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2010/283 Esas sayılı kamu davasının oturumu Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü 

bitişiğindeki salonda Mahkeme Başkanı Ömer Diken, Üye Hakimler Murat Üründü ve Aytekin 
Özanlı’dan 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 
19.01.2012 günü saat 09:50 itibari ile açıldı. Cumhuriyet Savcıları Savaş Kırbaş ve Hüseyin 
Kaplan hazır. 

Mahkeme Başkanı: “Tutuklu sanıklardan Halit Nejat Akgüner, Hakan Akkoç, Hasan Basri 
Arslan, Erdinç Atik, Turgut Atman, İhsan Balabanlı, Bilgin Balanlı, Mustafa Haluk Baybaş, 
Mehmet Cem Çağlar, Ali Semih Çetin, Hüseyin Çınar, Kahraman Dikmen, Faruk Doğan, Ahmet 
Necdet Doluel, Tayfun Duman, Turgay Erdağ, Celal Kerem Eren, Mehmet Erkorkmaz, Yunus 
Nadi Erkut, Abdullah Gavremoğlu, Burhan Gögce, Orkun Gökalp, Gökhan Gökay, Behçet Alper 
Güney, Ender Güngör, Ramazan Cem Gürdeniz, Mehmet Fatih İlğar, Ercan İrençin, Meftun 
Hıraca, Zafer Karataş, Barboros Kasar, Gürbüz Kaya, Bülent Kocababuç, Cengiz Köylü, Erhan 
Kuraner, Hasan Nurgören, Mustafa Korkut Özarslan, İbrahim Koray Özyurt, Mustafa Erhan 
Pamuk, İsmail Taş, Hüseyin Topuz, Ali Türkşen, Nedim Ulusan, Ahmet Zeki Üçok, Murat Ünlü, 
Ali Sadi Ünsal, Fatih Uluç Yeğin, Hanifi Yıldırım, Sırrı Yılmaz, Mustafa Yuvanç, Davut İsmet 
Çınkı, Levent Ersöz, Emin Küçükkılıç, Ali Deniz Kutluk ile Recep Yıldız dışındakiler hazır. 

Tutuksuz sanıklardan; Abdulkadir Eryılmaz, Ayhan Gümüş, Armağan Aksakal, Aşkın 
Öztürk, Aşkın Üredi, Ayhan Türker Koçpınar, Hannan Şayan,  

Sanık Hannan Şayan: “Yurtdışından döndüm. İlk kez duruşmaya katılıyorum.” 
Çetin Can, Devrim Rehber, Bayram Ali Tavlayan, Mesut Zafer Sarı, Engin Kılıç, Erdinç 

Altıner, Aykar Tekin, Fahri Yavuz Uras, Tevfik Özkılıç, Atilla Özler, Süha Civan, Erdoğan 
Koçoğlu, Nail İlbey, Özgür Ecevit Taşçı, Gürkan Koldaş, Mete Demirgil, Cafer Uyar, Sefer 
Kurnaz, Berna Dönmez, Erden Ülgen, Turgay Bülent Göktürk, Şenol Büyükçakır, Hüseyin 
Dilaver, Cüneyt Sarıkaya,  Cahit Serdar Gökgöz, Güllü Salkaya, Ramazan Kamüran Göksel, 
Osman Fevzi Güneş, Turgut Ketken, Yusuf Afat, Sencer Başat, Kürşad Güven Ertaş, Yusuf 
Volkan Yücel, Turgay Yamaç, Yaşar Dilber, Yüksel Gamsız, Uğur Uzal. 

Mahkeme Başkanı: “Hazır sanık müdafilerinden.” 
Sanıklar Turgut Atman, Beyazıt Karataş, Nedim Güngör Kurubaş, İsmail Taş, Mustafa 

Erhan Pamuk, Mehmet Eldem, Bülent Günçal, Mehmet Erkorkmaz, Ahmet Erdem, Kolcan 
Pulatsü, Ziya Güler, Rıdvan Ulugüler, Hüseyin Çınar, Mustafa Haluk Baybaş, Cenk Hatunoğlu, 
Mehmet Cem Çağlar ve Sefer Kurnaz müdafii Av. Ali Fahir Kayacan. 

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, Cem Bolat, Sami Yüksel, Hakan Ilıca ve Yetki 
Belgesine istinaden Fuat Pakdil müdafii Av. Ramazan Bulut. 
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Sanıklar Metin Yavuz Yalçın, Behzat Balta, Tuncay Çakan, Tevkif Özkılıç, Erhan Kubat 
müdafii Av. Salim Şen. 

Sanıklar Kadir Sağdıç, Abdullah Can Erenoğlu, Mehmet Fatih İlğar, Mehmet Koray 
Eryaşa ve Turgay Yamaç müdafii Av. Murat Ergün. 

Sanıklar Çetin Doğan, Süha Tanyeri, Kadir Sağdıç, Mehmet Fatih İlğar, Nedim Ulusan, 
Hakan Büyük, Dursun Çiçek, Ahmet Zeki Üçok, Ahmet Bertan Nogaylaroğlu müdafii Av. Hüseyin 
Ersöz. 

Sanıklar Gürbüz Kaya, Abdullah Dalay, Hasan Fehmi Canan, Mehmet Kaya Varol, Erhan 
Kuraner, Hamdi Poyraz, Doğan Fatih Küçük, Soydan Görgülü, Süha Civan, Cüneyt Sarıkaya, 
Erdoğan Koçoğlu müdafii Av. Muzaffer Değirmenci. 

Sanık Mehmet Alper Şengezer müdafii Av. Haldun Kepez. 
Sanıklar Şenol Büyükçakır, Süleyman Namık Kurşuncu, Tunç Sözen, Ayhan Gümüş, 

Namık Sevinç, Yusuf Volkan Yücel, Atilla Özler, Çetin Can, Kubilay Baloğlu, Mustafa İlhan, 
Yalçın Ergül, Osman Başıbüyük, Rasim Arslan ve Hüseyin Dilaver müdafii Av. Haluk Peşken. 

Bir kısım sanıklar müdafii Av. Haluk Peşken: “Sayın Başkanım Namık Sevinç ile ilgili bir 
de doktor raporu var onu da Mahkemenize sunmak istiyorum.” 

Aynı sanıklar müdafii Av. Özen Kaya. 
Sanık Levent Erkek müdafii Av. Doğukan Ünüvar. 
Sanık Mehmet Otuzbiroğlu müdafii Av. İlkan Koyuncu. 
Sanıklar İbrahim Koray Özyurt, Muharrem Nuri Alacalı, Dora Sungunay, Tayfun Duman, 

Ali Türkşen, Şafak Yürekli ve Bilgin Balanlı müdafii Av. İbrahim Şahinkaya. 
Sanık Hannan Şayan ve bir kısım sanıklar müdafii Av. Nevzat Güleşen. 
Bir kısım sanıklar müdafii Av. Nevzat Güleşen: “Sayın Başkanım Hannan Şayan geldi. 

Onun dışında Avukat Günizi Dizdar ile bir kısım tutuksuz sanıkların yolda gelirken bir sıkıntıları 
olmuş. Bunlar Ökkeş Alp Kırıkkanat, Haldun Ermin, Serhat Dizdaroğlu, Hakan Ilıca, Turgay 
Bülent Göktürk, Cüneyt Sarıkaya, Nuri Üstünel ve Avukat Günizi Dizdar Öğleden önce burada 
olacaklar.” 

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

Sanık Turgay Erdağ ve bir kısım sanıklar müdafii Av. İhsan Nuri Tezel. 
Bir kısım sanıklar müdafii Av. İhsan Nuri Tezel: “Başkanım daha önceden sorgusu 

yapılamayan by-pas ameliyatlısı olduğu için istirahatlı olduğundan gelemeyen müvekkilim Derya 
Ön bugün hazır. İlk önce onun alınırsa efendim sonra istirahatı devam ediyor rahatsızlığı 
sebebiyle.” 

Mahkeme Başkanı: “Onu fark ettim şeyden yani Maltepe’den gelmeyenler arasında 
olmayınca o aklımda kimliğini tespit edeceğiz.” 

Bir kısım sanıklar müdafii Av. İhsan Nuri Tezel: “Sağolun efendim.” 
Sanık Osman Kayalar ve bir kısım sanıklar müdafii Av. Kemal Yener Saraçoğlu.” 
Sanıklar Veli Murat Tulga, Burhan Gögce, Nihat Özkan, Fatih Altun, Mustafa Erdal 

Hamzaoğulları, Sırrı Yılmaz, Gökhan Çiloğlu, Ahmet Yanaral ve İhsan Çevik müdafii Av. Kürşad 
Veli Eren. 

Sanık Ömer Faruk Ağa Yarman müdafii Av. Saliha Savaşkan. 
Sanık Ömer Faruk Ağa Yarman müdafii Av. Mehmet Oral. 
Sanık Ömer Faruk Ağa Yarman müdafii Av. Gülcan Başak. 
Sanıklar Ahmet Topdağı, Recai Elmaz ve Yaşar Dilber müdafii Av. Haluk Demirkılıç. 
Sanık Ömer Faruk Ağa Yarman müdafii Av. Bedri Varoğlu. 
Sanık Oğuz Türksoy müdafii Av. Osman Oğuzhan. 
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Sanık Halil İbrahim Fırtına müdafii Av. Kazım Yiğit Akalın. 
Sanık Davut İsmet Çınkı müdafii Av. Hüseyin Fatih Demir. 
Sanık Emin Hakan Özbek müdafii Av. Ümit Karaçavuş. 
Sanık Bülent Tunçay müdafii Av. Cengiz Erdoğan. 
Sanıklar Faruk Oktay Memioğlu, Mehmet Yoleri, Mehmet Kemal Gönüldaş müdafii Av. 

Eyyup Sabri Gürsoy. 
Sanık Ahmet Yavuz müdafii Av. Selim Yavuz. 
Sanık Ahmet Yavuz müdafii Av. Selim Yavuz: “Tahliye talebini sunuyorum.” 
Sanıklar Ali Sadi Ünsal ve Ramazan Kamüran Göksel müdafii Av. Hüseyin Mithat 

Tombak. 
Sanıklar Ali Sadi Ünsal, Ramazan Kamüran Göksel müdafii Av. Hüseyin Mithat Tombak: 

“Efendim Ramazan Kamüran Göksel’e ait sağlık raporu var onu sunuyorum.” 
Sanık Berna Dönmez müdafii Av. İsmet Polatcan. 
Sanık Ahmet Yavuz müdafileri Av. Nurçan Çöl, Zeynep Elif Yarsuvat. 
Sanık Gürkan Koldaş müdafii Av. Derya Erdoğan. 
Sanık Uğur Uzal müdafii Av. Şükrü Kuvvetli Yılmaz.  
Sanık Halit Nejat Akgüner müdafii Av. Refik Ali Uçarcı. 
Sanıklar Murat Özenalp ve Erhan Şensoy müdafii Av. İrfan Sütlüoğlu. 
Sanıklar Murat Özenalp, Erhan Şensoy müdafii Av. İrfan Sütlüoğlu: “Sayın Başkanım 

Murat Özenalp müvekkilim savunmasını yapmıştı fakat biz hazır bulunamadık. Ben savunmamla 
ilişkin dilekçemi sunuyorum. Tahliye talebimiz de havidir teşekkür ederim.” 

Sanık Turgay Bülent Göktürk müdafii Av. Cafer Gül. 
Sanık Turgay Bülent Göktürk müdafii Av. Cafer Gül: “Sayın Başkanım demin araba 

arızası nedeni ile gelmedikleri belirtilen Turgay Bülent Göktürk ve Cüneyt Sarıkaya buradalar 
geldiler efendim.” 

Mahkeme Başkanı: “Hazırlar açık duruşmaya başlandı. Bugün ilk kez duruşmaya gelen 
sanıkların kimlik tespitlerini yapacağız. Hannan Şayan.” 

Sanık Hannan Şayan: “Burada.” 
Mahkeme Başkanı: “Abdulkadir oğlu, Ayşe Leyla’dan olma, 30.05.1969 doğumlu. 

Kastamonu ili, Araç ilçesi, Boycalı 93 cilt, 114 aile sıra no, 14 sıra nolu nüfusa kayıtlı. Size mi ait 
nüfus kayıt bilgileri?” 

Sanık Hannan Şayan: “Evet Başkanım.” 
Mahkeme Başkanı: “Adresiniz, nerede oturuyorsunuz?” 
Sanık Hannan Şayan: “Şu anda.” 
Mahkeme Başkanı: “Türkiye’de ulaşılacak bir adresiniz var mı?” 
Sanık Hannan Şayan: “Var onu söyleyebilirim. Körfez Caddesi Burç Sokak no:4 Anadolu 

Hisarı/İstanbul.” 
Mahkeme Başkanı: “Şu anda iş adresiniz neresi?” 
Sanık Hannan Şayan: “Şu anda Belçika Mons’ta Nato Müttefik Avrupa Kuvvetler 

Komutanlığında deniz plan subayı olarak görev yapıyorum.” 
Mahkeme Başkanı: “Evli misiniz?” 
Sanık Hannan Şayan: “Evliyim.” 
Mahkeme Başkanı: “Kaç çocuğunuz var?” 
Sanık Hannan Şayan: “1 çocuğum var.” 
Mahkeme Başkanı: “Evet deniz subayısınız.” 
Sanık Hannan Şayan: “Evet.” 
Mahkeme Başkanı: “Deniz Harp Okulu ve Harp Akademisi mezunusunuz. Harp 

Akademisi var mı?” 
Sanık Hannan Şayan: “Harp Akademisi de mezunuyum.” 
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Mahkeme Başkanı: “Ne kadar aylık geliriniz var Türkiye’de?” 
Sanık Hannan Şayan: “Türkiye’deki aylık gelirim 4500 Lira, şu anda yurtdışı görevde 

bulunduğum için ayrı bir maaş.” 
Mahkeme Başkanı: “Türkiye’de lojmanda mı oturuyorsunuz, kirada mı, kendi evinizde 

mi?” 
Sanık Hannan Şayan: “Türkiye’de oturduğumda kirada oturuyordum. Şu anda yurtdışında 

kirada oturuyorum.” 
Mahkeme Başkanı: “Peki sabıkanız var mı?” 
Sanık Hannan Şayan: “Hayır.” 
Mahkeme Başkanı: “Peki oturabilirsiniz. Derya Ön; Aydın Oğlu, Hayriye’den olma, 

06.06.1965 doğumlu. Kocaeli ili, Gölcük ilçesi, Merkez. 3 cilt, 838 aile sıra no, 3 sıra nolu nüfusa 
kayıtlı. Aksaz Lojmanları No: 60 Daire 17 Aksaz 48700 Marmaris/Muğla adresinde ikamet eder. 
Doğru mu?” 

Sanık Derya Ön: “Doğrudur.” 
Mahkeme Başkanı: “Evli misiniz?” 
Sanık Derya Ön: “Evet evliyim.” 
Mahkeme Başkanı: “Kaç çocuğunuz var?” 
Sanık Derya Ön: “1 çocuğum var.” 
Mahkeme Başkanı: “Ne iş yaparsınız?” 
Sanık Derya Ön: “Deniz subayıyım.” 
Mahkeme Başkanı: “Hangi okul mezunusunuz?” 
Sanık Derya Ön: “Deniz Harp Okulu, Deniz Harp Akademisi ve Boğaziçi Üniversitesinden 

mezunum.” 
Mahkeme Başkanı: “Ne kadar aylık geliriniz var?” 
Sanık Derya Ön: “3000.” 
Mahkeme Başkanı: “3000 sabıkanız var mı?” 
Sanık Derya Ön: “Yoktur.” 
Mahkeme Başkanı: “Lojmanda oturuyorsunuz buradaki bilgiye göre.” 
Sanık Derya Ön: “Evet.” 
Mahkeme Başkanı: “Peki buyurun oturabilirsiniz. Sizin raporunuz devam ediyor mu Derya 

Ön? Bugün savunmanızı yapabilecek misiniz?” 
Sanık Derya Ön: “Yapabilirim, Şubat sonuna kadar devam ediyor savunma yapmak 

maksadıyla geldim.” 
Mahkeme Başkanı: “Ön tarafa gelin buyurun. Evet, iddianameyi okudunuz mu?” 
Sanık Derya Ön: “Evet okudum.” 
Mahkeme Başkanı: “Hannan Şayan siz okudunuz mu iddianameyi?” 
Sanık Hannan Şayan: “Evet Başkanım okudum.” 
Mahkeme Başkanı: “Okudunuz. Evet, size daha önceki duruşmalarda olmadığınız için 

yasal haklarınızı hatırlatıyorum. CMK’nın 147 ve 190. maddesinde düzenlenen sanık hakları şu 
şekildedir; sizin müdafii seçme hakkınız mevcuttur. İsnat edilen suç ile zorunlu müdafii 
gerektirmektedir. Bu nedenle müdafii huzurunda savunma yapmanız gerekiyor. Yarın müdafiiniz 
yoksa Baro tarafından size müdafii atanması sağlanacaktır. Yüklenen suç hakkında beyanda 
bulunmama hakkınız mevcut yani buna susma hakkı da deniliyor. Savunma yapmanız halinde 
ise hakkınızdaki iddiaları ya da suçlamaları ortadan kaldırmak amacıyla somut delillerin 
toplanmasını Mahkemeden isteyebilirsiniz. Evet, Derya Ön buyurun savunmanızı yapabilirsiniz.” 

Sanık Derya Ön: “Sayın Başkan ve Üyeler. Sözlerime iddianame ve ek klasörde tarafıma 
atılı suç vasfı taşıdıkları dahi tartışmalı olan suçlamaların tamamının gerçek dışı olduğunu 
söyleyerek başlamak istiyorum. Bu davaya konu olan sözde planlar toplantılar ve yazışmalar ile 
5-7 Mart 2003 tarihlerinde 1. Ordu Komutanlığında icra edilen plan seminerinden haberim yoktur 
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ve bahse konulu seminere katılmadım. Hakkımda ileri sürülen iddiaların birçoğu benim bilgim 
dışında rızam alınmaksızın başkaları tarafından oluşturulduğu öne sürülen, bana tebliğ 
edilmemiş benim kabul etmediğim listelere dayandırılmaktadır. Kim tarafından, ne maksatla ve 
ne zaman oluşturulduklarını bilmediğim listelerden kısa bir süre önce basından duyduğum amiral 
listesi dışındakilerden Savcılık sorguma kadar bilgi sahibi değildim. Kaldı ki bu listelerden 2 
adedinin 2009 yılı ve sonrası ile ilgili olmasından dolayı mevcut dava ile ilişkisini anlamakta ciddi 
güçlük çekmekteyim. Bir e posta ekinde geldiği iddia edilen listedeki şahsıma ait iletişim bilgileri 
özellikle dikkat çekicidir. Bahse konu listenin görev bölge sütununda 2008-2011 yılları arasında 
İngiltere’de görev yaptığım Nato Karargahının konuşlandığı bölge doğru olarak yazılmıştır. 
Ancak telefon numaraları sütunlarında ise 2008 Temmuz’unda yurtdışına çıkmadan önce 
tamamen kapattırdığım dolayısı ile ne yurtdışındayken ne de dönüşümü müteakip kullanma 
olasılığımın olmadığı ev ve cep telefonu ile Aksaz Deniz Üs Santral numarası büyük bir hata 
olarak bulunmaktadır. Bu da bırakın benim bu listenin hazırlanmasında katkımın olmasını 
haberimin olmasını. Bu listenin bana rağmen benim aleyhime yapılan bir tür fişleme olduğunu 
açıklıkla göstermektedir. Ancak bunu düzenleyenler her yerde olduğu gibi bu gayri yasafi işlemi 
ile ellerini yüzlerine bulaştırmışlardır. Üst veri yollarına istinaden ilk oluşturanı olduğum iddia 
edilen, çg bilgi notu.doc isimli bir adet dijital veriyi hazırlamadığım gibi varlığından dahi Savcılık 
sorgusuna kadar haberdar değildim. Bu konu ile ilgili olarak kimseden emir almadım, kimseye 
emir vermedim. Herhangi bir toplantıya katılmadım ve herhangi bir çalışma grubu içerisinde yer 
almadım. Sözde çalışma grubunun lideri olduğu iddia edilen ve dijital verinin altında imza bloğu 
olan Hüseyin Hoşgit amiral ile bir tanışıklığım yoktur. Aslında Güney Deniz Saha Komutanlığı 
bağlısı ve İzmir Bölgesinde görev yapan bir amiralin Aksaz Bölgesinde konuşlu Donanma 
Komutanlığı bağlısı firkateyn ve denizaltı personelinden illegal bile olsa bir çalışma grubu 
oluşturabilmesi hayatın doğal akışına aykırıdır. Böyle bir durum 2 birliğin görev fonksiyonlarının 
farklılığından öte firkateyn personelinin amirleri olan komodor ve sözde belgelere göre 
tutuklanması planlı güney görev grup komutanı amiralin etkin ve yakın kontrolünde fark 
edilmeden gerçekleşmesi imkansızdır. Duruşmaların başından itibaren yüzlerce kez ifade edilen 
bilirkişi raporları ile desteklenen ve son olarak Sayın Hasan Özyurt tarafından yapılan 
savunmada da somut bir şekilde huzurda gösterilen meta data bilgilerinin sahte imza hatta sahte 
parmak izleri yaratmaktan çok daha kolay bir şekilde değiştirebileceği gerçeği ortada iken 
bunların hala kuvvetli suç şüphesi uyandıran deliller olarak kabul edilmesini anlamakta güçlük 
çekiyorum. Üzerime atılan suçlamalardan en ilginci ise deniz kurmay binbaşı rütbesinde TCG 
Giresun Firkateyni 2. komutanı olarak 3 Ocak 2003 günü Aksaz Deniz Üs Komutanlığı 
Binasında icra edildiği öne sürülen toplantıya katılma iddiasıdır. Bu toplantının katıldığı iddia 
edilenlerin hiçbiri ile bağlantısının olmadığı ve ayrıca yine tutuklanması planlı Aksaz Deniz Üs 
Komutanının kendi komutanlık binasında icra edilmesinin abesliği ve anlamsızlığı üzerinde 
durmayacağım. Çünkü bu dijital veride çok daha vahim bir hata var. Ben bahse konu tarihte 
uluslararası bir tatbikat kapsamında İsrail’in Hayfa Limanında ve müteakiben denizde seyir 
halinde bulunan 2 Türk gemisinden biri olan TCG Giresun’un 2. komutanıyım ve gemideyim. Ne 
kadar ilginçtir ki sözde toplantıya katıldığı iddia edilen 8 subaydan 4’ü bu 2 geminin komutan ve 
2. komutanlarıdır. Ortada fizik kurallarını alt üst eden bir durum söz konusudur. Aynı anda 2 
yerde birden olunamayacağına göre rahatlıkla diyebiliriz ki bu sahte delil üreticileri bir büyük 
hata daha yapmıştır. Sayın Heyet yaklaşık 2 ay önce geçirmiş olduğum koroner by-pas ameliyatı 
sonrası başlayan yeni hayatımın henüz emekleme günleri sayılabilecek bu dönemin bana 
sağladığı bir avantaj olan saflıkla, şunları da düşünmeden kendimi alıkoyamıyorum. Aslında bu 
hayal mahsulü dijital kurgu planlayıcılarının bu kadar çok hata yapmalarının nedeni siz 
Mahkeme Heyetine karar vermenizde yardımcı olmak ve belli bir yargılama sürecinin sonunda 
bizlerin başından beri bildiğimiz gerçeğe sizlerinde ulaşabilmenizi sağlamaktır. İddia Makamı 
üzerime atılı suçlamalarla ilgili burada iddia olunan dijitaller dışında bana ait tek bir delil ortaya 
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koyamamıştır. Bu sözde dijital deliller ile aramda hukuken bir illiyet bağı kurulmasını 
sağlayabilecek dijital ya da ıslak imza, parmak izi gibi somut bulgular mevcut değildir. Sayın 
Heyet Mahkemenizin amacı adaleti sağlamak maksadıyla gerçeği bulmaktır. Şahsım ve benim 
konumumda olan herkes için aslında gerçek çok açıktır. Ortada isimlerimiz kullanılarak Türk 
Silahlı Kuvvetleri üzerinde oynanan ancak bilim kurgu film ya da romanlarda karşılaşabilecek 
türden çok boyutlu bir oyun bulunmaktadır. Maalesef İddia Makamı da bilmeyerek de olsa bu 
oyunun içinde yer alarak en hafif ifadesi ile adaleti yanıltma ve ulusal güvenliği zafiyete uğratma 
faaliyetlerine iştirak etmektedir. Gerçeğin bulunması doğal olarak gerçek delillere bağlı olmalıdır 
ve aynı zamanda filozofun dediği gibi; gerçek akla yatkın olmalıdır. Burada oynanan oyun 
mevcut bir takım suç unsuru taşımayan gerçekler ile tamamen hayal ürünü dijital kurgu darbe 
planını birleştirerek basın yayın organları aracılığı ile insanların algılarını yönetmek üzerine 
kurulmuştur. Umut ediyorum ki Sayın Heyet kararlarını uzun süreden beri yoğun bir şekilde 
oluşturulan bu algının etkisi altında kalmadan verebilir ve akla yatkın olmadığı yani gerçek dışı 
sakat olduğu her savunmada defalarca ispatlanan hilaf-ı hakikat delilleri yok sayabilir. 
Nihayetinde hepimiz insanız ve maalesef bazı zamanlar algılarımızla karar vererek yanılabiliriz. 
Sonuç olarak hakkımdaki suçlamalar 3. bir kişide ele geçirilen dijitallerde bulunan bilgilere 
dayanmaktadır. Dijitalleri destekleyen somut bir delil veya iddia edilen ilişkilere ait iletişim tespit 
tutanakları da bulunmamaktadır. Sayın Mahkemeden kısa sürede yargılamayı tamamlayarak 
mağduriyetimin giderilmesini hakkımda bu komploları yapan asıl failleri ortaya çıkaracak ve 
yargılanmalarını sağlayacak süreci başlatarak itibarımı geri vermesini bekliyorum. Suçsuz 
olduğu tekrarlar, savunmamın kabul edilerek bu güne kadarki tutukluluk halim de dikkate 
alınarak bihakkın tahliye edilmeme ve nihayetinde beraatime karar verilmesini Mahkemenizden 
saygıyla talep ederim.” 

Mahkeme Başkanı: “Nüfus kaydınızı okuyorum. Derya Ön, Aydın oğlu, Hayriye’den olma. 
İstanbul 06.06.1965 doğumlu, Kocaeli ili, Gölcük ilçesi, Merkez nüfusuna kayıtlı size mi ait?” 

Sanık Derya Ön: “Evet.” 
Mahkeme Başkanı: “Sabıkanız yok.” 
Sanık Derya Ön: “Yok.” 
Mahkeme Başkanı: “18. klasör dizi 143-145 arasında İstanbul Cumhuriyet 

Başsavcılığınca 24.08.2011 tarihinde alınan ifadeniz var. Bu ifadeyi kabul ediyor musunuz?” 
Sanık Derya Ön: “Efendim ifadeyi kabul ediyorum yalnız orada toplam 7 kere kullandığım 

belge ifadesini dijital veri olarak değiştirmek istiyorum. Onun dışındakileri kabul ediyorum.” 
Mahkeme Başkanı: “Aynı klasör dizi 150 ve devamında İstanbul Nöbetçi 12. Ağır Ceza 

Mahkemesi Hakimliğindeki savunmanız var. Kabul ediyor musunuz?” 
Sanık Derya Ön: “Evet kabul ediyorum.” 
Mahkeme Başkanı: “Peki sanık müdafiinden savunmaya ilave edeceği bir husus olup 

olmadığı soruldu.” 
Sanık Derya Ön müdafii Av. İhsan Nuri Tezel: “Müvekkilimin savunmalarına iştirak 

ediyorum. Kendisinin de ifade ettiği ve iddianamede belirtildiği gibi müvekkilimin suga harekat 
planı kapsamında hazırlandığı iddia edilen öncelikli ve özellikli görevlendirme listesinin 111 
kişilik listenin 33. sırasında isminin olması sebebiyle müsnet suga harekat planına iştirak etmek 
suretiyle müsnet suçu işlediği iddia edilmekte. Bu öncelikli ve özellikli görevlendirme listesi ve 
buna benzer suga harekat planı kapsamında hazırlandığı iddia edilen listelerde malumunuz 
olduğu üzere yaklaşık 2000 personelin ismi geçmektedir. Bu listelerde ismi geçmesine karşın 
2000 kişiye dava açılmadığı da malumunuzdur. Ancak bu listelerde ismi geçen personelin aynı 
zamanda başka dijital verilerde de isminin geçmesi halinde bu görevlendirmeden veya müzahir 
olduğundan haberdar olduğu kanaatine varılarak İddia Makamı tarafından bu kişiler dava 
konusu edilmiştir. Müvekkilimin de bu listede bulunduğundan haberdar olduğuna ilişkin olarak 
Donanma Komutanlığı İstihbarat Şubesinde yapılan aramada ele geçirildiği iddia edilen 5 ile 
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numaralandırılmış hard disk içinden çıktığı iddia edilen ve Donanma Komutanlığı Askeri 
Savcılığının yaptırmış olduğu bilirkişi incelemesine göre de manipülatif ve sonradan yüklendiği 
değerlendirilen dijital belgeler içerisinde, yine suga harekat planı kapsamında EGAYDAAK’lara 
yönelik oluşturulan çalışma grupları isimli bir dijital veride isminin bulunması bu çalışma 
gruplarından birinde isminin bulunması ve bu belgenin üst veri yollarında ilk oluşturan olarak 
Derya On isimli bir bilgisayar kullanıcısının isminin geçmesi yine bu EGAYDAAK çalışma 
grubunun 03.01.2003 tarihinde Aksaz Deniz Üs Komutanlığında bir toplantı yaptığına ilişkin 
dijital bir toplantı tutanağının bulunması sebebiyle müvekkilimin bu görevlendirmeden haberdar 
olduğu ve suga harekat planı kapsamında görev almak suretiyle müsnet suça iştirak ettiği iddia 
edilmiştir. Görüldüğü üzere bunun bu kapsam bu suça ilişkin İddia Makamının kanıt olarak ileri 
sürdüğü iddianamede başkaca hiçbir şey yoktur. Her ne kadar 2009 yılında gönderilmiş bir ihbar 
mail’inin yaklaşık sanıyorum 172 kişinin bulunduğu ek listesinde adının geçmesi bir delil olarak 
iddianameye yazılmış ise de bunun neyin delili olduğu tam tarafımızdan anlaşılamamıştır. Suç 
tarihi ile örtüşmeyen ve fişleme yani müvekkilimin müşteki olduğu bir belgede yani fişlendiği bir 
belgenin delil olarak gösterilmesi dediğim gibi tam olarak tarafımızdan anlaşılamamıştır. Bunun 
dışında müvekkilim balyoz harekat planını, jenerik senaryoları örtülü olarak oynandığı iddia 
edilen 1. Ordu Komutanlığında düzenlenen plan seminerine de katılmamıştır. Müvekkilimin suga 
harekat planı kapsamında görev aldığı iddia edilen kişilerle dikkat çekici herhangi bir iletişim 
kaydı bulunduğu da tespiti yapılmamıştır. Müvekkilimin müsnet dijital belgeyi hazırladığına ilişkin 
ne bir tanık beyanı, ne de başkaca somut bir delil de ileri sürülmemiştir. Tüm dijital belgeler yine 
diğer dijital belgelerle kanıtlanmaya çalışılmıştır. Yani yokluk daha büyük bir yoklukla 
kanıtlanmaya çalışılmıştır. Yokluk yokluğun kanıtı olamayacağına göre ortada koca bir yok 
vardır aslında. Müvekkilimin suga harekat planı kapsamında görev aldığı EGAYDAAK’lar 
çalışma gurubu ile birlikte kendisinin de ifade ettiği gibi 3 Ocak 2003’te bir toplantı, düzenlenen 
bir toplantıya iştirak ettiği ve burada bazı kararlar alındığı iddia edilmekte ve bununda dijital bir 
belge ile toplantı tutanağı olarak Donanma Komutanlığından çıktığı ifade edilmekte ancak 
müvekkilim 03.01.2003 tarihinde toplantının yapıldığı iddia edilen Aksaz’da değil kendisi Hayfa 
Limanında ve bilahare sabah oradan hareketle tüm gün seyir yaparak, ertesi gün yani 4 Ocak 
2003 tarihinde sanıyorum Aksaz’a avdet ediyor. Buna ilişkin biz Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığından müvekkilimin görev yaptığı Giresun Gemisinin o tarihe ait gemi jurnallerinin 
tasdikli fotokopilerini istedik ama şuana kadar elimize ulaşmadı. Sayın Mahkemeniz de bunu bir 
talep olarak değerlendirip Deniz Kuvvetlerinden TCG Giresun Gemisinin 3 Ocak 2003 ve 4 Ocak 
2003 ve 2 Ocak 2003 tarihlerine ilişkin jurnal fotokopilerini aldığı takdirde bu somut gerçek 
ortaya çıkacaktır. Bu durumda müvekkilimin dijital belgenin içeriğinde bahsedildiği gibi Aksaz’da 
bir toplantıya katılması mümkün değildir. O zaman dijital belgenin içeriğinin gerçek dışı olduğu 
açık olarak ortaya çıkmaktadır. Yine daha önce bu dijital belgelere yönelik dosya kapsamında 
çeşitli bilirkişi raporları mevcut. Bu bilirkişi raporlarının tamamının ortak kanaati bu dijital 
belgelerin üst veri yollarının tek başlarına herhangi bir şeyi ispatlar mahiyette delil olarak 
kullanılamayacağı, bu dijital belgelerin üst veri yollarının değiştirilebileceği ve güvenilir olmadığı. 
Ancak bunların değiştirilip değiştirilmediğinin sadece elde mevcut CD’lere ya da flash bellek 
içindeki dijital belgelere bakılarak da anlamanın mümkün olmadığı ifade edilmiş. Yani 
bilirkişilerin hepsi ortak olarak diyor ki; bunlar değiştirilmiş olabilir, değiştirilmemişte olabilir bu 
konuda bir kanaat yürütmek mümkün değil. Ancak bu konuda bir kanaat yürütmek gerekiyorsa 
bunun diğer, bunu destekleyici yan delillerle birlikte değerlendirilmesi gerekir. Yani tanık 
beyanları, güvenlik kamera kayıtları, kişilerin kendilerinin kullandığı dijital medyalar, bu dijital 
medyalar içerisinde kendi kullandıkları bilgisayar kullanırkenki alışkanlıkları. Bunların hepsinin 
bir arada değerlendirmesi gerektiğini söylüyor fakat bu yönde de dava dosyasında bu dijital üst 
veri yollarını destekler birlikte değerlendirmesini değerlendirecek şekilde hiçbir yan,  somut kanıt 
da mevcut değil. Ayrıca Pazartesi günkü duruşmada sanıklardan Hasan Özyurt’un yaptığı kısa 
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bir sunumda da bu dijital üst veri yollarının çok rahat bir şekilde, istendiği şekilde 
düzenlenebileceği oluşturma, son kaydetme tarihlerinin oluşturan kişi veya son kaydeden 
kişilerin kullanıcı isimlerinin çok rahat bir şekilde değiştirilebileceği de ortaya kondu. Bu durumda 
bu dijital üst veri yollarını destekler mahiyette başkaca da hiçbir kanıt ileri sürülmediğine göre 
mevcut delillerin tamamı şüpheli hale gelmiştir. Hazırlık soruşturması esnasında bu kadar çok 
dijital verinin İddia Makamının, Savcılık Makamının önüne konması karşısında bir kafa karışıklığı 
ve ciddi bir şüphe yaratmış olabileceğini, bu şüphe içerisinde yargılama başladığı anda da hala 
aynı şüphenin savunmalar yapılmadığı için devam ediyor olmasının sizde de olabileceğini 
anlıyoruz. Bu kuvvetli şüphe, kafa karıştıran bu şüphe karşısında yapılan tutuklamaların 
gerekçelerini de bir nebzeye kadar anlayabiliyoruz. Ancak tutuklamaların üzerinden geçen 
yaklaşık 1 yıl bazı kişiler için 2 veya 3 kere tutuklandığından 1 yıldan 16 aya yakın geçen 
süreleri gözönüne aldığınızda ortaya çıkan yeni durumları gözönüne aldığınız da artık halen 
mevcut tutuklulukların sürdürülmesinin makul olmadığını ve haklı olmadığını düşünüyoruz. Tüm 
bu yaptığımız açıklamalar ışığında müvekkilim Derya Ön’ün ki yani bundan bazı sanıklar ve 
müdafii arkadaşlarda bahsediyor ama bunu tersinden anlayarak biz bahsediyoruz. Müvekkilimle 
aynı belgede ismi olan müvekkilimin ilk oluşturduğu, kendisinin ise diğer kişinin ise son 
kaydettiği kişi tutuksuz, müvekkilim tutuklu. Ha bir kere mantık olarak zaten siz de eğer dijital üst 
veri yolunun gerçekliğini kabul ediyorsanız ilk oluşturan açısından o belgenin tamamını, son 
gördüğünüz halini oluşturduğundan bahsetmek mümkün değildir. Yani birisinin oluşturduğu 
belgenin içeriği tamamen değiştirilebilir ve bu tamamen son kaydedenin sorumluluğundadır. 
Yani bu basit mantığa rağmen aynı belgelerde ilk oluşturan tutuklu, son kaydeden tutuksuz 
yargılanıyor. İkisinin de aynı belgede ismi geçiyor yani gerek İddia Makamının hazırlık 
soruşturması esnasında insanları tutuklamaya sevk etme, gerekse mahkemelerin sorgu 
hakimlerinin tutuklama esnasındaki tutukluluk gerekçelerinin bakış açısını bu nedenle biz hala 
anlayabilmiş değiliz yani. Toto gibi şansı varsa o gün tutuklanmıyor. Kurmaysa zaten banko 
tutuklanıyor da kurmay değilse bir ihtimal yırtansın diyoruz. Yani bizim hazırlık soruşturmasında 
müvekkillerimizi götürdüğümüzde ne olur diye sorduğunda kurmay mısın? Evet. Çantanla, 
bavulunla gelmişsindir inşallah diyoruz. Kurmay değilsen belki yırtarsın diyoruz. Emekliysen yok 
sana bir şey olmaz diyoruz. Yani tutuklamalara bakış açısı bizde böyle delilleri değerlendirmek 
suretiyle falan değil. Maalesef bu bizdeki yargının yanlış olduğunu değerlendiriyorum. Sayın 
Mahkemeniz de kararlarıyla bunu bize göstereceğini düşünüyorum. Tüm bu hususlar 
çerçevesinde müvekkillimin bihakkın tahliyesine ve yapılacak yargılama sonunda beraatine 
karar verilmesini arz ve talep ederim.” 
 Mahkeme Başkanı: “Soru sormak isteyen var mı? Buyurun.” 
 Üye Hakim Aytekin Özanlı: “Bu Koray Özyurt, Şafak Yürekli, Ali Türkşen, Tayfun Duman 
bunlarla ilişkiniz nedir, tanıyor musunuz?” 
 Sanık Derya Ön: “Tanıyorum. Koray Özyurt’u meslekten tanıyorum. En son gemi 
komutanı olarak Aksaz’da bulunduğum zamanlar aynı, kendisi hücumbot komodoruydu. Şafak 
Yürekli ben 2. komutanken Giresun Gemisinde komutanımdır. 1.  amirimdir. 3. şahıs Ali 
Türkşen.” 

