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1. Balyoz İddianamesi
195 sanık, 163’ü tutuklu
Kanıtlar: Tüm Balyoz belgeleri 11 no.lu CD’de kayıtlı.
Tamamı dijital belgelerde ıslak, kuru, ya da dijital, hiç imza yok.

İddia: 11 no.lu CD, 5 Mart 2003’de dönemin 1. Ordu Komutanı Doğan için özel
olarak oluşturulmuş. İçindeki darbe planları 5-7 Mart arasındaki plan seminerinde
“üstü kapalı” bir şekilde prova edilmiş.

Plan Semineri
5-7 Mart 2003’de 1nci Ordu’da gerçekleşen seminerin baştan sona ses kaydı var;
kayıt dönemin Ordu Komutanı Doğan’ın emri ile yapılıyor.
Plan Semineri’nde Balyoz’un B’si darbenin d’si geçmiyor.
Seminere Ankara’dan (Genelkurmay ve Kuvvet Komutanlıklarından) 15 gözlemci
katılıyor. Toplam 162 katılımcı var.
Seminere katılan 162 kişiden sadece 48’i Balyoz davasında sanık.
Seminerin darbe provası olduğu doğru değil. Bu konuda hem Askeri Bilirkişi Heyet
raporu var, hem de Genelkurmay’ın açıklaması.

Seminer gerçek, Balyoz planları sahte

11 no.lu CD
Tüm Balyoz belgeleri bavuldan çıkan 11 no.lu CD’de kayıtlı.
11 no.lu CD tek oturumda oluşturulmuş; bir kere oluşturulduktan sonra içine hiç
ekleme–çıkarma yapılmamış.
Sözde oluşturulma tarihi

5 Mart 2003

İçi sahte

Dışı sahte

11 no.lu CD’den
2009’a kadar
uzanan bilgiler
çıkıyor.

11 no.lu CD’nin
üzerindeki

“Or.K.na”
yazısı makina
(autopen) ile
yazılmış.

11 no.lu CD
Örneğin, bir belgede bir firmanın (Yeni İlaç) Ağustos 2009’da değişen ismi (Yeni
Recordati İlaç) var. Bu belge sözde en son 4 Şubat 2003 tarihinde kaydedilmiş;
üstelik belgeyi hazırlamış gibi görünen kişi, 2003’de emekli olmuş bir subay.
Tekrar: Bu CD oluşturulduktan sonra CD’ye hiçbir ekleme–çıkarma yapılmamış.
Basit gerçek: 11 no.lu CD 2003’de oluşturulmadı. Yani sahte.
El konulacak hastaneler

Balyoz
Dost Unsurlar

2008
2006

Kapatılacak dernekler

2006

El konulacak firmalar

2009

2003 tarihli Balyoz

belgesinde bir firmanın
2009’daki ismi var

Örnek 1
Bavuldan çıkan 11 no.lu CD’deki
İSTANBULDAKİ İLAÇ DEPOLARI .doc

Sözde son kayıt tarihi 4 Şubat 2003

Kubilay AKTAŞ
Ağustos 2003’den
beri emekli

Yeni İlaç fiması 2008’de İtalyan firması Recordati tarafından satın alınıyor ve
firmanın adı Ağustos 2009’da Yeni Recordati olarak değişiyor.

2003 tarihli Balyoz

belgesinde hastanenin
2008’deki ismi var

Örnek 2
Bavuldan çıkan 11 no.lu CD’deki
İSTANBULDA BULUNAN ÖZEL
HASTANELER.doc

Sözde son kayıt tarihi 5 Şubat 2003

2008

Kubilay AKTAŞ
Ağustos 2003’den
beri emekli

Sultangazi’deki Sultan Hastanesi 2008’de Medical Park Grubu tarafından
satın alınıyor ve hastanenin adı Medical Park Sultangazi olarak değişiyor.

