34-71 

arasında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca alınmış ifadeniz mevcut.” 
Sanık Hüseyin Hoşgit:”Evet efendim.” 
Mahkeme Başkanı:”Kabul ediyor musunuz bu ifadenizi. Hatırlıyor musunuz? 
Sanık Hüseyin Hoşgit:”Evet efendim.” 
Mahkeme Başkanı:”Toplam 38 sayfadan ibaret kabul ediyorsunuz.” 
Sanık Hüseyin Hoşgit:”Evet.” 



Mahkeme Başkanı:”Peki. Evet sanıklar müdafiinden Hasan Hoşgit ve Hüseyin 
Hoşgit müdafiinden savunmalara ilave edeceği bir husus olup olmadığı soruldu.” 

Sanıklar Hasan Hoşgit ve Hüseyin Hoşgit müdafii Av. Hakan Coşkuner:"Var 
efendim.” 

Mahkeme Başkanı:”Buyurun.” 
Sanıklar Hasan Hoşgit ve Hüseyin Hoşgit müdafii Av. Hakan Coşkuner:" 

Hasan Hoşgit ve Hüseyin Hoşgit, vekaleten kül olarak beyanlarda bulunacağım. 
Efendim, seminer 5 Mart 2003 tarihinde yapılmıştır. Bu dönemde Hasan Hoşgit 
Akdeniz Donanma Bölge Komutanıdır. Hüseyin Hoşgit Ege Donanma Bölge 
Komutanıdır. Dünyanın ve Türkiye’nin gündemi Irak savaş hazırlığıdır. Hasan Hoşgit 
meşhur Mart Teskeresi öncesi dünyanın gözünün çevrildiği yerdedir. Mersin’de 
Akdeniz Bölge Komutanıdır. Hüseyin Hoşgit’te aynı hengame de dünyanın nabzının 
attığı yerde bölge komutanıdır. Seminer İstanbul’dadır. Komutanlar seminere 
katılmamıştır. Seminer konularından uzaktırlar. Küresel ve ülke menfaatleri için kritik 
bir görevdedirler. Seminerde OEYTS, mevcut hükümeti ıskat gibi tartışılsaydım 
herhalde darbe niyeti için bundan kötü zamanlama bulunmazdım. Seminerin maksadı 
ve dava delilleri ayrıntılı şekilde tartışılmıştır. Delil gösterilen kayıtlar çürütülmüştür. 
Hasan Hoşgit EK-C’de yanına artı konulan bir isimdir. Hüseyin Hoşgit’te EK-C’de 
yanına artı konulan bir isimdir. Bu ekler imzasızdır. Bilgi notları da tutarsız, imzasız 
ve anlamsızdır. Artılar dijital ortamdadır. Eğer bir artı işareti var ise, koyan kişi 
meçhuldür. Bu işaretleme doğru olsaydı bile anlamsız olacaktı. İddia olunan suç 
hükümeti cebren ıskata teşebbüstür. Hükümet cebren ıskat edilmemiştir. Hasan 
Hoşgit Ağustos 2003’te ve Hüseyin Hoşgit Ağustos 2004’te yaş kararları ile 
kendilerinin de söylediği gibi emekli edilmiştir. Gölcük'te ele geçtiği iddia olunan, aynı 
ama sonra tarihli belgeler temel alınsa olay daha da anlamsızdır. Bu tarihte hükümeti 
devirmekle suçlanacak müvekkiller emekli birer vatandaştır. Hükümeti cebren ıskat 
girişimi özel kastla işlenmelidir. Fiil şiddet kullanılarak olmalıdır. Suçun manevi 
unsuru ise kasttır. Bu kastı belirleyecek şey ise fiillerdir. İddianamede fiil 
gösterilmemiştir. İkiz komutanlardan bir delil ele geçirilmemiştir. Fiil ve delil olmadan 
suçlama üretilmiştir. Fiil ve delil olmadan failler uydurulmuştur. Ortadaki tek farazi 
delil artı işaretidir. Artı işaretini müvekkiller koymamıştır. Artı işareti mevcut ise fail 
belli değildir. Artı işareti konulması fiil ve delilde değildir. Faili meçhul bir artı işareti 
hukuken emarede değildir. Artı işaretini delil gören anlayış ancak niyet okumayla 
hareket edebilir. Niyet okuma, hukuk anlayışında ilmi değil siyasi bir yaklaşım 
olacaktır. İddianamede araştırma ve hukuki mantık yürütme tekniği de 
uygulanmamıştır. Tahkik değil itham vardır. İtham üzerine kurulan delil ve fiilsiz 
iddianamede Mahkemece kabul edilmesi çok büyük yanlıştır. Tarafımıza aksini dahi 
ispatlayacak vakalar ve deliller gösterilmemektedir. Sevk maddesi ve tutuklama 
gerekçeleri kapalıdır. Hükümeti ıskat suçu tek başına işlenemez. Eğer işleyecek 
olduğu düşünülen ordu ise, ordu resmi ve hukuki kurumdur. Ordunun kastı vardır 
şeklinde düşünülüyorsa, hukuk sistemimizde resmi bir kurumun toplu kastı 
öngörülmemiştir. Ordunun resmi vasfı hukuka uygunluk sebebidir. Ordu ceza kanunu 
anlamında bir örgüt değildir. Suç ve cezaların şahsiliği prensibi vardır. Ordu 
suçlanıyorsa ordunun tümü veya belli bir kesimi bir bir zan altında bırakılamaz. Bu 
anlayış kabile veya aşiretin hatasını tüm kabile bireylerinden cezalandırarak yönetilen 
feodal hukuk anlayışı olacaktır. Bu sebeple modern hukukta suç ve cezaların 
şahsiliği ilkesi vardır. Müvekkillerimde hükümeti cebren ıskat kastı yoktur. Bu şüpheyi 
doğuracak müvekkillerimin şahsi eylem, ilişki ve delilleri de bulunmamaktadır. 
Müvekkillerimin elinde bu gayeyi başaracak yasadışı ve yasal elverişli bir güçte 
olmamıştır. Belirtildiği gibi müvekkiller davada tartışılan olaylarda başkaca bir kritik 