Üye Hakim Aytekin Özanlı: “Ali Türkşen evet.” 
Sanık Derya Ön: “Ali Türkşen sınıf arkadaşımdı, aynı zamanda kısa bir süre 

Genelkurmayda birlikte çalıştık. Aynı Gölcük Değirmendere Bölgesinde.” 
 Üye Hakim Aytekin Özanlı: “Yani görüşmelerin sık sık, görüşmelerin sıklığı nedir?” 

Sanık Derya Ön: “Yani?” 
Üye Hakim Aytekin Özanlı: “Yani iş yeri dışında görüşmeleriniz oldu mu?” 
Sanık Derya Ön: “Koray Özyurt’la sık görüşmem, yani çok yüzeysel mesleki bir 

tanışıklığım vardı. Ali Türkşen aynı bölgeden, aynı mahalleden sayılır. Büyüdüğümüz bir 
arkadaşım, sevdiğim bir arkadaşım ama o tabi SAT olduğu için onunla çok sık görüşmedim. 
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Belirli dönemler özellikle birlikte görev yaptığımız dönem bir sık görüşmemiz oldu. Şafak Yürekli 
amiralimle komutanımken sık görüştük belki daha sonra da devam etmiştir sosyal görüşmeye 
ama ondan öncesinde de onunla da çok.” 

Üye Hakim Aytekin Özanlı: “Tayfun Duman.” 
Sanık Derya Ön: “Tayfun Duman. Tanırım meslekten bir sık görüşmüşlüğüm yoktur 

kendisiyle.” 
Üye Hakim Aytekin Özanlı: “Tamam Başkanım.” 
Mahkeme Başkanı: “Peki sorgunuz tamamlanmıştır. Sağlık durumunuz elvermiyorsa 

ayrılabilirsiniz, yani götürebilirler sizi.” 
 Sanık Derya Ön: “Biraz daha bekleyim efendim öyle sağolun.” 
 Mahkeme Başkanı: “Sabah sanık müdafileri de belirttikleri için kısaca o isim tespiti 
sırasında gönderdikleri dilekçeleri başlıkları itibari ile belirtelim. Ramazan Kamüran Göksel’in 
13.01.2012 tarihinde duruşmaya gelememesine ilişkin doktor raporu, Namık Sevinç’in bugün 
sağlık sebebiyle duruşmaya gelemediğine dair mazeret ve ekinde doktor raporu, Murat Özenalp 
müdafiinin savunma ve tahliye talebine ilişkin dilekçesi. Sanıklar Gürbüz Kaya, Abdullah Dalay, 
Hasan Fehmi Canan, Mehmet Kaya Varol, Erhan Kuraner, Hamdi Poyraz, Doğan Fatih Küçük, 
Soydan Görgülü müdafii Av. Ahmet Koç’un tahliye talebine ilişkin dilekçesi, Servet Bilgin’in 
tahliye talebine ilişkin dilekçesi, Halil Yıldız’ın tahliye talebine ilişkin dilekçesi, yine sanıklar Ali 
Aydın, Gökhan Çiloğlu, Abdurrahman Başbuğ, Hüseyin Polatsoy’un tahliye talebine ilişkin 
dilekçeleri Ahmet Yavuz müdafilerinin tahliye talebine ilişkin dilekçesi, Hakan Sargın’ın tahliye 
talebine ilişkin yine Mustafa Koç’un ve Ahmet Tuncer’in tahliye talebine ilişkin dilekçeleri, sanık 
Murat Saka adına müdafii Av. İhsan Nuri Tezel’in tahliye talebine ilişkin dilekçesi, evet daha 
önce savunma yapan Bülent Akalın’ın savunmasına ilişkin dilekçe ve ekleriyle tahliye talebi, 
Ahmet Şentürk’ün tahliye talebine ilişkin dilekçesi Mahkememize ulaşmıştır. Evet, Hannan 
Şayan. Buyurun.” 

Sanık Hannan Şayan: “Sayın Başkan, Değerli Üyeler, Sayın İddia Makamı Heyetinizi 
saygılarımla selamlıyor ve savunmama başlıyorum. Öncelikle belirtmek isterim ki bu davada 
tarafıma isnat olunan tüm suçlamaları kesinlikle ve şiddetle reddediyor, hiçbirisini kabul 
etmiyorum. Tarafıma isnat olunan suçlamalarla ilgili olarak iddianame ve ek delil klasörlerindeki 
hususları inceledim. Her bir suçlamaya yönelik olarak kısa açıklamalarda bulunacağım. Ayrıca 
detaylı açıklama ve savunmalarımı içeren yazılı dilekçemi 12 sayfa ve 2 ayrı ek doküman olarak 
sunacağım. 111 kişilik Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeline ait isim ve mesleki bilgilerinin 
bulunduğu öncelikli ve özellikli görevlendirme listesinin 60. sırasında ismim Deniz Kurmay 
Binbaşı Hannan Şayan olarak yer almaktadır. İsmimin yer aldığı öncelikli ve özellikli 
görevlendirme listesini daha önce kesinlikle görmedim. Bu konuda tarafıma hiçbir bildirimde 
bulunulmadı. Bu listenin neden, niçin ve kimler tarafından hazırlandığını bilmiyorum. Subay sicil 
yönetmeliğinde ve subay sicil formlarında bir subayda aranan ilk özelliklerin başında anayasal 
düzene saygı ve bağlılık gelmektedir. Benim açımdan önemli olan ve maddi gerçek böyle bir 
görevlendirmeden haberim olmadığı, görevlendirmenin tarafıma tebliğ edilmediğidir. Ankara 
Bölgesinde bulunan ve hassas olarak tanımlanan amiral seviyesindeki komutanların kontrol 
altında tutulmasıyla ilgili olan liste Ankarakon.doc ve buna ilişkin üst yazı olan hassaskontrol.doc 
isimli dijital verilerin kullanıcı yollarında belgeyi yazanın Hannan Sayan isimli kullanıcı olduğu 
iddia edilmektedir. Ben 21 Ocak 2003 tarihli bu dijital belgeleri hazırlamadım. Bu belgelerin 
hazırlanmasına ilişkin olarak herhangi bir makamdan emir veya direktif almadım. Zaten böyle bir 
emir veya direktifi kabul etmem. Anayasanın 137. maddesi kanunsuz emri hüküm altına almıştır. 
Bu hükme göre kamu hizmetlerinde herhangi bir sıfat ve suretle çalışmakta olan kimse üstünden 
aldığı emri yönetmelik, tüzük, kanun ve anayasa hükümlerine aykırı görürse yerine getirmez. 
Burada belirtmek istediğim diğer bir husus ise bu dijital verinin hazırlandığı belirtilen 21 Ocak 
2003 tarihindeki çalışma ortamının fiziki yapısıdır. Belirtilen tarihte ben Harekat Başkanlığında 
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Nato tatbikat proje subayı olarak görev yapmaktaydım. O tarihte Deniz Kuvvetleri Karargahı 
halen Deniz Kuvvetleri Komutanlığının bulunduğu binanın depreme dayanaklı hale getirilmesi 
kapsamında şimdiki Sahil Güvenlik Komutanlığı binasında görev icra etmekteydi. Sahil Güvenlik 
Komutanlığı karargahında görev yapıldığı dönemde Harekat Başkanlığının bulunduğu katta, 
tatbikat şube ile birlikte Deniz Nakliyatı Kontrol Şube, Deniz Hava Şube, Serigrafi Şube 
Müdürlükleri personeli aynı oda içerisinde çalışmak durumunda kalmıştır. Farklı müdürlüklere 
bağlı personelin birlikte çalıştığı bu odanın boyutları takriben 4-6 metre genişliğinde 10-12 metre 
boyunda tek bir oda olup, 17-18 personel birlikte görev yapmakta idi. Yaşanan bu yer sıkışıklığı 
nedeniyle benim mevkiim odanın merkezinde bilgisayar ekranı ve yaptığım tüm faaliyetler 
görülebilecek durumdaydı. Deniz Kuvvetleri Komutanı ve Kurmay Başkanının kontrol altında 
tutulacağına ilişkin bir yazının bu kadar kalabalık bir ortamda mesai saati içinde, konum itibariyle 
benim oturduğum mevkideki bilgisayarda herkesin gözü önünde oluşturulması ve 1,5 saat süre 
ile yazılmasının mantıklı bir açıklaması olamaz. Sonuç olarak ben böyle bir dijital veriyi daha 
önce hiç görmedim. Bahse konu dönemde konu ile ilgili hiçbir çalışma yapmadım. Bu belgenin 
kim tarafından hazırlandığını bilmiyorum. Egemenliği anlaşmalarla Yunanistan’a devredilmemiş 
ada, adacık ve kayalıklara istinaden yürütülecek faaliyetler kapsamında yapılan çalışmalar. Bu 
kısımda özetle Ege’de bulunan ada ve adacıklarla ilgili yapılacak eylem planlarını organize ve 
icra etmek üzere oluşturulduğu iddia edilen çalışma gruplarından Cemal alt çalışma grubunda 
görevlendirildiğim iddia edilmektedir. Böyle bir çalışma grubunun oluşturulduğu ve toplantı 
düzenlediklerine ilişkin dijital belgelerden ilk defa bu dava kapsamında haberim oldu. Böyle bir 
çalışma gurubunda görevlendirildiğim bana tebliğ edilmemiştir. Bu konuda herhangi bir emir 
almadım. Daha önce yapılan savunma sunumlarında bu belgeye ait maddi hataların Sayın 
Mahkemenin bilgilerine arz edildiğini öğrenmiş bulunuyorum. Daha önce yapılan sunumlarda yer 
almayan başka bir maddi hata ise rütbemin bahse konu listede yanlış yazılması hususudur. Ben 
2000-2002 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsünde yüksek lisans 
yaptım. Yapmış olduğum yüksek lisans nedeniyle 1 yıl kıdem almaya hak kazandım. 
Müracaatım sonrasında binbaşı rütbesine terfi ettirildim. 22 Eylül 2002 tarihinden geçerli olmak 
üzere terfi ettiğime ve naspımın 30 Ağustos 2002 tarihinde geri alındığını belirten yazı Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanlığı tarafından 23 Ocak 2003 tarihinde görev yaptığım 
Harekat Başkanlığına gönderilmiştir. Ben de bu evrakın sıralı amirlerimin görmesinden sonra, 
tatbikat şubede yapılan küçük bir terfi töreni sonrasında Ocak ayı sonunda binbaşı rütbelerimi 
taktım ve binbaşılığa terfi ettim. Bu nedenle bu listenin son kez kaydedildiği 19 Kasım 2002 
tarihinde kurmay yüzbaşı rütbesindeydim. Diğer önemli bir husus ise çalışma grubu tarafından 
yapıldığı iddia edilen toplantılara ilişkin, toplantı sonuç tutanaklarında ismimin bulunmamasıdır. 
Ayrıca ben Harekat Başkanlığında Nato tatbikat proje subayı olarak çalıştım. Görev yaptığım 
süre içerisinde sorumluluğum Türk Deniz Kuvvetleri unsurlarının katıldığı Nato tatbikatlarına 
ilişkin hususları koordine etmek ve Nato Daimi Deniz Kuvvetlerinde bulunan gemilerimize ait 
hususları takip etmekti. Görevim itibari ile mesaimin büyük bir bölümü İngilizce gelen mesajları 
okumak, yazışmaları yapmakla geçmekteydi. Ayrıca Deniz Kuvvetleri Komutanlığını ziyarete 
gelen heyetlere verilecek tanıtıcı İngilizce brifingleri de ben koordine ediyor ve hazırlıyordum. Bu 
nedenle görev ve pozisyon itibari ile Ankara’da görev yaptığım süre içerisinde sadece Nato 
konularıyla ilgilendim. Tekrar kesinlikle ifade ediyorum ki ben EGAYDAAK’larla ilgili bir 
görevlendirme emri görmedim. Bana bir tebligat yapılmadı. Herhangi bir toplantıya iştirak 
etmedim. Bu konuda ilave bir bilgim yoktur. Ben 5-7 Mart 2003 tarihleri arasında 1. Ordu 
Komutanlığında icra edilen plan seminerine katılmadım ve bu seminerden de haberim yoktu. 
İddianamede şahsıma yönelik bütün suçlamaları reddediyorum. Sözlerime son verirken 
vurgulamak istediğim husus şudur; benim yapımı karakterimi bilen, beni ve ailemi yakından 
tanıyanlar neden bu davada yargılandığımı anlamakta zorlanmaktadır. Ben anayasal düzene 
saygılı ve bağlı Türk Milletinin sağduyusuna her zaman güvenen, demokrasinin üstünlüğüne 
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inanan, askeri müdahalelerin hem Türk Silahlı Kuvvetlerine hem de milletimize fayda 
sağlamayacağını bilen, tam aksine zarar vereceğine inanan disiplin anlayışı yüksek bir subayım. 
Arz etmiş olduğum maddi ve hukuki nedenlerle üzerime atılı suçlamaların tümünü reddediyorum. 
Ayrıca halen Nato yurtdışı görevinde bulunduğumdan duruşmalardan bağışık tutulmama karar 
verilmesini, isnat olunan suçtan beraatime karar verilmesini talep ederim.” 

Mahkeme Başkanı: “Nüfus kaydınızı okuyorum. Hannan Şayan, Abdulkadir oğlu, Ayşe 
Leyla’dan olma, İstanbul 30.05.1969 doğumlu. Kastamonu ili, Araç ilçesi, Oycalı nüfusuna 
kayıtlı. Sizi mi ait kayıt?” 

Sanık Hannan Şayan: “Evet Doğrudur.” 
Mahkeme Başkanı: “Herhangi bir sabıkanız yok.” 
Sanık Hannan Şayan: “Yoktur. Sabıkam yoktur.” 
Mahkeme Başkanı: “Soruşturma aşamasında ifadeniz alınmadı.” 
Sanık Hannan Şayan: “Alınmadı.” 
Mahkeme Başkanı: “Evet sanık müdafiinden savunmaya ilave edeceği bir husus olup 

olmadığı soruldu.” 
Sanık Hannan Şayan müdafii Av. Nevzat Güleşen: “Var Sayın Başkanım izninizle 

kürsüde yapacağım. Sayın Başkanım, Değerli Üyeler, Sayın İddia Makamı hepinizi saygılarımla 
selamlıyorum. Efendim öncelikle Hannan Şayan’a teşekkür ediyorum kısa ve öz bir savunma 
yaptı ve kendisine yönelik bütün iddiaları yanıtladı. Ben de ilave etmek istediğim bazı hususları 
sizlere arz edeceğim. Mümkün olduğu kadarda kendisine isnat edilen dökümanlarla ilgili görsel 
bilgiler vereceğim. Deniz Kurmay Albay Hannan Şayan’la ilgili iddialar iddianamenin 208-211. 
sayfalarında bu bölümde 8 sanığa yer verilmiş, aynı başlık altında. Ek delil klasörü 38, sayfa 340 
ile 392 arasında da detaylı dökümanların görüntüleri var. Daha önceki sunumlarında olduğu gibi 
herhangi bir Yargıtay Ceza Genel Kurulu veya Daire kararlarına atıf yapmayacak, olabildiğince 
hukuki mülahazalardan kaçınacak maddi deliller üzerine konsantre olmaya çalışacağım. 
Efendim Hannan Şayan’la ilgili suçlamaları kabaca toparlayacak olursak, aslında 3 tane suçlama 
var iddianame tarihleriyle ilgili ve bunları birer birer hızlıca incelemeye çalışacağız. Öncelikli 
personel listesiyle ilgili daha önceki arz ettiğim hususları bir kez daha arz etmiyorum. Müteaddit 
defalar bunları arz ettik. Ama kısaca özeti şudur, kendisine böyle bir belgenin tebliğ edildiğine 
dair hiçbir bilgi ve belge yoktur. İddianamede bu listelerin tebliğ edildiği söylenmekteydi. Biz ise 
böyle bir tebligatı dosyanın ne ek delil klasörlerinde ne iddianamenin içerisinde hiçbir yerde 
görmediğimizi, varsa önümüze konulmasını talep etmiştik. Efendim Hannan Şayan’ın 
EGAYDAAK Cemal alt çalışma grubunda yer aldığı iddia olunuyor. Hatırlayacağınız üzere 
EGAYDAAK çalışma gurubu liste isimli doküman İsmail Taylan tarafından hazırlanmıştı. Ve 
İsmail Taylan kendi savunmasında bu listenin kendisi tarafından hazırlanmış olamayacağını, 
çünkü o listede 10 ayrı maddi hata olduğunu söylemişti. 31 kişilik bir listeydi, birazdan 
hatırlamanız için tekrar ekrana koyacağım. Ancak Hannan Şayan diyor ki; ben İstanbul 
Üniversitesinde yüksek lisans yaptım. Yüksek lisansım 23 Ocak 2003 tarihinde bana tebliğ 
edildi. Ve böylece 1 yıl kıdem aldım. Dolayısıyla ben 23 Ocak 2003’ten sonra binbaşı rütbesini 
taktım. Bir kokteyl yapıldı orada çok iyi hatırlıyorum. Ancak EGAAYDAK çalışma grubu liste 
dökümanı 8 Kasım’da yaratılmış ve 19 Kasım tarihinde son kez kaydedilmişti. Orada Hannan 
Şayan’a deniz kurmay binbaşı yazıyordu. Dolayısıyla böyle bir şey diyor olabilmesi mümkün 
değil. İşte EGAYDAAK çalışma grubu listenin kısaca meta data özetleri, son kez kaydedildiği 
tarih 19 Kasım 2002 ancak Hannan Şayan o tarihte henüz yüzbaşı. İsmail Taylan kendi 
savunmasını yaparken bu konudan hiç bahsetmedi. Onu neden olduğunu da birazdan size 
resmi evraklarla arz edeceğim. EGAYDAAK çalışma grubu listeyi kısaca bir hatırlamaya 
çalışalım. Liste bu 2 sayfalık bir liste, Hannan Şayan Cemal alt çalışma grubuna 31 kişilik listede 
30. kişi olarak girmiş. Hatırlayacağınız üzere İsmail Taylan bu listede kendisine hiçbir görev 
vermemişti. Efendim bu bir 3’lü kararname Cumhurbaşkanı tarafından 7 Ocak 2003’te 
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imzalanmış ve Deniz Kurmay Kıdemli Yüzbaşı Hannan Şayan’ı 1 yıl terfisini öngörüyor. 
Başbakan imzalamış, Milli Savunma Bakanı imzalamış ve resmi gazeteye giriş tarihide 7 
Ocak’tan muhtemelen 1 gün sonra eğer Sayın Mahkemeniz isterse resmi gazetede de bu 3’lü 
kararnameyi bulur getiririz. Ancak ne diyor, diyor ki; siz yüksek lisans yaptınız, sizin 
binbaşılığınıza 24 Eylül 2002 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 30 Ağustos 2002 tarihine 
götürüyoruz. Yani şu anda Ocak ayındayız. Binbaşılıkla ilgili geçmişteki haklarınızı 24 Eylül 
2002’den itibaren alabileceksiniz. Peki, 24 Eylül tarihinde, Ekim tarihinde, Kasım, Aralık tarihinde 
omuzlarındaki rütbesi ne? Yüzbaşı. Naspı 30 Ağustos tarihine geri götürüldüğü için İsmail 
Taylan kim, ne zaman, yüzbaşıymış, binbaşıymış bunlara bakarken 30 Ağustos 2002 tarihini 
gördüğü için bunu tespit edemedi. Yoksa kendi savunmasında bunu da söylerdi. Böylece 
esasında İsmail Taylan’ın masumiyeti de listelerde adı geçen diğer personelin de masumiyeti 
biraz daha pekişmiş ve kanıtlanmış oluyor. İsmail Taylan’ın hazırlamış olduğu slayt şu anda 
ekranda, gördüğünüz gibi bu slaytta yurtdışında görev yapan Barbaros Büyüksağnak vardı. Yine 
yurtdışında görev yapan Muharrem Nuri Alacalı vardı. Silahlı Kuvvetler Akademisinde okuyan 
İstanbul’da olan başka bir şahıs vardı. Rütbelerde bir sürü hatalar vardı. Hatta ve hatta İsmail 
Taylan kendi rütbesini bile yanlış yazmıştı. Ama Hannan Şayan’ın da hatalı yazılarını biz burada 
tespit ettik ve biraz daha koyu bir renk ile bir kez daha ortaya koymuş olduk. İsmail Taylan’ın 
savunmasında arz etmiş olduğumuz meta data uyumsuzluklarını da bir kez daha hatırlamanız 
için ekrana koyup hızlıca geçiyorum. Biraz önce ekrana koymuş olduğum karargah içi mütalaa 
kağıdı aslında Alpay Çakarcan’ın, Özlem Koçer’in ve Mücahit Şişlioğlu’nun da masumiyetlerini 
kanıtlıyor. Şöyle ki hatırlayacaksınız Özlem Koçar, Alpay Çakarcan savunmalarında demişlerdi 
ki; tamam her şeyi geçtik ama bakınız, bizim hazırlamış olduğumuzu iddia ettiğiniz şu doküman 
var ya, Alpay Çakarcan imzasına açılı olan. Buradaki per kodu 4030 olamaz demişlerdi. Ben 
size şimdi resmi evrakı sundum. Hannan Şayan’ın dökümantasyonunda da sizlere vermiş 
olduğu yazılı beyanlarının ekinde de bu karargah için mütalaa kağıdını göreceksiniz. Evet, per 
kodu neymiş? 4120 olması gerekiyormuş. Sahtekarlık açık bir şekilde böylece ortaya çıkmış 
oldu. Efendim 2003 yılından sonraki suçlara genellikle diğer müdafii arkadaşlarımız da sanıklar 
da çok değinmiyorlar ama ben Hannan Şayan’a yöneltilmiş olan bir suçlamayı burada özellikle 
gündeme getirmek istiyorum. Bakar mısınız 38. klasörde Hannan Şayan ile ilgili tespit 
tutanağının içerisinde diyor ki 1-a maddesinde; 5 nolu hard disk içerisinde D/görev analiz sıralı 
klasörde böyle bir veri yolu olamaz Sayın Savcım. Ne olması lazım? D: olması lazım. Bakın 
orada da 8 bit’lik bir hata var. Bu davanın poyrazköy davası ile ergenekon davası ile kafes ve 
casusluk davası ile de hiçbir ilgisi yok. Ama birileri ek delil klasörlerine bunu koymuşlar, Hannan 
Şayan ne ergenekon davasında ne poyraz köyde, ne kafeste, ne casuslukta yargılanmıyor. 
Dikkat ederseniz oradaki ifadedeki vb ifadesini de çok kırmızı ile yazmaya çalıştım. Ceza 
Hukukunda genişletici yorum yasağı vardır. Böyle iddianamenin içerisine vv koyamazsınız. 
Kıyas yasağı vardır. Çok üzücü tabi ki ve tabi sonuç olarak bir diğer husus da bu davada suç 
tarihleri 2002 ve 2003 yılları idi. 2008’in bir takım tespitlerini koymaya çalışmışlar. Efendim 
hassas kontrol, hasas kontrol diye bir döküman var. Bu döküman da birazdan incelediğimiz 
zaman sahteciliğin boyutlarını biraz daha iyi anlayacaksınız ve bir diğer müvekkilim olan Sayın 
Hüseyin Hoşgit’in de masumiyetini göreceksiniz. Şimdi hasar kontrol bizim Deniz 
Kuvvetlerimizde çok kullanılan bir kelimedir. Ama bunun ismi hasas kontrol. İkinci “S” yok 
aradaki, hasas kontrol. Dökümana şöyle kısaca bir baktığımız zaman bir sürü hatalar var, hızlıca 
geçelim. 13 dakikada 12 revizyon yapılmasının patolojik computer use olduğunu psikiyatrislerin 
söylediğini belirtmiştik. Bunun ile ilgili bir dergiyi de ekrana daha önce koymuştuk. Revizyon 
sayılarını görüyorsunuz değil mi efendim? Bir tanesi 12, aşağıda listelenenler ise 3, ama şimdi 
de çok daha önemli bir şey var. Lütfen name yazan kısma bakın. Orada hasas kontrol yazıyor. 
Aşağıda Hannan Şayan bunu hassas kontrol diye üretmiş. Hassas Kontrol. Peki, Sinan 
Ertuğrul’a gelmiş o niye, nasıl kaydetmiş? Onda da hala hasas kontrol var. Cem Gürdeniz’e 
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gelmiş, onda da hassas kontrol var. Yani bu dökümanın adı hassas kontrol, hasas kontrol değil. 
Orada bir karakter 8 bit’lik bir fark yaratıyor ve biz diyoruz ki; dijital teknolojilerde 8 bit değil, 1 
bit’e bile biz tahammül edemeyiz. 1 bit’lik bir hata bile olamaz. Sinan Ertuğrul’un veri yoluna 
bakarsanız Windows 0.0 diye bir şey yazıyor. Bu çok teknik bir ayrıntı eğer Sayın Savcılarım 
arzu ederlerse bunun nasıl böyle olabileceğini anlatırım. Ama bu kullanılan aktif bir Windows 
dosyası değil. Evet, tavşan çıkarmışlar şapkadan. Hassas kontrol olması gereken dökümanın 
adı hasas kontrol olmuş. Neden öyle olduğunu da şimdi size arz edeceğim. Onu arz etmeden 
önce dökümana bir bakalım, 21 Ocak 2003 tarihli gözüküyor. Ama bu döküman en son taslak 
versiyonu 21 Ocak 2003’te yaratılmıştı. Final hali 24 Ocak’ta en son kaydedildi ve tabi ki burada 
da bir uyumsuzluk var. İlgisine bir bakın. Bu dosya içerisinde herhalde başka böyle bir ilgi 
göremeyeceksiniz. Ocak 2003 günü diye bir gün olamaz ki. Ocak 2003 bir ayı gösterir ve ben de 
hayatımda böyle bir ilgiyi ilk defa görüyorum. Şimdi Hasan Hoşgit’in, özür dilerim Hüseyin 
Hoşgit’in masumiyetini bakın nasıl kanıtlayacağız. Dosyada bir başka hassas kontrol dökümanı 
daha var. Eğer Hüseyin Hoşgit de benim müvekkilim olmasa idi, sadece Hannan’ın açısından 
dosyaya bakıyor olsa idim bunu yakalayamazdım. 2 tane doküman, her birinin altında da meta 
data bilgilerini görüyorsunuz. Dökümanlar birbirine çok benziyor. Birisi 21 Ocak 2003 öteki de 21 
Ocak 2003. Konuları aynı, bilgi notu başlıklılar, ilgileri de aynı. 1. madde hemen hemen aynı 
meale geliyor. 2. madde kelimesi kelimesine, noktasına kadar aynı. Hüseyin Hoşgit’in 
dökümanında birde 3. madde var ve çok ilginç her ikisinin de son kaydetme tarihi 24 Ocak. 
Sözleşmişler gibi ama Hüseyin Hoşgit Ege Deniz Bölge Komutanı ve İzmir’de. Hannan yüzbaşı 
Ankara’da ve henüz binbaşı rütbelerini takmadı. Biraz önce açıkladık ya. Düşünün aynı benzer 
mealdeki 2 dökümanı 2 şahıs yazıyor. İsimlerine varıncaya kadar, isimlerinin başındaki “H” 
harfinin bir tanesinde büyük olması, daha sonra devam eden “K” harfinde de büyük harf 
kullanılmasına kadar aynı ismi kullanıyorlar. Adeta ikisine de vahiy geliyor. Bu kadar benzerlik 
olabilir mi? Daha da komiği, Ankara’da bir yüzbaşı hadi bilgisayar başına geçti ama İzmir’de Ege 
Deniz Bölge Komutanı bir amiral oturuyor bilgisayar klavyesinin başına, aynı dökümanı o da 
yazıyor. Bu amiralimizin ne sekreteri var ne bir idari astsubayı var ne yazı işlerine bakan bir ekibi 
var. Hiçbir şeyi yok. Hannan Şayan’ın yazdığı hasas kontrol.doc dökümanının gerçek adının 
hassas kontrol.doc olduğunu öğrendik. Nereden öğrendik? Kullanıcı dosya yollarından açık 
seçik, bariz bir şekilde görüyoruz. Akıl, mantık sahibi bir lise talebesi, ortaokul talebesi bile 
bunun böyle olduğunu görüyor. Hüseyin Hoşgit’in yazdığının adı da hassas kontrol. DVD 5 
Klasör 47’de görülüyor bu. Başka hatalarda var Hüseyin Hoşgit’in şeyinde, bakın revizyon 
sayıları falan farklı. Peki, şimdi kritik soruyu soruyoruz. Kritik sorumuz şu; her 2 dosyanın adı da 
hassas kontrol.doc ise aynı klasörün içerisinde Donanma Komutanlığındaki 5 nolu hard diskin 
içinde aynı klasörün içinde, aynı veri yolunun içinde saklanabilir mi? Ben bu sorumu Sayın 
Savcıma soruyorum. Sayın Savcım gülümsüyor. Sayın Savcım hiçbir şekilde mümkün değil bu, 
aynı klasörün içerisinde saklanabilsin diye komplo çetesi rename etti, dosyanın ismini değiştirdi. 
Bir tane S’yi siliverdi. Bakın burada Hüseyin Hoşgit’i yine beraat ettirecek bir şey var. Veri 
yollarında gülen bir adam var. Aşkın Üredi’nin veri yolunda dosyanın ismi Asd ile bitiyor, bir 
boşluk ve Hüseyin geliyor. Böyle bir şey de kesinlikle mümkün değil. Bu dökümanın eki olduğu 
iddia olunan Ankara kol dökümanını da Hannan Şayan’ın yazdığı iddia olunuyor. Bunda da bir 
sürü hatalar var. En azından lütfen şuraya bakın. Sayın Savcılarıma arz ediyorum. Fullpet 
denilen veri yoluna bakın. Ters kesme D\ yani ters \ yine ve devam ediyor. Böyle bir veri yolu 
kesinlikle olamaz. D: olmak zorunda. Ama bir şey söyleyeyim mi? Veri yolu diye çıkartılan bütün 
dosyalar sizde böyle. Hepsinin sahte olduğunu buradan anlıyoruz. Tabi hayatın olağan akışı 
içerisinde Hannan Şayan eğer bu 2 dökümanı yarattı ise neden farklı farklı klasörler içerisinde 
saklansın diyoruz? Eki ayrı bir klasörde, kapağı ayrı bir klasörde, aramak istediğinizde bulmak 
istemiyorsanız farklı farklı klasörlere eki ile kapağını koyabilirsiniz. Daha önce söylemiştik İsmail 
Taylan ile ilgili savunmalarımız da, 100 sayfalık bir kitap yazmak isterseniz her bir sayfası için 
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ayrı bir Word dökümanı oluşturur musunuz demiştik? Burada da bu slaytta da bunu tekrar 
vurgulamaya çalışıyoruz. Sayın Başkanım, Değerli Heyet Hannan Şayan Genelkurmay 
Başkanlığının emri üzerine geldi. Sağolsun biraz önce sizlere sunmuş olduğum karargah içi 
mütalaa kağıdını da kendi arşivinden getirdi. Kendisi Amerikalı bir bayan ile 2000 Ağustos’ta, 
2001 yılı Ağustos ayında evlenmiş. Başarılı bir subay olmasa idi yabancı bir bayan ile evlendiği 
için subaylık hayatı sona erecekti. Ülkemizi en iyi derecede temsil edecek şekilde İngilizce biliyor 
ve ülkemizin hak ve menfaatlerini ilgilendiren birçok, çok uluslu toplantıda Hannan Şayan’a 
ülkemizin milli menfaatlerini koruma ve temsil etme görevi Genelkurmay Başkanlığı tarafından 
veriliyor. Bu noktada yine maddi delillere ilişkin olarak bir şey daha söylemek istiyorum. 
Geçtiğimiz hafta hatırlayacaksınız Hasan Özyurt bir sunum yaparken bir şey söylemişti. 9.2812 
versiyonunda bir hata var demişti. 2 sayfalık bir dökümandan bahsediyor isek eğer bunun 
özelliklerine girdiğimiz zaman tek sayfa olarak göreceksiniz demişti. 100 sayfalık bir doküman da 
varsa onun da özelliklerine girdiğimiz zaman tek sayfa göreceksiniz demişti. Ben bu dökümana 
baktım, Ankara kol dökümanının 2 sayfalık bir doküman ve maalesef 2 sayfa olarak da 
gözüküyor. Bu tespiti yaptığı içinde ve bu davaya olan katkısından dolayı da Hasan Özyurt’a da 
bir kez daha teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım zannediyorum Hannan Şayan’ın masumiyeti 
açık bir şekilde, maddi deliller ile ortaya çıkmıştır. Nato görevinde olması nedeni ile 
duruşmalardan bağışık tutulmasını ve nihayetinde beraatine karar verilmesini saygılarım ile arz 
ve talep ediyorum. Sağolun.” 