2003 tarihli Balyoz

belgesinde 2006’da tescil
edilmiş plaka var

Örnek 3
Bavuldan çıkan 11 no.lu CD’deki
4X4 ARAÇLAR ÇİZELGESİ.doc

Sözde son kayıt tarihi 4 Mart 2003

Bursa Emniyet Müdürlüğü’nden savcılara gelen bilgi:

2003 tarihli Balyoz

belgesinde bir derneğin
2006’da değişen ismi var

Örnek 4
Bavuldan çıkan 11 no.lu CD’deki
KAPATILACAK VE EL KONULACAK
DERNEKLER doc

Sözde son kayıt tarihi 24 Şubat 2003
2003

2006

Liberal Avrupa Derneği’nin tarihçesi

11 no.lu CD’nin dışı da sahte
Bavuldan çıkan ve Süha Tanyeri’ne ait olan el yazısı defterden harfler seçilmiş, bir
bileşke oluşturulmuş ve…
Makina (autopen) ile 11 no.lu CD’nin üzerine “Or.K.na” yazılmış.

Makina her zaman karakterlerin
oluşturulduğu yönü izlemiyor; yani
karakterleri tersten yazabiliyor.
Mürekkep yoğunluğu karakterlerin
oluşturulma yönünü ortaya koyduğu için
sahtecilik hemen sırıtıyor.
Bu doğrultuda iki bilirkişi raporu var.

2. Balyoz İddianamesi
28 sanık, 21’i tutuklu
Kanıtlar
Gölcük belgeleri
Temmuz 2009’dan beri kullanımda
olmayan 5 no.lu disk,

Eskişehir belgeleri
1 adet flash disk içinde kayıtlı dijital
belgeler

11 no.lu CD’deki belgelerin aynılarını
barındıran 1 no.lu CD

Tamamı dijital Balyoz belgelerinde ıslak, kuru, ya da dijital, hiç imza yok.

Gölcük belgeleri de sahte
1 no.lu CD
Bavuldan çıkan 11 no.lu CD ne kadar sahte ise, Gölcük’ten çıkan 1 no.lu CD de o
kadar sahte. Çünkü 11 no.lu CD’deki belgeler 1 no.lu CD’de de kayıtlı.

5 no.lu disk
Temmuz 2009’dan beri kullanımda olmayan 5 no.lu disk’e sahte belgeler, sistem
saati değiştirilmiş başka bir bilgisayardan Temmuz 2009’dan sonraki bir tarihte
kopyalanmış.
Belgelerde yüzden fazla hata ve sahtecilik izi var.
Bir kaç örnek verelim…

Gölcük belgesindeki
personel daha inşa
edilmemiş gemide
çalışıyor

Şubat 2005

“Almanya’da inşası tamamlanan TCG
Alanya mayın avlama gemisine,
Bremen’de düzenlenen törenle bayrak
çekildi.” AA

Örnek 1
Gölcük’ten çıkan 5 no.lu disk’deki
TARD.doc

Sözde son kayıt tarihi 30 Temmuz 2003

Gölcük belgesine göre
bir subay İtalya’dayken
aynı anda Türkiye’de
darbe toplantısına
katılmış

Örnek 2
Gölcük’ten çıkan 5 no.lu disk’deki
toplantı sonuç.doc

2 Ocak 2003

Barbaros
Büyüksağnak
Kasım 2002 ile Eylül
2003 arasında
EUROMARFOR
karargahında,
Roma, İtalya’da
görevli.
Bu süre içinde Türkiye’ye hiç giriş-çıkış yapmamış .

Gölcük belgesine göre
5 subay İsrail’de
tatbikattayken aynı
anda Türkiye’de darbe
toplantısına katılmış

TCG GELİBOLU ve TCG
GİRESUN gemileri 3
Ocak 2003’te “Reliant
Mermaid-V” arama ve
kurtarma tatbikatı için
Hayfa/İSRAİL
limanında.