görevdedirler ve daha sonrasında ise emeklidirler. İtham üzerine kurulan bir 
iddianamede müvekkiller 11 Şubat 2011’den beri tutukludur. Tutuklama sebebi, 
kuvvetli suç şüphesi ve delilleri karartma şüphesi olarak belirtilmektedir. AHİM 
Sözleşmesinin 5. madde uygulamasına göre, şüpheyi oluşturan unsurlar gerekçeli 
olarak savunmayla paylaşılmalıdır. Şüphe kaçma ve delilleri karartma ise, ordu ile 
ilişkisiz müvekkiller bunu nasıl yapacaktır. Şüphe, delilleri kararma ise 2003’ten beri 
emekli olan komutanlar buna neden gerek duyacaktır. Şüphe hükümeti ıskat kuvvetli 
şüphesi ise, bu şüpheyi makul gösterecek kuvvetli delil nedir? Şüphe bütünün 
parçası olmak ise sanığın durumunun şahsi ele alınmasını söyleyen Ceza 
Hukukundaki şahsilik ilkesi nereye saklanacaktır. Şüphe eğer yinede var ise, bunun 
tutuklamayı gerektirecek kuvvetin nereden kaynaklanmaktadır. Tutuklama neyin 
tedbiri olarak uygulanmaktadır. Mahkeme tarafımıza ya müvekkillerle ilgili bir delil, ya 
da gerekçe göstermelidir. Mahkeme her sanığın ve müvekkillerin durumunu bireysel 
olarak ele almalıdır. Ve bu şartlar altında beraatı kuvvetle muhtemel, müvekkiller 
Hasan Hoşgit ve Hüseyin Hoşgit’in tutukluluğunun kaldırılarak tahliye etmelidir. 
Müvekkillerin bihakkın tahliyesini arz ve talep edilmektedir.” 