Mahkeme Başkanı: “Soru sormak isteyen var mı? 
Sanık Ahmet Feyyaz Öğütcü: “Bu 12 numaralı viyografı açar mısınız? Size soracağım 

Sayın Nevzat Güleşen.” 
Mahkeme Başkanı: “Yok, avukata öyle bir yöntem yok. Sanığa sorabilirsiniz sadece. Ya 

da kendiniz açıklamada bulunabilirsiniz.” 
Sanık Ahmet Feyyaz Öğütcü: “Ama açıklayan Sayın Avukat olduğu için o avukat, onun 

viyografı üzerinden soru soracağım. Şimdi viyografı gösterdiniz. Benim ismim açıldığı için şey 
yapıyorum. Soyadım zaten yanlış burada da. Şimdi burada ilgiyi diğer bir viyografta da 
gösterdiniz. 2 viyograf yan yana idi Hüseyin Hoşgit ile onu da açar mısınız? Bir sonraki veya bir 
önceki olabilir. Evet, şimdi burada Sayın Nevzat Güleşen üst ve hileyi hurdayı anlattı. İlgiye 
geliyorum ben, ilgi Donanma Komutanlığının Ocak 2003 gün ve harekat 3000-14-03 sayılı 
yazısı. Bir tane de daha var böyle bir evrak. O da Abdullah Gavremoğlu’na açılmış İstanbul Birlik 
Komutanlığı olarak. Şimdi elimde şey var, Özden Örnek’in verdiği emir var. Özden Örnek’e imza 
bloğu açılmış emir var, suga harekat planı icrası diye. İddia edilen, verdiği iddia edilen emir var. 
Bunun harekatına bakıyorum harekat:3000- -03 acaba bu 14 rakamını 3 birlik komutanı falan 
nereden buldular? Ara numarasını, ara numarası yok çünkü bu sözde evrakta. İlgi’de yok, acaba 
nereden buldular onu merak ediyorum. Bilgisayar tekniği açısından merak ettiğim için 
soruyorum. Teşekkür ederim.” 

Mahkeme Başkanı: “Sadece bir saptama sizinki. O şekilde tutanaklara geçer. Var mı 
başka sorusu olan? Yok. Peki, sizin de sorgunuz tamamlanmıştır. Yerinize geçebilirsiniz. Sizin.” 

Söz almadan konuşuldu. Konuşulanlar anlaşılamadı. 
Mahkeme Başkanı: “Tamam sizinkini de alalım. Siz daha önce mazeret bildirmiştiniz. 

Sizin müvekkilinizi alalım. Evet, sanık Hannan Şayan’ın yazılı savunması da Mahkememize 
ulaştı, onu da aldık. Buyurun başlayabilirsiniz hazırsanız.” 

Sanık Mehmet Koray Eryaşa: “Sayın Başkanım müsaade ederseniz yansılar açılana 
kadar ben hemen sözlü olarak başlamak istiyorum. İddianamede iddia edilen suçlardan hiçbirini 
kabul etmiyorum, hiçbir suçu da işlemedim. İddianamenin 247. sayfasında İstanbul bölgesi 
müzahir personel listesinde adımın geçtiği iddia edilmektedir. Ancak ek delil klasörleri 
incelendiğinde Emniyet Genel Müdürlüğünün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği 
yazı ile 1. Ordu Komutanlığında 1725, Harp Akademilerinde 70, Deniz Kuvvetlerinde 1895, Hava 
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Kuvvetlerinde 287, Jandarmada 189 müzahir personel yani toplamda 4166 asker kişinin müzahir 
olduğu yazmaktadır. Aynı belgenin devamına baktığınızda da Emniyet Müdürlüğünden 372 ve 
bölge bölge belirtilerek 372 müzahir personelden bahsedilmektedir. Çeşitli kamu görevlerinde 1. 
derecede memur, Sayıştay’da, Yargıtay’da vali, kaymakam, vali yardımcısı 1408 müzahir 
personelden bahsedilmektedir. Yargıdan 20, iltisaklı 843, medya mensubu 137 kişi toplamda da 
2780 sivil kişi. Bu 6946 kişinin adı müzahir darbeye destek verecek kişiler olarak tespit edildiği 
bildiriliyor ve yapılan değerlendirme çok daha ilginç çünkü bu personel sayısının aslında daha da 
fazla olacağı belirtiliyor. Sayıya bakınca 6946 kişiden 4166 kişi yani yüzde 60 asker. 2780 kişi 
yani yüzde 40 sivil. İddianamede ise 365 kişi suçlanmış, bunların 364’ü asker. Sanık sayısı 365 
kişi ise baktığımızda en az 146 kişinin de sivil olması gerekiyordu. Vali, kaymakam, Emniyet 
Müdürlerinden ifadeye çağrılan, evi veya makamı aranan hiç duymadım. Bu da bu kişiler ile ilgili 
ihbar maili gelmemiş olması, sözde darbe iddialarının sadece maillerle Türk Silahlı Kuvvetlerine 
karşı yönetildiğinin ciddi bir belgesidir. Bu imzasız dijital yazıda, bir imzasız dijital yazıda adınız 
var ise suçlusunuz. 2 dijital yazıda adınız var ise suçsuzsunuz. Hukuken kabul edilmesi mümkün 
değil. Hiçbir adalet kriterlerine uymaz çünkü. Eğer orası açmıyorsa şurada da var. Koray Eryaşa 
adına kayıtlı. Anayasanın 10. maddesi herkesin ayrım gözetmeksizin kanun önünde eşit 
olduğunu ve devlet organlarının bütün işlemlerin de kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak 
hareket etmek zorunda olduklarını ifade etmiştir. Diğer taraftan Türk Silahlı Kuvvetleri için 
düzenlenmiş olan müzahir personel listesinde adı bulunan bazı personelin isminin aynı zamanda 
ilişiği kesilecek personel listesinde de mevcut olması, bu listelerin zaten kendi içinde de tutarsız 
olduğunu göstermektedir. Kimse bana müzahir olup olmadığımı sormadı. Bilgim dışımda 
hazırlanmış bir dijital yazı, müzahir personel listelerinde adı geçen bütün kişiler hakkında 
soruşturma açılmamış olması, benim ismimin isteğim ve bilgim dışında bu listelerde olmasının 
suçlanmam ve tutuklanmam için yeterli bir somut delil olmadığını açıkça göstermektedir. Yine 
iddianamenin 247. sayfasında Ercan Kireçtepe’den elde edilen inceleme4, takdim4.doc adlı 
belgelerin benim tarafımdan hazırlanıp bilgisayara kaydettiğimi kabul ettiğim iddia edilmiştir. 
Kesinlikle reddediyorum. Savcılıkta ve tutuklama talebi ile sevk edildiğim Mahkeme de kesinlikle 
bu belgeleri hazırladığımı ve bilgisayara kayıt ettiğimi ifade etmedim. Savcılıkta ve Mahkemede 
altını imzaladığım yazılı ifade tutanaklarında da bu belgelerin bilgisayara kayıt ettiğimi belirten 
yazılı bir ifade de yoktur. Bu hususun iddianame hazırlanırken kes, kopyala, yapıştır hatası ile 
sehven yazıldığını değerlendiriyorum. İddianamenin 247. sayfasında suga hareket planı 
çerçevesinde hassas olarak nitelendirilen bürokrat, yerel yönetici, medya mensubu vesaire 
kişilerin jandarma unsurları tarafından yapılacak gözaltı, tutukluluk işlemleri için Yassıada ve 
İmralı Adaya sevki ile ilgili bir takım çalışmaların bulunduğu belirtilmiştir. Burada dikkatinizi 
çekmek istediğim çok önemli bir husus var. Türk Denizcilik tarihinde ilk defa bir harp gemisi 
devletine karşı bir suç işlemek ile suçlanmaktadır. Bu da iddianamenin ithal iddialar içerdiğinin 
çok önemli bir delilidir. İmralı keş.doc isimli belgenin benim adıma imzaya açıldığı, komutanı 
olduğum TCG Kılıç hücumbotu tarafından Salıpazarı, İmralı Ada, Mudanya Bölgelerinde yapılan 
keşif neticesinin 1. Hücumbot Filotillası Komodorluğuna bildirildiği yine sayfa 79’da bahse konu 
keşiflerin 5, 6, 7 Kasım 2002 tarihlerinde icra edilmesi ve 11 Kasım 2002 tarihine kadar 
gönderilmesinin istendiği iddia edilmiştir. İddianamede suga hareket planı çerçevesinde hassas 
olarak nitelendirilen kişilerden bahsediyor. Ama baktığınız zaman Jandarma Genel 
Komutanlığının mesajı 31 Ekim 2002. Deniz Kuvvetlerinin mesajı 1 Kasım 2002. Donanma 
Komutanlığı 3 Kasım 2002. Daha seçimler yapılmamış, hükümet belli değil ve hücumbot filo da 
4 Kasım 2002’de bu emri göndermiş ve ben TCG Kılıç komutanı olarak 5, 6, 7 Kasım 
tarihlerinde ön keşif icra etmişim, 11 Kasım’da da bunu bildirmişim. Yansı 18’e geleceğim. Bakın 
burada gördüğünüz gibi bölge bölge emniyet müdürü, komiser herkes belirlenmiş. Ama sadece 
askerler ile ilgili e-mailler geliyor. 18. yansıya gelebilir miyiz? Evet, burada da belirttiğim gibi 
suga harekat planı 3 Şubat 2003’te ama ben suga hareket planı çerçevesinde, kapsamında 
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Yassıada, İmralı Adaya 5 Kasım’da gidiyorum. 5 Kasım’da gittiğimde daha hükümet belli değil, 
seçim sonuçları açıklanmamış, suga harekat planı daha düşünülmüyor. Düşünülmeyen bir 
harekat planı için 5 Kasım’da gitmişim ve bana gönderilen emirlerin hepsi Yassıada ve İmralı 
Ada ile ilgili ön keşif emri. Ama her ne hikmet ise benim sonuç raporum, Mudanya İmralı Ada ön 
keşfi. Ya ben okuma yazma bilmiyorum ya bu işi bilmiyorum. Şimdi 19. yansıda TCG Kılıç’ın 
görevlendirme mesajına bir bakalım. Bu mesaj hücumbot filo tarafından gönderilmiş. Açıkça 
Yassıada ve İmralı Adaya yönelik bir ön keşif emrini vermektedir. Bu emre daha sonra tekrardan 
değineceğim ve bu emre istinaden benim hazırladığım evraka bakalım. Bu evrakın 1. 
maddesinde ben ne demişim? İlgi gereği Salıpazarı, İmralı Ada, Mudanya Adası arasında 
gerçekleştirilecek gözetlemenin, gözetim altına alınacak şahısların transferine hazırlık maksadı 
ile İmralı Ada ve Mudanya iskelelerinde yapılan ön keşif kapsamında İmralı Ada iskelesi ve 
Mudanya şehir iskelesi, askeri iskeleler incelenmiştir. Cümle bambaşka bir şey yani cümlenin 
kendisi Türkçe değil bir kere. Ben böyle bir cümleyi hayatım boyunca yazmam. Ben bu cümleyi 
yazıp da 1. Hücumbot Komodoruna göndersem kendisi çok kibar bir insandır ama bana 
söylemediği lafı bırakmaz. Önce keşif nereye yapılacaktı, nereye yapıldı? Bir karar verilmesi 
lazım İddia Makamı tarafından. Birbirine karışmış durumda. İddianamede suga harekat planı 
kapsamında Yassıada ve İmralı Adaya sevk ile ilgili bir çalışma yapıldığını ve TCG Kılıç’ın bu 
kapsamda da Salıpazarı, İmralı Ada, Mudanya Bölgesinde yaptığı keşif neticesini 1. Hücumbot 
Filotilla Komodoruna bildirdiği iddia ediliyor. Benim bağlı olduğum komutanlık, hücumbot filosu 
komutanlığı ve Donanma Komutanlığı Yassıada ve İmralı Adaya yapılacak bir ön keşif için 
hareket emri veriyor. Salıpazarı ve Mudanya iskeleleri nereden çıktı? Neden yazdığım ön keşif 
raporunda görevlendirildim, Yassıada ile ilgili bir şey yok. Birisi saçmalamayın Yassıadaya 
hücumbotların yanaşabileceği iskele yok diye hatırlattı mı acaba sormak istiyorum. Çünkü 
Yassıada da hücumbotların yanaşacağı bir iskele yoktur. Bu konuların açıklık getirilmesi lazım. 
Hayatın olağan akışına aykırı bir suçlama nedeni ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir 
hapishanesinde, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin tutuklular için kanunlar ile verdiği haklardan 
yoksun, savunma ve adil yargılanma hakkı elinden alınmış bir vaziyette, bu gün tam 120 gündür 
tutukluyum. 6 yılı hücumbotlarda olmak üzere 8 yıl gemi komutanlığı yaptım. Denizde görev 
yaptığım sürenin büyük bir kısmı gemi komutanlığıdır. Bütün meslek yaşantım boyunca böyle 
saçma bir ön keşif emri almadım. Böyle mantıksız, askerlik adabına aykırı ön keşif adlı bir sonuç 
raporu yazmadım. Bu bana yöneltilmiş olan bir suçlamadan öte bir hakarettir. Hücumbot gibi 
değerli bir harp gemisine böyle bir keşif emrini vermek cama konan sivrisineği balyoz ile 
öldürmeye çalışmak gibi bir şey. Sayın Başkanım, Mahkeme Heyetinin herhangi bir mevzuat 
bilgisine ulaşmak istediği takdirde ne yapar? Görevliden ilgili mevzuatın bulunduğu kitabın 
kütüphaneden getirilmesini ister ya da önünüzdeki bilgisayardan UYAP programına girer 
mevzuatlar kısmından ilgili sayfayı açarsınız. Peki, bir kamyon sürücüsü gitmek istediği bir yere, 
bilmediği bir yere gitmek istediğinde ne yapar? Karayolları haritasını açar. Ya hiç gitmediği bir 
şehre kendi arabası ile tatile gitmek isteyen kişi ne yapar? Karayolları haritasına bakar ya da 
navigasyon cihazını kullanır. Bir gemi komutanı ne yapar? Bir gemi komutanı da herhangi bir 
iskele ile ilgili bir ihtiyacı olursa seyir astsubayından iskelenin portolonlarını, iskandil planlarını ve 
iskeleler kılavuzunu getirmesini ister, yarım saat içinde de istediği her bilgiye ulaşır. Ama ben 
TCG Kılıç komutanı olarak beklemekten nefret eden biri olduğum için yarım saat beklemez, 
kamaramda oturduğum yerden kalkar, 5 adımda köprüsüne çıkar bir adım sonra da notik 
neşriyatlar dolabını açar ve 2 dakika içinde bu neşriyatlara bakarım. Bahsettiğim haritalar gizli 
belge değildir. Parasını veren her tekne sahibi Serigrafi ve Hoşigrafi Dairesi Başkanlığından 
satın alabilir. Yani bir Avustralyalı yatına binerek ailesi ile Marmara Denizinde seyir yapacak ise 
bu haritaları satın alarak, bu iskeleler ile ilgili bilgilere ulaşabilir. Bunların sayısal haritaları da 
internetten satılmaktadır. Komutanı olduğum TCG Kılıç Kasım 2002 tarihinde Donanmamızın en 
modern, en hızlı, vuruş gücü en yüksek 3 gemisinden biri. Aynı zamanda Akdeniz’de benzeri 
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olmayan bir hücumbot, sadece Kılıç değil bu görev ile görevlendirilen Mızrak da ve diğer 6 
hücumbot, 6 hücumbot’un toplam değeri dikkatinizi çekerim 1,5 milyar dolar. 1,5 milyar dolarlık 6 
tane gemiye verilen göreve bir bakın. Toplam boyu 100-150 metre olan 3 iskelenin ön keşfi için 
5, 6, 7 Kasım yani 3 günlük süre verilmiş. Sonucunda hazırladığım iddia edilen fakat hilkat 
garibesi sonuç raporuna bir bakın, 7 satır yazı. Gitmeden iskele kılavuzunu aynen yazsam 4 
sayfa rapor yazarım, 2 sayfada fotokopi koysam toplam rapor 6 sayfa olur. UYAP’ta mevzuata 3 
ya da 5 yıldır, kaç yıldır ulaşabiliyorsunuz bilmiyorum ama 1997 yılından beri yani 15 yıldır TCG 
Kılıç’ın komuta kontrol sistemlerinde yani geminin bütün savaş sistemlerinin kontrolünü sağlayan 
sistemde bahse konulu iskelelerin sayısal haritaları mevcut. Yani iskeleleri incelemek için 
komuta kontrol sisteminin ekranında ilgili sayfanın açılması yeterli. Ayrıca Türkiye 
Cumhuriyetinin yasal mevzuatına göre bir iskele inşa edileceği zaman kim tarafından inşa 
edilirse edilsin hemen ilgili bakanlıklar yolu ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bilgi verilir. 
Serigrafi Dairesi de bu iskeleler ile ilgili mesa çalışmalarını yaparak deniz haritalarını işler. Yani 
denizlerimizdeki bütün iskeleler ile ilgili her türlü bilgi zaten mevcuttur ve bunlar da bütün 
kademelerde vardır. Bunlar için ön keşif yapılmaz. Sadece ilgili haritalara bakılarak karar verilir 
planlama yapılır. Dünya denizcilik tarihinde önemli bir yeri olan ve kendisinden önce yaşamış 
olan denizlerin hazırladığı haritaları, denizcilerin hazırladığı haritaları inceleyip haritalarını 
düzelttikten sonra çizdiği dünya haritasından bir parçası elimize ulaşan Piri Reis herhalde 
kemikleri bu iddianame ile sızlamıştır. Gitmediği ve yaşamadığı dönemde daha keşfedilmediği 
sanılan Antartika ve Güney Amerika Kıtalarını dahi çizdiği haritalarda mevcut olan bu denizci 
kendisinden 500 yıl sonra dünyanın herhangi bir yerine harita okumasını bilen birinin elini, 
kolunu sallaya sallaya gidebileceğini bilmeyen torunlarının olduğunu duysa ben kellemi sizler 
için niye feda ettim diye bizleri lanetlerdi. Yazdığım yazıyı incelediğim zaman ön keşif konusu 
beni çok rahatsız etti. Neden ön keşif? Evraktaki hataları yazmaya başladığımda baktım ki 
neredeyse yüzlerce hata var ve bu hataların hiçbirini de benim yapmam mümkün değil ve 
konuyu tekrar gözümün önüne getirdiğimde soruyu çözdüğümü anladığım için yazdığım birçok 
şeyi sildim ve burada bahsetmeyeceğim. Meta dataya göre bu evrak ilk önce 2004 yılında 
oluşturulmuş, son kez 2002 yılında kayıt edilmiş, 2002 yılında hiç çıktısı alınmamış. 11 Kasım 
2002’de sonuç raporu gönderilmesi gerekiyorken ben 19 Kasım 2002 tarihinde kayıt etmişim. Bu 
saçmalıkları geçiyorum, zaten bunları herkes biliyor. Açıklanamadığı için de evrakın sahte 
olduğunu herkes görüyor. 1,5 milyar dolarlık 6 geminin 6’sının da komutanı kurmay. 3 gün keşif 
yaptıktan sonra yazdığım iddia edilen keşif raporuna bir kere daha bakmak istiyorum. Kırmızı ile 
işaretlediğim keşiflere bakarsanız eğer 7 satır yazı. Oraya gitmek için bu yazıyı, hani bu yazıyı 
yazmak için oraya gitmeye gerek var mıydı? Herkesin haritaya bakıp yazabileceği şeyler. 2-a 
maddesine bakın. İmralı Adasının daha önce İmralı özel görevinde kullanıldığı şekilde iskelenin 
güneyine aborda olacak şekilde kullanabileceği ve fiziki durumunda da bir değişiklik olmadığını 
yazmışım. Ben sadece 05-11 Kasım 2002 tarihleri arasında değil ne 8 yıllık gemi 
komutanlığımda, ne gemilerimdeki diğer görevlerim boyunca İmralı Adasının İskelesine, 
Mudanya Askeri İskelesine gitmedim. Bunu da ispatlamam mümkün ve tarihin çok garip cilvesi. 
Ben Sahil Güvenlik Marmara Boğazlar Bölge Komutanlığında çalıştım ve gemi komutanlığı 
yaptım. Marmara Denizinde girmediğim iskele kalmadı. Girmediğim tek iskele de İmralı Adasının 
iskelesidir. Şimdi diğer maddelere bakalım. B-2, şehir iskelesinin kuzey, güney ve doğusunun 
uygun olduğu ancak iskelenin sivil trafiğe açık ve sahile 15-20 metre mesafede olması nedeni ile 
güvenlik zafiyeti doğurabileceği tespit edilmiş, öyle tespit etmişiz. Şimdi ben sormak istiyorum. 
Jandarma ile koordineli bir harekatta jandarma şehir iskelesinin kapısını kapatıp trafiği 
kesmekten aciz mi? Şehir iskelesinde güvenliği sağlayamayan jandarma 5 dakika yürüyüş 
mesafesindeki askeri iskelenin kapısını kapatıp güvenliği sağlayabiliyor ama şehir iskelesinin 
güvenliğini sağlayamıyor. Çok mantıksız. Askeri iskele ile şehir iskelesinin birbirinin aynı tek farkı 
askeri denilen iskeleye İmralı Adasına giden, gelen gemiler yanaşıyor. Sivil gemiler 
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yanaşamıyor. Üçüncü maddeye bakalım. Bu üçüncü madde de ne demişim. İntikallerden önce 
bahse konu iskelelerin icra edilecek faaliyete hazır halde bulundurulmaları maksadı ile bölgedeki 
İmralı Özel Görev Grup Komutanlığı unsurları ile önceden koordine kurulma hususu, harekat 
emirlerine ithal edilmesinin uygun olacağı değerlendirilmekte demişim. Şimdi ben soruyorum. Bu 
İmralı Adasının iskelesi kimin sorumluluğunda? İmralı Adasının iskelesi Adalet Bakanlığının 
sorumluluğunda. Ben eğer biri ile koordine kuracaksam oraya gitmek için Adalet Bakanlığı ile 
koordine kurmak gerekiyor ve Savcılıktan izin almam gerekiyor. Zaten Sahil Güvenlikte iken 
gemi komutanı olarak oraya gitmemenin sebebi de çok uzun yazışmalar ile uğraşmam 
gerekiyor. Niçin uzun yazışmalar ile uğraşayım? Daha yakındaki, daha güzel iskelelere gidip 
hem su alma imkanım var, hem ekmek alma imkanım var, hem gazete almak imkanım var. 
Onun için ben İmralı Adasına hiç gitmedim. Şimdi hücumbot filonun harekat emrine gelelim. 
Bana bu harekat emrini vererek ben de bu harekat emrine istinaden gittim, bu görevi icra ettiğim 
iddia ediliyor. Şimdi hücumbot filo harekat emrinde yapılamayacak, yapıldığında da bir harbi size 
kaybettirecek dört büyük hata var. Yani süper lotoda 4 hafta üst üste 6’yı yakalama olasılığınız 
bu dört hatanın dördünü birden tek sayfalık bir harekat emrinde bulmanızdan daha yüksektir, 
daha inandırıcıdır. Geçen hafta söylediğim gibi harekat emrinin adres grubunda daha önce 
belirttiğim 3. Hücumbot Filotilla Komodorluğu mevcut. 3. Hücumbot Filotilla Komodorluğu 
hücumbot filosuna bağlı değil. Adında hücumbot geçiyor ama ona bağlı değil. Ve görev icra 
edilecek bölgede bulunmayan bir komodorluk neden görevi icra edecek komutanlıkların arasına 
alınır? Daha önce dediğim gibi sabah Silivri’ye gitmek için yola çıktığınızda yanlışlıkla Silifke’ye 
gider misiniz hiç? İkisinde de ses benzeşimi var. Hücumbot komodorluğu, hücumbot filosu. 
Silivri, Silifke ama belirttiğim gibi bu komodorluk Foça’da konuşlu. Marmara Denizinde hiçbir 
sorumluluğu yok, hiçbir gemisi yok Marmara Denizinde. Daha da ilginç bir şey gördüm. 3. 
Hücumbot Filotilla Komodoru müzahir personel değil. Refakat ve Karakol Filo Komutanına bağlı. 
O Güney Deniz Saha Komutanına bağlı. Güney Deniz Saha Komutanı da Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığına bağlı. Yani sıralı 5 amiral de suga gereği tutuklanacak olan amiral. Bu emir nasıl 
onlara gönderilebilir? Akılla, mantıkla izah edilebilecek bir şey değil. İkinci hata. Madde 2’de G-3 
tarihi denmiş. Hangi plana göre bu? Dosyada ilgiye baktığınız zaman Donanma Komutanının 
emri. Suaga mı? Suga 4 Kasım 2002 tarihinde daha yayınlanmadı. Peki bu kodu nasıl 
açacağımda G-3 tarihini bileceğim? Ne zaman gideceğim oraya, ne zaman Kuzey Deniz’in 
emrine gireceğim belli değil. Üçüncü hataya bakalım. Üçüncü hata Kuzey Deniz Saha 
Komutanlığı harekat kontrolünde. Hücumbotlarda görev yaptığım süre boyunca hiç Kuzey Deniz 
Saha Komutanlığının harekat komutasında görev yapmadım. Görev yapılması da mümkün değil. 
Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Karargahı harekat komutasının gereklerini yerine getirecek alt 
yapıya sahip değil. Bu komutayı icra edebilmesi için bazı özel şartların sağlanması lazım. 
Mesajda bu şartlar da sağlanmamış. Ön keşif gereği detaya da girmek istemiyorum. Dördüncü 
büyük hata. İki tane görev birlik komutanlığı belirlenmiş. Aydın Görev Birlik Komutanı var Güney 
Görev Birlik Komutanı yok, Burak Görev Birlik Komutanı yok.  Şimdi görev birlik 
oluşturuyorsunuz komutanı belli değil. Kim kumanda edecek buna? Yüzlerce sayfalık bir harekat 
emrinde bile bu hatalardan birini yapsanız harbi kaybedersiniz. Böyle dört büyük hatanın 1 
sayfalık harekat emrinde bulunması Deniz Kuvvetlerinin hayatının olağan akışında yapılması 
mümkün değildir. İddianamenin 75. sayfasında gene suga harekat planının icrasında ekte 
belirtilen komuta kademesi tarafından ilgili reaksiyonların gösterilmesine engel olan 
komutanların tutuklanmasına yönelik faaliyetlerde icraya yönelik en küçük emare verilmeyecektir 
şeklinde bir belgenin imzaya açıldığı iddia edilmiş. Askeri makamlar arasında mesaj işlemleri 
ister telsiz olsun ister kurye olsun haber merkezleri vasıtası ile yürütülür. Her iki durumda da 
mesaj haber merkezlerine ıslak imzalı, fotokopi değil ıslak imzalı olarak birden fazla nüsha 
olarak teslim edilir. Haber merkezlerine de mesajlar her vardiyada bulunan birçok personelin 
elinde değişik ve çeşitli işlemlerden geçirilir. İmralı Ada ve Yassıada keşfi için çekilen mesajların 
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adreslendiği makamlara baktığımız zaman haber merkezlerinde 32 kere işlem görmüş ve en az 
192 kişi işlem yapmıştır. Bu mesajları gören 10 amiralden 7’si olaylardan habersiz, suga 
planından habersiz ve darbede tutuklanacak amirallerin arasındadır. Bu durumda bırakın küçük 
amirale verilmesini tutuklanmaların davul zurna ile ilan edilmediği, darbenin davul zurna ile ilan 
edilmediği kalkmıştır. Kendi bilgileri dışında gelişen böyle bir faaliyeti tespit ettiklerinde bu 
amirallerin yapacağı ilk iş olayı adli intikal, olayı adli yargıya intikal ettirmek olacaktı. Şimdi diğer 
bir hususa değinmek istiyorum. Bir harp gemisinin iç hukukta ve uluslararası hukukta, 
uluslararası anlaşmada seyir bilgilerini, mevkisini, rotasını, süratini ispatlamakta geçerli belgesi 
gemi jurnalidir. Bütün harp gemilerinin seyir jurnallerinin her sayfası ait oldukları devletin mührü 
ile mühürlenmekte ve devletinin resmi bir belgesi olarak kabul edilmektedir. Mahkemenizde de 
okunan Donanma Komutanlığının 14 Ocak 2011 tarihli bilirkişi raporunun EK-D sayfasında 
kendilerine 05-07 Kasım 2002 tarihlerinde Yassıada ve İmralı Adasında keşif görevi verildiği 
belirtilen 6 hücumbotun resmi gemi jurnali kayıtları incelenmiş ve anılan gemilerin belirtilen 
tarihlerde böyle bir görev icra etmediği jurnal kayıtlarından tespit edilmiştir ifadesi ile komutanı 
olduğum TCK Kılıç’ın İmralı Adasına ve Mudanya’ya gitmediğini, böyle bir görev icra etmediğini 
açık, kesin ve şüpheye yer vermeyecek şekilde belirtilmiştir. Bahse konu gemi jurnallerinin 
onaylı örnekleri de 38 ve 50. ek delil klasörlerinde bulunmaktadır. Şimdi Devlet arşivi olarak 
tescil edilmiş Lalahan Deniz Arşiv Genel Müdürlüğünden getirdiğim Türkiye Cumhuriyeti 
Devletinin resmi mührünü taşıyan TCG Kılıç Komutanlığı Jurnalinin 21 Eylül tarihinde Savcılıkta, 
Mahkemede yapılan soruşturmam esnasında Donanma Komutanlığı Askeri Savcılığının 14 
Ocak 2011 tarihli bilirkişi raporunun EK-D sayfası ile beraber tekrar teslim ettim. İddia edilen 
suçun işlendiği tarihte iddia edilen suç mahallinde olmadığımı, hiçbir şüpheye yer vermeyecek 
şekilde Türkiye Cumhuriyeti Devletinin resmi belgeleri olan somut delilleri ile ispatladım. Bu 
delillerin onaylı fotokopilerini Savcılık ve Mahkemeye teslim ettim. Türkiye Cumhuriyeti 
Devletinin resmi belgelerinin itibar edilmediği için de tutuklandım. Şunu söyleyeceğim. Adaletin 
terazisinin hassas olması gerekir. Sizlere, bir sonraki yansıya geçebilir miyiz? Tam kritik yerde 
kaldı. Sizlere bu adalet terazisinin sol tarafında yer alan, yansıda gözükmüyor ancak sol 
tarafında dijital, sahte yazılar vardır ve bu dijital, sahte yazıların niçin sahte olduklarını anlattım. 
Savcılık ve nöbetçi mahkeme tarafından dikkate alınmayan TCG Kılıç’ın ilgili jurnallerinin de az 
önce arz ettim sağ tarafta. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin belgeleri bu durumda. 43. yansıya 
baktığımız zaman da gemi jurnalleri mürekkepli kalemle yazılır ver asla silinti ve kazıntı 
yapılamaz. Hatalı kayıt edilen hususlar üstü kırmızı bir mürekkepli kamemle altında yazılanlar 
okunacak şekilde çizilir ve değişmeyi yapan kişi değişmenin yan tarafı kimliğini belirtecek şekilde 
imzalar. Burada TCG Kılıç’ın 4 Kasım tarihli jurnalini görüyorsunuz. Şurada sayfanın sol üst 
köşesi de 4 Kasım. Yeri Umuryeri. 4 Kasım 2002 Pazartesi günü, komutanı M. Koray Eryaşa. Ve 
bu gemi saat 10’da harekete geçmiş. Saat 10’da Umuryerinden hareket ettikten sonra 
baktığınızda daha detaylı olarak göstereyim. Saat 9’da personel manevra yerlerinden alınmış ve 
9’u 3 geçe, dakika olarak kayıt ediliyor dikkatinizi çekerim. Avar edilerek ileri harekete geçilmiş 
ve seyir hareketleri icra edilmiş. Gemi hareket etmeden önce de nöbetçi heyeti gemi jurnalini 
köprü üstüne teslim etmiştir. Yani köprü üstü seyir esnasında bu jurnale olan bütün hareketleri 
kayıt etmektedir. Baktığınız zaman da hatırlarsanız eğer bana hücumbot filosu komutanlığı 
görev verdiği saat 17:00. 17:00’da da Sancak taraftan Doğan Aslan Bankı bordalandı diye 
yazmışız, tesadüf. Doğan Aslan Bankı Çanakkale Boğazının girişinde Sancak taraftadır. Yani 
sağ tarafınızdadır ve Çanakkale Boğazında görüyorsunuz. Baktığınız zamanda burada detayları 
ile yazmışız. Gemi 18:15’de Nara Burnunu geçmiş ve Nara’daki Güdüm iskelesine bağlamış. 
Bakıyoruz 5 Kasım’da Çanakkale Nara.  Detayları da burada yazılı. 6 Kasım, Çanakkale Nara, 7 
Kasım Çanakkale Nara, 8 Kasım’da gemi harekat etmiş. Nereye gittiğini de söyleyeyim size. 8 
Kasım’dan itibaren yansılar göstermiyor ama Çanakkale Boğazından çıkarak emir Çakabey 
Limanına yani İzmir’e gittik ve İzmir’e (birkaç kelime anlaşılamadı). 9 Kasım tarihinde de 
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oradayız, 10 Kasım tarihinde de oradayız ve 10 Kasım tarihinden sonra da şeye Foça’ya geçtik 
ve Foça’da bulunduk. Yansılar gitti gene her neyse. Şimdi terazinin sol tarafını hatırlıyorsunuz, 
dijital yazıları inceledik. Gene dijital yazılar, burada sahtecilik olmaması için benim yazdığım 
iddia edilen dijital yazıları küçültüp oraya koydum ama çıkmamışlar, kaçmışlar. Terazinin sol 
tarında yer alan dijital yazıları inceledik ve ne savcılıkta iddia edilen meta dataları gerçek, ne de 
içindeki yazılanlar makul ve mantıklı. İşte bu dijital yazılar az önce belirttiğim, gösterdiğim her 
bilgisi dakika dakika tutulan ıslak imzalı devletin resmi arşivlerinden çıkarılmış belgelerinden 
üstün tutulduğu için tutuklanmış durumdayım. Takdir Yüce Türk ulusunundur. Şimdi konunun 
başka bir tarafına gelmek istiyorum. 2. Dünya Savaşından sonra galip devletler yenilen 
Almanya’dan intikam almak için kurdukları Nürnberg Mahkemelerinde Alman Denizaltı Filosunun 
Komutanı olan amirali, yani savaş boyunca galip devlere denizleri kabus eden, binlerce müttefik 
gemisini batıran ve harp bitmek üzereyken de Alman Deniz Kuvvetleri Komutanı olan Amiral Karl 
Dönitz. Düşman devlet hakimlerinden oluşan harp mahkemesinde yargılanırken Alman Harp 
Gemilerinin jurnalleri lehte delil olarak kabul edilmiştir. Düşman devlet hakimlerinden oluşan bir 
harp mahkemesi tarafından dahi kabul edilen gemi jurnallerine Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 
organları niçin itibar etmiyor? Düşman devletler mağlup ettikleri Alman Devletinin resmi 
belgelerine saygı gösterirken Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Mahkemeleri kendisine yetki veren 
devletinin resmi belge çıkarma erkini tanımaması, kabul etmemesi gibi bir durum söz konusu 
olabilir mi? Günlerce mevzuatları inceledim. Devletin bir organı kendi resmi belgesini kabul 
etmeme gibi bir durumda hangi suç işlenmiş olur diye. Ama mevzuatın içinde böyle bir şey 
olması da mümkün değil. Devletin resmi bir organı kendini görevlendiren devletinin resmi 
belgelerini kabul etmemesi mümkün değil. Konu ile ilgili bulduğum tek husus ise bir resmi 
belgeyi sahte olarak kabul edilen kişi ya da makam bu belgenin sahteliğini de kanıtlamak 
zorundadır. Mustafa Kemal Atatürk ölüm döşeğinde beni Türk Hekimlerine emanet edin demişti. 
Bu şartlarda beni kendimi Türk Hukukçularına nasıl emanet edebilirim? Adalete kavuşabilmek, 
hukukun üstünlüğünü tesis etmek, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin resmi belgelere saygıyı tesis 
etmek, onurumuzu korumak için beni düşman hukukçularına teslim edin diye bir talepte mi 
bulunmam lazım? Soruyorum sizlere Sayın Başkanım? Yine 25 Ekim 2010 tarihinde başka bir 
soruşturma kapsamında casusluk, fuhuş ve şantaj davasında evim arandı. 10 Kasım 2010 
tarihinde ifade vermeye çağırıldım. Kaçmadım, ifade verdim. Tutuklanmama neden olan ön keşif 
konulu dijital yazı aylardır internette. Buna rağmen 19 Eylül 2011 tarihinde yani 1 yıl sonra ifade 
vermeye çağırıldığımı tebellüğ ettim ve 21 Eylül 2011 tarihinde Beşiktaş Adliyesinde lehime delil 
olan devlet belgelerinin görmezden gelinmesi şüphesinin varlığına ve kuvvetli tutuklanma 
olgularının bulunmasına rağmen kaçmadım ama kuvvetli suç ve delilleri karartma şüphesi ile 
tutuklandım. Hayatım boyunca hiçbir mücadeleden yılmadım ve kaçmadım. Devletime karşı da 
kaçmamı gerektirecek hiçbir suç işlemedim. Savcılık tarafından delil diye ileri sürülen dijital 
yazının sahte olduğunu ispatladım ve bu nedenle de benim lehime bir delildir. Diğer delil olan 
devletin resmi jurnalleri masumiyetimi kanıtlayan gerçek belgelerdir. Bu durumda bütün deliller 
lehime olduğuna göre niçin karartayım veya değiştireyim? Bütün bu sebeplerle Sayın Başkanım 
derhal tahliyemi ve müteakiben de beraatimi talep ediyorum.” 

