
NİÇİN BURADAYIM 

•  DTP Genel Başkanı Nurettin  DEMİRTAŞ’ında 
aralarında bulunduğu Cumhuriyet tarihinin en büyük 
SAHTE ÇÜRÜK RAPORU ÇETESİ soruşturmasını 
yürüttüğüm için, 

•   KARAGAH EVLERİ soruşturmasını yürüttüğüm için, 

•  IŞIKEVLERİ soruşturmasını yürüttüğüm için,  

•  HERON İHANETİ soruşturmasını yürüttüğüm için, 

•   ABD’Lİ SİLAH ŞİRKETİNİN İHALE YOLSUZLUĞU 
soruşturmasını yürüttüğüm için, 
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HAKKIMDA ATILAN İFTİRALAR  
TEHDİTLER 

•  Askeri Savcılığın penceresinden 5.000.000 $ rüşvet aldığım, 
•  Yargıtay … Daire Başkanına 600.000$ rüşvet verdiğim, 
•  Danıştay…Daire Başkanına 500.000$ rüşvet verdiğim, 
•  Aziz YILDIRIM’dan 10.000.000$ rüşvet aldığım, 
•  Çankaya Belediyesini borçlandırıp mallarını haciz ettirdiğim, 
•  Ankara’nın en lüks semtinde 90 Adet tripleks villam olduğu, 
•  Rusya’dan kadın getirip pazarladığım, 
•  AİDS olduğum, 
•  Karargah Evleri Soruşturmasını karartmak için Genelkurmay Başkanı 

Org.İlker BAŞBUĞ tarafından ABD’e rüşvet geziye gönderildiğim, 
•  Kredi kartımla yaptığım ödemeye rağmen,Kayseri’de kaldığım otelin 

parasını Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile iş yapan müteahhitlere ödettiğim, 
•  Yurtdışı toplantısı için girdiğim İngilizce sınavından 96 puan aldığım halde 

yeterli not almadan görevlendirildiğim, 
•  ABD’e eşimin ve kızımın harcamalarımın Devlet tarafından karşılandığı, 
•  Kızımın böbreklerinin sökülerek öldürüleceği tehdidi, 
•  Bir kaza sonucu öldürüleceğim tehdidi, 
•  Beni savcı Ferhat SARIKAYA’dan beter yapıp meslekten attırılacağım 

tehdidi,  
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HAKKIMDA YAPILAN YALAN HABERLER 

•  BELİRLİ MEDYA KURULUŞLARI TARAFINDAN BUGÜNE KADAR 
ALEYHİME 1.237.000 ADET HABER YAPILMIŞTIR, 

•  BAZILARI ABD’DEN OLMAK ÜZERE SAHİPLERİ TESPİT EDİLEMİYEN 
İNTERNET SİTE VE ADRESLERİNDEN BUGÜNE KADAR ALEYHİME 
35.000 ADET E-POSTA ATILMIŞTIR, 

•  GİZLİ OLAN MAL BEYANIM BELİRLİ MEDYA KURULUŞLARINDA 
YAYINLANMIŞTIR, 

•  GİZLİ GİZLİLİK DERECESİNE SAHİP DİSİPLİN CEZALARIM BANA 
TEBLİĞ EDİLMEDEN BELİRLİ MEDYA KURULUŞLARINDA 
YAYINLANMIŞTIR, 

•  GENELKURMAY BAŞKANI ORG.İLKER BAŞBUĞ’A YAZDIĞIM ÖZEL 
MEKTUP BeLİRLİ MEDYA KURULUŞLARINDA YAYINLANMIŞTIR, 

•  12 ŞUBAT 2009 TARİHLİ TARAF GAZETESİ BENİM ERGENEKON 
SORUŞTURMASININ ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK ENGEL OLDUĞUMU 
YAZMIŞTIR, 
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GÖREVLİ MAHKEME 

•  T.C Anayasasının 37 nci maddesi ’’ Hiç kimse kanunen 
tâbi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne 
çıkarılamaz.’’ T.C Anayasamızın 2 nci maddesi de ‘’ 
Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî 
dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına 
saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta 
belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve 
sosyal bir hukuk Devletidir.’’ amir hükmüne sahiptir. 
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NORMLAR HIYERARŞİSİ 

   Doktrinde ve uygulamada kabul edilen genel 
ilkeler şöyledir; 

 
  a) Sonraki norm önceki normun yerini alır.(Lex 

posterior deregot priori.) 
 
  b) Özel kanun genel kanundan önce gelir.(Lex 

specialis per generalemnon deregatur.) 
 
  c) Açık anlamlı norm,kapalı anlamlı normdan 

önce gelir.  
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NORMLAR HIYERARŞİSİNİN ASKERİ 
YARGIÇLARA UYGULANMASI 

•  Normlar hıyerarşisine göre, sadece askeri hakim 
ve savcılara ilişkin hükümler içermesi nedeniyle ; 

•  Askeri savcı olan benim ,soruşturma ve 
kovuşturmama ilişkin olarak uygulanması 
gereken kanunun, ne 5271 sayılı Ceza 
Muhakemesi Kanunu, ne de 353 sayılı Askeri 
Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulu 
Kanunu olmayıp, 357 sayılı Askeri Hakimler 
Kanunu olduğu şüphesizdir.  
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ASKERİ HAKİM VE SAVCILAR EN YAKIN 
ASKERİ MAHKEMEDE YARGILANIRLAR 

•  357 sayılı Kanunun 25 nci maddesi; 
  ‘’Milli Savunma Bakanınca hazırlık 

soruşturması açılmasına izin verildiği 
takdirde düzenlenmiş olan evrak gereği 
yapılmak üzere ilgilinin görevli 
bulunduğu yere en yakın askeri 
mahkemenin savcısına gönderilir.’’  