Mahkeme Başkanı:”Peki soru sormak isteyen var mı? Hakim Bey soracak.” 
Üye Hakim Murat Üründü:”Gölcük Donanma Komutanlığında yapılan aramada 

ele geçirildiği iddia edilen belgeler var. Bunların bir kısmının sizinle ilgili olduğu iddia 
ediliyor. İncelediniz mi o belgeleri?” 

Sanık Hüseyin Hoşgit:"Baktım evet.” 
Üye Hakim Murat Üründü:”Şimdi mesela, benim dikkatimi çekenlerden bir 

tanesi. Yine bilgi notu şeklinde, Aralık 2002 tarihli EGAYDAAK’lara istinaden 
yürütülecek faaliyetler çalışma grubu konulu. İşte 1.) Suga harekat planının 
uygulanmasında en hassas safha olduğu değerlendirilen EGAYDAAK’lara istinaden 
yürütülecek faaliyetlerin tespit edilmesi maksadıyla, deniz kuvvetleri komutanlığı 
bünyesinde bir çalışma grubu teşkil edilmesi direktifi verilmiştir. 2.) Bu kapsamda 
sorumluluk sahamıza oluşturulan çalışma grubu ektedir. 3.) Bahse konu çalışma 
gurubunda görevlendirilen personel, yayınlanan çalışa grubuna istinaden düzenlenen 
toplantılara iştirak etmektedirler. 4.) Çalışma sonuçlarının 20 Ocak 2003 tarihine 
kadar tamamlanması planlanmaktadır. Arz ederim, Hüseyin Hoşgit Tuğamiral Ege 
Deniz Bölge Komutanı. Eki, EK-A çalışma grubu şeklinde bir belge var. Ne 
diyorsunuz bu belge ile ilgili olarak?” 

Sanık Hüseyin Hoşgit:"Hiçbir şey demiyorum. Tabi İzmir’de İzmir birlik 
komutanı olarak görevlendirildiğim için, üretilecek bu sahte evrakların hepsi benim 
üzerimden nereye ulaştırılacaksa gitmiş. Onun için öyle uydurulmuş bir belge. İmza 
var mı efendim orada?” 

Üye Hakim Murat Üründü:”İmza yok sizin isminiz yazılı.” 
Sanık Hüseyin Hoşgit:"İsmi açar, başka ismi de açardı. EGAYDAAK’lar, işte 

ben harekat başkanıyken kurmay başkanımda buradaydı. Ve ilk, daha Kardak krizi 
zamanında ben harekat başkanıydım. Kurmay başkanım buradaydı. Bunun bütün 
şeylerini hazırlamıştık. Ondan sonra EGAYDAAK’lar üzerindeki tüm çalışmalar 
kuvvet komutanlığı tarafından yapıldı.” 

Üye Hakim Murat Üründü:”Sahtedir diyorsunuz.” 
Sanık Hüseyin Hoşgit:"Yani evet öyledir tabi. Yani orada iki üç tane yarbay 

bilmem kimin yapacağı iş değil ki bu. Ve orada belirtilen arkadaşlar, hepsi gemilerde 
görevli olan arkadaşlar.”  

Üye Hakim Murat Üründü:”Evet yine.” 
Sanık Hüseyin Hoşgit:"Açın bakın. Ondan sonra oradaki bir geminin iki tane 2. 

komutanı gözüküyor. Yani nereden tutsanız liğme liğme olmuş bir paçavra kağıt.” 



Üye Hakim Murat Üründü:”Yine 21 Ocak 2003 tarihli, bilgi notu başlıklı, suga 
harekat planı icrası konulu, ilgi donanma komutanlığının Ocak 2003 ve HRK sayılı 
suga harekat planı icrası yazısı. 1.) Suga harekat planı icrasında, taraf olmayan 
komutanların geçici/sürekli olarak tevkif edilmesi veya yetki devriye içeren tebligatın 
yapılması maksadıyla, personel görevlendirilmesi ilgi ile emredilmiştir. 2.) Bu 
kapsamada görevlendirilen personel listesi ek’te sunulmuştur. 3.) Görevlendirilen 
personele yemin ettirilerek muhtıra imzalattırılmıştır. Arz ederim. Yine aynı şekilde 
Hüseyin Hosgit Tuğamiral Ege Deniz Bölge Komutanı.” 