Mahkeme Başkanı:“Tamamladınız mı?” 
Sanık Mehmet Koray Eryaşa:“Tamamladım.” 
Mahkeme Başkanı:“Nüfus kaydınızı okuyorum. Mehmet Koray Eryaşa. Saim oğlu, 

Ferdane’den olma, Konya, 23.01.1964 doğumlu. İstanbul ili, Fatih ilçesi, Hırka-i Şerif nüfusuna 
kayıtlı. Size mi ait kayıt?” 

Sanık Mehmet Koray Eryaşa:“Evet bana aittir.” 
Mahkeme Başkanı:“Herhangi bir adli sicil kaydınız yok.” 
Sanık Mehmet Koray Eryaşa:“Hayır yoktur.” 
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Mahkeme Başkanı:“Klasör 38, Dizi 96-97’de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 
21.09.2011 tarihinde alınan ifadeniz var. Bunu kabul ediyor musunuz?” 

Sanık Mehmet Koray Eryaşa:“Anlayamadım.” 
Mahkeme Başkanı:“ İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında alınan ifadeyi kabul ediyor 

musunuz?” 
Sanık Mehmet Koray Eryaşa:“Evet ifademi kabul ediyorum. Ancak belirttiğim gibi 

ifademde yazılı olan hususların dışında başka hususlar iddianameye dahil edilmiştir. Verdiğim 
ifadeyi aynen kabul ediyorum. Bunun dışındaki hususları kabul etmiyorum.” 

Mahkeme Başkanı:“Yine aynı klasörde İstanbul Nöbetçi 12. Ağır Ceza Mahkemesi 
Hakimliğindeki savunmanız var. Bunu kabul ediyor musunuz?” 

Sanık Mehmet Koray Eryaşa:“Evet kabul ediyorum.” 
Mahkeme Başkanı:“Peki sanık müdafiinden savunmaya ilave edeceği bir husus olup 

olmadığı soruldu.” 
Sanık Mehmet Koray Eryaşa müdafii Av. Murat Ergün:“Sayın Başkan, Sayın Yargıçlar, 

Sayın Cumhuriyet Savcılığı. Müvekkilim Mehmet Koray Eryaşa az önce belki biraz da ayrıntılı 
olarak planladığımızdan daha uzun süre suçsuzluğunu, masumiyetini anlatmaya çalıştı. Onun 
detayları yeterince Mahkemenize herhalde kanaat getirmiştir. Ben ayrıntıya girmeden İstanbul 
Cumhuriyet Başsavcılığının cevaplamasını istediğim üç soruyu sorarak savunmamı yapacağım. 
Bu üç soru hem savunmam, hem talebimdir. Sayın Başkan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 
huzurunuzdaki içlerinde denizci olan, denizciler olan sanıkların tutuklanması için Mahkemenize 
kanıt olarak suga denen asılsız ve sahte bir planı getirdi. Sayın Mahkemeniz de dış görünüş 
itibari ile bu iddiaya itibar etti ve suga denen plan nedeni ile müvekkillerim tutuklandı ve 
müvekkilim olmayan diğer denizci sanıkla tutuklandı. Ve 1 yıldır da özgürlüklerinden mahrumlar. 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının iddiasına göre suga planı Mart 2003 tarihlidir, Şubat 2003 
tarihlidir. Peki 2003 yılının Şubat ayında yapıldığı iddia edilen bir plan ortadayken Mehmet Koray 
Eryaşa 2002 Kasım ayında daha ortada plan yokken bu plan gereğince nasıl yazı yazabilir? Bu 
çarpıklık İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görülmemiş midir? Mehmet Koray Eryaşa 
suçlanırken bu mantıksızlık İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görülmüşse neden, 
bunun içinde bir iş var denilmemiştir. Görülmemişse İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevini 
layıkıyla yapmamakta mıdır? Birinci sorum bu. İkinci sorum. 6 binden fazla müzahirin adı geçen 
planlarda neden sadece asker olan birkaç yüz kişi tutuklanmıştır? İstanbul Cumhuriyet 
Başsavcılığı neden hiçbir sivil hakkında tahkikat dahi yapmamıştır. İstanbul Cumhuriyet 
Başsavcılığı Türk Silahlı Kuvvetleri personelini hedef mi almıştır? Üçüncü sorum. İstanbul 
Cumhuriyet Başsavcılığı hangi hakla, hangi cüretle devletimizin resmi gemi jurnalini delil kabul 
etmemiştir? Biz dosyaya sunduğumuz halde neden iddianamesinde yer vermemiştir? Neden bu 
kanıtları, bu yasal delilleri Mahkemenizden gizlemiştir? Sanık lehine delil toplaması yönünde 
açık yasa hükmü varken neden bu yasa hükmüne uymamıştır? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 
sanıkların ceza alması uğruna açıkça yasaları çiğnemeyi göze almakta mıdır? Bu sorularımın az 
önce söylediğim gibi hem savunma, hem talep sorularıdır. Bu sorularım karşısında İstanbul 
Cumhuriyet Başsavcılığı susarsa savunmam Savcılığın susmasından ibarettir. Cevap verirse 
ben de ek savunma yapacağım. Saygılarımla.” 

Mahkeme Başkanı:“Soru sormak isteyen var mı? Buyurun.” 
Üye Hakim Aytekin Özanlı:“Ercan Kireçtepe ile ilişkiniz.” 
Sanık Mehmet Koray Eryaşa:“Ercan Kireçtepe bir deniz subayıdır.” 
Üye Hakim Aytekin Özanlı:“Savcılıkta tanıyorum demişsiniz. Sorgulamada tanımıyorum 

demişsiniz.” 
Sanık Mehmet Koray Eryaşa:“Evet tanıyorum Ercan Kireçtepe’yi. Çünkü kendisi bir deniz 

subayıdır. Ben de bir deniz subayıyım. Artı 8 sene Deniz Lisesi, Deniz Harp Okulu bir aradaki bir 
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ortamda eğitim gördük, eğitim yaptık. Küçücük bir okulda sabahtan akşama kadar bir aradasınız 
ve haftanın 7 günü bir aradasınız. Tanışmamanız mümkün değil. “ 

Üye Hakim Aytekin Özanlı:“Sorguda diyaloğum yok demişsiniz.” 
Sanık Mehmet Koray Eryaşa:“Hayır diyaloğum yok demiyorum. Şöyle diyaloğum yok. Ben 

oradan kendisini tanıyorum. Kendisi de gemimde eğitimlere geldi ama hafta sonunda bir yere 
gidip de onunla beraber hiç eğlenceye katılmadım. Fakat mesleki olarak nasıl bir insan olduğunu 
biliyorum.”  

Üye Hakim Aytekin Özanlı:“Bu suüstü harbi semineri hakkında bir bilgi verir misiniz?” 
Sanık Mehmet Koray Eryaşa:“Suüstü semineri hakkında bilgim var.” 
Üye Hakim Aytekin Özanlı:“Nedir bu?” 
Sanık Mehmet Koray Eryaşa:“Tamamen meslek içi bir çalışmadır.” 
Üye Hakim Aytekin Özanlı:“Yani mutat düzenlenen bir çalışma mı?” 
Sanık Mehmet Koray Eryaşa:“Evet.” 
Üye Hakim Aytekin Özanlı:“Yani her yıl mı düzenlenir?” 
Sanık Mehmet Koray Eryaşa:“Belirli zamanlarda düzenlenir ve bu belirli zamanlarda 

düzenlediği zaman da tamamen Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bir harpte gemilerini nasıl 
düşman devlet gemilerine kullanacağına yönelik bir incelemedir ve burada herkes yapmış 
olduğu bir çalışmayı sunar. Burada gemilerin imkan ve kabiliyetleri dahilinde harbi başka bir 
gemiye karşı, yani düşman devletin gemilerine karşı gemilerimizi nasıl kullanacağız, neler 
yapmamız lazım bunları konuşuruz ve her sene, herkese de bir inceleme konusu verilir. O 
konuda da bana verilmiş olan inceleme konusu bir suüstü harbinde gemilerin, gemilerimizi daha 
iyi nasıl kumanda edebiliriz, hangi bilgilere ihtiyacımız var, bu bilgileri nasıl toplarız, bunları 
kurumsal hale getirmek için ne yapmamız lazım, nasıl bir teşkilat kurmamız gerekir diye bir konu 
geldi benim önüme ve bu konu çerçevesinde de bir inceleme yaptım. Bir suüstü harbinde 
gemilerin harp edebilmek için yani karşısındaki gemi ile savaşabilmek için ne gibi bilgilere 
ihtiyacı olur.” 

Üye Hakim Aytekin Özanlı:“Yani benim öğrenmek istediğim yani bu seminer her yıl mutat 
yapılan Deniz Kuvvetleri karşısında.” 

Sanık Mehmet Koray Eryaşa:“Anlaşılmıyor.” 
Salonda söz almadan konuşanlar oldu, anlaşılamadı. 
Sanık Mehmet Koray Eryaşa:“Tabi bu suüstü harbi.” 
Üye Hakim Aytekin Özanlı:“Bu seminerler, yani mutat düzenlenen seminerler yani öyle 

mi?” 
Sanık Mehmet Koray Eryaşa:“Mutat düzenlemesi. Eğer bunu biz yapmazsak nasıl harbe 

hazırlanacağız? Gemilerimizin imkan kabiliyetlerini nasıl ortaya koyacağız? Ki ben oradaki 
yapmış olduğum sunum ile bahsettiğim gibi TCK Kılıç o dönem için de Türkiye’nin en modern 
gemisi ve bırakın Türkiye’nin en modern gemisi olmasını imkan ve kabiliyetleri açısından 
dünyanın sayılı bir gemisi ve ben bu geminin imkanlarının orada nasıl kullanılabileceğine yönelik 
birtakım örnekler verdim ve tamamen meslek içi kanunlara uygun bir çalışmadır. Savcılık 
dosyasında da mevcuttur. Bu dava ile de hiçbir ilgisi, alakası yok ayrıca.”  

Üye Hakim Aytekin Özanlı:“İddianamede var. Tamam Başkanım.” 
Mahkeme Başkanı:“Buyurun Savcı Bey.” 
Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Kaplan:“Şimdi Sayın Savunmada Avukat Bey’ler Cumhuriyet 

Savcılığına hitapta bulunuyorlar. Şimdi temelde tabi savunmaya aykırı bir, aykırı değil de hatalı 
bir savunma. Cumhuriyet Savcılığı iddianamede belgelerini, delillerini, görüşlerini söylemiştir. 
Savunmaya göre bu hatalı veya doğru olması önemli değildir. Sanık delilleri çürütmekle 
görevlidir veya şey yapmak ile görevlidir.” 

Salonda söz almadan konuşanlar oldu, anlaşılamadı. 
Mahkeme Başkanı:“Lütfen dinleyin, lütfen. 
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Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Kaplan:“Lütfen. Ayrıca burada cevap vermesi gereken 
sanıklardır. Sukut ikrardan gelir sözü cevap verilmesi gerekiyor ise, görevi var ise sukut ikrarda 
gelir. Cumhuriyet Savcılığına cevap verin yoksa kabul ettiniz, deliller çürütülmüştür şeklindeki 
beyanlar Avukat Beyler de takdir eder ki doğru değildir.” 

Salonda söz almadan konuşanlar oldu, anlaşılamadı. 
Mahkeme Başkanı:“Savcı Bey sözünü bitirsin.” 
Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Kaplan:“Sadece iddianamedeki veya yanlışları veya hataları 

söylemek pek tabi hakkınızdır. Fakat buna cevap verin vermezseniz hatalıdır şeklindeki 
savunmayı kabul etmiyoruz ve hatalı savunma. Taktik olarak da hatalı bir savunma görüyoruz. 
Avukat Beyler’in takdirine sunarız.” 

Mahkeme Başkanı:“Bakın Savcı Bey bir söz aldı. Buna karşı herkesin bir söz söyleyeceği 
diye bir usul yok. Savcı Bey görüşünü bildirdi. Siz de görüşünüzü bildirdiniz bu konu kapandı bu 
şekilde. Yani karşılıklı bir diyalektik şeyde bir herkes bir söz söylese. Burada 365 sanık var, bir o 
kadar müdafii var. Her söze, sıranız geldiğinde bunlara kısaca değinirsiniz. Bugünden itibaren 
zaten herkesin bir söz alma hakkı olacak sanık müdafilerinden. Onu değerlendirebilirsiniz.” 

Salonda söz almadan konuşanlar oldu, anlaşılamadı. 
Mahkeme Başkanı:“Buyurun.” 
Sanık Mehmet Koray Eryaşa müdafii Av. Murat Ergün:“Sayın Başkan ben Duruşma 

Savcısına sormadım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısına sordum. İstanbul Cumhuriyet 
Başsavcılığı kurumsal olarak buna cevap versin dedim. Cumhuriyet Savcısının kendi üstüne alıp 
burada açıklama yapmasına gerek yok ve bu tepkiden de sorularımın çok yerinde olduğunu 
anlıyorum teşekkür ediyorum.” 

Mahkeme Başkanı:“Soru soracak mısınız? Mikrofonu ulaştıralım.” 
Sanık Dursun Çiçek:“Bir soru sormak istiyorum. Özellikle iddia Makamının 

açıklamasından sonra. Türkiye’de yargılama esasların Anayasa, ceza hukuku, usul hukuku 
açısından. İddia Makamı suçlar, sanık, suçlu olmadığını ispatlamak durumdadır şeklinde bir 
değişiklik yapıldığını biliyor muydunuz?” 

Mahkeme Başkanı:“Öyle bir tespit yaptınız. Soru değil. Buyurun sizin tepsiniz de o 
şekilde.” 

Sanık Dursun Çiçek:“Sayın Başkanım İddia Makamının biraz önce söylediği cümlenin 
özeti budur.” 

Mahkeme Başkanı:“Siz o şekilde değerlendirdiniz.” 
Sanık Dursun Çiçek:”Biz suçlarız.” 
Mahkeme Başkanı:“Buyurun oturabilirsiniz.” 
Sanık Dursun Çiçek:”Siz suçsuzluğunuzu ispat edin diyorsunuz.” 
Mahkeme Başkanı:“İddi Makamı bir iddianame yazmış, Mahkemeye vermiş bu kapsamda 

yargılama devam ediyor.” 
Sanık Dursun Çiçek:”Evet takdirinize.” 
Mahkeme Başkanı:“Buyurun.” 
Bir kısım sanıklar müdafii Av. Kürşad Veli Eren:“Görevli olduğunuz geminin İmralı’ya 

gittiği öne sürülüyor iddianamede ya da bir başka bölgeye gittiği, bir görev için yani özel dava 
kapsamında bir görev için gittiği söyleniyor. Siz de Kılıç Gemisinin gemi jurnalini getirerek, 
belgeleyerek gitmediğinizi söylüyorsunuz. Şimdi bizim bu davada bir ana problemimiz var. Biz 
bunları söylüyoruz da yargılama ya da İddia Makamları bunun başka şekilde olabileceğini 
düşünüyorlar. Yani siz gitmedik diyorsunuz, jurnali getiriyorsunuz jurnalde de gitmediğiniz 
gözüküyor. Ama yargılamayı yürüten ya da soruşturmayı yürüten makamlar bunun başka 
şekilde, kayıt dışı yapılmış olabileceği düşüncesini taşıyorlar. Sizce Kılıç Gemisi jurnal dışı, kayıt 
dışı bir şekilde oraya gitmiş olabilir mi, olamaz mı?” 
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Sanık Mehmet Koray Eryaşa:“İmkansız. Ben bunun imkansız olduğunu aslında teknik 
olarak da insan kayıtlarının dışında da buraya gitmediğini ispatlayabilirim. Ancak 2005 yılında 
bana bir görev verildi. Bu görev, Kardak krizinin incelenmesiydi. Devletin bütün arşivlerini 
inceledim. Devletin bütün arşivlerini incelediğim zaman Cumhurbaşkanına el yazısı ile verilen 
notları dahi inceledim. Açıkta kalan bir tek husus vardı; Yunanistan Deniz Kuvvetlerindeki 
yaşanan olaylar. Bu belgeleri de nereden buldum biliyor musunuz? Yunanistan Başbakanı ile 
Genelkurmay Başkanının kavgaları nedeni ile adli olarak mahkemedeki delillerden. 
Mahkemedeki konuşmalarını incelediğiniz zaman Yunanistan Deniz Kuvvetlerinin o savaşta 
yaşamış olduğu bütün her şeyi gördüm. Şimdi ben burada kalkıp da size TCG Kılıç’ın oraya 
gitmediğini Deniz Kuvvetlerinin teknik olarak kayıtları ile ispatlayabileceğini gösterirsem, bu 
bizim gizlemiş olduğumuz bütün bilgilerimizi açıklamamız ve Yunanistan’ın eline geçmesini 
sağlayacaktır.” 

Bir kısım sanıklar müdafii Av. Kürşad Veli Eren : “Peki bu konuda TCG Kılıç’ın o 
dönemdeki personelinden, o bölgelere gidilip herhangi bir faaliyette bulunup bulunmadığı 
konusunda hiç tanık olarak dinlenen oldu mu?” 

Sanık Mehmet Koray Eryaşa:“Hayır olmadı.” 
Bir kısım sanıklar müdafii Av. Kürşad Veli Eren : “Geminizde kadrolu personelinizin 

dışında başka personel görevlendirildi mi, sıra dışı, görev dışı, kayıt dışı, yani Deniz 
Kuvvetlerinin öngördüğü kadronun dışında personel çalıştırıldı mı?” 

Sanık Mehmet Koray Eryaşa:“Evet görevlendirildi. O dönemde görevlendirildi. Ege 
denizinde gitmiş olduğum özel bir görev nedeni ile gemimizin teknolojik imkanları nedeni ile 
bizim kuvvetimizin dışında başka personel de vardı gemide.” 

Bir kısım sanıklar müdafii Av. Kürşad Veli Eren : “Bu personel vardı ama isimleri sizin 
tarafınızdan veya Deniz Kuvvetleri tarafından biliniyor mu?” 

Sanık Mehmet Koray Eryaşa:“Kayıtları açılırsa kurslar nedeni ile bulunabilir. Yani onlar 
başka gemilerin personeli, başka bir kuvvetin personeli tamamen eğitim almak için benim 
gemime geldiler.” 

Bir kısım sanıklar müdafii Av. Kürşad Veli Eren : “Ya ben özetle şunu söylemek istiyorum; 
o gemide, o gemide Deniz Kuvvetlerinin atadığı kadrolu personel ya da geçici görevle gelmiş 
herhangi bir personel ve o dönemde” 

Sanık Mehmet Koray Eryaşa:“Evet.” 
Bir kısım sanıklar müdafii Av. Kürşad Veli Eren : “İmralı’ya ya da bir başka bölgeye bu 

balyoz adı verilen plan çerçevesinde ya da suga adı verilen plan çerçevesinde gittiği öne 
sürülen, o dönemde gemide görevli olan herhangi bir kimse, herhangi bir personel, herhangi bir 
sıfatla dinlendi mi, ifadesine başvuruldu mu?” 

Sanık Mehmet Koray Eryaşa:“Hayır hiç kimse dinlenmedi, zaten hiç kimse de o adaya 
gidildiğini söyleyemez. Çünkü arz ettiğim gibi benim görev sürem boyunca o gemi hiç o adaya 
gitmedi.” 

Bir kısım sanıklar müdafii Av. Kürşad Veli Eren : “Sorum bundan ibarettir, teşekkür 
ederim.” 

Mahkeme Başkanı: “ Nevzat Bey’in mikrofonunu açalım.” 
Sanık Fikret Güneş müdafii Av. Kemal Nevzat Güleşen: “Sayın TCG Kılıç Komutanı 

Eryaşa, siz kılıç sınıflı bir geminin komutanısınız. Geminizde de bir komuta kontrol sistemi var 
doğru mu Stakoz, stakoz mu?” 

Sanık Mehmet Koray Eryaşa: “Hayır.” 
Sanık Fikret Güneş müdafii Av. Kemal Nevzat Güleşen: “Taktikoz mu?” 
Sanık Mehmet Koray Eryaşa: “Taktikoz.” 
Sanık Fikret Güneş müdafii Av. Kemal Nevzat Güleşen: “Komuta kontrol sistemine 

GPS’den gelen bütün mevki bilgilerini zaten kaydediyor, doğru mu?” 
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Sanık Mehmet Koray Eryaşa: “Evet, birkaç tane GPS’miz var zaten.” 
Sanık Fikret Güneş müdafii Av. Kemal Nevzat Güleşen: “Evet, bu kayıtları belirli bir süre 

için saklıyor musunuz?” 
Sanık Mehmet Koray Eryaşa: “Evet saklıyorum, gemi komutanı kasasında.” 
Sanık Fikret Güneş müdafii Av. Kemal Nevzat Güleşen: “Hala saklanıyor mudur bu 

bilgiler, enlem-boylam bilgileri?” 
Sanık Mehmet Koray Eryaşa: “Belirli bir dönemde az önce belirttiğim inceleme sonucunda 

kurulan TADEMERKOM’a gittiğini biliyorum.” 
Sanık Fikret Güneş müdafii Av. Kemal Nevzat Güleşen: “Anladım, Sayın Başkan şunu 

açıklamak istedim. Sadece gemi jurnalinde değil aynı zamanda gemide biliyorsunuz bütün silah 
sistemlerini ve sensörleri kontrol eden bir komuta kontrol sistemi var. Büyük bir yazılım, donanım 
ve yazılım sistemlerinden oluşuyor. Burada GPS’den gelen bilgilerde, geminin her an enlem ve 
boylam bilgileri de bu komuta kontrol sisteminde saklanıyor. Bir husus daha var sormak 
istediğim, Fikret Güneş’in savunmasında söylemiştik, TCG Kılıç değil Nara’ya giden hatırladığım 
kadarıyla yanınızda rüzgar, martı, yıldız, mızrak gibi başka gemiler de var.” 

Sanık Mehmet Koray Eryaşa: “Evet mevcut.” 
Sanık Fikret Güneş müdafii Av. Kemal Nevzat Güleşen: “Değil mi?” 
Sanık Mehmet Koray Eryaşa: “Evet.” 
Sanık Fikret Güneş müdafii Av. Kemal Nevzat Güleşen: “Hatta birbirinizin üzerine 

Çanakkale’de aborda olmuş durumdasınız.”  
Sanık Mehmet Koray Eryaşa: “Evet birbirimizin üzerine aborda olduk. Gemi jurnallerinde 

zaten hangi gemi kimin üzerine yanaşmıştır o yazıyor.” 
Sanık Fikret Güneş müdafii Av. Kemal Nevzat Güleşen: “Tamam, şunu sormak istiyorum, 

diğer gemilerin komutanları da sizinle birlikte çağırıldı ve tutuklandı mı, Rüzgar, Martı, Yıldız, 
Mızrak?” 

Sanık Mehmet Koray Eryaşa: “Bu kapsamda çağırılıp tutuklanmadılar.” 
Sanık Fikret Güneş müdafii Av. Kemal Nevzat Güleşen: “Peki, bir de Karayel gemisi var.” 
Sanık Mehmet Koray Eryaşa: “Evet.” 
Sanık Fikret Güneş müdafii Av. Kemal Nevzat Güleşen: “Karayel gemisinde Pendik 

Tersanesinde onarımda o gün.” 
Sanık Mehmet Koray Eryaşa: “Evet makineleri de içinde mevcut değil, seyir yapması da 

mümkün değil.” 
Sanık Fikret Güneş müdafii Av. Kemal Nevzat Güleşen: “Pendik Tersanesinden o 

onarımla ilgili, geminin orada olduğuna yönelik herhangi bir kayıt ya da araştırma yaptınız mı?” 
Sanık Mehmet Koray Eryaşa: “Hayır yapmadık.” 
Sanık Fikret Güneş müdafii Av. Kemal Nevzat Güleşen: “Ama” 
Sanık Mehmet Koray Eryaşa: “Ben kendimden emin olduğum için, kendi gemi jurnalimi 

getirmekle yetindim.” 
Sanık Fikret Güneş müdafii Av. Kemal Nevzat Güleşen: “Anladım, geminizde kılıç sınıfı 

bir hücumbotta kaç personel var?” 
Sanık Mehmet Koray Eryaşa: “Takriben 25 tane astsubay, 7 tane de subay var. 10 tane 

de uzman var.” 
Sanık Fikret Güneş müdafii Av. Kemal Nevzat Güleşen: “Bu personel listesini Deniz 

Kuvvetleri Komutanlığından temin edebilir misiniz?” 
Sanık Mehmet Koray Eryaşa: “Evet temin edilebilir.” 
Sanık Fikret Güneş müdafii Av. Kemal Nevzat Güleşen: “Lehinizde tanıklık yapabilirler 

mi?” 
Sanık Mehmet Koray Eryaşa: “Hepsi benimle beraber ölüme gelen insanlar.” 
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Sanık Fikret Güneş müdafii Av. Kemal Nevzat Güleşen: “Anlaşıldı, sağolun Sayın 
Başkanım.” 

Mahkeme Başkanı: “ Peki, sorgunuz tamamlanmıştır. Bu aşamadan sonra talepleri 
alacağız. Daha sonra da zaman kalırsa savunma alabiliriz yine yarın tahmini saat 16.00’a kadar 
falan devam edeceğiz. Talep genelde hep bu taraftan başlıyoruz, bu sefer o uçtan başlamayı 
düşündük. Yani oradaki Avukat Beyler kendilerini hiç ifade edemediler bu şekilde, sağ baştan 
başlayarak talepler konusunda söz hakkı vereceğiz, sağ baştan başlayarak, geneldeki buradaki 
sol başta oturan Avukat Beylerin hepsi kendilerini ifade ettiler daha önceki müvekkilleri savunma 
yaptı. Sırayla devam edelim.” 

Sanık Turgay Bülent Göktürk müdafii Av. Cafer Gül: “Sayın Başkanım, müvekkilim Turgay 
Bülent Göktürk’ün savunması alınmadığı için bu aşamada hiçbir talepte bulunmayacağım, 
saygılarımda efendim.” 

Mahkeme Başkanı: “ Peki, isminizi belirtebilir misiniz?” 
Sanık Turgay Bülent Göktürk müdafii Av. Cafer Gül: “Cafer Gül.” 
Sanık Halit Nejat Akgüner müdafii Av. Refik Ali Uçarcı: “Müvekkilimin tutukluluğun 

kaldırılmasına ilişkin olmak üzere tutuklandığı tarihten bugüne kadar çok değişik kereler 
tutukluluğun kaldırılmasına ilişkin geniş savunmalar yaptık. Ancak bu savunmaların yapılmasına 
karşılık tutukluluğun devamı kararları hiçbir gerekçeye bağlanmadan çıkarıldı. Bu aşamada 
müvekkilimin herhangi bir suç işlemediğini savunmasını verdiğini ve bütün bunlara dayalı olarak 
da tutukluluk halinin kaldırılmasını talep ediyorum. Başka bir talebim yoktur.” 

Sanık Uğur Uzal müdafii Av. Şükrü Kuvvetli Yılmaz: “Benim de müvekkilim henüz 
müdafaasını yapmadı. Ama ben şu kadar söyleyebilirim; şimdiye kadar yapılan duruşmalarda, 
savunmalarda iddianamenin ana hareket noktası olan dijital veriler artık objektif hukukun 
desteklediği deliller ile dayanaksız kaldı. Yani bu deliller ana hareket noktası olarak iddianamede 
sunuldu, dijital deliller ve gördüğünüz gibi dayanaksız kaldı. Bu nedenle benim talebim öncelikle 
bütün sanıkların tutuksuz yargılanmaları, daha sonra beraat etmeleri, teşekkür ederim.” 