Örnek 3
Gölcük’ten çıkan 5 no.lu disk’deki
Toplantı Tutanağı.doc

3 Ocak 2003

Gölcük belgesinde

Ataşe kendisini Ateşe
sanıyor, belgenin
antetinde de ATEŞELİK
var.

TDK Sözlük
Ataşe: Bir elçiliğe bağlı
uzman, elçilik uzmanı.

Ateşe: (Ateş; -e hali)

Yanıcı cisimlerin tutuşmasıyla
beliren ısı ve ışık, od.

Örnek 4
“ATEŞE” antetli Gölcük belgesi
Gölcük’ten çıkan 5 no.lu disk’deki
CANER BEN_1.doc

Eskişehir belgeleri de sahte
1 flash bellek
İsimsiz bir mektup ile Eskişehir’de yaşayan Emekli Albay Hakan Büyük’ün evinde
Balyoz belgeleri olduğu ihbar ediliyor.
Arama sırasında içinde Balyoz belgeleri olan bir flash
bellek bulunuyor.
Üstelik, bu flash bellekteki bir belge, önceki belgelerdeki
hataların kasten yapıldığını yazıyor!
Yine dijtal belgeler, yine sahte! Bir kaç örnek verelim…

Eskişehir’den çıkan 2003

belgesi 2005’de değişen kanun
maddesinden kanunun
“mevcut şekli”
diye bahsediyor!

Örnek 1
Eskişehir’den çıkan flash bellekdeki
EK-A 926 Teklifler.doc

Sözde son kayıt tarihi 5 Nisan 2003

“Mevcut şekli” kısımında TSK Personel Kanununda 2005 yılında yapılan
değişiklik, değişiklik tarih (15/6/2005) ve sıra sayısıyla (5365/7) birlikte yer alıyor.

Eskişehir belgelerini

hazırlamış gibi görünen
iki subaydan biri
İngiltere’de, diğeri ABD’de
Örnek 2
Eskişehir’den çıkan flash bellek
devirteslim.doc

Bu belgeye göre Beyazıt Karataş
elindeki belgeleri Kasım 2003’de
bir başka subaya teslim etmiş.

Örnek 3
Eskişehir’den çıkan flash
bellekdeki
Teklif.doc

Son kayıt tarihi 6 Kasım 2003
Son kaydeden kullanıcı adı:
Mehmet Eldem
Mehmet Eldem,
Haziran 2003-Temmuz 2004
arasında İngiltere’de Savunma
Kolejinde Kurmaylık eğitiminde.

Beyazıt Karataş,
Ağustos 2003- Eylül 2005
Washington DC, ABD’de Hava
Ataşesi.
Bu kişiler belirtilen süreler içinde Türkiye’ye hiç giriş-çıkış yapmamışlar.

Savcılara göre Balyoz belgelerinin
2003’de oluşturulduğunun kanıtı nedir?
Savcılar, yan tarafta
kımızı ile çervelediğimiz
üstveri bilgisini kanıt
olarak gösteriyor
(TÜBİTAK bunların
dökümünü raporlamış).
Örneğin, yandaki
“Balyoz Harekat
Planı.doc” sözde ilk defa
13 Kasım 2002’de
kaydedilmiş, son defa 2
Aralık 2002’de “Suha
Tanyeri” kullanıcı adı ile
kaydedilmiş.
SORU: Bir dokümanın
üstveri bilgisi
değiştirilebilir mi?
YANIT: Evet, üstelik çok
basit bir şekilde…
4 adımı izleyin

4 adımda dijital belge sahteciliği:

İleri bir tarihte hazırlanan belgeler nasıl 2002-2003’de
üretilmiş gibi gösterilir?
1. Bilgisayarın sistem saatini 16
Ağustos 2002’e ayarladık.

2. Yeni bir oturum açıp “p” kullanıcı
adı tanımladık.

Artık bilgisayarımız bugünün
tarihini 16 Ağustos 2002 sanıyor,
kullanıcı adını da “p” olarak biliyor!