Sanık Hüseyin Hoşgit:"İmza var mı efendim orada?” 
Üye Hakim Murat Üründü:”Yok.” 
Sanık Hüseyin Hoşgit:"Yok. Şimdi İzmir’de 4 tane amiral var. Güney Saha 

Komutanı, Güney Saha Kurmay Başkanı, Karakol Filotilla Komutanı ve Ege Deniz 
Bölük Komutanı.” 

Üye Hakim Murat Üründü:”Evet.” 
Sanık Hüseyin Hoşgit:"Onların 3 tanesi karşı tarafta, 1 tanesi ve en küçük 

karargahı olan ben bu taraftayım. Gidiyorum onları tutukluyorum. Yani bu işin içinde 
olan bilenler, zaten bu işin olmayacağını bilirler.” 

Üye Hakim Murat Üründü:”Evet, yine sizinle bağlantılı olduğu iddia edilen, yine 
bilgi notu Aralık 2002 tarihli. Tuğamiral Ahmet Şenol konulu. Kasım 2002 ayında 
Tuğamiral Ahmet Şenol’un mesai saatleri dahilinde, resmi görüşmeler haricinde 
önemli bir ziyaretçi kabul etmemiştir. Bir mesai saatleri sonrasında faaliyetlerin sıra 
dışı bir ziyaret tespit edilmemiştir. Ramazan ayında bazı günlerde oruç tuttuğu tespit 
edilmiştir, şeklinde bir belge düzenlenmiş. Bu belgeyi düzenleyen siz değil, Cem Kızıl 
isimli bir kişinin düzenlediği iddia ediliyor. Deniz kurmay kıdemli yüzbaşı bu sizin 
personeliniz miydi?” 

Sanık Hüseyin Hoşgit:"Hayır, tanımıyorum.” 
Üye Hakim Murat Üründü:”Tanımıyorsunuz.” 
Sanık Hüseyin Hoşgit:"Zaten o ismi geçen amiralde, Foça’da görevli bir amiral. 

Benimle yani hiçbir bağlantısı, bilmem nesi de yok.” 
Üye Hakim Murat Üründü:”Size bağlı değildi yani.” 
Sanık Hüseyin Hoşgit:"Hayır efendim.” 
Üye Hakim Murat Üründü:”Bu TCK Kartal Gemisi size mi bağlıydı? 
Sanık Hüseyin Hoşgit:"Kartal Gemisi o zaman Ege Deniz Bölük Komutanlığına 

bağlıydı.” 
Üye Hakim Murat Üründü:”Yani size bağlıydı.” 
Sanık Hüseyin Hoşgit:"Evet.” 
Üye Hakim Murat Üründü:”Evet.” 
Sanık Hüseyin Hoşgit:"8 tane bana bağlı o zaman hücumbot vardı. Bunlardan 

4 tanesi Marmaris’te konuşlu. 4 tanesi de Foça’da konuşluydu.” 
Üye Hakim Murat Üründü:”Evet.” 
Sanık Hüseyin Hoşgit:"Zaten yani, 1 sene içinde ben bunlara ancak 1 veya 2 

kere gidip denetleme imkanım oldu. Yani onun haricinde bir şey de olmadı.” 
Üye Hakim Murat Üründü:”Şimdi bu belirttiğimiz belgeler, belgelerin sonradan 

ele geçirildiği iddia ediliyor. Şimdi Hasan Hoşgit sizin kardeşiniz değil mi?” 
Sanık Hüseyin Hoşgit:"İkiz kardeşim.” 
Üye Hakim Murat Üründü:”Şimdi ikiz kardeşinizle ilgili bölüme baktığımızda, 

onunla ilgili mesela bu donanma komutanlığında yapılan aramada, yeni herhangi bir 
doküman, belge ele geçirildiğini görmüyoruz.”  

Sanık Hüseyin Hoşgit:"Evet.” 



Üye Hakim Murat Üründü:”Şimdi ikiz kardeşiniz hakkında, herhangi bir belge 
yokken, sizinle ilgili niye bu şekilde yeni belgeler ele geçiriliyor?”  