Sanık Gürkan Yıldız müdafii Av. Keziban Doğan: “Müvekkilim tutuksuzdur, henüz sorgusu 
yapılmadı. Bu aşamada sorgusu ile ilgili savunma yapacak durumda değilim, o yüzden ama 
şöyle bir şeye vurgu yapmak istiyorum; gördüğüm kadarı ile Avukat Hanımların, Beylerin, 
Meslektaşlarımın talepleri oluyor araştırılması istenilen hususlar ile ilgili ama bunların 
Mahkemeniz tarafından yapılmadığını gördüğüm için ben kendim araştırılmasını istediğim 
hususları Hava Harp Akademisine kendim yazdım, kendim araştırıyorum bu konuyu da 
bilgilerinize sunarım.” 

Sanıklar Murat Özenalp ve Erhan Şensoy müdafii Av. İrfan Sütlüoğlu: “Dilekçelerimiz ve 
savunmalarımızda belirttiğimiz gibi müvekkillerimin tahliye talebini yineliyoruz efendim, teşekkür 
ederim.” 

Sanıklar Faruk Oktay Memioğlu, Mehmet Yoleri, Mehmet Kemal Gönüldaş müdafii Av. 
Eyüp Sabri Gürsoy: “Ben öncelikle Faruk Oktay Memioğlu ile başlıyorum. Kendisini bu güne 
kadar suçlayacak herhangi bir şey ortaya çıkmamıştır. Defterinde bulunan yetkisiz müdahale 
yoktur, her şey emir komuta zinciri içinde olacaktır kelimesinden bile balyoz iddianamesinin 
savunmalarını çökerttik diye malumunuz İddia Makamı fikrini beyan etmişti bu medyada da yer 
aldı. Biz ise bunun gayet doğal bir şey olduğunu, askerlikte her şeyin silsile usulü ile emir 
komuta zinciri içinde olacağını ve yetkisiz hiçbir şey yapılmayacağını, bu askerliğin temel kuralı 
olduğunu belirttik. Burada çöken hiçbir şey söz konusu olmadı, defterindeki oyun bitti 
kelimesinden de suç unsuru çıkartmaya çalıştılar. Bunun da emekli olduğu tarih olduğunu 
kendisi burada beyan etti. Mehmet Yoleri’nin hala iddianamede imzası olan belge diye 
geçmektedir, balyoz 3 iddianamesinde. Balyoz 1 iddianamesinde ise bu belgenin üstündeki 
imzanın kendisine ait olmadığı Emniyet grafoloji bölümünde incelenip ortaya konduğu açıkça 
belirtilmektedir. Hala İddia Makamı niye buna yer vermekte ve olmayan delille suç yaratmaya 
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çalışmaktadır. Mehmet Yoleri’nin sorunlarını da daha önce birçok defa dile getirdim. Mehmet 
Gönüldaş ise MEBS’te görev yaptığı denmektedir ki orda görev yapmamaktadır. Yani İddia 
Makamının ileri sürdüğü, iddianamede ileri sürdüğü bütün deliller geçersizdir. Biz hangi delili 
ortaya koyduğunun farkına varamadık. Müvekkilleri suçlayacak hiçbir şey yoktur. Buradaki 
tutuklamalar artık yalnız buradaki müdafileri, sanıkları, izleyicileri değil Meclise kadar artık 
gitmiştir. Meclis buna çözüm aramaktadır. Hiç çözüm aranacak bir şey yok. Yeterli delil 
olmadığından tüm sanıkların, tutuklu sanıkların tahliyelerine ve biran önce de beraatlarına karar 
verilmesini talep ediyorum, teşekkürler.” 

Sanık Bülent Tunçay müdafii Av. Cengiz Erdoğan: “Sayın Başkan, Değerli Üyeler, biz de 
sorguların hızlandırılması için taleplerimiz hep kısa tutmaya gayret ediyoruz. Ancak benim 
müvekkilim Bülent Tunçay da benden önce söz alan Meslektaşımın müvekkili Mehmet Yoleri 
gibi maalesef 3. iddianamenin mağduru durumundadır. Bu nedenle talebimizi, bu yöndeki 
talebimizi Yüksek Heyete sunmak zorundayız. Bu nedenle kısa bir sürenizi de istirham 
edeceğim. Efendim, müvekkilim Bülent Tunçay ile ilgili 3. iddianamede, yine 1. iddianame 
incelenmeden Sayın Savcı Hüseyin Ayar tarafından sehven yapıldığına inandığımız çok vahim 
bir hata ile ilgili hususu arz edip, iddianamenin 63. sayfasındaki bu vahim hatanın giderilmesi ve 
bu kısmın 3. iddianameden çıkarılmasını talep etme zorunluluğunu arz etmek istiyoruz. Şöyle ki; 
balyoz 3 iddianamesinin 63. sayfa 3. paragrafında müvekkilim Bülent Tunçay’ın 5-7 Mart 2003 
tarihinde icra edilen seminerde tamamen dış tehdide yönelik olarak yaptığı takdimde, kolordu 
bölgesindeki stratejik ve ekonomik tesislerin yakın hava savunması için Kolordu Komutanlığına 
kriz safhasından itibaren harekat alanı ve harekat alanı dışındaki diğer birliklerden 7 adet klasik 
hava savunma takımı ve 2 adet stencer takımı tahsis edilmesinin uygun olacağı 
değerlendirilmektedir şeklindeki ibaresi olduğu belirtilmiş ve Sayın Savcı tarafından da bağlantı 
yapılarak hava savunması ile ilgili diğer birkaç kişinin daha takdimlerinden alıntılar yapılarak, 11 
Şubat 2003 tarihinde plan subayı, Hava Savunma Yüzbaşı Volkan Yücel tarafından hazırlandığı 
iddia edilen belge ile irtibat kurulmaya çalışılmıştır. Müvekkilimin deyimi ile suç yaratılmaya 
çalışılmış, delil yaratılmaya çalışılmıştır. 3. iddianamenin 63. sayfa 1. paragrafından anılan bu 
sözde belgede de özetle; irticai grupların havadan 11 Eylül benzeri saldırılar 
düzenleyebilecekleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığının irticai grupların stratejik ve ekonomik 
tesislerine yapacakları havadan taarruzları önlemek maksadı ile tehdit tespit edip önleyeceği, 
gerektiğinde talim edeceği şeklinde ifade olduğu belirtilmiştir ki biz de Sayın Savcı tarafından 
irticacı grupların güçlü bir hava kuvvetine sahip olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. Eğer İddia 
Makamı müvekkilimin yaptığı takdimle sözde bu belge arasında irtibat kurmaya çalışması balyoz 
1 ana iddianamesini yeterli ölçüde incelemediğini maalesef net bir şekilde ortaya koymaktadır. 
Eğer İddia Makamı balyoz 1 ana iddianamesini dikkatle incelemiş olsaydı, müvekkilimin 5-7 Mart 
2003 plan seminerinde yaptığı takdimde bir önceki yıl, yani 6-8 Şubat 2002 yılında icra edilen 
plan semineri sonuçlarını arz ettiğini, takdiminin tamamının içerik itibari ile bir önceki yıla ait 
olduğunu, tamamen dış tehdite yönelik olarak hazırlandığını, içeriğinde hiçbir şekilde iç tehdit 
konularının olmadığını da görür ve bilirdi. Bir de 3. iddianameyi hazırlayan İddia Makamı balyoz 
ana iddianamesi sayfa 962, 3. paragrafında müvekkilimin takdimi ile ilgili olarak balyoz ana 
iddianamesini hazırlayan İddia Makamı tarafından yapılan tespiti okumuş olması gerekirdi. Bu 
tespiti aynen okuyorum. 3, 11 ve 12 nolu CD’lerde yer alan 02.2002 yılı ordu plan semineri 
sonuçları adlı dosyalarda, 2002 yılında yapılan plan seminer sonuçları yer almaktadır. Bu 
sonuçlar incelendiğinde Mart 2003 yılında yapılan seminerde tartışılan konuların olmadığı 
görülmektedir. 2002 yılında yapılan plan seminerinin sonuçlarının 1. Ordunun görev alanı olan 
nokta nokta ülkesi ile ilişkiler üzerinde durulduğu anlaşılmaktadır. İrticai durum ve iç tehdit gibi 
hususlar üzerinde durulmamıştır. Yine aynı şekilde balyoz ana iddianamesi 963. sayfa 3. 
paragrafta İddia Makamının, 2002 yılında icra edilen egemen plan semineri ile ilgili yapıldığı 
tespiti okumuş olması gerekirdi. Bu tespiti de 1. iddianameden aynen aktarıyorum. Dokümanlar 
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arasında bulunan ordu 2002 yılında gerçekleştirilen plan semineri başlıklı belgede 5-7 Mart 2003 
tarihli plan seminerinden 1 yıl önce yapılan seminerin içeriğine ilişkin belgeler yer almaktadır. Bu 
seminer konuları incelendiğinde olasılığı en yüksek tehlikeli senaryo gibi bir senaryonun 
olmadığı görülmektedir. Bu seminerin maksat bölümünde de iç tehdide yönelik bir madde de 
belirtilmemiştir. Bu tespitlerden sonra balyoz 3 iddianamesini hazırlayan İddia Makamının, 
müvekkilim ile ilgili olarak balyoz 1 ana iddianamesini yeterli ölçüde incelemediği, hatalı tespitler 
yaptığı ortadadır. Sonuç olarak, müvekkilimin 5-7 Mart tarihlerinde icra edilen seminerde yaptığı 
takdimin, balyoz 1 ana iddianamesinde İddia Makamınca 962. sayfa 3. paragraf, 963. sayfa 4. 
paragrafta tespit edildiği şekilde takdimin 2003 yılı seminer konuları ile ilgili olmaması, irticai 
durum ve iç tehdit konularını kapsamaması, içerik itibari ile dış tehdide yönelik olarak 2002 
yılında yapılan plan seminer sonuçlarını kapsaması, müvekkilime yapmış olduğu takdimin içeriği 
itibari ile herhangi bir suç isnadında bulunulmamış olması nedenleri ile balyoz 3 iddianamesi 63. 
sayfa 3. ve 4. paragrafında 5-7 Mart 2003 tarihinde gerçekleştirilen plan seminerinde Bülent 
Tunçay’ın diye başlayan paragrafın her iki iddianame arasındaki çelişkinin giderilmesi ve 
uyumun sağlanması, müvekkilimin hakkında olası hatalı muhakemenin önlenmesi maksadı ile 
çıkarılmasını ivedilikle arz ve talep ediyorum, az önce Sayın Meslektaşımın söylediği gibi 
taleplerimiz maalesef cevapsız, sonuçsuz kalıyor. Ancak bu hata Sayın 3. iddianameyi 
hazırlayan Sayın Cumhuriyet Savcısının bu hatası bir suçlama, bir suç yaratma, bir delil yaratma 
çabası içermektedir. Bize göre sehven olayının biraz üzerine çıktığı kanaatindeyiz. Bu nedenle 
bu hususun ivedilikle neticelendirilmesini talep ediyoruz. Tahliye taleplerimizi de, daha önceki 
tahliye taleplerimizi aynen Yüksek Heyete arz ediyoruz, 15 buçuk aydır tutuklu olan müvekkilimin 
mağduriyetinin sona erdirilerek bihakkın tahliyesine karar verilmesini arz ve talep ediyor, 
teşekkür ediyorum.” 

Mahkeme Başkanı: “ Hukuken ne yapabiliriz iddianamedeki yanlış yazılan bir yer 
konusunda biz ne yapabiliriz? Hukukla lütfen bize söyler misiniz, CMK kapsamında iddianame 
kabul edilmiş, doğrusuyla yanlışıyla.” 

Sanık Bülent Tunçay müdafii Av. Cengiz Erdoğan: “Anlatmak istediğim olay da buydu 
Sayın Başkanım.” 

Mahkeme Başkanı: “Yani size göre yanlış yerleriyle kabul edilmiş diyorsunuz. Biz bakın” 
Sanık Bülent Tunçay müdafii Av. Cengiz Erdoğan: “CMK 160 ve 175 arasında.” 
Mahkeme Başkanı: “Biz iddianamede yanlış yerler olabilir. Biz bunları görmüşüzdür, ama 

bu her yanlış iddianamenin kabulü veya reddi anlamında değerlendirme. 
Sanık Bülent Tunçay müdafii Av. Cengiz Erdoğan: “Bir noktalama yanlışlığından 

bahsetmiyorum Sayın Başkanım.” 
Mahkeme Başkanı: “Reddine sebep getirmez. Yani biz iddianameyi yanlış yazan bir 

konuda sizin talebinizi şimdi nasıl cevaplandırabiliriz?” 
Sanık Bülent Tunçay müdafii Av. Cengiz Erdoğan: “Zapta geçirerek efendim.” 
Mahkeme Başkanı: “O kadar yani olay bu.” 
Sanık Bülent Tunçay müdafii Av. Cengiz Erdoğan: “O zaten bizim için yeterli olacak.” 
Mahkeme Başkanı: “Yani onunla ilgili Behzat Balta da geçen celse söylemişti, benim 

konuşmam değil bu Emniyetin gönderdiği bu daha sonraki düzeltme yazılarıyla da bu açıklığa 
kavuşmuştu. Savcı yanlış yazmış, tutanağa geçti siz de hani talebimiz karşılanmıyor dediniz de 
o anlamda söylüyorum.” 

Sanık Bülent Tunçay müdafii Av. Cengiz Erdoğan: “Sayın Başkanım müsaade 
buyurursanız, stayişlerimizi ve bütün şikayetlerimizi sizden başka duyuracağımız makam yok 
malumunuz.”  

Mahkeme Başkanı: “Yok ona hiçbir şey demiyorum.” 
Sanık Bülent Tunçay müdafii Av. Cengiz Erdoğan: “Biz de bu hususta şikayetimizi arz 

etmek durumundayız.” 
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Mahkeme Başkanı: “Evet tabi.” 
Sanık Bülent Tunçay müdafii Av. Cengiz Erdoğan: “Sanki Sayın Savcının 3. iddianameyi 

hazırlarken, 1. iddianameyi incelemediği ortaya çıkıyor ve Sayın Heyetiniz tarafından da bu 3. 
iddianamenin kabul edilmesi de bizce 1. iddianameyi çok iyi bildiğiniz için dikkatlerden kaçmış 
olduğu kanısındayız. Bu hususun zapta geçirilmesini talep ediyoruz, teşekkür ediyorum” 

Mahkeme Başkanı: “Bu zapta geçme olabilir, biz değerlendirirken bunları dikkate 
alacağız. Peki, yapılacak başka bir şey yok bu konuda.” 

Sanık Bülent Tunçay müdafii Av. Cengiz Erdoğan: “Teşekkür ediyorum.” 
Mahkeme Başkanı: “Buyurun Avukat Bey devam edin.” 
Sanıklar Lütfü Sancar, Taner Balkış, Mustafa Karasabun müdafii Av. Yakup Akyüz: 

“Sayın Başkan, her 3 sanık hakkında tahliye talebi içeren dilekçemi sundum. Ancak bir iki husus 
ilave etmek istiyorum. Bütün dilekçelerimde hemen hemen sizden ve ilgililerden sormaya 
çalıştım, sordum. Müvekkiller hangi fiilleri nedeni ile tutuklandılar, hangi fiilleri nedeni ile 
tutukluluk hallerinin devamına karar verildi? Ben bu soruma bir türlü cevap alamadım. Yani bir 
dijital veride bilgileri dışında birileri tarafından isimleri yazıldı diye o insanların şahsi hürriyetleri 
özgürlük hakları bu kadar süre kısıtlanabilir mi? Bu sorumu tekrar soruyorum. Ben bu soruma 
cevap arıyorum. Çünkü bu soruya cevap almadan savunma yapmamız mümkün değil. İkinci bir 
husus, sürekli bizden talep alıyorsunuz Sayın Başkan, bu talepleri niye aldığınızı şu ana kadar 
ben kendi kafamda cevaplayamadım ve hiçbir talep ne yazık ki Yüce Heyetiniz tarafından kabul 
görmüyor. Oysa 11.02.2011 tarihinde İddia Makamının tutuklama talebinde bulunduğu zaman 
siz savunmaya söz vermeyişinizin nedenini ben re’sen, Mahkeme re’sen bunu takdir eder, bu 
yetkimiz vardır demiştiniz. O zaman niye zaman kaybediyoruz. Eğer bizim, bizim taleplerimiz 
sadece zapta geçmek içinse, bu bir zaman kaybıdır. İçeride tutuklu sanıkların sayısı oldukça 
fazla ve şu anda sanık sayısı bendeki kayıtlara göre 360, ya 67’ye ulaşmış. Bunu niye 
yapıyorsunuz Sayın Başkan. Re’sen karar verin, zaman kaybını önlemiş olalım. Bir diğer husus 
Sayın Başkan, biz sizden ne istiyoruz, sanıklar sizden ne istiyor? Kanunlarda lehlerindeki 
hükümlerin haklarında uygulanmasını istiyor. Bu bizim hakkımız değil mi, bu sanıkların hakkı 
değil mi? Neden bütün mahkemenin safhalarında, daha fazla özellikle İddia Makamından bu 
konuda şikayetçiyim, yani 1960’lardan başlayıp delil üretilmediği, delil yoksa 60-72-80-87 hep 
bütün bunlara temas ediliyor, neden? Yani bir kurumu yok etmek için neden bu denli hatta 
doğmadıkları bir zamana ait birilerinin vermesi gereken hesabı buradaki insanlara sorarlar. 
Geçen duruşmada Sayın İddia Makamı 1960 müdahalesinden söz etti. Oysa Sayın İddia 
Makamında bulunan Değerli Savcımız, 1960’da yoktu. Ben 1960’da lise talebesiydim, eğer 
istenirse 1960’ı yaşayan biri olarak ki bir haftada jandarmada, içeride tutuldum. Kimlik tespitinde 
inanmadılar işte, görünüşüm çok büyük gözüküyordu da nüfusta elimdeki belgede küçük 
görülüyordu, 1 hafta tutuldum. O zaman şimdiki gibi cep telefonları falan yok. Demirköy, 
Kırklareli’nin Demirköy kazasında bir hafta tuttular. Sonra ne oldu, gittim gelmedim. Geldiler 
çıktım. Şimdi 1960’da neler oldu, neler olmadı. Bu davayla ilgilisi olmayan müdahaleler nedeni 
ile bu insanların tutuklu kalması, hukuk adına bizi üzmektedir. Ben sizi de üzdüğünü 
düşünüyorum Sayın Başkan. Biz sizden, sizden istediğimiz talebimiz şu; bu tutuklamalar haksız 
ve hukuka aykırı. Sanık lehinde yasaların verdiği hakları lütfen, lütfen kullanınız çünkü İddia 
Makamının da sizin de göreviniz, sanık lehindeki delilleri de değerlendirmeniz ve kullanmanızdır. 
Yasalara, CMK, Anayasa, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Sözleşmesi ve Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi kararlarına uygun şekilde karar vermenizi ve bu gün aldığınız bu talebin 
bizde bu güne kadar uyandırdığı, nasılsa yine bildiklerini okuyacaklar, şeklen alınıyor kanaatinin 
de giderilmesini diliyorum, saygılar sunuyorum.” 

Mahkeme Başkanı: “ Sırayla söz hakkı veriyoruz Avukat Bey, yani söz hakkı az önce 
birkaç Avukat Arkadaş yani benim müvekkilimin savunması alınmadığı için söz almak 
istemeyenler geçsinler yani, buyurun.” 
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Sanık Ali Sadi Ünsal müdafii Av. Hüseyin Mithat Tombak: “Efendim taleplerimizi yazılı 
olarak da geçtik ama ben size ilettim fakat tekrar dile getireceğim. Benden önceki Meslektaşımın 
söylediği gibi hangi sanığın tutuklu olarak yargılandığının, hangisinin ne için tutuksuz 
yargılandığına ilişkin kriterin ne olduğunu bilmek istiyoruz. Bunu yinelemek istiyorum. Bunun 
dışında Osman Gündüz Bora Oğurlu, 22 Ağustos 2011’de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 
tarafından tutuklanma iddiası ile Mahkemeye sevk edilmiş, fakat 12. Ağır Ceza Mahkemesi 
tutuklama talebini reddetmiş. Müteakiben de Savcılık bu şahısla ilgili olarak takipsizlik kararı 
vermiş. Anılan kişi hakkında takipsizlik kararı verilmesini doğru buluyoruz. Fakat buna rağmen 
Osman Gündüz Bora Oğurlu’nun şüpheli bulunup tutuklanması için Mahkemece yeterli 
bulunmayan belgeler ile ilgili olarak huzurdaki davada Celal Kerem Eren ve Aydın Sezenoğlu 
tutuklu olarak yargılanıyorlar. Biz bunu da merak ediyoruz ve bununla ilgili bize bilgi verilmesini 
talep ediyoruz. Ayrıca Osman Gündüz Bora Oğurlu hakkında, İstanbul Cumhuriyet 
Başsavcılığının verdiği takipsizlik kararı iddianamenin ek klasörlerinde yok, bunu da talep 
ediyoruz. müvekkilimin 5 Ocak 2012 tarihinde savunması sırasında talepleri vardı. Bunlarla ilgili 
herhangi bir cevap alamadık. Bu taleplere cevap verilmesini istiyoruz. Bunun dışında İstanbul 
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Gölcük Merkez Komutanlığına gönderilen müvekkilimin ifade 
vermesine ilişkin çağrı pusulasında kendisine ait olduğu iddia edilen bir cep telefonu var. Cep 
telefonu 0532 241 71 51 kendisi ile hiçbir ilgisi yok. eşinin bir yakınına ait ama ne için bu 
pusulada bu telefon numarasının yer aldığını öğrenmek istiyoruz. Müvekkilimle ilgili olarak 
iddianamede kanıt olarak gösterilen 3 tane dijital veri var. Bunların manipülatif dijital veriler 
olduğu bilirkişi raporuyla da belgelenmiş vaziyette. Ve huzurunuza gelen bütün sanıklar kendileri 
ile ilgili bütün dijital verilerin sahte olduğunu defalarca bazı belgeler birden fazla sahte oldukları 
kanıtlandığı, sahte, maddi hatalar olduğu fakat buna rağmen huzurunuzda 250 tane tutuklu 
sanık var. Kimisi 16 aydır, müvekkilim 4 aydır tutuklu vaziyette. Müvekkilimle ilgili olarak 
kendisinin sağlık durumuna ilişkin bildiride bulunduk, hem soruşturma sırasında hem de 
tutukluluğa yaptığımız itirazlarla. Sağlık durumunun ne olduğu tam olarak belgelenmiş olmasına 
rağmen kendisinin sağlık durumu ile ilgili kayıtsız kalınmasını da anlayamıyoruz. Bu 
taleplerimizin yeniden değerlendirilmesini, tutuklu bütün sanıkların, müvekkilim de dahil 
tahliyelerini talep ediyorum.” 

Mahkeme Başkanı: “ Saat 12.20 oldu, ara verelim. Öğleden sonra devam ederiz.” 
Duruşmaya öğle arası verildi 
Duruşmaya kaldığı yerden devam olundu. 
Mahkeme Başkanı: “Saat 13:48 itibari ile bugünkü duruşmanın öğleden sonraki bölümünü 

açıyoruz. Sabahki duruşmaya katılanların isimlerinin tespitinden sonra bir kısım sanıklar 
müdafileri Avukat Keziban Doğan, Avukat Ayşe Gül Hanyaloğlu, Avukat Günizi Dizdar, Avukat 
Bülent Höke, Avukat Yakup Akyüz, Avukat Mahir Işıkay, Avukat Oğuz Kayıran, Avukat Ali 
Sezenoğlu, Avukat Mustafa Eyyüp Başkan, Avukat Ahmet Koç, Avukat Osman Topçu, Avukat 
Ali Ozan Açıkalın, Avukat Ahmet Şükrü Eymirlioğlu ile sanıklardan Nuri Üstüner, Serhat 
Dizdaroğlu, Haldun Ermin, Ökkeş Alp Kırıkkanat, Hakan Ilıca ve Gürkan Yıldız’ın duruşmaya 
katıldıkları bildirildi. Devam ediyoruz kaldığımız yerden söz vermeye. Sağına verelim daha sonra 
Avukat Bey ile devam edelim.” 

Sanık Ahmet Küçükşahin: “Bu talep konuşmamı ağırlıklı olarak bilim insanlarının ortaya 
koyduğu bilimsel gerçekler ve yorumları ile sürdüreceğim. Hiç kuşkusuz haksız itham da haksız 
hüküm kadar sakıncalıdır. Beraat kararına karşın kişiye vurulan itham dalgası, damgası kolaylık 
ile silinmemekte, genelde halk özelde tanıdıkları, komşuları ithamı hatırlayarak kişinin 
suçluluğundan kuşku duyabilmektedir. Asıl önemli olan da beraat eden kişinin yargılama süresi 
boyunca maruz kaldığı psikolojik travmadır. İşte bu bağlamda kişilerin damgalanmamak, 
lekelenmemek hakkı olduğu vurgulanmaktadır. Bu sözler Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik 
Genel Müdürü olarak görev yapmış olan Doçent Doktor Mustafa Tören Yücel’e aittir. Profesör 
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Doktor Nurullah Kunter, Profesör Doktor Feridun Yenisey, Profesör Doktor Ayşe Nuhoğlu 
Muhakeme Hukuku dalı olarak Ceza Muhakemesi Hukuku adlı eserlerinde soruşturma 
evresinde toplanan deliller suçun işlendiği hususunda yeterli şüphe oluşturuyorsa yani mahkum 
olma ihtimali ağır basıyorsa Cumhuriyet Savcısı iddianame düzenler, CMK 170/2. İddianame 
düzenlenebilmesi için kanun yeterli şüphe bulunmasını öngörmüştür. Yeterli şüphe yani kuvvetli 
delile dayalı şüphe, hukuka uygun toplanan delillerin mahkumiyet olasılığının yüzde 51’i geçecek 
şekilde olmasını gerektirir. Bu husus Alman Doktrininde yüzde 90’dır ve ayrıca yeterli şüphe 
bulunduğu için iddianameyi kabul eden bir kamu davası yüzde 90 olasılık ile mahkumiyet ile 
sonuçlandırılır diye ifade etmişlerdir. Doçent Doktor Mustafa Tören Yücel, Yeni Türk Ceza 
Siyaseti adlı eserinde iddianamenin iadesi ve duruşması, duruşmayı açma seçenekleri arasında 
hakimin kararına dayanak olacak ölçüt, mahkumiyet olasılığının varsayılan yüksekliği olmalıdır. 
Hakimin görüşüne göre beraat olasılığı mahkumiyet olasılığından yüksek olduğunda iddianame 
iade edilmelidir. Eğer bu türden bir değerlendirme yapılmayarak bilimsel açıdan, biçimsel açıdan 
eski CMUK madde 170’de yer alan öğelere özgü yüzeysel bir irdeleme ile yetinilmesi halinde 
oldukça yanlış bir siyasetin oluşması riski ile karşı karşıya kalınacaktır demektedir. Öncelikle söz 
konusu balyoz iddianamesi CMK hükümlerine uygun olarak irdelenmeden kabul edildiği izlenimi 
vermektedir. Çünkü İddia Makamı tarafından hazırlanan bir belgenin adının iddianame 
olabilmesi için CMK’da belirtilen koşulları karşılaması gerekir. Yani şekilsel şartların yanı sıra 
sanığın lehine olan hususları da araştırmakta ödevli olan savcının CMK 160/2 gereği elde etmiş 
olduğu bilgileri iddianamenin sonuç kısmına yazarak değerlendirmesi CMK 170/5, gerekirdi. Bu 
husus yani sanığın lehine olan hususları da araştırmakta ödevi olan savcının elde etmiş olduğu 
bilgileri iddianamenin sonuç kısmına yazarak değerlendirmesi konusu için Profesör Kunter, 
Profesör Yenisey ve Profesör Nuhoğlu önemli bir yeniliktir ifadesini kullanmışlardır. 
İddianamenin kabulüne ilişkin olarak Profesör Bahri Öztürk ve Doçent Doktor Mustafa Ruhen 
Erdem Uygulama Ceza Muhakemesi Hukuku adlı eserlerinde iddianamenin kabulüne ilişkin 
olarak; mahkeme şekli incelemeyi yaptıktan sonra burada bir eksiklik bulunmadığına, 
bulunmadığını saptarsa deliller ile olayların ilişkilendirilmiş olup olmadığını incelemeye başlar. 
Bunun anlamı şudur; iddianamede yüklenen suçun unsurlarının somut olay ile gerçekleşmiş olup 
olmadığı deliller dikkate alınarak tartışılacaktır. CMK 174’e göre Mahkeme tarafından kanun ile 
öngörülen süre içinde soruşturma evresine ilişkin bütün belgeler incelenir, eksik veya hatalı 
olanlar varsa bunlar belirlenir. Keza CMK madde 170/4’de iddianamede yüklenen suçu oluşturan 
olaylar mevcut deliller ile ilişkilendirilerek açıklanır denilmek sureti ile bu husus altı çizilerek ifade 
edilmiş olmaktadır. Bunun yapılmaması iddianamenin iade edilmesi gibi gerektiği anlamına gelir. 
Yine yeni CMK eski CMUK döneminde düşünülmesi dahi olanaksız bir kuralı insan haklarının 
korunması ve adil yargılama adına Türk Yargısının hizmetine sunmuştur. Buna göre 
iddianamenin sonuç kısmında şüphelinin sadece lehine olan hususlar değil, sadece aleyhine 
olan hususlar değil lehine olan hususlar da ileri sürülür. Bunun yapılmaması da iade sebebidir. 
Örneğin, sanığın aleyhine olup da kanuna aykırı elde edilen bir delil iddianamede mutlaka 
gösterilecek ve bu delil mahkemede kesinlikle kullanılmayacak. Kullanılması mutlak bozma 
sebebi teşkil edecektir CMK madde 289/1-i. Gösterilmemesi ise iddianamenin iadesi sebebi 
olacaktır, CMK madde 170/5 ve 174 demektedir. Oysa iddianamenin içerisinde yer alan ve 
iddianamenin delil olarak sunduğu dijital verilerin çelişkiler ile dolu olduğunu, zamansal olarak 
olanaksızlıkları içerdiği ve sonradan üretilen bilgilerin yer aldığını ifade eden raporlar ya 
görmezlikten gelinmiş ya da olması ile olmaması arasına fark hiç umursanmamıştır. Örneğin 
Hakan Erdoğan raporu iddianamenin sonuç kısmına yazılarak bunun tartışılması ve iddianameyi 
kabul eden Mahkeme Heyetinin bunu mutlaka görmesi gerekirken bunların hiçbiri yapılmamıştır. 
Davayı yöneten Heyet ise ancak 1 yıl sonra 1. Ordu Komutanlığından tekrardan istemek sureti 
ile haberdar olmuştur. Yaklaşık 1 yıldır boynuna sanık yaftası takılmış olan 367 kişi bu güne 
kadar ortaya koymuş olduğu 1200’den fazla hukuki belge ile iddianamenin sahte, düzmece ve 
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iftira niteliğinde olduğuna Mahkemeyi inandıramamıştır. Başka bir ifade ile Mahkeme Heyetinin 
ortaya koyduğu tutuma bakılırsa bugüne kadar 3 Savcı sadece dijital verilerden oluşan kuvvetli 
delile dayalı şüpheleri ile doğru beyanda bulunurlarken 367 kişi 1200 adet hukuki anlamda delil 
ile yalan beyanda bulunmuşlardır. 3 kişi Heyeti inandırmış ancak 367 kişi bu inancı 
yıkamamıştır. Biran için olaya tersten bakılsın istiyorum. Savcı, bizim bugüne kadar ortaya 
koyduğumuz 1200 adet hukuki belge ile iddianameyi oluştursa idi ve davayı açsa idi buna 
karşılık bizlerde Savcının söylediklerini söyleyerek dijital verilerle kendimizi savunsa idik 
Mahkeme Heyeti bu davayı düşürür müydü? Yoksa Savcı iddia ettiği için bugünkünün aynısını 
mı yapmaya devam ederdi? Mevcut durum itibari ile Mahkemenin suçlayıcılar ile suçlananlara 
eşit mesafede olmadığını değerlendiriyorum. Dolayısı ile sonucu değiştirmek için bizim ne 
söyleyeceğimiz ve hangi delilleri ortaya koyacağımız da önemli değildir. İddianamedeki 
suçlamaların mesnetsiz olduğunu herkes biliyor. 10. Ağır Ceza Mahkemesinin Heyeti de biliyor, 
biz de biliyoruz. Aslına bakarsanız İddia Makamı da biliyor. Örneğin 3. iddianamedeki 140 bin 
sayfalık iddianame ve ekleri suçsuzluğun kanıtı niteliğindedir. Sayfa sayısını çoğaltma zihniyeti 
işi anlaşılmaz hale getirme, kafa bulandırma ve devam eden komplolar çerçevesinde suç 
yaratma psikolojisinin bir ürünüdür. Suçlu bir insan için 2 sayfalık iddia yeterli olur 
kanaatindeyim. Yaklaşık 1 yıldır tutukluyum. Hiç haberim olmayan bir konu için yaptı diyerek, 
terörist diyerek hakaret ediyorlar, beni aşağılıyorlar, aklım ile dalga geçiyorlar. Buna devlet dahi 
olsa kimsenin hakkı yoktur. Bu suçtur, zalimliktir. Şu anda zulüm altında olduğuma inanıyorum. 
Profesör Doktor Emre Kongar İçimizdeki Zalim adlı eserinde zalimin karşıtı, zıddı adildir der ve 
ayrıca zalim yöneticiler toplumda var olan zulüm işkencelerini düzeltmek yerine doğrudan bu 
ilişkilerden yararlanır. Onları kendi zulmü için kullanır. Yönetimin zulmü ile toplumsal zulüm 
arasında bir pekiştirme ilişkisi kurar ve bu ilişki sonsuz bir sarmal gibi insanları, toplumu alır 
zulmün karanlık labirentlerinde ezer. Adil toplum insanlar arası ilişkilerin, bireylerin, özellikle de 
yöneticilerin duygu ve niteliklerine tabi olarak yaşanmadığı, insanların birbirinden korkmadığı, 
zalimlerin zulüm yaşamadığı, kimsenin mazlum pozisyonuna düşmediği çünkü herkesin eşit 
hukuksal güvencelere sahip olduğu bir toplumdur. Adalet esas olarak adil kişiler ile değil, adil 
kurallar ile sağlanır. Yargılanan kişi savcının ya da yargıcın merhametine değil yasalara sığınır. 
Profesör Doktor Emre Kongar böyle diyor. Ancak ya yasalara da uyulmuyorsa, o zaman bunun 
adına ne denir? Yasalara uymama keyfiyeti gösterilebiliyorsa bu cesareti nereden bulmuşlardır? 
Bu hususu sizlerin takdirine bırakıyorum. Devam ediyorum. Zulüm kişisel merhamet ile değil, 
nesnel ve herkese eşit uygulanan yasalar ile bireyin temel hak ve özgürlüklerini koruyan, 
güvence alan Anayasalar ile önlenir. Ayrıca acımasızca yargısız infaz yapanlar, ne olduğu 
belirsiz suçlamalar ile bir takım insanları zindanlara atanlar ateş olmayan yerden duman çıkmaz 
diyorlar değil mi demektedir. Sonuç olarak aradan 1.5 yıl geçmiş olsa da 6 Temmuz 2010 günü 
kabul edilmiş olan balyoz iddianamesi Ceza Muhakemeleri Kanunu hükümlerini 
karşılamamaktadır. Bu nedenle tırnak içerisinde bir iddianamedir. Zikrettiğim hukukçu bilim 
insanlarının görüş ve değerlendirmeleri dikkate alındığında bu iddianameyi hazırlayan ve bu 
iddianameyi kabul eden savcı ve hakimler zan altındadır. Eğer bizi ilgilendirmez, biz kabul 
edilmiş bir iddianameyi görüşüyoruz diye düşünülüyorsa unutmamak gerekir ki CMK’ya uygun 
hazırlanmamış olan ve yine CMK hükümleri dikkate alınmadan kabul edilmiş olan balyoz 
iddianamesini kabul eden hakimlerin bir kısmı yargılamayı sürdüren Heyette görevlidir. Bir kamu 
davasının açılabilmesi için kuvvetli delile dayalı şüphenin yani hukuka uygun toplanan delillerin 
mahkumiyet olasılığının yüzde 51’ini geçecek şekilde olmasını gerektirir. Eğer İddia Makamınca 
iddia edilenlerin hepsi iddianamede yer alanlar ise onlardan kuvvetli delile dayalı şüphe olmaz, 
onlardan olsa olsa kuvvetli iftira olur. Bu arada uydurdukları dijital veriler ile bizlere 
hapishanelerde psikolojik işkenceye tabi tutanların şimdiye kadar arzuladıklarının yüzde kaçını 
elde ettiklerini merak ediyorum. Bu yargılamanın sonucunda bizlerin hapishanede suçsuz, 
günahsız kalmamıza sessiz kalan ve adına yargılama yapılan Türk Milleti bu duyarsızlığının 
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bedelini bizlere tazminat olarak ödeyecektir. Ancak sözde balyoz güvenlik harekat planını 
yaratanlar ve onun destekçileri ilave olarak neler ödeyecekler onu bugünden kestiremiyorum. 
Mahkemeden hiçbir beklentim ve talebim yoktur. Bu belirttiğim hususları Mahkemeye takdim 
ediyorum. Teşekkür ederim.” 