EK-7 



ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 
BEKLETİCİ MESELE YAPILMALIDIR 

      
    Hava Eğitim Komutanlığı Askeri Mahkemesi 23 Mart 2010 

tarih ve 2010/ E.209- K.120 sayılı kararı ile 
 
    ‘’ 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 90 ncı 

maddesine göre 1 nci sınıfa ayrılmış bulunan hakim ve 
savcıların Yargıtayın görevli ceza dairesinde yargılanacağının 
belirtildiğini, 357 sayılı Askeri Hakimler Kanununun 25 ve 26 
ncı maddelerine göre tüm askeri hakim ve savcıların en yakın 
askeri mahkemede yargılanacaklarının belirtildiği,mesleki 
bakımdan adli yargı hakim ve savcılarından hiçbir farkı 
olmayan askeri hakim ve savcıların askeri mahkemede 
yargılanacak olmalarını Anayasanın 2,10,138,139,140 ve 
145 nci maddelerine aykırı olması sebebiyle Askeri 
Hakimler Kanununun 25 ve 26 ncı maddelerinin iptali 
maksadıyla Anayasanın 152 nci maddesi gereği Anayasa 
Mahkemesine Başvurulmasına ‘’ karar vermiştir.  
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 ASKERİ HAKİMLER KANUNU İLE BAZI 
KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

İLİŞKİN KANUN TASARISI 
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EKSİK SORUŞTURMA İLE DAVA 
AÇILMIŞTIR 

•  Genelkurmay Askeri Savcılığı benim iddialara 
ilişkin savunmamı almadan görevsizlik kararı 
vermiştir, 

•  Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı benim iddialara 
ilişkin savunmamı almadan iddianame 
düzenlemiştir, 

•  Askeri savcı Ütgm.Özgür TÜFEKÇİ ve yazı işleri 
müdürü Svl.Me.Şafak CANLI’nın ifadeleri ne 
Genelkurmay askeri savcısı tarafından ne de 
Kayseri savcısı tarafından tespit edilmemiştir. 
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SUÇ TARİHİNDE MUAYENE EDEN DOKTOR 
RAPORLAR VE DOKTOR BEYANLARI 

DİKKATE ALINMAMIŞTIR 
•  Şüphelilerin, göz altında bulundukları sırada; 
•  Her gün adli muayenelerini yapan Kayseri Asker Hastanesi doktorları, 
•  Ankara’da 17 Mart 2009 tarihinde psikolojik muayenelerini yapan 

psikiyatrist doçent, 
•  GATA Askeri Hastanesinde adli muayenelerini yapan iki doçent doktor , 
•  GATA Askeri Hastanesinde farmakolojik testlerini yapan uzmanı 

doktorlar, 
•  Ankara Adli Tıp kurumunda adli muayenelerini yapan uzman doktorlar, 
•  Ankara Adli Tıp kurumunda farmakolojik muayenelerini yapan uzman 

doktorlar, 
•  Ankara’da 3 ncü Hava İkmal Merkez Komutanlığında disiplin ceza evine 

giriş ve çıkışlarında muayene eden doktorlar, 
•  Tutuklandıklarında kapatıldıkları Mamak Askeri Ceza ve Tutukevine 

giriş ve çıkışlarında adli muayenelerini yapan doktorların  ifadeleri 
alınmamıştır. 

•   04-19 Mart 2009 tarihleri arasında mağdurları bizzat muayene eden 
doktorların verdikleri yaklaşık 40 (kırk) adet doktor raporu dosyaya 
konulmamıştır.  

EK-11 



TCK.nun 94 ncü MADDESİNİN  
1 nci FIKRASI 

•  ’’ Bir kişiye karşı insan onuruyla 
bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal 
yönden acı çekmesine,algılama veya 
irade yeteneğinin etkilenmesine, 
aşağılanmasına yol açacak davranışları 
gerçekleştiren kamu görevlisi hakkında 
üç yıldan on iki yıla kadar hapis 
cezasına hükmolunur.’’  
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İŞKENCENİN TANIMI 
•  10 Şubat 1984 tarihli İşkence ve Diğer 

Zalimane,Gayriinsani veya Küçültücü  Muamele 
veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler 
Sözleşmesinin 1 nci maddesinde işkence; 

    ‘’ ‘İşkence’ terimi,bir şahsa veya üçüncü şahsa,bu 
şahsın veya üçüncü şahsın işlediği veya işlediğinden 
şüphe edilen bir fiil sebebiyle,cezalandırılmak 
amacıyla,bilgi veya itiraf elde etmek için veya ayırım 
gözeten herhangi bir sebep dolayısıyla bir kamu 
görevlisinin veya bu sıfatla hareket eden bir başka 
şahsın teşviki veya rızası veya muafakatıyla 
uygulanan fiziki veya manevi ağır ceza veya ızdırap 
veren bir fiil anlamına gelir.Bu yalnızca yasal 
müeyyidelerin uygulanmasından doğan,tabiatında olan 
veya arizi olarak husule gelen acı ve ızdırabı içermez.’’ 
şeklinde tanımlanmıştır. 
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AVRUPA İNSAN HAKLARI ADALET  
DİVANINA GÖRE İŞKENCE 

•  Avrupa İnsan Hakları Komisyon; 
    Ayakta tutma,gözbağı,sanığı kuvvetli gürültüye maruz 

bırakma,uyutmama ve yiyecek ve içeceğini 
azaltılmasını işkence kapsamında saymıştır.  

    Divan’a göre, uygulanan bu teknikler, işkence 
kavramının içerdiği yoğunluk, ızdırap ve acı düzeyinde 
kabul edilmemiştir..  

    Divan, bu sorgu tekniklerini işkence değil,kişilerin 
fiziksel ve ruhsal açıdan acı çekmelerine ve sorgu 
sırasında şiddetli psikiyatrik rahatsızlık duymalarına yol 
açtığından insanlık dışı ve onların utanma ve 
aşağılanmalarına, muhtemelen fiziksel ve moral 
dirençlerinin kırılmasına neden olduğundan ayrıca onur 
kırıcı bir muamele olarak nitelendirmiştir.  

    Çok zalimce ve ciddi acılara neden olan kasti insanlık 
dışı muameleye işkence denilir.  
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KAYSERİ SAVCILIĞINCA İŞKENCE 
KABUL EDİLEN EYLEMLERİM 

1.  Şüpheli Ahmet Zeki’nin ,04.03.2009 tarihinde mağdurlardan 
Ali ile yaptığı ön görüşmeden sonra mağdur Ali’yi, yasal 
hakları ve üzerine atılı suçlamayı anlatmadan gözaltına 
aldırdığı. 

 
2.     Şüphelinin,05.03.2009 tarihinde ise mağdurlar Orhan ve 

İsmail’in, ifade sahibi sıfatıyla beyanlarını aldıktan sonra 
onları serbest bıraktığı. 

 
3.     Şüphelinin,04.03.2009 tarihinde mağdurlardan Ali’nin şüpheli 

sıfatıyla ifadesini aldığı.Mağdur Ali’nin,bu ifadesi üzerine atılı 
suçlamaları kabul etmediği.Bunun üzerine, şüphelinin, 
mağdur Ali’yi sorgulamaları için jandarma istihbaratta görevli 
sivil görevlilere teslim ettiği. 