Sanık Hüseyin Hoşgit:"O birlik komutanı olarak daha evvel planlanmamış.” 
Üye Hakim Murat Üründü:”Yani bu sahte olsa sizin ikinizle ilgili bir, ikinizle ilgili 

bir komplo kurulacak olsa, ikinizle ilgili belge düzenlenmez mi? (Bir kelime 
anlaşılamadı).” 

Sanık Hüseyin Hoşgit:"Hayır onu belge düzenleyenlere sormak lazım. Yani 
bana niye soruyorsunuz ki?” 

Üye Hakim Murat Üründü:”Tamam Başkanım.” 
Mahkeme Başkanı:”Evet. Burada savunmaları bitiriyoruz. Perşembe günü 

devam edeceğiz. Arada verilen belgeleri okuyarak bir kısmını aldık. Ya da sanıklar 
savunmalarını yaptıktan sonra yazılı savunmalarını veriyoruz dediler. Onlarda 
Mahkememiz tarafından alındı. Yine bir gazete haberi ile ilgili de Avukat Hanımın 
sunduğu fotokopi sadece o yetkisizlik kararını içeren kısmı alındı. Soruşturma 
numarası oradan belli. Bunun haricinde Kahraman Dikmen tarafından 3 sayfadan 
ibaret bir savunma dilekçesi gönderildi. Ve kendisine isnat edilen bir olayla ilgili 
olarak sinyal bilgilerinin araştırılmasını istiyor, dilekçesiyle. Sanıklar Veli Murat Tulga, 
Fatih Altun, Burhan Gögce, Mustafa Erdal Hamzaoğulları, Nihat Özkan, Sırrı Yılmaz, 
Gökhan Çiloğlu müdafii Av. Kürşad Veli Eren. Evet, yine müvekkili Erdal 
Hamzaoğulları ile ilgili olarak araştırma sebebiyle bir hususu belirtmiş. Yurtdışı giriş-
çıkış tarihleri ile ilgili olarak. Ayrıca mesleki mazeret bildirilmiş. Yine 12 Haziran 2011 
tarihinde yapılan seçimlerde milletvekili seçilen Engin Alan ile ilgili olarak mazbata 
bugün Mahkememize sunuldu. Mahkememiz tarafından değerlendirilecek. Av. 
Mustafa Uluşahin Hasan Hakan Dereli müvekkili ile ilgili olarak, savunma ve tahliye 
talebini içerir 5 sayfadan ibaret dilekçe sundu. Avukat Ali Yaşar Ünlütürk müvekkili 
Mustafa Karasabun ile ilgili olarak vekaletname alamadıklarını, yine Avukat Yakup 
Akyüz ile birlikte bu aşamada müdafii olarak kabullerini istiyorlar. Mustafa Karasabun 
burada mı? Mikrofonu götürelim kendisine.” 

Sanık Hüseyin Hoşgit:"Ben yerime gidebilir miyim? 
Mahkeme Başkanı:”Tabi yerinize gidebilirsiniz. Yerinize gidin Hüseyin Hoşgit. 

Savunmanız tamamlamıştır.” 
Mahkeme Başkanı:”Avukatlar Yakup Akyüz, Taner Küçüktepe, Yasemin 

Ünlütürk ve Ali Yaşar Ünlütürk sizin müdafiiniz olduklarını ve daha sonra vekaletlerini 
sunacaklarını belirtiyorlar. Bunları müdafiiniz olarak kabul ediyor musunuz?” 

Sanık Mustafa Karasabun:”Ediyorum.” 
Mahkeme Başkanı:”Peki. Bu CMK anlamında bu şekilde müdafilik ilişkisi 

kurulabilir. Ahmet Yavuz müdafileri savunma ve tahliye içerikli 3 sayfadan ibaret 
dilekçe sundular. Sanık Engin Baykal müdafii Av. Mehmet Emre Elçi’de tahliye talepli 
ve savunma içerir 1 sayfadan ibaret dilekçe sundu. Evet. Duruşmayı 23 Haziran 2011 
günü saat 09:30’a bırakıyoruz. 21/06/2011 
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