Bir kısım sanıklar müdafii Av. Mahir Işıkay: “Efendim biz taleplerimizi 2 bölüm halinde 
sunacağız. Ben yazılı olarak Mahkemenize sundum. Sadece kayda girmesi açısından 
özetleyeceğim. Öncelikle müvekkilim Aziz Yılmaz ile ilgili olarak Gölcük’te çıkan 10 numaralı 
CD’nin imajının aynı zamanda 3. iddianame kapsamında 70 numaralı klasörde kendisinin tezi ile 
ilgili dijital dosyaların metin ve dijital olarak tarafımıza verilmesini, yine diğer müvekkillerimden 
Hüseyin Özçoban ile ilgili olarak da burada Mahkemenin kafasında soru işareti kalmaması için 
sorgusu esnasında kendisine de bu sorular sorulmuştu ama 2000 yılı ile 2010 yılı arasında 
gerek kendisinin özel gerekse görev yaptığı yerdeki görevi ile ilgili tahsisli tüm cep telefon 
numaralarını ben burada tek tek saymayacağım, yazılı olarak verdim.  Bu telefon numaralarına 
ait telefon dökümleri ile HTS raporlarının Mahkemeniz marifeti ile getirtilmesini talep ediyoruz. 
Ayrıca diğer müvekkilim Murat Özçelik ile ilgili olarak da burada kendi savunması esnasında da 
gündeme geldi ancak başvurularımızdan da bir sonuç alamadık. Kalemde de bu bazı evraklara 
ulaşamadık. Bunlar Çanakkale ve Bursa Emniyet Müdürlüklerinden kilise ve sinagoglar ile ilgili 
yazı yazıldığı ve bunun cevaplarının geldiğine dairdi. Ancak biz bunlara henüz ulaşamadık. 
Bugünde tekrar kaleme uğradığımızda bu konuda da maalesef olumsuz yanıt aldık. Ayrıca yine 
müvekkilimin oluşturduğu iddia edilen 6 numaralı dijital veri, bir klasörden bahsediliyor. Bunun 
içinde de Emaysa ve geri plan, geri bölge planlarının olduğu, bunu da müvekkilimin oluşturduğu 
söyleniyordu. Biz bu verilere de ulaşamadık. Bunun ile ilgili olarak da tarafımıza bu dosyaların 
verilmesini talep ediyoruz. Tahliyeye yönelik olarak da şimdi müvekkillerimden Ali Rıza Sözen, 
Murat Özçelik ve Gökhan Murat Üstündağ iddianamede belirtildiği gibi söz konusu seminere 
katıldıkları iddia edilmektedir. Tek tek baktığımızda evet seminer ile ilgili bir emir verilmiştir. 
Seminere katılmışlardır ancak nasıl katıldıklarına bakmak lazım. Mesela Ali Rıza Sözen 
seminerin 1 gününe katılmıştır, diğer gününde yakınının vefatı nedeni ile burada kendisinin 
tugay komutanı da beyan ettiği üzere seminerin o bölümüne katılmamıştır. Aynı şekilde Murat 
Özçelik de seminere 1 gün katılmıştır. Gökhan Murat Üstündağ seminerde sadece ve sadece 
hiçbir sunum, takdim, hazırlık safhasına olmamak üzere bulunmuştur. Bunun haricinde seminere 
katılanlar katılmayanlar, seminere katılıp sunum yapıp yapmayanlar, seminerin zaten kanuni 
olup olmadığı tartışma konusu bile değil. Bir emir üzerine yapılmış jenerik bir plan ve bir 
senaryo. Bunun üzerine halihazırda kimi yapanlar tutuklu, kimisi tutuksuz, kimisi hakkında 
takipsizlik kararı verilmiş, kimisi hakkında hiçbir işlem yapılmamış. Yani bizim aklımız mantığımız 
buradaki eşitlik ilkesini ya da hangi kıstasa göre kimler tutuklu kimler tutuksuz anlayamıyoruz. 
Bunun haricinde dijital veriler ile ilgili olarak gerek Murat Özçelik gerekse Hüseyin Özçoban, 
Hüseyin Topuz, Yusuf Kelleli, Kahraman Dikmen, Ali Demir, Erdinç Atik, Aziz Yılmaz ve Hakan 
Sargın içinde bazı camilere keşif, gözlem formları yapıldığı, düzenlendiği, buralara keşifler 
düzenlediği iddia edilmişti. Bunların artık bir daha tekrarlamayacağım tüm dijitallerin sahteliği en 
son Aziz Yılmaz’ın da, müvekkilim Aziz Yılmaz’ın savunmasında da ortaya kondu. Artık bunların 
üzerine defalarca söylemek istemiyoruz ama bunlar ilgili bütün delilleri Mahkemenize 
sunmuştuk. Yine müvekkillerden Erdinç Atik bu listeler içinde akademide, benim 
müvekkillerimden akademide öğrenci olmayan tek görevlendirilmiş personel. Onun özelliği ne? 
Erdinç Atik’in adı geçtiği operasyon görev timi listesinde Erdinç Atik’ten başka tutuklu kimse yok. 
Yani hangi kıstasa göre tutuklu onu da bilmiyoruz. Murat Özçelik bakıyorsunuz bir şansızlık 
belki, şuarada tutuklu olanlar içinde en fazla rekor günde tutuklu olarak kalan tek müvekkil, tek 
sanık. Ben netice itibari ile tutuklama sebeplerinden hiçbir tanesinin halihazırda mevcut 
olmadığını değerlendirdiğimden tüm müvekkillerimin tahliyesini talep ediyorum.” 
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Sanıklar Ali Deniz Kutluk ve Mustafa Aydın Gürül müdafii Av. Ayşe Gül Hanyaloğlu: 
“Sayın Başkan 75 celseyi geride bıraktığımız bu aşamada iddianamelerde yer alan olguların 
birçok yönden aksini gösteren ve maddi gerçeği açığa çıkaran gelişmelere şahit olmuş 
durumdayız. Savunmalarını yapan tüm sanıklar her defasında 100’e yakın olguyu açıklayarak 
iddianamenin aksine yaşanmış olan gerçekleri gözler önüne sermişlerdir. Biz de sizlere 5 Aralık 
günü, 5 Aralık gününe kadar oluşan duruşmalarda açığa çıkartılmış ve sanıkların lehine olan 
1100 adet, 1160 adet aykırılık, tutarsızlık, yanlış beyan ve iddianamedeki ifadenin aksini 
ispatlamış kanıtları takdim etmiştik. Üstelik bu liste her sanık ifade verdikçe artarak büyüdü. 
Şuan bu sayı sanıyorum Edirne gerçekleri ve Avukat Sayın Nevzat Güleşen Bey’in her müvekkili 
için açıkladığı 60-70 aykırılıkla 1500’ün üzerine çıkmış durumdadır. Gelinen bu noktada Sayın 
Yargıcım dosyadaki mevcut delillere göre kuvvetli suç şüphesini gösteren olguların devam 
etmesi mümkün olabilir mi? Sanıklardan Sayın Hasan Özyurt 16-17 Ocak günleri yapılmış sahte 
delillerin üretiminin teknik ayrıntısını benzeri bir simülasyon ile canlandırarak burada, huzurda 
takdim etti ve sorularınızı açıklıkla yanıtladılar. Artık görüyoruz ki Sayın Heyet yapılan 
sahtekarlıklar ve iftira suçunun işlenme şekli açıklık kazanmıştır. Bu verilerden oluşan 
iddianamenin de kendi içinde tutarlılığı tamamen ortadan kalkmıştır. İddiaların ise zamanca ne 
zamana ait olduğu zaten biliniyordu ama bir yandan kronolojik aykırılıklar, bir yandan atılı suç 
dönemi öncesi veya sonrasına dair dijital veriler ortaya serpiştirilip CMK 170 ile tutarlı bir sav 
hiçbir şekilde iddia edilemez hale gelmiştir. Artık daha fazla gecikmeden suç isnadını 
gerektirecek hukuki delillerin var olup olmadığının araştırılması gerekmektedir. Hatırlanacağı gibi 
bu talebi tam 1 yıl önce bu hafta yapmıştık ve delillerin ön incelemesi yapılması gerektiğini 
beyan etmiştik. Fakat ne yazık ki reddedilmişti. Ardından Sayın Avukat Haluk Pekşen de aynı 
konuyu ileri sürdüler ve çeşitli hukuki mehazlarla delillerin duruşma öncesinde incelenmesi ve 
var ise ona dayalı yargılama yapılması gerektiğini geçtiğimiz hafta beyan ettiler. Malumunuz 
Sayın Heyet 12 Ocak 2012 günü tam da aynı konuda ve sanki bu bizim davalardaki 
taleplerimizin tekrarı ve tespiti niteliğinde geniş bir Türkiye raporu yayınlandı. Avrupa İnsan 
Hakları Komiseri, Avrupa Birliği Bakanı Hammarberg’in aynı konuda gerekçeli beyanları 
mevcuttur. Başta Sayın Özden Örnek’in delillerin nerede, nasıl oluşturulduğu ve nasıl el 
değiştirildiğine dair yaptığı kapsamlı açıklamaları ki 13 Ekim günkü duruşmada yapmıştı. Daha 
sonra sanık Emin Küçükkılıç’ın 9 nolu CD üzerinde yaptığı tespitler 6 Aralık günüydü. 11 nolu 
CD üzerinde var olan 1000’in üzerindeki olumsuz tespit ve 16 nolu CD’nin ise sadece bir 
kitaptan oluştuğu düşünüldüğünde iddianamede ortaya konanların geçerli olmadığı artık sabittir. 
Delillerin incelenmesine yönelik yapılmış talebin üzerinden geçen 1 yıl süre ve yapılan 62 ilave 
duruşmaya rağmen hala Mahkeme sanık sorgulamalarında sahteliği netleştirilmiş delilleri 
dosyada bulundurarak devam etmektedir. Sayın Başkan bunlara yönelik tespitlerden sonra 11 
Şubat 2011 tarihli bu ara kararınızdan dönerek delillerin hukuki geçerliliğini bir an önce 
incelemeye başlamanızı bir kez daha talep ediyorum. Sayın Başkan müvekkillerim 12 ayı aşan 
tutukluluk halini sonlandırabilmek için şuana kadar her birisi için 24 adet yazılı talepte bulundum 
ve bunlar basmakalıp gerekçeler ile her defasında reddedildiler ama biz AİHM’de sıkça 
belirtildiği ve düzenlendiği gibi Türkiye’de etkili hukuki itiraz gözden geçirme mekanizmalarının 
bulunmadığını bir kez daha ispat etmiş oluyoruz. Delillerin durumu da yukarıda açıklandığı gibi 
ortaya konduğuna göre bu 24 neticesiz başvuru AİHM’in sadece, İnsan Hakları Sözleşmesinin 
sadece 5. maddesinin değil, 13. maddesinin de müvekkillerim açısından ihlal edilmekte 
olduğunu göstermektedir. Ancak müvekkil itirazlarıma son dönemde özellikle itiraz mahkemesi 
olan 11. Ağır Ceza Mahkemesinin kimi gerekçeler ile ve her türlü makullüğün de ötesinde 
gerçekdışı durumlar sergileyerek vermiş olduğu kararlara dikkat çekmek istiyorum. Şöyle ki 11. 
Ağır Ceza Mahkemesinin yapmış olduğumuz itirazlara ret gerekçelerine bakıldığında; 1.) 
Dosyadaki mevcut delillere göre kuvvetli suç şüphesini gösteren olguların devam etmesi 
gerekçesi yer almaktadır. Mahkemeye karşı olguları açıklayıcı kapsamda 5 Aralık 2011 tarihinde 
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sunulan 1160 adet lehe delil karşısında artık geçerli sayılamaz iken hala bu tuhaf gerekçe nasıl 
ileri sürülebilmektedir? 2.) Deliller henüz tam olarak toplanamamış oluşu. Bir başka gerekçe. 12 
aydır tutuklu yargılanan sanıklar için bu gerekçe ileri sürülebilir mi? Şayet durum bu ise esas 
Mahkeme neden delilleri toplanmamış sayarak davayı kabul etmiştir? Neden 11 aydır deliller 
toplanılması için herhangi bir talep ve yazışma yapılmamıştır. Ortada yeterli delil yok ise kuvvetli 
suç şüphesini yaratan olgunun varlığı tutarsız kalmakta değil midir? Bunları yanıtlamadan bu 
gerekçelerin kullanılması kabul edilebilir mi? Bir diğer gerekçe. Sanıkların konumları itibari ile 
delillere etki etme ihtimallerinin olması. Bu gerekçe hangi sanık için geçerlidir? Sanıklar bir kısmı 
aktif görevde, bir kısmı yurtdışında, bir kısmı yıllar önce emekli olmuş. Hangi sanık için bu 
gerekçe ileri sürülebilmektedir? Bunun ayrımı nasıl yapılamaz? Anayasa ve CMK 20/1 
kapsamında sanıkların farklı durumlarının alınan kararlarda etkili olması gerekir. Anayasa suçun 
şahsiliğini kabul eder. Üstelik 5271 sayılı CMK delillerin toplanması ile ilgili yeni bir sistem 
getirmiştir. Bu sistemde deliller soruşturma aşamasında toplanmalıdır. Kural olarak Mahkeme 
aşamasında bu şekilde yeni delil sunulması ve toplanması yasaya aykırıdır. Zira CMK’daki 
sistemde deliller toplanmadan ve dosya tamamlanmadan hazırlanan iddianamenin Mahkemeye 
Savcılığa iade etmesi gerekir. Oysa Mahkemeniz 2’nci, 3’ncü ve numaralar verilerek giden bu 
iddianameleri Mahkemeye sevk ederek davayı genişletmekte ve inceleme yapılmaksızın 
sahteliği açıkça belli olan verileri delil olarak kabul etmektedir. Bu yasaya aykırıdır. Gerekçeler 
bağlamında dosya içerisine sunulmuş itiraz nedenleri kapsamında bir yenilik bulunmadığından 
şeklinde bir gerekçesi de bulunmaktadır 11. Ağır Ceza Mahkemesinin. Bu gerekçe duruşmada 
ortaya konulmuş 1000’in üzerindeki lehe delil ve unsurlar kapsamında ve lehte görüşteki çok 
sayıda bilirkişi kararları, ayrıca Eskişehir ve Gölcük verilerinin sahtekarlık ürünü olduğuna dair 
duruşmada sergilenmiş tespitler kapsamında nasıl ileri sürülmektedir. Bir değer gerekçesi. 
Henüz tanıkların dinlenmemiş olması olabilir mi? Dosyada gösterilen sadece 2 tanık var iken 2 
tanığın korunamaması nedeni ile 250 sanık hapiste tutulabilir mi? Bu nasıl bir adalet yönetimidir. 
Adli diğer gerekçesi ise, adli kontrolün sanıklar için yetersiz kalacağı. Bu husus topluca tüm 
sanıklar için yasalara, Anayasaya, AİHM Karalarına aykırı olarak ileri sürülebilir mi? Bir diğer 
gerekçe ise Sayın Başkan, Sayın Üyeler ki bu çok vahim ve tuhaf bir gerekçedir. Şöyle 
denmektedir. Dosyadaki balyoz, suga, oraj, sakal, döküm, tırpan, yumruk, kürek, testere, urgan, 
orak planlarına ait yazılı ve sesli kayıtlar. Bu ifade dosya kapsamına tamamen aykırıdır. 
Tutuklamaya itirazların reddine gerekçe yapılamaz. Dosyada var olan ses kayıtları 1. Ordu plan 
seminerine aittir ve aleyhinde bir soruşturma işlemi yapılmadığı 2010/283 Esas sayılı 
iddianamede açıkça yer verilmektedir. İddianamede yer verilmiş olan Daysal’ın bilirkişi 
raporunda da bu husus özel adlar uydurularak tanımlanmış sözde planların hiçbirisinin 
seminerde adının dahi geçmediği açıkça yer almaktadır. Seminerin süresi ile zamanca tamamen 
uyumlu ses kayıtları bu durumu teyit etmektedir. Sanıklar lehine olan bu hususlar gerekçelerde 
aleyhlerine nasıl yorumlanabilmektedir? Bir diğer gerekçe ise aleyhte delil durumu olarak ele 
alınmıştır, ele alınmış olan bilirkişi raporlarıdır. Bu gerçekdışı olduğu bilinmekte değil midir? 
Sanıklar lehine 12 adet bilirkişi raporu ve mütalaası iddianamede yer almakta iken bu husus 
tutukluluk itirazının reddine nasıl gerekçe olabilir? Bir diğer husus. Diğer ses kayıtları adı altında 
yer verilen sanıkların tutukluluğuna gerekçe gösterilmiş ifadenin gerçek dışı olduğudur ve ses 
kayıtlarının 1. Ordu yasal seminerine ait olduğu ve 365’e çıkarılmış sanıklardan sadece 48’inin 
bu seminere iştirak etmiş olduğu iddianamede sabit iken bu gerekçe deliller bağlamında 
gerekçeleri saptırmak değil midir? Öte yandan Sayın Başkan 5271 Sayılı CMK delillerin 
toplanması ile ilgili malumunuz yeni bir sistem getirmiştir. Dolayısı ile deliller soruşturma 
aşamasında toplanmalıdır. CMK yeni sistemde delillerin toplamadan ve dosyanın 
tamamlanmadan hazırlanan iddianamenin iadesini emretmektedir. CMUK’tan farklı olarak 
CMK’da, CMUK’un 156, 214, 237. maddelerinde yer verilmemiş oluşu delillerin soruşturma 
aşamasında toplanması gerektiğine işaret etmektedir. Bu durum zaten CMK sisteminin aslıdır ve 
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delil toplanmadan dava açılmasının önüne geçmek için kanun koyucu bunu getirmiştir. Buna bir 
istisna ise masumiyet karinesi kapsamında savunmanın ilave delillerinin Mahkemeye 
sunulmasını, tanınmış bir serbestedir. Burada da zaten amaç kutsal savunma hakkını ihlal eder 
şekilde söz konusu Mahkemenin dosyadan sonradan konulabilecek savunma delillerinin 
reddetmesini engellemektir. Daha büyük bir çelişki ise Sayın Heyet Mahkemenin deliller henüz 
toplanmadı diyerek tutukluluk halini sürdürebilmesidir. Oysa mevcut deliller yeterli değilse 
kuvvetli suç şüphesi nasıl oluşabilmektedir? İlave delil toplamak adına bir karar olmadığından, 
olmadığına göre toplanacak daha fazla delil olmadığı da ortadadır. Son olarak Sayın Heyet 
dünyanın hangi yargılamasında sanıklar, yani suçlananlar mütemadi olarak deliller incelensin 
diyebilir? Sadece maddi gerçeğin ne olduğunun anlaşılmasında hiçbir kuşku ve çekinmesi 
olmayanlar değil mi? Müvekkillerim ve görüyorum ki diğer sanıklar da delillerden hiçbir kuşkusu 
yoktur. İncelensin ve gerçek ortaya çıksın. Bu konuda ayrı bir delil inceleme duruşması yapılsın 
ve bu konu tartışılsın. Talebim bundan ibarettir. Ayrıca müvekkillerimin yukarıda açıklanan 
gerekçeler ile tahliyesini talep ediyorum. Saygılarımla.” 

Sanık Berna Dönmez müdafii Av. İsmet Polatcan:“Sayın Başkanım müvekkilimin ifadesi 
alınmadığı için bu aşamada bir talebim yoktur efendim.” 

Sanık Ahmet Yavuz müdafii Av. Selim Yavuz:“Biz yazılı tahliye talebi verdik. Bunu tekrar 
ediyorum ve müvekkilimin tahliyesini talep ediyorum.” 

Bir kısım sanıklar müdafii Av. Salim Şen:“Başkanım daha evvel gerek yazılı, gerek sözlü 
beyanlarda taleplerimizi içeren müracaatlarda bulunmuştuk. Bunların hepsini tekrar ediyorum. 
Şimdi bir şeyin altını çizmek istiyorum. Buradaki konuşmalarda da bir yanlış anlaşılmalar da 
olabilir. Seminere katılmak kesinlikle bir suç değildir. Bunun altını defalarca çizelim. Seminer 
legal bir seminerdir, yasaldır, emir gereği yapılmıştır ve müvekkillerim de bu emir gereği yasal 
olan bu seminere iştirak etmişlerdir. Kesinlikle bunu hem savunmanlar olarak, hem sanıklar 
olarak, hem Heyetiniz olarak bütün Mahkeme salonunun peşin peşin bunun üzerinde bir ittifak 
kurmamız gerekiyor. Bazı sözler yanlış anlaşılmalara sebebiyet verebilir. Benim müvekkillerim 
yasal olan bu seminere ikisi tümen komutanı, birisi tugay komutanı olarak iştirak etmişlerdir. 
Başkaca da iddianamede üzerlerine atılı hiçbir iddia, suç yoktur. Tek suçları bu seminere 
katılmak ve seminerde sunum yapmaktır. Sunumu da yine onlara yasal olarak verilen görevleri, 
o plandaki anlatılması istenen hususlar gereği yapmışlardır. Hiçbir dijital veride imzaları, o 
belgelerin onlardan sadır olduğuna ilişkin herhangi bir kayıt, belge, bilgi, bulgu vesaire yoktur. Bir 
müvekkilim zaten hiç Erhan Kubat bu seminer ile alakası yoktur. Harp Akademilerinde öğretim 
üyesi olarak görev yaparken birden bire kendisini böyle bir oluşumun içince atılmış bulmuştur ve 
3. iddianame ile huzurunuza gelmiştir. Dolayısı ile benim müvekkillerime atılı herhangi bir suç 
yoktur. Bunu defalarca altını çizdim. Şimdi beni ilgilendiren esas orası da değil. Hep size 
diyorum ki; sizin uygulamalarınızda, sizin Mahkeme olarak yapacağınız eylemlerinizde, 
kararlarınızda ortaya çıkacaktır adalet, ortaya çıkacaktır sonuç. Şimdi burada neye göre 
tutuklular? Biz 18 aya vardı neredeyse. 1,5 yıldır benim müvekkillerim tutuklu toplamda. 1,5 
yıldır onları burada tutuklu tutan, onların dışındakileri tutuksuz bırakan ölçüt nedir? Hangi 
kararınızda, hangi beyanınızda bunu açıkça, bunun gerekçelerini önümüze koydunuz ki bizler de 
müvekkillerimize izah edelim. Şimdi benim müvekkilim seminere katılmış, evet katılmış. Hatta 
oradaki diyorsunuz ki yani iddia diyor ki bu bir suçtur. Görevlendirme listesine yer almış, evet o 
dijital belgede adı var. İşte bir kısım kişilerin görevden alınmasını teklif etmiş, ilişiği kesilecek 
personeli tespit etmiş, şu etmiş, bu etmiş gibi bir sürü hakkında isnatlar var o dijital belgelerde. 
Var mı? Evet onlar var, iddialar var. Sunum yapmış mı seminerde? Sunum yapmış. Malum 
ülkeye kolordusunun harekat planını arz etmiş, tümen komutanı olarak arzda bulunmuş. E aynı 
şeyi yapanlar var. Yani şimdi isimlerini söylememe gerek yok ve onları burada sanki 
jurnalliyorum, sanki onları zor duruma bırakıyorum gibi bir şeyden kesinlikle kaçınırım. Doğrusu, 
yapılması gereken ve olması gereken hakikaten odur, tutuksuz olmalarıdır. O konuda gerçekten 
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hukuka uygun bir uygulama yapılmıştır ama aralarındaki farklılığı izah edecek gerekçeler 
nelerdir? Başkanım klişe gerekçeler ile tutukluluk halinin uzatılması bir sonuç yaratmıyor, bizi 
tatmin etmiyor, adaleti hiç tesis etmiyor. Bir tek şeyi istirham ediyorum. Müvekkillerim ile aynı 
konumda olan, aynı statüde, aynı hukuki statüdeki diğer kişilerin tutuksuz olmasına rağmen 
iddianamedeki şeyi ile söylüyorum birebir bütün eylemleri aynı, bütün isnatları birbiri ile 
tamamen aynı olan müvekkillerimin tutuklu olmalarının gerekçesi nedir? Çok somut cümleler ile 
kararınızda biz bunu istiyoruz. Bunu açıklayabildiğiniz zaman yargılamanız adil olacaktır buna 
inanın. En azından biz inanacağız ama böyle sürdüğü sürece maalesef ben buna inanmıyorum, 
inanamıyorum, müvekkillerime izah edemiyorum. Bu adaletsiz ve eşitsiz uygulamaya bir son 
verin. İstirham ediyorum müvekkillerimi bihakkın tahliye edin, hukuki eşitliği sağlayın ve adaleti 
tesis etmedeki inancımızı, tesis edileceği hususundaki inancımızı pekiştirin. Tek talebim budur. 
Teşekkür ediyorum.” 

Sanıkla Ahmet Topdağı ve Recai Elmaz müdafii Av. Haluk Demirkılıç:“Efendim dün 
malumunuz bu ülkenin Adalet Bakanı bir yargı paketinden bahsetti, yargıda iyileştirme 
yapılacağını. Yani yargının kötü gittiğinden bahsetti ısrarla ve 100 maddelik bir paketten 
bahsetti. Bu yargının kötü gitmesinde sizler, bizler, hepimiz sorumluyuz. Eğer yargının birer 
unsuruysak ve unsuru olduğumuzu kabul ediyorsak. Ve burada çok önemli bir şey dedi. 
Tutuklamalar konusunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarında çok zor durumda 
kalıyoruz, cezalar ödüyoruz diye ve tutuklamalar artık kolay olmayacak. Tutuklama kararı 
vermek zorlaşacak, güçleşecek dedi. Bunun için belki 1 hafta, 10 gün içinde kararlar 
açıklanacak, yasal düzenlemeler yapılacak. Ha bu yasal düzenlemelerin gerekçesi olarak 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatları ve Türkiye’de bir şeylerin yanlış olduğu, 
tutuklamaların yanlış kararlar verildiği şeklinde açıkça yorumlamamamız için bir neden yok. Peki 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatları bizim iç hukukumuzdaki derecesi, uymamız gereken 
konumu nedir? Bunu düşünürsek, ha biz bunların hiçbiri umurumuzda değil. Türkiş adalet bizim 
adalet. Bunu diyeceksek problem yok ama biz yargıdaki yenileştirme, iyileştirme paketini 
beklememize gerek yok. Bu günden bu iyileştirmeyi Mahkeme olarak yapılması gerekmektedir. 
Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Ayrıca hepimiz az çok buradaki hukukçu olanlar hukuku, 
aynı okulları okuduk ve ceza hukuku nedir, hukukun bir mantığı vardır, hukukun bir felsefesi 
vardır biliyoruz. En basiti şudur. Bir suç varsa suçla suçlu arasında illiyet bağı kurmak gerekir. 
Müvekkilim, müdafisi olduğum sanık, örnek veriyorum Recai Elmaz, Ahmet Topdağı veya bunun 
gibi EK-A’cı denen birçok kişi. Herkesin suçsuz olduğuna kalpten inanıyorum, yanlış anlam 
getirmek istemiyorum. Kırklareli’nde Mekanize Tugay’ın Kurmay Başkanı İstanbul’a bile 
gelmemiş. EK-A listesinde adı var diye 1 yıldır tutuklu. Şimdi yani hukukun bir mantığı olmalı. 
Cumhuriyet Savcısı iddianamede diyor ki; işte şu şu şu işleri yaptığı kanaatine varılmıştır. E peki 
Sayın Cumhuriyet Savcısı bu kanaate nasıl varıyorsun? Daha önceki savunmamada da 
söyledim. Siz Recai Elmaz sevmediğiniz, gıcık olduğunuz bir adam mı? Onun için mi bu kanaate 
vardınız? Tipini, boyunu posunu mu beğenmediniz? 1 yıldır ısrarla ben hep bir şeyi istiyorum. 
Diyorum ki; EK-A listesine yazıldığından bu adam diyor ki; benim haberim yok. Bunun haberi 
olduğu veya buna tebliğ edildiği veya bir kişi ile görüşmesi, buluşması, anlaşması var mı? Bunu 
kanıtlayamadığınız sürece, bununla ilgili dosyaya herhangi bir delil sunulmadığı sürece müdafisi 
olduğum sanığın tutuklandığı her gün vicdan azabıdır, her gün kendisine eziyettir ve şurada 
savunma yapmakta zorlanıyoruz. Biz ya cinayet olur, uyuşturucu davası olur, çete olur, suç olur, 
suç aleti olur. Bazen de keyifle de yaparız bu işi ama şu salonda avukatlık yapmaktan rahatsızlık 
duyuyorum, vicdan azabı çekiyorum. Çünkü bir şey yok. Müvekkilim bana diyor ki ya ben 12 
aydır yatıyorum içeride, haberim de yok böyle bir şeyden, ben herhalde bir 15 yıl ceza alırım. 
Kabus olmuş adama, benim de rüyama giriyor. Yani anlatamıyorum kendisine ne olacağını, ben 
burada hani hukuku hepimiz az çok biliyoruz. Suçluluk için şunlar lazım, şunlar olmadan şöyle 
karar, Meslektaşlarım güzel işin bilgi yönünü, literatürü anlatıyorlar ki siz de çoğu zaman 
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dinlemiyorsunuz bile çünkü yani hukukçuyuz bize ders mi veriyor anlamında 
değerlendirebilirsiniz. Şimdi hala biz bugün gideceğiz yarın yine karar vereceksiniz. Yarın yine 
kalıp, soyut beyanlarla yine ortada delil yok, 1 senedir yine bir şey yok. Eğer tutukluluğun 
devamına karar verecekseniz, ne olur yani rica ediyoruz, lütfen Türk Milletinin sizi kendi adına 
temsilci olarak buraya seçmiştir. Milletin temsiline uygun, bize gerekçelerle tutukluluğun 
devamını anlatın. Yargı paketini beklemeyelim. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarını 
beklemeyelim. Biliyorsunuz Mahkemeyi Türkiye’den giden haksız, insanların haksız olduğuna 
inandığı davalar yönünden kilitlendi. Türkiye kilitledi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesini ve 
diyemezsiniz ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kötü bir Mahkeme çünkü bütün dünya 
tarafından en adaletli Mahkeme olarak tescillenmiş bir mahkemedir. Biz Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi İçtihatlarına hepimiz uymak zorundayız. Eğer bu milletimizi seviyorsak, ülkemizi 
seviyorsak, adaletimizin ve ülkemizin bir yerlere gelmesini istiyorsak. Her iki müvekkilim de 
gerek Ahmet Topdağı olsun gerek Recai Elmaz olsun ki burada birçok kişi ile ilgili aynı şey var 
herkesle hemen hemen burada bir suç olduğuna inanmıyorum. Kanıtlanan bir suç yok, kesinlikle 
buradan hiç kimseye ceza çıkacağını da aklımın ucundan dahi geçmiyor. Böyle suçta böyle ceza 
da olmaz. Bu işte bir gariplik var, bu garipliğe bir son verilsin ve eğer tutukluluğun devamı kararı 
verilecekse tekrar tekrar ediyorum lütfen gerekçeli verin. Arz ediyorum.” 