 
4.     Şüphelinin,07.03.2009 tarihinde mağdurlar İsmail ve Orhan’ı, 

yasal hakları ve üzerlerine yüklenen suçları anlatmadan göz 
altına aldırdığı.  
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KAYSERİ SAVCILIĞINCA İŞKENCE 
KABUL EDİLEN EYLEMLERİM 

 
5. Sivil jandarma görevlileri tarafından 04.03.2009 ile  

07.03.2009 tarihleri arasında sorgulanan mağdur 
Ali’nin,bir şeyler bildiği hususunda şüpheliye bilgi 
verilmesi üzerine şüphelinin, kendisini daha önceden 
tanıdığı ve silahlı kuvvetlerde yarbay rütbesi ile emekli 
olan,ayrıca Para-Psikoloji ve Hipnoz konularında bilgisi 
ve deneyimi bulunan Gürol DOĞAN isimli şahsı telefonla 
arayarak İzmir’den çağırdığı. 

 
6. Şüphelinin de sık sık mağdurlar ile görüşerek, suçlamaları 

kabul etmelerini,kabul ettikleri takdirde mağdurları 
serbest bırakacağını,subay olmaları için Genel Kurmay 
Başkanlığına yazı yazacağını,istedikleri yerde görev 
yapabileceklerini,aksi takdirde ceza alacaklarını ve 
ordudan atılacaklarını söyleyerek olumlu ve olumsuz 
telkinlerde bulunduğu. 
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KAYSERİ SAVCILIĞINCA İŞKENCE 
KABUL EDİLEN EYLEMLERİM 

7. Mağdurların,özellikle mağdur Ali’nin, yorgun 
düştüğü anlarda Gürol DOĞAN’ın isteği 
doğrultusunda kendi el yazıları ile yazdıkları suç 
itirafı mahiyetinde ki dilekçeleri Gürol DOĞAN’a 
verdikleri.Bu dilekçelerdeki ifadelerin daha sonra 
bilgisayara aktarıldığı ve yazı haline getirilerek 
mağdurlara imzalattırıldığı. 

8. Bu şekilde şüphelinin, Askeri Savcı sıfatıyla 
04.03.2009 tarihinde mağdurlar hakkında yaptığı 
soruşturma sırasında ,07.03.2009 tarihinde , 
soruşturmanın sujesi olmayan Gürol DOĞAN’ı, 
mağdurları tek başına sorgulaması için 
görevlendirdiği. 
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GÜROL DOĞAN’IN EYLEMLERİ SONUCU 
İKRAR İDDİASI(YALANI) 

•  ‘’Gürol DOĞAN’ın da şüphelinin isteği 
doğrultusunda, 07.03.2009-12.03.2009 
tarihleri arasında özellikle gece geç 
vakitlerde mağdurlar ile bire bir görüşmeler 
yaparak onları yorduğu,aşağıladığı,iradelerini 
olumsuz etkilediği ve tedirgin hale getirdiği. 
Gürol DOĞAN’ın bu eylemleri nedeniyle 
ruhsal travma ve duygusal çöküntü içerisine 
giren mağdurların ,şüphelinin isteği 
doğrultusunda suç ikrarına yönelik itiraf 
dilekçeleri ve ifade verdikleri    
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SUÇUN UNSURLARI 

 
1)  Tipiklik 
2)  Maddi Unsur 
3)  Manevi Unsur 
4)  Hukuka Aykırılık Unsuru  
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ALİ BALTANIN İLK İFADESİ 
04.03.2009  SAAT 09.30 

•                             
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ALİ BALTA’NIN NEZARETHANEYE 
KAYDINA AİT DEFTER  
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ALİ BALTA’YA HAKKINDAKİ 
ŞUÇLAMALAR ANLATILMIŞTIR 
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ALİ BALTA’YA GÖZ ALTINA 
ALINMADAN ÖNCE YASAL HAKLARI 

ANLATILMIŞTIR 
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SANIK HAKLARI FORMU OKUTULUP 
İMZALATILMIŞTIR 
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TİPİKLİK UNSURU 
GERÇEKLEŞMEMİŞTİR 

•  ‘’Şüphelinin yasal haklarını hatırlatılmadan ve 
üzerine atılı suçu anlatmadan göz altına 
alınması,’’ ; 

    İnsan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel 
veya ruhsal yönden acı çekmesine,algılama 
veya irade yeteneğinin etkilenmesine, 
aşağılanmasın yol açacak davranışlar  olarak 
yani işkence suçu olarak asla 
değerlendirilemez. 

  
•  Bu nedenle tipiklik unsuru 

gerçekleşmemiştir.  
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KAYSERİ İL JANDARMA ALAY 
KOMUTANLIĞI GÖREVLİLERİ 
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ORHAN GÜLEÇ VE İSMAİL DAĞ’A 
YASAL HAKLARI ANLATILMIŞTIR 
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ORHAN GÜLEÇ SANIK HAKLARI 
FORMU 
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İSMAİL DAĞ’IN SANIK HAKLARI 
FORMU 
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İSMAİL DAĞ’IN NEZARETHANEYE 
KAYDI DEFTERİ 
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ORHAN GÜLEÇ’İN NEZARETHANEYE 
KAYIT DEFTERİ 
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ALİ BALTA’NIN 07.03.2009 -09.30 
TARİHLİ İFADESİ 
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ALİ BALTA’NIN 07.03.2009 -09.30 
TARİHLİ İFADESİ 

EK-33 



ALİ BALTA’NIN 06.03.2009  TARİHLİ EL 
YAZILI İFADESİ 
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ALİ BALTA’NIN 06.03.2009 -07.30 
TARİHLİ EL YAZILI İFADESİ 
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ALİ BALTA’NIN EL YAZISI İFADELERİ 
AVUKAT HUZURUNDA TESLİM 

ALINMIŞTIR 
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İSMAİL DAĞ’IN EL YAZILI İFADELERİ 
AVUKAT HUZURUNDA TESLİM 

ALINMIŞTIR 
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GÜROL DOĞAN’IN 
GÖREVLENDİRİLMEMESİNE DAİR 

SAVCILIK NOTU 
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ORHAN GÜLEÇ’İN 19.03.2009 TARİHİNDE HAVA 
KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI MAHKEMESİNDE HAKİM 

HUZURUNDAKİ İFADESİ  

EK-39 



İSMAİL DAĞ’IN 19.03.2009 TARİHİNDE HAVA 
KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI MAHKEMESİNDE 

HAKİM HUZURUNDAKİ İFADESİ 
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İSMAİL DAĞ 19.03.2009 TARİHİNDE   HAKİM 
HUZURUNDAKİ İFADESİNDE ASKERİ SAVCININ 