3. CNN Türk’deki 16 Ağustos 2011
tarihli haberi Word belgesine aktardık
ve belgeye bir isim verererek
kaydettik.

4. Bilgisayarın sistem saatini tekrar
değistirip 5 Eylül 2003’e ayarladık ve
belgeyi tekrar kaydettik.
NOT: HAVELSAN’ın Genel Müdürü Yarman, 11 no.lu CD’deki
bir belgenin üstverisinde kullanıcı adı ”fyarman” gözüktüğü
için tutuklandı.

Şimdi yan tarafta kımızı ile
çerveledigimiz üstveri bilgisine bakın.

Balyoz savcıları belgelerdeki
sahteciliği farketmemiş olabilir mi?
Balyoz savcıları tüm Balyoz belgelerini barındıran ve tek bir kerede oluşturulmuş
11 no.lu CD’nin 2003’de kaydedilmediğini biliyorlar. Üstelik, soruşturmanın en
başından beri...
Çünkü soruşturma sırasında yaptıkları yazışmalardan ellerine gelen yanıtlarda bu
CD’de çok daha ileri tarihlere ait bilgilerin olduğu ortaya çıktı (2006’da tescil
edilen plaka örneğinde olduğu gibi).
Savcılar CD’nin 2003’de oluşturulmadığını gösteren yazışmaları adli emanate
sakladılar.
Bununla kalmadı, Savcılar iddianamede, yaptıkları yazışmaların Balyoz CD’sinden
çıkan belgelerin tutarlı olduğunu gösterdiğini beyan ederek, hem kamuyu hem de
mahkemeyi yanılttılar.
Soruşturma safhasında savcılara teslim edilen ve Balyoz belgelerinin 1nci Ordu
Bilgisayarlarında izininin olmadığını saptayan bir bilirkişi raporu Adliye’de
buhar oldu. Ne iddianamede, ne de ek klasörlerde yok…
Balyoz savcıları hakkında HSYK’ya yapılan suç duyurusuna 6 aydır yanıt yok.

Bu kadar bariz sahteciliğe rağmen
Balyoz sanıkları neden tutuklu?
Balyoz belgelerinin sahte olduğu Mahkeme önünde defaatle ispatlandı.
Buna rağmen Mahkeme “kuvvetli suç şüphesi var” diyerek tutuksuz yargılamayı
reddediyor.
Avukat Selim Yavuz, Mahkeme’ye hitaben (6 Mayıs 2011):
“(…)burada bu salonda adil yargılama yapılmakta mıdır? Şimdiye kadar
yaşananları gördükten sonra bu soruya olumlu cevap vermem maalesef
mümkün değil. Çünkü şu an karşımızda oturan masumlar sahte dijital
verilerek dayanılarak tutuklanmışlardır ve ortada kuvvetli şüpheyi çürüten
tonla delil olmasına rağmen hala tanıklar dinlenmedi gibi usulü gerekçelerle
özgürlükleri üzerindeki kısıtlama devam etmektedir.
Biz çok iyi biliyoruz ki siz bu masumları bugün de serbest bırakmayacaksınız.
Hatta bu sahteciliği tertipleyen adamı bulsak, kolundan tutup getirsek, o da
burada suçunu itiraf etse bile yine onları serbest bırakacağınızı
düşünmüyorum. İşte maalesef bu durum adil yargılama yapıldığı inancının
kaybından başka bir şey değildir.”

Sahte belgelerle suçlanan Balyoz
sanıkları delil karartırlar diye
Hasdal ve Silivri cezaevlerinde.
Sahte belge çetesi dısarıda, delil
ekip delil biçmeye devam
ediyor...
Daha fazla bilgi ve belge için:
http://cdogangercekler.wordpress.com

17 Ağustos 2011
Hazırlayanlar Pınar Doğan ve Dani Rodrik