Sanık Ertuğrul Uçar müdafii Av. Ahmet Şükrü Eymirlioğlu: “Sayın Başkan, Sayın Üyeler, 
benim müvekkilime iddianamede isnat edilen suç sadece ve sadece İskenderun’da görevli 
olduğu dönemde müzahir personel listesini hazırlamak. Benim müvekkilim iddiaya göre müzahir 
personel listesi hazırlamış, o hazırladığı listeye kurmay subay olmasına, bir de kendini ilave 
etmiş yani zekasının tartışılacağı bir komedi. Onun dışında başka hiçbir iddia yok. Suç olmayan 
1. Ordu seminerine de katılmamış. Gölcük’te ve Eskişehir’de elde edilen dijital verilerde de hiçbir 
şekilde ne ismi var, ne ıslak imzası var, ne elektronik imzası var, ne de başka bir şey var. Şimdi 
en son yeni bir yargı paketinden söz edildi. Bu yargı paketinde tutuklama zorlaştırılıyor. Hakimler 
tutuklama kararlarında kuvvetli suç şüphesi, tutuklama nedenlerinin varlığı ve tutuklama 
tedbirlerinin ölçülü olduğu konularında somut gerekçeler yazmak zorunda kalacaklar. Demek ki 
bundan önce çok kolay tutuklamalar yapılmış, bu onu gösteriyor. Yoksa bu değişikliğin 
yapılmasına ihtiyaç duyulmazdı. Bu değişikliklerin yapılması huzurdaki müvekkilim ve diğer 
sanıkların gerçekten hiç de ciddi olmayan ve bu gerekçelerin hiçbirisine uymayan nedenlerle 
tutuklandığını ortaya koyuyor. Müvekkil sanıkla ilgili olarak başka hiçbir isnat olmaması, sadece 
müzahir personel listesini hazırladığı iddiasının somut gerçeği karşısında hiçbir yan delille de 
desteklenmeyen isnat edilen suçtan dolayı tutuklu kalmasını biz hukukçu olarak doğru ve uygun 
görmüyoruz. Bugünkü tarih itibariyle verdiğimiz yazılı tahliye dilekçemizde bunları ayrıntılarıyla 
da irdeledik. Bu nedenle müvekkil sanığın bihakkın tahliyesine karar verilmesini sanık müdafii 
olarak saygıyla diliyorum, teşekkür ederim.” 

Sanık Mehmet Alper Şengezer müdafii Av. Haldun Halit Kepez: “Müvekkilim malumlarınız 
olduğu üzere özellikle vurgulayarak söylüyorum. Kendisi daha iddianame kendisine 
ulaşmamışken, milli görevde atanmış bulunduğu Napoli/ İtalya’daki Nato karargahından kendi 
arzusu ile yıllık izninin tamamını alarak Mahkemenize gelmiş, 16 Aralık 2010’dan itibaren 1 ay 
süreyle duruşmalara katılmış, bu esnada hem kendisine ulaşılabilecek resmi adresini 
Mahkemeye yazılı olarak bildirmiş, hem de 28 Aralık 2010 tarihli dilekçemizle kendisinin 
İtalya’daki Nato karargahında şube müdürü olmasından ötürü görevinin aksamaması için 
kendisine Mahkemenizin tayin edeceği öncelikli bir sorgu günü verilmesini ve bilahare 
duruşmalardan vareste tutulmasını talep etmiş idik. Ancak tüm bunlara rağmen Sayın 
Mahkemeniz müvekkilime kaçak muamelesi yapmış ve 11 Şubat 2011 tarihinde hakkında 
yakalama kararı çıkarmıştı. Yine özellikle vurgulayarak söylüyorum yakalama kararı ile ilgili 
olarak yurtdışında bulunan müvekkilime ne Mahkemeniz ne de Genelkurmay Başkanlığı 
tarafından hiçbir resmi tebligat yapılmamış olmasına rağmen kendi arzusu ile İtalya’dan dönmüş 
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huzura gelmiş ve tutuklanmıştı. Bu noktada belirtmeliyiz ki yargılamanın gelinen aşamasında 
dahi müvekkil hakkında mevcut tek veri, veri ifadesini kullanıyorum çünkü hiçbir şekilde hukuki 
delil vasfı taşımamaktadırlar. Hakkındaki tek veri imzasız, sayısız, tarihsiz olan EK-A 
görevlendirmede yetkili personel listesinde isminin geçmesinden başkaca bir şey değildir. Ne 
başka bir dökümanda ismi geçmekte, ne de bir belge hazırladığı iddia edilmektedir. Üstelik sanki 
suçmuş gibi gösterilen seminer tarihinde ve sonrasında, hem de 2006 yılı Ağustosuna kadar 3 
yıl süre ile Türkiye’ye bir kez dahi gelmeksizin Almanya’da olduğunu hem Genelkurmay 
Başkanlığınca hem de Sayın Mahkemenizin talebi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Pasaport 
Şubesince gönderilen belgelerle kanıtlamıştık. Dava dosyası ile birleştirilen 3. iddianame ile 
durumu müvekkile benzer olan diğer bir tabir ile ismi EK-A’da geçen ve yine benzer şekilde 
yurtdışında görevli olan kişiler de sanık durumuna gelmişlerdir. Aynı Sayın Sanıklar 
müvekkilimden farklı olarak haklarında yargılamanın başlamasını ve Mahkemenizce huzura 
getirilmeleri için müzekkere yazılmasına müteakip Genelkurmay Başkanlığının emri 
doğrultusunda Mahkemeye gelmişlerdir. Mahkemeniz, her ne kadar bizim daha önce 
müvekkilimiz için yaptığımız benzer talebi reddetmiş ise de bu sefer bizce de çok yerinde bir 
karar alarak Sayın Mahkeme Başkanının da ifade ettiği gibi görevlerinin aksamaması için 
yurtdışından gelen sanıkları tutuklu sanıkların da önüne almış ve öncelikli olarak sorgulamalarını 
yapmıştır. Hemen ertesi gün de bir ara karar alarak duruşmalardan vareste tutulmalarına karar 
vermiştir. Sahteciliğin yadsınamayacak derecede bu kadar aşikar olduğu bu davada hem 
yargılamanın hukuki sağlığı, hem de yurtdışında ülkemizi resmi görevlerde temsile eden 
personelin görevinin aksamaması ve mağduriyetlerinin önlenmesi için alınan bu kararın son 
derece yerinde bir karar olduğunu özellikle vurgulamak istiyoruz. Onların da tutuklanması olsa 
olsa yalnızca yeni hukuksuzluklara ve yeni hak edilmemiş acılara yol açardı. Fakat diğer yandan 
bahse konu sanıkların aralarında aynı müvekkil gibi sadece EK-A listede adı geçen personel 
olduğu gibi müvekkilimden farklı olarak sahte de olsa benzer birçok listede adı geçen sahte de 
olsa pek çok belge hazırladığı iddia edilen personelin de olması müvekkilin durumu ile 
karşılaştırıldığında bizce açıklanamaz bir tezat hatta büyük bir adaletsizlik oluşturmaktadır. 
Müvekkil 1 yıla yaklaşan tutukluluk süresince ailece bir daha tamir olunamaz, mesleki, ailevi ve 
manevi mahrumiyetler ve mağduriyetler yaşamıştır. Ailesini İtalya’da bırakıp gelmiş, lise 
çağındaki kızı oradaki eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalmıştır. Müvekkilin mağduriyetlerini 
burada tekrar sıralayacak değilim ancak Sayın Mahkemenizin dikkatine sunmadan 
geçemeyeceğim husus; şu an Nato’daki görevini kıdem olarak kendisinden sonra gelen bir 
İtalyan subayın hala müvekkilim yerine vekalet etmekte olduğudur. Müvekkilin tabiri ile 
söylüyorum, hayalini bile kurmadığı bir suçtan dolayı haksız yere 1 yıla yaklaşan tutukluluğunun 
yanında bir de bu çifte standardı müvekkillime müdafii olarak inanın açıklayamıyorum. Ancak 
özellikle yurtdışından gelen sanıklar için aldığınız son karar artık bu haksız mağduriyeti ve sebep 
olduğu ızdıraba son vereceğiniz konusunda bizde ciddi bir umut doğurmuştur. Müvekkilimin 
tahliyesini ve önceki gün aynı durumdaki sanıklar için verdiğiniz ara kararınızda olduğu gibi 
yurtdışı görevine kalan süresince dönmesini, eğer yine tutukluluğun devamı kararı vereceksiniz, 
uyguladığınız bariz çifte standardın sebebini, yani neden aynı durumdaki benim müvekkilimin 
kuvvetli suç şüphesi gerekçesi ile tutuklu, neden adı müvekkilim gibi adı Ek-A listede geçen, 
üstelik sahte de olsa hakkında daha çok veri olan ve müvekkilim gibi yurtdışında olan görevli 
personelin haklarında kuvvetli suç şüphesinin bulunmadığı gerekçesi ile tutuksuz ve 
duruşmalardan vareste tutularak yargılandığını artık ara kararınızda açıkça izah etmenizi 
saygılarımla talep ederim.” 

Sanık Aytekin Candemir müdafii Av. Oğuz Kayıran: “Sayın Başkan, Değerli Heyet Üyeleri, 
ayrıca çok saygıdeğer İddia Makamı Üyesi. Sayın Başkan, İddia Makamınca hazırlanan 
iddianamenin 756-757. sayfalarında müvekkilimin ilişkilendirildiği, kaynağı belirsiz ve imzasız.” 
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Mahkeme Başkanı: “Müvekkilinizi ve isminizi belirtirseniz Avukat Bey tutanağa geçmesi 
açısından kolaylık olur.” 

Sanık Aytekin Candemir müdafii Av. Oğuz Kayıran: “ Aytekin Candemir müdafii Av. Oğuz 
Kayıran. İddianamede müvekkilimin ilişkilendirildiği kaynağı belirsiz ve imzasız dijital verilerdeki 
plan ve listelerin hazırlandığı tarihte müvekkilim 1 yıl süre ile yurtdışında bulunduğu 
Mahkemenize sunmuş olduğunuz resmi belgelerde sabit bir şekilde görüldüğü gibi ayrıca 
Genelkurmay Başkanlığından ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şubeden gelen 
yazılarda da bu açık ve net görülmektedir. Ayrıca müvekkil 1. Ordu Komutanlığında yapılan plan 
seminerine katılmamış, bu seminere ilişkin listede de isminin yer almadığı dosya kapsamında 
görülmektedir ve bilinmektedir. Kaldı ki geçen seminer, bahsi geçen seminer tamamen Anayasa, 
Yasa, Tüzük, Yönetmelik hükümleri çerçevesinde icra edilmiş, ayrıca silahlı kuvvetler 
hiyerarşisinde gözlemciler nezdinde icra edilmiş son derece yasal ve meşru bir seminer olduğu 
tüm kuşkudan ari olarak bilinmektedir. Dosya kapsamında bulunan kaynağı belirsiz ve imzasız 
dijital verilerin sahte ve uydurulmuş olduğu iddianamede iddia edilen tarihte değil ve fakat çok 
sonraki tarihlerde hazırlanmış olduğu, bu dijital verilerin gerek müvekkilimin gerekse sanıkların 
ne evlerinde bulunan bilgisayarlarda, ne de görev yaptıkları silahlı kuvvetlerin bünyesindeki 
görev yerlerinde bulunan bilgisayarlarda hazırlanmadığı, buna ilişkin hiçbir iz ve emarenin 
bulunmadığı, sanıkların duruşma süresince ayrıntılı ve bilimsel sunumlarında ve ayrıca bilirkişi 
raporlarında açık ve net bir şekilde ortaya konulmuş, iddia tamamen çürütülmüştür. Yine dosya 
kapsamına giren Genelkurmay Başkanlığının 6 Mayıs 2011 tarihli yazısından da anlaşılacağı 
üzere iddiaya konu dönemde müvekkilimin görev yaptığı Harp Akademileri Komutanlığının, 1. 
Ordu Komutanlığı ile herhangi bir emir komuta ilişkisinin olmadığı, Genelkurmay Başkanlığına 
bağlı askeri eğitim kurumu olduğu da görülecektir. Ayrıca gerek İddia Makamınca, gerekse de 
Heyetinizce dosya kapsamında bulunan dijital verilerin atılı suçun kabiline yönelik kuvvetli suç 
şüphesini gösteren deliller olarak önyargılı bir şekilde kabul edilmesi hususuna da kısaca 
değinmekte fayda vardır. Ancak bu kısmı biz ayrıntılı olarak değinmeyeceğiz. Çünkü mevcut 
dijital verilerin gerek teknik gerekse de hukuki açıdan tüm boyutlarıyla geçmiş duruşmalarda 
incelendiği ve bu dijital verilerin tamamen sahte olduğu çok net bir şekilde ortaya koyulmuştur. 
Ancak şu kadarını belirtelim ki müvekkil CD’lerde yer alan dijital belgenin müvekkil ile ilgisi, 
isminin geçmesinden ibarettir. Bu dosya belgelerin hiç birisinde müvekkile ait elektronik imza, 
fotokopi, taklit, el yazısı, parmak izi vesaire hiçbir bulgu mevzu bahis değildir, mevcut değildir. 
Müvekkil böyle çizelge ve listeleri hazırlamamış, bunların hazırlığını hiç duymamış ve 
hazırlanmasına da katkı sağlamamıştır. Daha sonra dava dosyasının bunun aksini gösteren 
hiçbir kanıt, beyan, işaret, tanık, buna ait yazı herhangi bir başka belge, hiçbir bilgi, bulgu 
mevcut değildir. Bu durumda Mahkeme Heyetine biz şöyle bir soru yöneltmek istiyoruz ki bu 
soru kaçınılmaz bence. Dosya kapsamında bulunan dijital verilerin atılı suçun kabiline yönelik 
kuvvetli suç şüphesini gösteren deliller, dahası hukuki deliller olarak tarafınızca kabul edilmesi 
ve bu meyanda sanıklar hakkında tutukluluk kararı vermeniz ve bu kararınızda ısrarlı olmanız 
Heyetinizin İddia lehine ve Savunma aleyhine ihsas-ı reyde bulunduğunuzu, hukuki 
kavrayışınızın delil kavramına, delil kavramını ciddi bir yetersizliğe göndermede bulunacak 
şekilde kavradığınızı ve bu konuda önyargılı olduğunuzu, tarafsızlığınızı gölgeye düşürdüğünü 
ve bağımsızlığınızı kaybettiğinizi apaçık göstermez mi? Bu tamamen bir sorudur. Yorum ve 
değerlendirme soruya muhatap olan tarafa aittir diye düşünüyorum ben. Ancak bu durumda yani 
bu spesifik bir durum değil bizce genel bir durum ülkemizdeki, dolayısıyla biz Türkiye’deki ceza 
yargılamasının genel görünümüne bakmamız gerekir diye düşünüyorum. Türkiye’de öteden beri 
değişik kişi ve çevrelerce ileri sürülen yargının tarafsızlığı ve bağımsızlığı söylemi büyük bir 
eksikliği nokta noktayı anlatır. Ceza yargıçlarının, özellikle de özel yetkili ceza yargıçlarının 
doğrudan ya da dolaylı, alttan alta organik ya da psikolojik olarak mevcut siyasi iktidarların ya da 
güç merkezlerinin etki ve güdümünde olduğunu bilmeyen yoktur aslında. Ama bu durumu 
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bilenler hem korkularından hem de dayanıksız ve hayali bir beklenti içinde olduklarından bu 
durumu bir türlü dile getiremezler. Bir kere Türkiye’deki ceza yargıçlarının en önemli 
özelliklerinden bir tanesi hukuku kavramsal derinliği ile kavrayamamış olmalarından ortaya çıkar. 
Ceza yargıçlarımız pozitivist bir körlük ile yetişmiş ve koşullu bir psikoloji ile hareket etmeyi bir 
türlü aşamamışlardır. Ezberledikleri kanun maddelerini salt, yüzeysel anlamanın ve uygulamanın 
ötesinde bir yeteneği göremeyiz onlarda. Gerek kanun maddelerinin kavramsal anlamlarını 
nüfuz etme, gerekse de kanun maddelerinin değişik kavramsal ilişkilerini anlamayı ve kavramayı 
onlardan beklemek aşırı bir iyimserlik olacaktır. Ceza yargıçlarımız evrensel hukuki bir kavrayış 
düzeyine yükselemedikleri ve ayrıca da böyle bir kültür ve ideal ile de yetişmediklerinden, 
evrensel geçerliliğe sahip bir adaletin gerçekleştirilmesi de mümkün olamamaktadır. Ceza 
yargılamasında muhteva olarak sonuçta ortaya çıkan siyasi ve kişisel çarpıklıkların dışa 
yansımasından farklı bir anlam taşımamaktadır. Ceza yargıçları devletin koruyucusu kültürü ve 
psikolojisi ile yetiştiklerinden, sadece bu nedenle bile hukukun üstünlüğünü kendine 
gerçekleştirmesi beklenemez bir sonuçtur. Devletin kurumları, hatta devletin karşısında bile 
tarafsız ve bağımsız olması gerekliliği ve kuralı bizim ceza yargıçlarımız söz konusu olduğunda 
hayali bile kurulamayacak bir özelliktir. Hatta öyledir ki devleti hangi siyasi akım ya da parti 
yönetiyorsa, o siyasi akım ve partinin etki ve rüzgarının etkisi altında biçimlenen ve yeniden 
biçimlenen hukukçuluk uygulamaları bir nevi yerleşmiş, alt kültür oluşmuştur bu camiada. 
Türkiye’deki ceza yargıçlarının savunmaya bakışı kabulü mümkün olmayan bir küçümsemeyi, 
aşağılamayı ve kompleksi içinde barındırır. Savunma kendi fildişi kolilerine, kendilerini 
hapsetmiş elit ceza yargıçları için tamamen gereksiz bir makamdır. Savunma salt şeklen vardır, 
çok istisnai ve hassas dengeye sahip davalar dışında ki bu durumda bile çok istisnai hukuki 
kişiliğe sahip yargıç söz konusu olduğunda savunmanın işlevi sıfır düzeyindedir. Ceza yargıcı 
zaten daha iddianameyi kabul ettiğinde kendi iç dünyasında kararını vermiştir. Ama Ceza 
Muhakemesinin usul hükümlerini de şeklen yerine getirmek zorundadır. Bunun için bu usul 
hükümleri salt şeklen yerine getirilir. Sanığın ve savunma avukatının yaptığı savunma, davanın 
sonucuna, ceza yargıcının kanaat ve fikrine etkisi neredeyse sıfırdır. Usul süreci şeklen yerine 
getirildikten sonra demek oluyor ki savunma işlevini şeklen yerine getirdikten sonra ceza yargıcı 
daha başlangıçtaki önyargılı ve yüzeysel kararını dışsallaştırarak sanık hakkındaki ceza 
hükmünü açıklayarak ceza yargılaması süreci sözüm ona yerine getirilmiş olur. Adil yargılanma 
hakkı, savunmanın, Mahkemenin kurucu 3 temel bileşiminden olduğu, savunmanın bağımsız ve 
İddia Makamı ile karar heyeti karşısında eşit bir özne olduğu, tutukluluğun istisnai, geçici ve 
somut gerekçeler ve deliller ile verilebileceği kuralı, kamuya açıklık ve sözlük kuralları, 
masumiyet kuralı, şüpheden sanık yararlanır kuralı, makul ve kuvvetli suç şüphesi kavramları, 
suç şüphesi yüksek bir olasılık ile kesinlik arasında yenilemediği sürede sanık hakkında cezai 
hüküm kurulamayacağı kuralı, bizim Ceza Yargıçlarımız söz konusu olduğunda tamamen içi boş 
ve gereksiz kavram ve kurallardır. Onlar için geçerli olan kendi öznel kanaat ve ön yargılarıdır. 
Böylesi bir anlayış aklın evrensel bir kullanımın ortaya çıkması hiçbir biçimde mümkün değildir. 
Keza böylesi bir sübjektif bir vicdani kanaat evrensel geçerlilik düzeyinde doğruluk, gerçeklik, 
mantıklılık, adaletli ve hakkaniyetli olma, ahlaki ve etik olma anlayış ve değerlerini içsel bir 
sentez ile oluşturduğu evrensel ve objektif bir vicdani kanaat düzeyine yükselemez. Burada bir 
hususiyete daha işaret etmemiz gerekiyor elbette ki. Bizim Savcılarımız hala ceza 
yargılamasının gelişimin önceki aşamalarında bulunmaktadırlar. Ceza yargılaması kendi 
gelişimini 3 temel aşama olarak ortaya koymaktadır. 1. aşama tahkik sistemi, 2. aşama itham 
sistemi ve 3. aşamada günümüzde evrensel geçerliliğe sahip modern ceza yargılamasını ifade 
eden hakikatin ya da maddi gerçekliğin ortaya çıkarılması sistemini ifade eder. Tahkik sistemi 
tamamen orta çağın ceza yargılaması sistemini ifade eder. Bu sistemde İddia Makamı sanığı bir 
nevi tahkik eder. Yani her türlü hukuk dışı yöntemle sanığa atılı suçu ikrar ettirmeye çalışır. 
İtham sistemi Fransız Devriminden sonra ortaya çıkmış ve 2. Dünya Savaşı yıllarına kadar 
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dünyada geçerli olmuş bir sistemdir. Bu sistemde İddia Makamı sanığı, sanığın salt aleyhine 
olan delilleri toplayarak itham eder. Sanığın lehine olan delilleri toplamaz ve sanığın lehine olan 
delilleri görmezden gelir, hatta mümkünse lehe olan delilleri sümenaltı etmeye çalışır. Hakikatin 
ortaya çıkartılması sisteminde ise İddia Makamı sadece sanığın aleyhine olan delilleri değil ve 
fakat lehine olan delilleri de eşit düzeyde toplamak zorundadır. Bu sistemde Savunma Makamı 
bağımsız bir yargılama öznesi haline gelmiştir. Önceki sistemlerde sanık yargılanın nesnesi 
iken, bu sistemde yargılamanın öznesidir. Yine bu sistemde Savunma Makamı, İddia Makamı ile 
Hüküm Makamı karşısında sadece bağımsız hale gelmemiş, aynı zamanda onlarla eşit bir hale 
de gelmiştir. Çünkü amaç hakikatin ortaya çıkartılmasıdır. Çünkü çağdaş ceza yargılamasında 
hakiki bir sonuca ulaşmak tez, anti tez ve sentez aşamalarından geçerek oluşmaktadır. Bir 
başka husus da özel yetkili ceza soruşturma ve kovuşturması hususudur. Özel yetkili ceza 
soruşturması ve kovuşturması vatandaş ceza hukuk anlayışının tam karşılığı olarak düşman 
ceza hukuku anlayışına dayanır ve bu anlayışın vücuda gelmesinin prototipini oluşturur. Düşman 
ceza hukuku anlayışında şüpheli ya da sanık yurttaş olarak değil fakat düşman olarak görülür. 
Bu anlayış ise bütün hukuk aykırılıklarının zuhur ettiği bir bataklık gibidir. Dolayısı ile bu anlayışa 
dayanan sözde yargılamalar mevcut her türlü siyasi operasyon ve tasfiye süreçlerinin hukuki 
kılıfı haline gelir. Yurttaş ceza hukuk anlayışında bir skandal olarak telakki edilecek somut delil 
olmadan yapılan tutuklamalar hatta kamu davalarının açılmış olması düşman ceza hukukunda 
son derece doğal hale getirilir. Soruşturma kısa, kısa soruşturmalar manipüle düzeyde ve 
soruşturmanın gizliliği egemen siyasi odakların lehine olacak şekilde ihlal edilir. Soruşturma ve 
kovuşturmalarda somut bilgi, bulgu ve delillere dayanılmaz. Hayali ve gaipten gelen hiçbir orijin 
ve koordinata dayanmayan birtakım sözde veriler her şeye kadir hale gelir. Savunma hakkı her 
aşamada bir biçimi ile ihlal edilir şekle uymakla bu ihlal gizlenmeye çalışılır. Bu meyanda özel 
yetkili ağır ceza mahkemeleri kural ve uygulama olarak da görülmüştür ki iddia edildiği gibi 
basın, ticaret, tüketici, aile mahkemeleri gibi uzmanlık mahkemeleri değildir. Çünkü uzmanlık 
mahkemeleri de kuruluş ve yargılama yöntemleri açısından genel ve olağan kurallara uygun 
olan mahkemelerdir. Oysa özel yetkili ağır ceza Mahkemeleri kuruluşu ve yargılama yöntemleri 
açısından genel ve olağan kurallara aykırı, bunun dışında ve üstünde olağan sözlere sahip 
dolayısı ile doğal yargıç ve doğal mahkeme prensibine açıkça aykırı özel ve siyasi nitelikli 
mahkemelerdir. Bu meyanda da bu mahkemeler adil yargılama, masumiyet karinesi, tarafsızlık 
ve bağımsızlık, savunmanın bağımsızlığı ve savunma özgürlüğü, kamuya açıklık ve benzeri 
kurallarını apaçık ihlal eden mahkemeler olmanın ötesine geçememiştir şimdiye kadar. Tüm bu 
hususiyetlerde bize bu mahkemelerin hukukun evrensel kurallarının dışında olduğunu dolayısı 
ile de hukuksal meşruluktan yoksun bir zeminsizlikle ya da kaygan bir zeminde olduğunu, bu 
kaygan zemin dolayısı ile de her türlü siyasi etkiye göre zemininin kaydığını gösterir. Özel yetkili 
ağır ceza mahkemeleri ayrıca doğal yargıç ve doğal mahkeme prensibine de aykırıdır. 
Mahkemelerin kurulmasından sonra işlenilen suçların bu mahkemede yargılanabilir olması doğal 
yargıç kuralının geçerliliği için yeterli değildir. Salt failin saik ve amacı yargı yerinin belirlenmesi 
ölçü kabul edilerek bu tür mahkeme oluşumlarını doğal yargıç prensibi rafa kaldırılmaktadır. 
Doktrinde de kabul edildiği üzere doğal yargıç özel davaları düşünmeksizin ve genel olarak 
gösterilen yargıçtır. Kunter’e göre de olağan mahkemeler olaylardan önce kurulmuş özel olayla 
kuruluş bakımından ilgisi olmayan mahkemelerdir. İşin asıl vehaveti mevcut davamızla iddia ve 
isnat olunan suç olayının 2002-2003 yılında geçiyor oluşu ve özel yetkili ağır ceza 
mahkemelerinin de 2004 tarihinde kurulmuş olmasıdır. Bir başka husus ise hakimin tarafsızlığı 
bağımsızlığı ilkesidir ana başlıklı olarak belirtiyoruz detaya girmiyoruz. 1- Hakimin devlet 
karşısında ki bağımsızlığı, 2- Hakimin düşünsel bağımsızlığı, 3- Hakimin toplumun değer ve 
kanaatlerinden bağımsızlığı, 4- Hakimin kendi sosyal ekonomik ve idari ilişkilerinden ve risk 
faktörlerinden bağımsızlığı. Eğer bir hakim bu bağımsızlık özelliklerini kendi kişiliğinde yüksek bir 
oran ve düzeyde iç senteze kavuşturmuş ise işte o zaman bu hakimin gerçek anlamda 
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tarafsızlığından söz edebiliriz. Ancak ne var ki mevcut davamız nezdinde ki Heyet, Heyeti 
oluşturan Hakimlerin belirtmiş olduğumuz bu özellikler babında tarafsızlığına ve bağımsızlığına 
ilişkin hem bu salonda bulunanlar açısından hem de kamuoyu açısından çok ciddi kuşkuların 
olduğu da bir gerçektir. Birkaç örnek vermek istiyoruz ve bitiriyoruz ve sanıyorum bizim 
Mahkememizde de savunmada yer alıyor. Askeri Yargıtay Onursal Üyesi Ali Fahir Kayacan 8 
Ocak 2011 tarihli Vatan gazetesinde şöyle söylemiştir; İstanbul’da 8 normal ağır ceza 
mahkemesi, 9’da özel yetkili mahkeme var. Bu durum bile her şeyi gösteriyor. Özel yetkili 
mahkemeler özel suçlara bakılması için kuruldu. Sonuçta görüldü ki Hükümete yönelik en küçük 
bir hareket özel yetkili mahkemelere çekiliyor. Yargının çivisi çıktı. Bana göre Türkiye’de yargı 
artık bitti. Bir başka örnek; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 10 Ocak 2012 tarihli Vatan 
gazetesinde yapılan haberde şöyle söylemektedir; burada ön yargılı, siyasi otoritenin emrinde 
olan yargıçların sadece oynadıkları bir tiyatro var. Yine 11 Ocak 2012 tarihli Vatan gazetesinde 
şöyle devam ediyor Kılıçdaroğlu; özel yetkili mahkemeler iktidarın sopasıdır. Silivri 21. yüzyılın 
toplama kampıdır. Keza MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 11 Ocak 2012 tarihli Vatan 
gazetesinde çıkan haberdeki beyanına göre Devlet Bahçeli şöyle diyor; Silivri’nin Bekir Ağa 
Bölüğünden hukuku iğfal eden yüzsüzlerinde Binbaşı Bekir’den farkı kalmamıştır. Yine Vatan 
gazetesinin Başyazarı Güngör Mengü köşe yazısında ilk önce Eski Genelkurmay Başkanı İlker 
Başbuğ’un tutuklandığında yaptığı açıklamayı kısaca almış, açıklamayı aktarıyorum kısaca; 
Türkiye Cumhuriyetinin 26. Genelkurmay Başkanı terör örgütü kurmak ve yönetmek suçundan 
tutuklanmıştır, taktir Yüce Türk Milletinindir. İlker Başbuğ’un bu açıklamasını naklettikten sonra 
Mengü şöyle devam etmektedir; bu açıklamanın vicdanlarda açtığı yara Silivri Mahkemelerinin 
temelinde göçük oluşturmuştur. Kanama sürdükçe hasar büyüyecektir. Keza yine 8 Ocak 2012 
tarihli vatan gazetesinde yer alan AKP Genel Başkan Yardımcısı Reha Denemeç’in basına 
yaptığı açıklama şu şekildedir. Hükümete karşı darbe yaptıysan darbeye teşebbüs ettiyseniz kim 
olursanız olun yargılanırsınız ve ceza alırsınız, Türkiye’de olan budur. Bir taraftan şunu 
söyleyeceksiniz; suçluluğu kanıtlanıncaya kadar herkes masumdur diyeceksiniz. Yargıya 
karışmayalım, yargının kararını bekleyelim diyeceksiniz ama öbür taraftan da masumiyet 
karinesini en kaba şekilde çiğneyeceksiniz, insanları suçlu ilan edip bu meyanda yargının basın 
yolu ile mesaj göndererek etkilemeye kalkacaksınız, yorum yapmıyorum. Keza 8 Ocak 2012 
tarihli Vatan gazetesinde son olarak Mustafa Mutlu’nun köşe yazısındaki kısa birkaç sorusu var 
onu aktaracağım. Mustafa Mutlu şöyle demektedir; Türkiye’nin 26. Genelkurmay Başkanı Emekli 
Orgeneral İlker Başbuğ Hükümeti devirmek için terör örgütü kurmakla suçlayan Savcılara ve 
Hakimlere birkaç sorum var, demekte ve devamla şu soruları yöneltmektedir. İlker Başbuğ gerek 
kuvvet komutanı gerekse de Genelkurmay Başkanı olarak Cumhurbaşkanının başkanlık ettiği 
Milli Güvenlik Kurulunda uzun yıllar görev yaptığının, 2- Yakın zamana kadar bu kurulun Türkiye 
için belirlediği tehditler listesinde laiklik karşıtı oluşumlar maddesinin olduğunun, 3- Bu amacı 
taşıyan yapılanmalarla mücadele görevinin MGK tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerine verildiğinin, 
4- Bugünkü İktidar Partisinin Anayasa Mahkemesi tarafından laiklik karşıtı eylemlerin odağı 
olmak suçundan hüküm giydiğinin, 5- Dolayısı ile MGK tarafından laiklik karşıtı oluşumlarla 
mücadele etmekle görevlendirilen TSK’nın bu suçtan mahkum olan bir partiyi izlemesinin bir 
anlamı ve görevi olduğunun, 6- Kendisine MGK tarafından verilen talimatı hayata geçirmeye 
çalışan Genelkurmay Başkanının bunun aksini yapmasının görevi ihmal suçu sayılacağının, 7- 
Dolayısı ile tüm bunlar suç ise emri uygulayan Genelkurmay Başkanı ile birlikte o görevi veren 
MGK’nın Başkanının ve Başbakan dahil tüm üyelerinin de yargılanması gerektiğinin, 8- Aksi 
halde adaletin asla tecelli etmeyeceğinin farkında mısınız? Netice olarak biz Heyetinizin vicdani 
kanaatinin sabit, donmuş olduğunu, olduğu şekli ile algılamıyoruz. Elbette ki her şeyin bir 
dinamik yapıya sahip olduğu gibi her insanın vicdanı da dinamik yapıya sahiptir. Biz yinede şu 
umutlu beklentiyi korumak istiyoruz. Vicdanınızın evrensel hukuk düzeyinde tecelli edeceğinin 
beklentisi içerisindeyiz ki bu istikamette iç dinamik dolayısı ile dönüşüme uğrar ve gerekli ve 
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doğru karar verirseniz aynı zamanda şimdiye kadar var olan yanlış sürecide doğru bir rotaya 
sokmak gibi bir tahsilmisyonu yerine getirdiğinizden dolayı da tarihe ciddi bir şekilde isminizi 
yazdıracağınızı düşünüyoruz. Müvekkilin tahliyesini bu meyanda değerlendireceğinizi 
düşünüyoruz, saygılarımızla.” 

Sanıklar İbrahim Koray Özyurt, Muharrem Nuri Alacalı, Dora Sungunay, Tayfun Duman, 
Ali Türkşen, Şafak Yürekli ve Bilgin Balanlı müdafii Av. İbrahim Şahinkaya: “Efendim biz daha 
önce beyanlarda bulunmuştuk, bu aşamada onları tekrarla yetiniyoruz teşekkürler.” 