BASKI YAPMADIĞINI BEYAN ETMEKTEDİR 
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ALİ BALTA’NIN BABASININ 
MÜRACAATI 
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 MAĞDURLARIN PSİKİYATRİST 
RAPORLARI 
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ÜÇ MAĞDURUN ADLİ TIP VE GATA ADLİ 
VE FARMAKOLOJİK MUAYENELERİ 

TALEBİM 
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GATA HASTANESİ’NİN İLAÇ TESPİT 
EDİLEMEDİĞİNE DAİR RAPORU 
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ADLİ TIP’IN İLAÇ TESPİT 
EDİLEMEDİĞİNE DAİR RAPORU 
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MAĞDURLARIN ADLİ MUAYENELERİ 
EK-47 



EK-48 ALİ BALTA’NIN YER GÖSTERME İÇİN 
ADLİ MUAYENESİ 



EK-49 İSMAİL DAĞ’IN GÖZETİM SÜRESİNE 
İTİRAZIN REDDİ KARARI 



İŞKENCE SUÇUNU İŞLEMEDİĞİME 
DAİR HUKUKİ DELİLLER 

•  Benim soruşturmayı kanunlara uygun olarak 
yürüttüğüme dair mahkeme kararı, 

•  İşkence ve kötü muamele yapılmadığına 
ilişkin olarak mağdurlar hakkında aldırttığım 
tam  34 (otuz dört) adet adli rapor,psikiyatri 
ve farmakoloji raporu, 

•  İşkence gördüğü iddia edilen mağdur İsmail 
Dağ’ın, kendisine ve diğer arkadaşlarına karşı 
askeri savcı olarak herhangi bir baskı 
yapmadığıma dair mahkeme huzurunda 
bizzat kendisinin beyanı mevcuttur.  

EK-50 

•  Benim soruşturmayı kanunlara uygun olarak 
yürüttüğüme dair mahkeme kararı, 

 •  İşkence ve kötü muamele yapılmadığına 
ilişkin olarak mağdurlar hakkında aldırttığım 
tam  34 (otuz dört) adet adli rapor,psikiyatri 
ve farmakoloji raporu, 

     
    İşkence gördüğü iddia edilen mağdur İsmail 

Dağ’ın, kendisine ve diğer arkadaşlarına 
karşı askeri savcı olarak herhangi bir baskı 
yapmadığıma dair mahkeme huzurunda 
bizzat kendisinin beyanı mevcuttur 



 İŞKENCE SUÇUNUN MADDİ 
UNSURU OLUŞMAMIŞTIR 

•  İŞKENCE SUÇUNUN MADDİ UNSURLARI 
OLUŞMAMIŞTIR.ÇÜNKÜ; 

•  TCK.nun 94/1 nci maddesi anlamında işkence suçu olarak 
tarif edilen hiçbir eylem iddianamede yer almamaktadır, 

•  İddianamede, ‘’bedensel veya ruhsal yönden acı veren ‘’, 
‘’algılama ve irade yeteneğinin etkilenmesine yol açan‘’, 
‘’aşağılayıcı’’ davranışları gerçekleştirdiğim iddiası yer 
almamaktadır, 

•  İddianamede benim bilgim dahilinde veya ihmali 
davranışım ile de işkence yapıldığı veya göz yumduğum 
iddiasıda yer almamaktadır, 

•  Soruşturma dosasında benim TCK.nun 94/1 nci maddesi 
anlamında işkence suçu olarak tarif edilen herhangi bir 
eylem gerçekleştirdiğime veya bilgim dahilinde ya da 
ihmali davranışımla işkence yapıldığı hususun da tek bir 
somut ve hukuki delili yer almamaktadır.   
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•  İŞKENCE SUÇUNUN MADDİ 
UNSURLARI OLUŞMAMIŞTIR. 
ÇÜNKÜ; 

•  TCK.nun 94/1 nci maddesi 
anlamında işkence suçu olarak tarif 
edilen hiçbir eylem iddianamede yer 
almamaktadır, 

•  İŞKENCE SUÇUNUN MADDİ 
UNSURLARI OLUŞMAMIŞTIR. 
ÇÜNKÜ; 

•  İddianamede, ‘’bedensel veya ruhsal 
yönden acı veren ‘’, ‘’algılama ve 
irade yeteneğinin etkilenmesine yol 
açan‘’, ‘’aşağılayıcı’’ davranışları 
gerçekleştirdiğim iddiası yer 
almamaktadır, 

•  İŞKENCE SUÇUNUN MADDİ 
UNSURLARI 
OLUŞMAMIŞTIR.ÇÜNKÜ; 

•  İddianamede benim bilgim dahilinde 
veya ihmali davranışım ile de işkence 
yapıldığı veya göz yumduğum 
iddiasıda yer almamaktadır, 

  

•  İŞKENCE SUÇUNUN MADDİ UNSURLARI 
OLUŞMAMIŞTIR.ÇÜNKÜ; 

•  Soruşturma dosyasında benim TCK.nun 
94/1 nci maddesi anlamında işkence 
suçu olarak tarif edilen herhangi bir 
eylem gerçekleştirdiğime veya bilgim 
dahilinde ya da ihmali davranışımla 
işkence yapıldığı hususun da tek bir 
somut ve hukuki delili yer almamaktadır.   



  SUÇUN MADDİ UNSURLARINDAN 
BİRİSİ OLAN NETİCEYE DAİR EYLEMİM 

YOKTUR  
   İDDİANAMEDE,DIŞ DÜNYADA İŞKENCE 

SUÇ TİPİNE ,SUÇUN KANUNDAKİ 
TARİFİNE UYGUN DEĞİŞİKLİK MEYDANA 
GETİREN HİÇ BİR HAREKETİME YER 
VERİLMEMİŞTİR.CEZA HUKUKU 
BAKIMDAN , NETİCE OLUŞTURAN 
EYLEM MEVCUT DEĞİLSE, SUÇUN 
MADDİ UNSURU OLAN NETİCE 
GERÇEKLEŞEMEZ. 
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İŞKENCE KASTIM YOKTUR 

    
   İşkence yapan ya da yaptırdığı 

iddia edilen birisi olarak benim, 
mağdurları derhal psikiyatriste,Adli 
Tıpa , GATA’ya muayene ettirmiş 
olmam, benim işkence kastı ile 
hareket etmediğimin en somut 
kanıtıdır.  
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MANEVİ UNSURU 
GERÇEKLEŞMEDİĞİNDEN İŞKENCE 

SUÇU OLUŞMAZ 
•  Ceza yargılaması bakımından somut ve 

hukuki delil niteliğinde olan doktor ve 
hastane raporları dikkate alındığında 
işlediğim iddia edilen işkence suçunun 
her üç mağdur bakımından da manevi 
unsurunun oluşmadığı açıktır.Manevi 
unsuru gerçekleşmediğinden, işkence 
suçu oluşmamıştır.  
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HUKUKA UYGUNLUK UNSURU 
GERÇEKLEŞMEMİŞTİR 

•  Hukuka aykırılıkta da esas olan, işlenen 
eylemin kanundaki tarife uygun bulunan 
bir fiil olmasıdır, 

•  İddinamede kanuni tarife uygun 
eylemim bulunmadığından, hukuka 
uygunluk unsuru oluşmaz, 

•  Hukuka uygunluk unsuru oluşmayan 
işkence suçu da yasal unsurları itibarıyla 
gerçeklememiştir, 
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BANA ATFEDİLMEYEN SUÇLAMALAR 

•  Gürol Doğan’ın küçük bir odada kalan, benden ve ruhen 
zayıf düşen mağdurların geç vakitlerde yanlarına 
geldiği,karşılarına oturarak yaklaşık 30 cm. mesafeden 
mağdurlarla göz teması kurarak onları yorduğu.Yorgun 
düşen mağdurlara suçlarını itiraf etmelerini, itiraf 
etmedikleri takdirde göz teması ve konuşmaları ile 
kendilerinden her türlü bilgiyi alabileceğini,   söyleyerek 
olumlu ve olumsuz telkinlerde bulunduğu. 

•   ‘’Gürol DOĞAN’ın da şüphelinin isteği doğrultusunda, 
07.03.2009-12.03.2009 tarihleri arasında özellikle gece geç 
vakitlerde mağdurlar ile bire bir görüşmeler yaparak 
onları yorduğu,aşağıladığı,iradelerini olumsuz etkilediği 
ve tedirgin hale getirdiği. 
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BANA ATFEDİLMEYEN SUÇLAMALAR 

•  Gürol Doğan’ın küçük bir odada kalan, benden ve ruhen 
zayıf düşen mağdurların geç vakitlerde yanlarına 
geldiği,karşılarına oturarak yaklaşık 30 cm. mesafeden 
mağdurlarla göz teması kurarak onları yorduğu.Yorgun 
düşen mağdurlara suçlarını itiraf etmelerini, itiraf 
etmedikleri takdirde göz teması ve konuşmaları ile 
kendilerinden her türlü bilgiyi alabileceğini,   söyleyerek 
olumlu ve olumsuz telkinlerde bulunduğu. 

•   ‘’Gürol DOĞAN’ın da şüphelinin isteği doğrultusunda, 
07.03.2009-12.03.2009 tarihleri arasında özellikle gece geç 
vakitlerde mağdurlar ile bire bir görüşmeler yaparak 
onları yorduğu,aşağıladığı,iradelerini olumsuz etkilediği 
ve tedirgin hale getirdiği. 

EK-56 



BANA ATFEDİLMEYEN İDDİALAR 
- 1 - 

•  BİRİNCİ İDDİANIN İLK SUÇLAMASI, 
  
   ’’ Gürol Doğan’ın , mağdurlar ile yaptığı 

bu görüşmeler sırasında sorgu 
odasında mağdur ve Gürol Doğan 
dışında kimsenin bulunmadığı…’’ 
iddiasıdır TAMAMEN YALANDIR. 
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ORHAN GÜLEÇ 19.03.2009 MAHKEME 
HUZURUNDA GÜROL DOĞAN’IN YALNIZ 

GÖRÜŞMEDİĞİNİ SÖYLÜYOR 
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İSMAL DAĞ 19.03.2009 MAHKEME 
HUZURUNDA GÜROL DOĞAN’IN YALNIZ 

GÖRÜŞMEDİĞİNİ SÖYLÜYOR 

EK-59 



BANA ATFEDİLMEYEN İDDİALAR 
- 2 - 

•   BİRİNCİ İDDİANIN İKİNCİ SUÇLAMASI; 

    ’’… Gürol Doğan’ın mağdurlar ile bu şekilde 
07.03.2009 ila 12.03.2009 tarihleri arasında 
birebir görüşmeler yaptığı … Hava İkmal 
Bakım Merkez Komutanlığının DYS sistemine 
kimin müdahale ettiğini sorduğu. 
Mağdurların, ilk başlarda Gürol Doğan’ın bu 
sorularına yanıt vermedikleri…’’     

   TAMAMIYLA YALANDIR. 
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BANA ATFEDİLMEYEN İDDİALAR 
- 3 - 

 
BİRİNCİ İDDİANIN ÜÇÜNCÜ SUÇLAMASI; 
 
   ’’… mağdurların sürekli uykusuz 

tutuldukları,aç bırakıldıkları ve uygun 
olmayan şartlarda barındırıldıkları. 
Mağdurların, bu süreç içerisinde 
bedenen ve ruhen zayıf düştükleri.’’  

   iddiası tamamıyla yalandır. 
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TANIKLARIN MAHKEME HUZURUNDA 
YEMİNLİ BEYANLARI 

•  TANIK ÖZGÜR TÜFEKÇİ; …Gürol Doğan bizim 
yanımızda herhangi bir hipnoz, telkin ve benzeri bir 
şey yapmadı,    

 
•  TANIK HAYRETTİN PAZARLIOĞLU; Kayseri Merkez ilçesi 

Kocasinan ilçe Jandarma Komutanlığında nöbetçi 
astsubay olarak görev yaptığım sırada adlarını 
hatırlamadığım iki havacı astsubayı nezarethaneye 
getirdiler, ben de kendilerinin nezarethaneye giriş 
işlemlerini yaptım, ben görev yaptığım süre içerisinde 
hiç kimsenin bu astsubaylara hipnoz uygulandığına 
ve kendilerinin sorguladığına tanık olmadım, 
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TANIKLARIN MAHKEME HUZURUNDA 
YEMİNLİ BEYANLARI 

•  TANIK MUHAMMED ÇAĞLAYAN  ; Ben sanığı tanımam. 
Mağdur ve müştekileri ise askerlik görevini ifa ettim Kayseri'de 
hava astsubayı olduklarını biliyorum. Askerlik görevim sırasında 
ben jandarma olarak görev yapıyordum, ...birlik içerisindeki 
nezarethanede de nöbetçi olarak görev yapıyordum, 
iddianamede mağdur ve müşteki olarak isimleri geçen 
şahısların askeri savcılık kararı ile gözaltında tutuldukları 
sırada kötü muamele gördüklerini, işkenceye tabi 
tutulduklarını ve sorguları sırasında hipnoz edildiklerine 
yada edilmeye çalıştıklarına ilişkin herhangi bir gözlemim 
olmadı. Şahit olduğum kısımlar itibari ile yapılan işlemler 
sırasında bu kişilere yasal mevzuata ve usulüne uygun 
şekilde muamele edilmiş olduğunu kesinlikle söyleyebilirim,  
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TANIKLARIN MAHKEME HUZURUNDA 
YEMİNLİ BEYANLARI 

•  TANIK TAHIR URGAN BEYANINDA:  Ali BALTA isimli şahıs 
Kayseri Hava İkmal Bakım Merkez Komutanlığın içerisindeki sağlık 
amirliğinde gözetim altında tutuluyordu.  ...şahıs gözetim altındayken 
başında nöbetçi olarak durdum. Onu ifadeye götürdüm ifade alınırken 
yanında bulunmadım ancak ifade için götürürken ve kendisi 
dönüşünde bir anormallik görmedim. Ancak rahat 
tavırları girişte ve çıkışta dikkatimi çekmişti. Ben 
müştekinin başında gözetim esnasında nöbetçi olarak görev yaptığım 
sürede kendisine herhangi bir baskı , zorlama 
uygulanmadığına şahidim. Kendisi gözetim altındayken kapısı 
kilitli değildi serbesti ihtiyaçlarını karşılayabiliyordu. Bizden talep ettiği 
gazete ve kitap türü ihtiyaçlarını da karşılıyorduk. Ben müştekinin 
hipnoz veya başka bir hukuka aykırı yöntemle 
ifadesinin alındığına şahit olmadım …  
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TANIKLARIN MAHKEME HUZURUNDA 
YEMİNLİ BEYANLARI 

•  ŞAHİT OSMAN CEYLAN: Nezarethaneye 
kimlerin giriş çıkış yaptığını ben bilemiyorum, 
ben sadece ısıtma sisteminde sorun olduğunda 
bildiririm. Bildiğim kadarıyla ısıtma sisteminde 
bir sorun yoktu dedi. 

•  ŞAHİT BÜLENT POLAT:.. bildiğim kadarıyla 
nezarethanenin ısınma sisteminde bir sorun 
yoktu. Bina içindeki ısıtma sisteminin aynısı 
nezarette de vardır. Genel olarak nezarette biri 
kaldığında temizliği hemen akabinde yapılır... 
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TANIKLARIN MAHKEME HUZURUNDA 
YEMİNLİ BEYANLARI 

•  ŞAHİT KENAN ÖZTÜRK:   ...gününü hatırlamamakla beraber Mart 
ve Nisan aylarında nezarethaneden sorumlu olarak nöbet tuttum. 
Nöbetim de takribi 4 saat sürmekte idi. 3-4 defa nöbet tuttum. 
Bu nöbetlerinde Ali Balta, Orhan Güleç ve İsmail Dağ da 
nezarethanedeydiler. Bu şahıslara ilişkin olarak ziyarete gelen 
hiç kimse olmamıştır.  Kendileri nezarethaneden çıkartılıp 
götürülmediler.  Nezarette kalan ve komutan olduğu belirtilen Ali, 
Orhan ve İsmail de benim nöbet tuttuğum zaman dilimi 
içerisinde gayet rahat yatıp uyuyorlardı.Zorla bir  
uyandırma  olmuyordu.   Kendilerine  yönelik  olarak  
cebir  veya   eza   işkence mahiyetinde herhangi bir 
davranış da görmedim. Yemekleri de mutad 
veriliyordu.İhtiyaçlarını veya def-i hacetlerini giderme yönü 
ile de herhangi bir sorun yaşanmamıştır.   
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BANA ATFEDİLMEYEN İDDİALAR 
- 4 - 

BİRİNCİ İDDİANIN DÖRDÜNCÜ SUÇLAMASI; 
 
   ‘’...Gürol Doğan’ın küçük bir odada kalan, bedenen 

ve ruhen zayıf düşen mağdurların geç vakitlerde 
yanlarına geldiği,karşılarına oturarak yaklaşık 30 cm. 
mesafeden mağdurlarla göz teması kurarak onları 
yorduğu.Yorgun düşen mağdurlara suçlarını itiraf 
etmelerini, itiraf etmedikleri takdirde göz teması ve 
konuşmaları ile kendilerinden her türlü bilgiyi 
alabileceğini, suçlarını itiraf etmeleri durumunda ise 
mağdurların serbest bırakılacağını hatta silahlı 
kuvvetler tarafından ödüllendirilebileceklerini 
söyleyerek olumlu ve olumsuz telkinlerde 
bulunduğu...’’ 
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MAĞDURLARIN KÜÇÜK BİR ODADA 
TUTULDUKLARI İDDİASI YALANDIR 

• Gerek Ali Balta,gerekse 
İsmail Dağ ve Orhan Güleç 
tüm jandarma karakollarında 
bulunan standart  
nezarethanelerde göz altında 
tutulmuşlardır. 
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MAĞDURLAR DİSİPLİN CEZALARINI 
MİSAFİRHANEDE ÇEKMİŞLERDİR 

    Mağdurların disiplin cezalarını, Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesinin disiplin suçlarına ilişkin olarak almış 
olduğu karar doğrultusunda ,Türk Silahlı Kuvvetleri 
tarihinde bir ilk olarak, tüm Türk Silahlı Kuvvetleri 
personelinden ayrıcalıklı olacak biçimde,Disiplin 
Cezaevi yer ine,s i lahl ı nöbetç i ler in , demir 
parmaklıkların  bulunmadığı, kapısına kilit 
vurulmayan, odalarında banyo-tuvalet, televizyon, 
radyo bulunan istedikleri gazete ve dergiler alınan 
Sağlık Amirliğinde ve Astsubay Misafirhanesinde 
geçirmişlerdir. Özellikle Ali Balta 08.03.2009 tarihinden 
itibaren bırakın küçük odayı,Türkiye’de ki bir çok Devlet 
Hastanesinden   daha konforlu olan bir odada kalmıştır. 
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İSMAİL DAĞ VE GÜROL DOĞAN 20.01.2010 
TARİHİNDE KAYSERİ 2.AĞIR CEZA 

MAHKEMESİNDE Kİ İFADESİ  
•  ‘’...istihbarat elemanı ile birlikte 

yanımızda Gürol Doğan da olmak üzere 
birlikte gittik. Aramızda 2 metre kadar 
bir mesafe olduğu halde sanık Gürol’a 
kendisine nasıl hitap edeceğimi 
sordum,...’’ 

•  ‘’.. ben sadece Orhan in hareketlerini 
gözlemliyordum,Orhan ile aramda da  

   1.5 metre kadar mesafe vardı.’’ 
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GÜROL DOĞAN’IN MAĞDURLARA  
30 CM.MESAFEDE OTURAK YORDUĞU 

İDDİASI YALANDIR 

•  Gürol Doğan mağdurlara 30 cm. 
mesafede oturmamıştır.30 cm. 
mesafede oturarak mağdurları yorması 
söz konusu olmadığı gibi ifadeleri 
alınırken aynı odada bile değildir.Ali 
Balta’nı ifadesi tespit edilirken 
Kayseri’de dahi değildir 

EK-71 



DİĞER YALAN VE İFTİRALAR 

1.Mağdurları hangi suçlama ile göz altına alındıkları,ailelerine haber 
   verilmediği  ve yasal haklarını açıklamadığım yalanı; 
2.Mağdurları dört günden uzun süre göz altında tuttuğum yalanı, 
3.Mağdurların ifadelerinin savcılık odasında alınmadığı yalanı, 
4.Ali Balta’ya istemediği halde avukat olarak zorla arkadaşlarımı avukat olarak 
   tutturduğum ve avukatı Mustafa Dokumacı ve babası Mesut Balta  ile 
   görüştürmediğim  yalanı, 
5.Mağdurların el yazısı ile zorla yazdırılan ifadelerini savcılıkta bilgisayara 
   geçirerek imzalattığım yalanı, 
6.Mağdurların ifadelerini alırken savcılık odasında Gürol Doğan’ın bulunduğu 
   yalanı, 
7.Ali Balta’nın Gürol Doğan geldikten sonra,onun hipnoz yapması ile istediği 
   biçimde itiraflarda bulunduğu  yalanı, 
8.Mağdurlara iğne yapıldığı ilaç verildiği yalanı, 
9.Askeri Savcı Yardımcısı Ütgm.Özgür Tüfekçi ve Yazı İşleri Müdürü Şafak  
   Canlı’nın yalanları,  
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GÖZALTINA ALMA NEDENİ 
AÇIKLANMIŞTIR 

•  Ali Balta’nın 04.03.2009 tarihli Askeri Savcılık İfadesi  
    ‘’ Bana gösterdiğiniz belgeyi ilk defa görüyorum. Bu 

belgenin nasıl hazırlandığını, kim tarafindan Burak 
astsubayın bilgisayarını kullanarak DYS numarası 
aldığını bilmiyorum. Ancak, kesinlikle ben bu belgeyi 
hazırlamadım. DYS de herhangi bir kişiye 
göndermedim, dedi. 

•  SORULDU: Ben M.OKATAN Yüzbaşının bilgisayar 
şifresini bilmiyorum. Onun adını kullanarak herhangi 
bir işlem yapmadım. Benim bu olayla hiçbir ilgim 
yoktur. Ben bana göstermiş olduğunuz belgeyi ilk 
defa görüyorum, dedi.’’ 
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MAĞDURLARIN YASAL HAKLARI 
OKUNARAK İFADE TUTANAĞINA 

YAZILMIŞTIR 
•  ‘’ 353 S.K’nun Ek-l’nci maddesi atfı ile, CMK’nun 47 nci 

maddesi gereğince şüphelinin kimliği saptandıktan ve kimliğine 
ilişkin soruları doğru olarak cevaplandırmakla yükümlü olduğu 
hatırlatıldıktan sonra kendisine isnat edilen suç anlatıldı. 

•  Müdafi seçme hakkının bulunduğu ve onun hukuki yardımından 
yararlanabileceği, müdafiin ifadesinde hazır bulunabileceği 
kendisine bildirildi, müdafi seçecek durumda olup olmadığı ve 
bir müdafi yardımından faydalanmak isteyip/istemediği, istediği 
takdirde kendisine baro tarafından bir müdafi görevlendirileceği 
hatırlatıldı. 

•  Şüpheden kurtulması için somut delillerin toplanmasını 
isteyebileceği hatırlatılarak kendisi aleyhine var olan şüphe 
nedenlerini ortadan kaldırmak ve lehine olan hususları ileri 
sürme olanağı bulunduğu ve yüklenen suç hakkında 
açıklamada bulunmamasının kanuni hakkı olduğu bildirildi.’’ 
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T.C 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

ŞÜPHELİ VE SANIK HAKLARI FORMU 
  
 

•  Yürürlükteki mevzuata göre, aşağıdaki belirtilen haklarınız bulunmaktadır. 
•  Kimliğinizle ilgili sorulara doğru cevap vermek zorundasınız. Kimliğinizle ilgili 

bilgileri vermemeniz veya yanlış bilgi vermeniz suç teşkil edecektir. 
•  İsnat  edilen suç hakkında açıklamada bulunmama, yani susma hakkına 

sahipsiniz. 
•  (Değişik:18.09.2002/24880) Yakalandığınızı ve / veya göz altına alındığınızı 

yakınlarınıza veya belirlediğiniz bir kişiye haber verme hakkınız vardır.Haber 
vermek istediğiniz yakınınıza veya Büyükelçiliğinize/Konsolosluğunuza durum 
derhal bildirilecektir. 

•  Aleyhinize var olan şüpheleri ortadan kaldırmak için lehinize olan hususları öne 
sürebilirsiniz. 

•  (Değişik:18.09.2002/24880) (Değişik:03.01.2004/25335) Müdafi tayin hakkınız 
vardır. Müdafi tayin edebilecek durumunuz yoksa, Baro tarafından tayin 
edilecek bir müdafiin hukuki yardımından yararlanabilirsiniz. Müdafii ile 
görüşme ve konuşma hakkınız vardır. Müdafiiniz, ifade alma esnasında hazır 
bulunabilir. 

•  (Değişik:18.09.2002/24880) Yakalamaya veya gözaltı süresinin uzatılmasına 
karşı hakime itiraz hakkınız vardır.Bunun için bir dilekçe vermeniz 
yeterlidir.Dilekçeniz en seri şekilde yetkili hakime ulaştırılacaktır. 
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İFADELERİN SAVCILIK ODASINDA 
ALINMADIĞI YALANI 

•  İFADE TUTANAĞI 
•  ’Hv.K.K.lığı Askeri Savcılığımızın 2009/221 Esas sayılı soruşturmamıza 

esas olarak; Askeri Savcı Hv.Hakim Alb.Dr.Ahmet Zeki ÜÇOK, Askeri 
Savcı Yrd. Hv.Hakim Ütğm.Özgür TÜFEKÇİ ve tutanakta Yz.İşl.Müdürü 
Svl.Memur Şafak CANLI olduğu halde 03.03.2009 günü saat 14.30'da 
Hv.K.K.lığı Askeri Savcılığından hareketle saat 17.30'da Kayseri iline 
gelindi, Kayseri ilinde 2 nci Hv.İkm.Bakım Merkezi K.lığına gelindi. 
Komutan Hv.Plt.Tümgeneral Rıdvan ULUGÜLER görüldü geliş sebebi 
hakkında bilgi verildi. Halen soruşturma ile ilgili görevliyken Askeri 
Savcı Hv.Hakim Alb.Dr.Ahmet Zeki ÜÇOK, Askeri Savcı Yrd.Hv.Hakim 
Ütğm. Özgür TÜFEKÇİ ve refakatte Yz.İşl.Md.Svl.Memur Şafak CANLI 
olduğu halde 11.03.2009 günü saat 09.30'da Kayseri 2 nci 
HİBM.K.lığında Askeri Savcılığımıza tahsis edilen odaya geçildi. 
Şüpheli Astsubay Ali BALTA huzura alınıp ek ifadesinin tespitine 
geçildi. 

EK76 



ALİ BALTA’NIN AVUKAT TALEP 
ETTİĞİNE DAİR TUTANAK 

EK-77 



MESUT BALTA’NIN GÖRÜŞME 
TALEBİNE İLŞİKİN TELEFON KAYDI 

EK-78 



KAYSERİ BAROSONUN BASIN 
BİLDİRİSİ  

EK-79 



MESUT BALTA VE AV.MUSTAFA 
DOKUMACI’NIN GELMEDİĞİNE DAİR 

TUTANAK 

EK-80 



ALİ BALTA’NIN AVUKATININ 
ANKARA’DA OLDUĞUNA DAİR İFADE 

TUTANAĞI 

EK-81 



AV.MUSA ÖNCEL’İN ALİ BALTA İLE 
GÖRÜŞTÜĞÜNE DAİR TUTANAK 

EK-82 



ALİ BALTA’NIN 11.03.2009 TARİHİNDE 
AV.CENAP GÜNEŞ’İ AVUKATI OLARAK 

KABUL ETMESİ VE EL YAZILI BELGELERİ 
TESLİMİ 

EK-83 



AV.MUSTAFA DOKUMACI’NIN TELEFON 
GÖRÜŞMELERİ 

EK-84 



AV.MUSTAFA DOKUMACI’NIN ALİ 
BALTA İLE GÖRÜŞMEYE 

GELMEDİĞİNE DAİR TUTANAK 

EK-85 



ALİ BALTA EL YAZILI İFADESİNİ 
AVUKATI HUZURUNDAKABUL EDİYOR 

EK-86 



ORHAN GÜLEÇ EL YAZILI İFADESİNİ 
SAVCILIK HUZURUNDA KABUL EDİYOR 

EK-87 



İSMAİL DAĞ EL YAZILI İFADESİNİ 
AVUKATI HUZURUNDAKABUL EDİYOR 

EK-88 



GÜROL DOĞAN’IN UÇAK BİLETİ 
EK-89 



GÜROL DOĞAN’IN DERS DEFTERİ 
EK-90 



YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜNÜN MAHKEME 
HUZURUNDA VERDİĞİ İFADESİ 

EK-91 



ALİ BALTA’NIN 
07.03.2009,17.03.2009,15.05.2009,24.11.2009 

19.02.2010 TARİHLİ SAVCILIK VE MAHKEME 
İFADELERİ 

EK-92 



ALİ BALTA’NIN AV. CENAP GÜNEŞ 
HAKKINDAKİ İFTİRASI 

EK-93 



ÜTGM.ÖZGÜR TÜFEKÇİ’NİN BİRİNCİ 
YALANI 

EK-94 



ÜTGM.TÜFEKÇİ’NİN GÖZALTI VE 
MALZEME İADE YAZILARI 

EK-95 



ÜTGM.TÜFEKÇİ’NİN EV VE İŞ YERİ 
ARAMA KARARLARI 

EK-96 



ÜTGM.ÖZGÜR TÜFEKÇİ’NİN İKİNCİ 
YALANI 

EK-97 



ALİ BALTA’NIN 06-07.03.2009 TARİHLİ 
İFADELERİ VE GÜROL DOĞAN’IN UÇAK 

BİLETİ VE DERS DEFTERİ 

EK-98 



ÜTGM.ÖZGÜR TÜFEKÇİ’NİN ÜÇÜNCÜ 
YALANI 

EK-99 



ALİ BALTA ANKARA BAROSU AVUKATLARI 
N.KARAASLAN VE Ş.YAKUT HUZURUNDA EL 
YAZISI İLE YAZDIĞI İFADESİNİ SAVCILIĞIMIZA 

TESLİM ETMEMİŞTİR 

EK-100 



ÜTGM.ÖZGÜR TÜFEKÇİ’NİN DÖRDÜNCÜ 
YALANI 

EK-101 



ALİ BALTA, ORHAN GÜLEÇ VE İSMAİL DAĞ EL 
YAZILI İFADELERİNİ AVUKATLARI HUZURUNDA 

SAVCILIĞIMIZA TESLİM ETMİŞLERDİR 

EK-102 



ÜTGM.ÖZGÜR TÜFEKÇİ VE ŞAFAK 
CANLI HAKKINDAKİ MEKTUP 

EK-103 



YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ ŞAFAK CANLI’NIN 
YALANLARI 

EK-104 



ALİ BALTA’NIN EL YAZISI İFADELERİ 
11.03 2009 TARİHİNDE ASKERİ 

SAVCILIĞA VERİLMİŞTİR 

EK-105 



ALİ BALTA’NIN EL YAZISI İFADELERİ 
11.03 2009 TARİHİNDE ASKERİ 

SAVCILIĞA VERİLMİŞTİR  

EK-106 



ALİ BALTA 07.03.2009 TARİHLİ 
İFADESİNDE SUÇUNU İTİRAF ETMİŞTİR 

EK-107 
