Sanık Halil İbrahim Fırtına müdafii Av. Kazım Yiğit Akalın: “Bugüne kadar huzurunuzda 
onlarca defa ve yüzlerce farklı noktada davaya dayanak delillerin sahte olduğu ortaya 
konulmuştur. Bu onlarca defa ve farklı noktalardan ortaya konulan sahte delillere ilişkin 
yargılama süresince komplocular tarafından anti tezler yaratılmaya çalışıldığı da 
malumlarınızdır. Ancak efendim bir nokta var ki bunun aksinin ispatı, izah edilebilmesi mümkün 
değildir. O da şu; defalarca dile getirildi vurgulamak istiyorum. 2002-2003 yılında hazırlandığı 
iddia edilen CD, DVD, hard disk ve flash bellekler içerisinde neden 2008-2009 yılına ilişkin 
bilgilerin geçtiği hiçbir şekilde izah edilemez. Bunun aksi mümkün değildir. Bu husus tek başına 
bu davayı çökertecek niteliktedir. Muhbir tarafından, basın mensubu olduğu söylenen muhbir 
tarafından güncelleme şeklindeki dayanaksız, mesnetsiz bir iddianın da açıklanması 
imkansızdır. Malumunuz biliyorsunuz bu belgeler içerisinde 2002-2003 yılında hazırlandığı iddia 
edilse dahi 2008-2009 yılına ilişkin bilgiler varken diğer yandan 2002-2003’te yer alması 
gerekirken, 2008-2009’da da halen yer alması güncelleme gibi dayanaksız bir iddianın yanlış 
olduğunu ortaya koyabilir. Aslında bu paradoksun yani bu güncelleme paradoksunun içerisinden 
çıkmak mümkün değildir. Burada bir sahtecilik olduğu açıkça bellidir. Gerçek şudur; geçmişe 
yönelik ve binlerce bilgiyi ihtiva eden bir sahtecilikte hata yapılması mümkündür, olanaklıdır. 
Aklınıza şöyle de bir soru gelebilir. Yüzlerce üst düzey subayın tutuklanmasına sebebiyet 
verecek bir olayda bir komplo yapıldığı öne sürülüyor diye düşünüyor olabilirsiniz. Ve böyle bir 
komploda nasıl hata yapılır, nasıl böyle açık hatlar yapılabilir diye de düşünülebilir? Ancak 
bunun açıklaması, cevabı basittir. Geçmişi canlandırmak zordur, hatalar yapılabilir. Günümüzde 
yüz milyonlarca bütçeli yapımlarda dahi bu yapımlar milattan öncesini tasvir ederken o 
ekranlarda uçak geçtiği ve hatalar yapıldığı bilinir, geçmişi canlandırmak zordur. Söz konusu bu 
hatalar huzurdaki davaları tek başına bertaraf edecek nitelikte olduğundan müvekkil Halil 
İbrahim Fırtına ile diğer tüm tutukluların serbest bırakılmasını talep ediyorum, saygılarımla.” 

Sanıklar Bülent Kocababuç, Levent Görgeç, Ali İhsan Çuhadaroğlu, Nihat Altunbulak, 
Mehmet Örgen, Rafet Oktar, Ayhan Üstbaş, Alpay Çakarcan, Bülent Akalın, İbrahim Özdem 
Koçer, Osman Kayalar, Murat Ünlü, Nadir Hakan Eraydın, Derya Günergin, Turgut Ketken, Alpar 
Karaahmet, Hakan Mehmet Köktürk, Cafer Uyar, Erdinç Yıldız, Serhat Dizdaroğlu ve yetki 
belgesine istinaden Recep Yıldız müdafii Av. Kemal Yener Saraçoğlu: “Sayın Başkan, Sayın 
Heyet. Ben öncelikle tutuklu bir kısım müvekkillerimin tahliyesine ilişkin ve ayrıca 
soruşturmaların tamamlanmış olması ve sorguların da sonuna gelmiş olmasını değerlendirerek 
öncelikle çok bariz bir kısım savunma delillerinin toplanmasına ilişkin taleplerimi sunmaya 
çalışacağım. Varlığı konusunda hiçbir maddi tespit bulunmayan sözde darbe planlarına dayanan 
müvekkillerime atılı darbe teşebbüsü suçunun 2002-2003 yıllarına dayandığı iddia edilmektedir. 
Buna mukabil biraz evvel Meslektaşımın da söylediği gibi tamamı dijital kayıtlara dayanan sözde 
darbe planların hazırlandığı iddia edilen tarihlerde adı geçen özel hastaneler, ilaç firmaları, 
personel görevlendirmeleri, üniversite öğrencileri ve benzeri tüzel ve gerçek kişilerin anılan 
tarihlerde belgelerde geçtiği yerlerde bulunmadıkları, görev yapılmadığına ilişkin çeşitli kamu 
kuruluşlarından gelen cevaplar bulunmaktadır. Ancak gelen yazıların aksine iddianameye bu 
yazışmalar sonucu gelen bilgilerin CD’lerdeki sözde darbe listeleri ile uyumlu oldukları, 
örtüştükleri yazılmıştır. Balyoz 1 olarak nitelendirildiğimiz iddianamede 299. sayfada aynen; ilgili 
kurum ile yapılan yazışmalardaki bilgiler ile listede yer alan yerlerin örtüştüğü anlaşılmaktadır 
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şeklinde bir ibare mevcuttur. Tutarsızlıkları ortaya koymasına rağmen söz konusu gelen 
cevaplar 2010/692 emanet sırasında bulunan 6 klasöre konulmuş ve Adli Emanete kaldırılarak 
iddianameye bilgilerin örtüştüğü yazılmıştır. Ayrıca bu yönde 1. Ordu Komutanlığı Askeri 
Savcılığı tarafından görevlendirilen bilirkişi tarafından hazırlanarak soruşturmanın başında 24 
Şubat 2010 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen Hakan Erdoğan imzalı 
bilirkişi raporuna CD ve dijital verilerin sahteliğini açıkça ortaya koyan tespitler mevcuttur. Bu 
rapor sanıkların lehine bir delil olarak dijital manipülasyonları ilk defa ortaya koyan rapordur. CD 
ve DVD’lerin 2007 yılından itibaren oluşturulduğu, bazı dosyalarda oluşturma ve erişim 
açısından zaman çelişkisi bulunduğu, dijital kayıtların oluşturulduğu bilgisayarların sistem tarih 
bilgisinin yanlış olduğu, bu dijital kayıtlarda yer alan bilgilerin, kayıtların 1. Ordu 
Komutanlığındaki bilgisayarlar ve plan odası içerisindeki bilgisayarda kullanılan hard diskler 
üzerinde yapılan incelemede herhangi bir izine rastlanılmadığı tespit edildiği açıklıkla ortaya 
konulmuştur. Sayın Başkanım bu 2 tespit konusunda lehe olan deliller konusunda ancak balyoz 
1 ve devam eden iddianamede bu lehe olan delillere hiçbir şekilde yer verilmemiştir. Bu nedenle 
öncelikle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılarak balyoz CD’lerinin sahte 
olduğunu gören yazışmaların neden adli emanete kaldırıldığının, neden iddianameye bunun aksi 
bir değerlendirme yazıldığının, balyoz CD’lerinin sahte olduğunu gösteren bilirkişi raporlarına 
özellikle bu Hakan Erdoğan raporuna neden iddianamede yer verilmediği, sadece bunun aksi 
değerlendirmelere yer verildiğinin nedeninin sorulmasına karar verilmesi ilk talebimizdir. Sayın 
Başkanım, Sayın Heyet bir kısım müvekkillerimin de adının geçirildiği sözde görevlendirme 
listelerinin ve darbe planlarının yer aldığı iddia edilen 9, 11 ve 17 nolu CD’lerde mevcut kayıtların 
ne denli manipülatif olduğu ayrıntılı örneklerle şimdiye kadar Sayın Mahkemeye sunulmuştur. 
Ancak asıl ilginç olan Emniyetin el yazısı incelemesine ilişkin tutanaktır. Mahkemenin birleştirilen 
esas dosya olan 2010/283 Esas sayılı dosyasının ek delil klasörleri içinde yer alan 4 nolu 
klasörde yer alan İstanbul Emniyet Müdürlüğünün 11.03.2010 ve 03.05.2010 tarihinde 
gönderilen ekspertiz raporlarında 11 nolu CD üzerindeki Or. K. Arz ibaresinin Süha Tanyeri’nin 
de dahil olduğu 18 sanığa ve bu 1. Ordu da görev yapan sivil memurlara ait olmadığı. Bunlarla 
herhangi bir kaligrafik ve grafik, özür dilerim, ilişkisinin bulunmadığı, bir bulguya rastlanılmadığı 
tespiti açıkça mevcuttur. Ancak burada 11 nolu CD üzerinde bulunan Or. K. Arz ibaresinin Süha 
Tanyeri’nin gerçek el yazısı üzerinden bir kısım harflerin aynen kopyalanması neticesinde 
oluşturulduğu ve bunun ajandasındaki mevcut bir kısım harflerden kopyalanmak suretiyle 
yaratıldığı müdafileri tarafından anlatılmıştır. Yani 11 nolu CD üzerindeki Or. K. Arz ibaresinin 
grafik ilişkisinin Süha Tanyeri’nin el yazısıyla grafik ilişkisinin olduğu yönünde bir tespit yapılması 
gerektiğini değerlendiriyoruz. Bu nedenle İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 11.03.2010 ve 
03.05.2010 tarihinde gönderilen ekspertiz raporlarına ilişkin dosyaların mevcut hali ile tüm dosya 
ihtivatıyla birlikte bağımsız bir ehil bilirkişiye gönderilerek yapılan incelemenin tetkikine, özellikle 
incelemede esas alınan 9, 11 ve 17 nolu CD’ler üzerindeki yazı örnekleriyle adli emanette halen 
bulunan, incelemeye alınan 9, 11 ve 17 nolu CD’ler üzerindeki yazı örneklerinin 
karşılaştırmasının da ayrıca yaptırılmasına karar verilmesini talep ediyoruz. Dijital kayıtların 
manipülatif olduğuna, her türlü sahteciliğe açık olduğuna ilişkin teknik bilirkişi raporları ve uzman 
görüşleri ile sözde darbe planlarına ilişkin dijital kayıtların 2002-2003 yıllarından sonraki 
tarihlerde komplo amaçlı olarak oluşturulduğuna ilişkin kuvvetli olgular burada defaten, 
müteatiden arz edilmiştir. Ancak ben çok kısa hatırlatma olarak birkaç teknik tespiti tekrar Sayın 
Mahkemeye sunmak istiyorum. Sanıklardan Hakan Büyük’ten elde edilen Sandisk marka flash 
bellek içerisindeki dijital kayıtlar hakkında Bilişim Suçları ve Sistemleri Şube Müdürlüğünün 
07.06.2011 ve gene İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün 
28.02.2011 tarihli teknik inceleme raporlarında özellikle tarih farklılıkları ve bir kısım teknik 
tespitler farklılıkları mevcuttur. Yine Hakan Büyük isimli şahıstan elde edildiği iddia edilen dijital 
kayıtların teknik inceleme raporlarında 2 dijital kayıt öne çıkmaktadır. Hav. Kor.doc isimli kayıtla, 
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Hav. Kom. Kordine.doc isimli kayıtların farklı olması gereken Hash değerleri teknik tespit 
raporlarında aynıdır. Bu mümkün değildir. Ancak bu raporlarda bu Hash değerleri aynıdır. Yine 
birleştirilen 2011/142 Esas sayılı dosyanın eki olan 8 nolu delil klasörü içinde bulunan desktop 
ini dosyasının oluşturma tarihinin dijital kayıtların el konulduğu 21.02.2011 tarihinden önce 
olması bu arz ettiğim bariz teknik hataların en önemlilerinden biridir. Buna ilaveten Donanma 
Komutanlığında ele geçirilen 5 nolu hard disk içinde yapılan bilirkişi incelemesine göre 
28.07.2009 tarihinden sonra oluşturulan manipülatif dosyaların içinde yani davaya konu olan 
dosyaların içinde Hayat Sigortası Temmuz ve Ağustos 2008 aylık ödemesine ait banka alındı 
belgesi yer almaktadır. Temmuz, Ağustos 2008 tarihlerine ait iki alındı belgesinin olmasına 
rağmen dosyanın oluşturma ve son kaydetme tarihleri 20 Ağustos 2003 olarak gözükmektedir. 
Söz konusu tarih uyumsuzluğu hakkında mantıklı bir açıklama yapılması imkanı mevcut değildir. 
Bu tespit 14 Ocak 2011 tarihli bilirkişi raporunda da mevcuttur. Sayın Başkan, Sayın Heyet 
sanıklardan Hasan Özyurt 16 Ocak 2012 tarihinde alınan sorgusunda dijital kayıtların manipülatif 
olarak üretildiğine ilişkin somut tespitleri açık olarak huzurda sunmuştur. İddianamede söz 
konusu kayıtların sanıklar tarafından hazırlandığına ilişkin üst veri yollarında isimlerin açık yazılı, 
yazılması açıkça bütün dijital kayıtlarda sanıkların isimleri açık şekilde yer almıştır. Ancak bunu 
destekleyen hiçbir maddi tespit bu bilgisayarlardan hiçbir tanesine el konulması gibi bir durum 
söz konusu değildir. Ancak bu dijital kayıtların manipülatif olarak üretildiğine ilişkin Hasan Özyurt 
tarafından sunulan maddi tespitler neticesinde söz konusu dijital kayıtların sanıklar tarafından 
hazırlandığına ilişkin kuvvetli suç şüphesi artık kalmamıştır. Asıl kuvvetli şüphe bu dijital 
kayıtların komplo amaçlı olarak üretilmiş olduğudur. Bu açıkça görülmüştür. Bu nedenle 
konuşmamın da başında arz ettiğim gibi artık sorgularında sonuna geldiğimizi düşünürsek, 
özellikle bu talebimizi tabi bu Perşembe ve Cuma günü için yapmıştık. Ancak Sayın Mahkeme 
bu yönde maalesef bir karar vermedi. Fakat bu aşamadan sonra da biran evvel yapılmasını 
talep ediyoruz. İstanbul’da mevcut re’sen tefrik edilecek teknik yeterlikli üniversitelerden 
görevlendirilecek bilirkişiler tarafından, Hasan Özyurt tarafından sunulan maddi tespitler de 
dikkate alınarak dava dosyasında mevcut tüm dijital kayıtların incelemesinin yaptırılarak ekleme 
ve değişiklik yapılıp yapılmayacağı, bilişim teknolojisinde mevcut diğer yöntemler ile manipülatif 
olarak üretilme imkanı ve benzeri temel bilişim sahteliğine ilişkin konular ile ilgili olarak teknik 
incelemenin ve dosyada mevcut diğer bilirkişi raporlarının karşılaştırılmasının yapılmasına karar 
verilmesini talep ediyoruz. Sayın Başkan, Sayın Heyet iddianamenin mantığı ve iddianamede 
yer alan tarih ve yer bilgileriyle müvekkilime atılı eylemler arasında açık ve bariz çelişkiler 
mevcuttur. Bu nedenle müvekkiller hakkında kuvvetli suç şüphesinden bahsedilmesinin ölçüsüz 
olacağını değerlendiriyoruz. İddianamelerde sözde görevlendirme listelerinde adı geçenlerden 
sadece görevi aldığı, bu kapsamda kendisi tarafından darbe planları kapsamında çalıştığı iddia 
edilenler hakkında iddianame düzenlenmiştir şeklinde bir ibare mevcuttur. Bunun maddi tespiti 
mevcut değildir. Ancak her iki iddianamede de İddia Makamının kendi mantık ve değerlendirme 
sınırlarını dahi aştığı, sözde görevlendirme listeleri de dikkate alınmadan her türlü dijital 
kayıtlarda adı geçen üst rütbeli subaylar hakkında iddianame düzenlendiği anlaşılmaktadır. 
Buna mukabil sözde darbe planlarının görevlendirme listelerinde adı geçemeyen, hiçbir 
görevlendirme listesinde adı geçmeyen müvekkilim Bülent Kocababuç hakkındaki iddialar eylem 
içermeyen, kanaat niteliğindeki bir belge hazırlandığı iddiasıyla sınırlı kalmıştır. Aynı şekilde 
müvekkil Ayhan Üstbaş hakkındaki iddia güvenlik tedbirleri isimli bir sunum hazırladığı iddiasıdır. 
Her iki dijital kayıt içerisinde hiçbir maddi cebir, şiddet veya darbeye ilişkin bir husus yoktur. 
Bülent Kocababuç veya Ayhan Üstbaş ile ilişkilendirilen dijital kayıtların hazırlandığı iddia edilen 
tarihler sözde darbe planlarının hazırlandığı ve özellikle suçlamaların konusu olan AKP 
Hükümetinin kuruluşundan önceki tarihlerdir. Müvekkillerim Osman Kayalar, Levent Görgeç, 
Hakan Mehmet Köktürk ve Nihat Altunbulak hakkındaki iddialar sözde suga planı ekindeki 
görevlendirme listelerinde isimlerinin geçmesiyle sınırlıdır. Bu saydığım müvekkillerimin özellikle 
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hiçbir belgeyi kaydeden veya değiştiren şeklinde adın geçmemesi biraz evvel arz ettiğim gibi 
iddianamenin mantığı ile sözde görevlendirmeden haberi olmadığı, bu kapsamda bir eyleminin 
bulunmadığını göstermektedir. Yani sadece görevlendirme listelerinde adı geçen müvekkillerim 
Ali İhsan Çuhadaroğlu ve Recep Yıldız soruşturmanın başında 2 kez tutuklanmış, serbest 
bırakılmış. Kovuşturmanın başında tensip zaptı ile yakalanmasına karar vermişlerdir. 
Nihayetinde 11 Şubat 2012 tarihinde sorgusu ve savunması alınmadan diğer bir kısım 
müvekkillerimiz ile birlikte haklarında tutuklama kararı verilmiştir. emekli olan müvekkiller Ali 
İhsan Çuhadaroğlu ve Recep Yıldız’ın tutukluluk süresi diğer soruşturmadaki tutukluluk 
süreleriyle birlikte 18 ayı bulmuştur. Bu süre her türlü makul sürenin ötesinde ve ölçüsüz 
olduğunu değerlendiriyoruz. Efendim müvekkillerim Alpay Çakarcan ve İbrahim Özden Koçer 
angajman kural çalışma gurubu.doc şeklinde bir dijital kayıtlarda isminin geçtiği ve bu nedenle 
sözde darbe planları kapsamında eylemine ilişkin bir tespitte bulunulduğu iddiasıyla 7 ayı aşkın 
süredir tutukludur. Bu belgeye tekrar dikkatinizi çekmek istiyorum. 5 nolu hard diskte bulunduğu 
iddia edilen angajman kuralları çalışma gurubu.doc adlı Ocak 2003 tarihli sözde evrakın madde 
2’sinde her türlü maddi hata ve mantık değerlendirmelerinin ötesinde Ocak 2010 tekrar 
ediyorum, Ocak 2010 ayı miat verilmektedir. Donanma yerine Donanama yazılması veya isim, 
rütbe yanlışlıklarının hepsi şimdiye kadar gözardı edilmiştir. Maddi hatalar ve sözde hata kod 
tabloları ile geçiştirilmiştir. Ancak 2003 yılında hazırlandığı iddia edilen belgede Ocak 2010 
tarihine miat verilmesinin hiçbir açıklaması yoktur. Balyoz yayınlarının başladığı tarihte 
düşünülünce söz konusu tespit dijital kayıtların düzmece olduğunun açık göstergelerinden biridir. 
Müvekkillerimiz Hakan Mehmet Köktürk, Rafet Oktar ve Murat Ünlü’nün sözde darbe planlarında 
rütbeleri yanlış yazılmıştır. Buna mukabil bunu bertaraf edici nitelikte, balyoz 2 delil klasörlerinde 
bulunan sözde güvenlik brifingine göre metin içerisinde rütbe yanlışlığı bahsi konu personelden 
kaynaklanan sorun var demektedir, şeklinde bir ikinci tertip balyoz komploları içinde yer alan bu 
sözde hata kod tablosunun birinci tertip balyoz komploları içinde yer alan maddi hataları bertaraf 
etmek için üretildiği açıktır. Hadi buna bir anlamda değer verelim. Müvekkillerin rütbesi 
hakkındaki bu hata sözde hata kod tablosu ve iddianamenin mantığı içinde değerlendirelim 
diyelim. Ancak bu bile rütbede güvenlik nedeniyle bir hata yapılmış olduğunu kabul etsek bile bu 
kez de problemli bir şahsa güvenip nasıl çalışma guruplarında görev verildiği sorusunu 
karşılamamaktadır. Bu soru cevapsız kalmaktadır. Bu sorular ve çelişkiler dijitallerin komplo 
amaçla hazırlandığının bir başka göstergesidir. İlaveten müvekkilim Nadir Hakan Eraydın’ın 
2007 yılına kadar hiçbir resmi belgede yer almayan burada diplomaları dahil Sayın Mahkemeye 
sunulmuştur. Nadir ön adının 2002-2003 yıllarında ait olduğu iddia edilen sözde darbe 
planlarında yer alması, bu dijital kayıtların gene 2007 yılından sonra üretildiğinin 
göstergelerinden biridir. Sayın Başkan davanın tek tutuklu astsubay sanığı olan Bülent Akalın, 
bu müvekkil aleyhine olan tek delil yeniden yapılandırma faaliyetleri konulu bir dijital kayıtta 
isminin yazılı olmasıyla sınırlıdır. Bunu sorguda anlattık tekrar uzun uzadıya girmeyeceğim. 
Ancak yeniden yapılandırma faaliyetleri konulu dijital kayıtta sözde darbe planlarına yapılan bir 
atıf veya sözde darbe planları kapsamında bir görevlendirme mevcut değildir. İddia edilen dijital 
kaydın huzurda görülen dava konusu edilen sözde eylem ve ilişkiler ile hiçbir illiyet bağı mevcut 
değildir. Ekim 2002 tarihli olduğu iddia edilen dijital kaydın tarihsel olarak sözde darbe planları 
ve darbe yapılacağı iddia edilen hükümet ile hiçbir ilişkisi yoktur. Çünkü bu tarihte o hükümette 
darbe yapılacağı iddia edilen hükümette daha ortada yoktur. Tutukluluk haline değinilen 
müvekkilin bütün belgelerini sunduğumuz otistik çocuğunun yaşadığı telafisi imkansız zararlara 
ilişkin raporları Sayın Mahkemeye sunduk. Müvekkilin adı geçen belgeyi hazırladığı, aynı 
belgede adı geçen diğer sanıklar hakkında hiçbir tedbir mevcut değildir. Üzerinde sözde darbe 
planlarıyla ilgili bir kayıt bulunmayan belgenin niteliği gereği müvekkile atılı suçlamanın hukuki 
vasfının değişeceği açıktır. Ayrıca bu saydığımız nedenlerle müvekkil hakkındaki iddianamenin 
de ayrılmasını talep ediyoruz. Sayın Başkan, Sayın Heyet müvekkillerim Derya Günergin ve 
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Hakan Mehmet Köktürk sözde darbe planlarından önceki bir tarih olan 02.01.2003 tarihinde 
oluşturulduğu iddia edilen angajman kuralları çalışma gurubu isimli dijital kayıtlarda adının 
geçmesi nedeniyle gene 7 ayı aşkın tutukludur. Ancak müvekkiller 02.01.2003 tarihinde 
oluşturulduğu iddia edilen angajman kuralları çalışma gurubu isimli dijital kayıtların hazırlandığı 
çalışmamın yapıldığı iddia edilen 02.01.2003 tarihinde ve kaydın yapıldığı saat ve dakikada 
müvekkillerimin denizaltı gemisinde ve manevrada olduğuna ilişkin uluslararası hukukta da delil 
niteliği olan jurnal kayıtları Sayın Mahkemenize sunulmuştur. Sonuç olarak müvekkillerimiz 
sözde darbe planlarıyla ilişkilendirmek madden ve fiziken de mümkün değildir. İddianamede suç 
tarihi olarak 2002-2003 yılları ve suç yeri olarak İstanbul, Eskişehir, Gölcük tanımlanmıştır. 
İddianamede yurtdışında icra edilmiş bir eyleme ilişkin iddia dahi mevcut değildir. Ancak ne 
acıdır ki müvekkilim Mehmet Örgen 2001-2005 yılları arasında yurtdışında sürekli, atamalı 
olarak ailesiyle birlikte bulunması nedeniyle atılı suçlarla ilişkilendirilemeyeceğine ilişkin resmi 
pasaport kayıtlarını ve o tarihlerde belgelerin hazırlandığı tarihlerde Türkiye’ye hiçbir girişinin 
olmadığına ilişkin resmi pasaport kayıtlarını Sayın Mahkemeye ve soruşturmada, ifadesinde 
savcılığa sunmuştur. İddianamede yer alan eylem ve tarihler ile müvekkilimin fiziken bulunduğu 
yer ve tarihler arasında hiçbir ilişki mevcut değildir. Efendim ben diğer talepler açısından da 
zaman sınırlaması nedeniyle çok kısa olarak birkaç genel konuya da bahsetmek istiyorum.” 
 Mahkeme Başkanı:“Burada CD doldu herhalde kayıt yapmayabilir ara verelim. Ara 
vereceğiz.” 
 Duruşmaya kısa bir ara verildi.  

Duruşmaya kaldığı yerden devam olundu. 
Mahkeme Başkanı:“Sonradan duruşmaya katılanları öğleden sonra bildirmiştik. Ancak bir 

kısım sanıklar müdafileri daha bu arada duruşmaya katılmış. Avukatlar İlkay Sezer, Erdem 
Nacak, Alp Çakmut, Hakan Tunçkol, Tamer Öner, Uğur Soyaner ile sabah yine rahatsızlıkları 
sebebi ile duruşmaya katılamayan tutuklu sanık Ali Deniz Kutluk ile tutuksuz sanıklardan Namık 
Sevinç’in de duruşmaya katıldıkları bildirildi. Devam ediyoruz. Sıraya göre mikrofonları açalım.” 

Bir kısım sanıklar müdafii Av. Kemal Yener Saraçoğlu. 
Mahkeme Başkanı:“Evet siz tamamlamamıştınız sözünüzü.” 
Bir kısım sanıklar müdafii Av. Kemal Yener Saraçoğlu:“Evet.” 
Mahkeme Başkanı:“Buyurun.” 
Bir kısım sanıklar müdafii Av. Kemal Yener Saraçoğlu:“CD’de kayılmadıysa tekrar baştan 

alayım Sayın Başkan?” 
Mahkeme Başkanı:“Son yarım saat kaydedilmemiş oradan başlayalım. Teknisyen bir 

sorun bildirmedi. Kayıt yapılmış devam edebilirsiniz.” 
Bir kısım sanıklar müdafii Av. Kemal Yener Saraçoğlu:“Sayın Başkanım, Sayın Heyet tabi 

İddia Makamı ve sanıklar da dahil olmak üzere ben burada tabi hamasi laflara girmeden tespit 
ettiğim maddi çapraşıklıkları ve dijital kayıtların sahte olduğuna ilişkin tespitlerimi Sayın 
Mahkemeye sunmaya çalıştım. Bu bir kısım sanıklara veya bir kısım müdafii arkadaşlarımıza 
monotonluktan bu hamasi sözlere girmememden dolayı sıkıcı gelmiş olabilir. Ancak bizim 
müdafilik görevimizin ötesinde biz sanıklar ile özellikle tutuklu sanıklarla cezaevinde yaptığımız 
görüşmeler ve aileleri ile yaptığımız görüşmelerden onların nitelikleri itibari ile şimdiye kadar 
böyle trafik cezası bile almamış bu sanıların konumları itibari ile çok büyük travma yaşadığını 
içimizde hissediyoruz. Arz etmeye çalıştığım gibi bu müdafilik görevinin ötesinde artık bizim için 
bir vicdani görev oldu. Bu nedenle bu tespitlerimi ben her defasında kim sıkılırsa sıkılsın burada 
Sayın Mahkemeye sunmaya devam edeceğim ve bu tespitlerim ile eninde sonunda Sayın 
Mahkemeden müvekkillerimin tahliyesini alacağım. Buna eminim. Çünkü onların suçsuzluğuna 
adım kadar eminim. Efendim sonuç olarak taleplerim arasında saydığım savunma delillerinin 
toplanmasına artık bu çok önemli delillerdir. Bunların toplanmasına ve müvekkillerimin bihakkın 
tahliyesine, özellikle de bu yargı paketinde çok üzerinde duruldu. Adli kontrol tedbirleri, adli 



T.C. İSTANBUL 10.AĞIR CEZA MAHKEMESİ ( CMK 250 MADDESİ İLE YETKİLİ ) CELSE TARİHİ 
19.01.2012 ESAS NO: 2010/283 CELSE NO:75 Sayfa:49 

 

 49 

kontrol tedbirleri 2005 yılından itibaren CMK’nın ruhuna girmiştir. Tutukluluk istisnai bir tedbirdir. 
Bu nedenle müvekkillerimin tahliyesine veya Sayın Mahkemenin kanaat göstereceği bir adli 
kontrol tedbiri uygulanmak sureti ile tahliyesine karar verilmesini talep ediyorum. Sayın 
Mahkemeye saygılar sunuyorum.” 

Sanıklar Turgay Erdağ, Mücahit Erakyol, Ergün Balaban, Cemalettin Bozdağ, Levent 
Çehreli, Onur Uluocak, Servet Bilgin, Refik Levent Tezcan, Mehmet Örgen, Ayhan Üstbaş, Rafet 
Oktar, Serdar Okan Kırçiçek, Murat Saka, Kadri Sonay Akpolat, Bahadır Mustafa Kayalı, Derya 
Ön, Kemalettin Yakar, Ender Güngör, Bülent Akalın, İbrahim Özdem Koçer müdafii Av. İhsan 
Nuri Tezel:“Efendim müvekkillerim sözde balyoz darbe planı çerçevesinde teşebbüs edildiği 
iddia olunan siyasi iktidara yönelik darbeye zemin hazırlamak amacı ile hazırlanan sözde suga 
harekat planı kapsamında görev almak sureti ile müsnet suçu işlediklerinden dolayı haklarında 
dava açılmıştır. Bir kısım müvekkilim ilk balyoz 1 davası esnasında, bir kısmı ise yine 
kamuoyunda balyoz 2 ve 3 olarak adlandırılan soruşturmalar esnasında dosyadaki delil durumu, 
sanıkların üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren 
olguların bulunması, atılı suçun CMK 100/3 maddesinde belirtilen suçlardan olması, sanıkların 
rütbe ve görevleri itibari ile delilleri karartma ve tanıkları etkileme şüphesinin varlığı bulunduğu, 
belirtilen bu nedenlerle adli kontrol hükümleri yetersiz kalacağı sebepleri ile haklarında tutuklama 
kararı verilmiştir. Tutuklamanın ön şartı kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların 
olması olduğuna göre tahliye talebinde ister istemez biz de her ne kadar savunma kapsamında 
olduğu değerlendirilse de müvekkillerime isnat olunan eylemin kanıtı olarak sunulan delilleri 
tartışmak zorunda kalıyoruz. Müvekkillerim hakkında iddianın kanıtı olarak iddianamelerde İddia 
Makamı tarafından Mehmet Baransu tarafından getirilen 19 CD içerisindeki 11 ve 17 ile 
numaralandırılmış 2 adet CD içerisindeki dijital kayıtlar, Donma Komutanlığı İstihbarat Şube 
Müdürlüğünden ele geçirildiği iddia edilen 5 ile numaralandırılmış hard diskin içinden çıktığı iddia 
edilen dijital kayıtlar ve Eskişehir’de Hakan Büyük’ün ev aramasında ele geçirildiği iddia edilen, 
flash belleğin içinden çıktığı iddia edilen dijital kayıtlar. Evet görüldüğü üzere dava dosyasında 
İddia Makamı tarafından müvekkillerim hakkında dijital kayıtlar dışında herhangi bir başkaca 
hiçbir kanıt gösterilmemiştir. Peki bu dijital kayıtların ispat açısından ne kadar sağlıklı olup 
olmadığı konusunda dava dosyasında mevcut bilirkişi raporları ne demektedir? 5 nolu hard diske 
ilişkin dava dosyasında tek bir bilirkişi raporu vardır. O da Donanma Komutanlığı Askeri 
Savcılığının aldığı bir bilirkişi raporu. Bu bilirkişi raporunda da bu 5 nolu hard diskte suç unsuru 
bulunduğu veya müsnet suçun kanıtı olarak söylendiği iddia edilen dijital kayıtların tamamının 
sistem, tarih ve saat bilgileri değiştirilmiş başka bir bilgisayardan 5 nolu hard diske yüklendiği ve 
bu dijital kayıtların manipülatif ve gerçekdışı olduğu tespiti yapılmıştır. Bu tespit yapılırken de 
özellikle bu hard diskin Nisan 2008 tarihinde kurulan bir bilgisayara takıldığı ve 29 Temmuz 
2009’da da bu bilgisayardan, kullanımdan kaldırıldığı yani bütün dosyaların bu 2 tarih arasında 
oluşturulması gerektiği halde bu belgelerin manipülatif olarak 2004 yılında bu hard diske 
yüklenmiş olmasının, bu hard disk içerisindeki suç unsuru taşıyan dijital belgelerin tamamının 
manipülatif olduğu tespitini yapmıştır. Yine Hakan Büyük’ten elde edildiği iddia edilen flash 
bellek için ise henüz bir bilirkişi raporu yoktur. Ancak Sayın Meslektaşım Celal Ülgen’in aldığı bir 
uzman görüşü mevcut olup, bu uzman görüşünde bu flash bellek içerisindeki dijital verilerin ve 
üst verilerinin, dijital veri ve üst verilerinin manipülatif olduğu ve güvenilir olmadığı, delil olarak 
kullanılamayacağı tespiti yapılmıştır. Kaldı ki 2003 yılında oluşturulduğu ve son kez kaydedildiği 
iddia edilen bu dijital veri üst veri yollarına göre bu dijital kayıt içerisinde 2005 yılının kanun 
metni ve kanun numarası ve tarihi ile bulunmuş olmasının bu flash bellek içerisindeki dijital 
verinin üst verilerinin değiştirildiğinin açık kanıtıdır. Tartışmaya bırakmayacak şekilde bu husus 
da açıklığa kavuşmuştur. Geriye ne kalıyor? 11 ve 17 nolu CD’lerdeki dijital kayıtlar. Bu konuda 
da dava dosyasında birden fazla, Sayın Mahkememizin de ifade ettiği gibi birden fazla bilirkişi 
raporu vardır. Ancak bu bilirkişi raporlarının hiçbirinde bu dijital kayıtların üst veri yollarının 
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gerçek olduğunu söylemek mümkün değildir tespiti yapılmıştır bilirkişi raporlarının tamamında. 
Birinci Tübitak bilirkişi raporu sadece üst veri yollarının tespitinden ibarettir ki bu husus ikinci 
Tübitak raporunda da teyit edilmiş. Bunların gerçek olmadığı, sadece bir tespitten ibaret olduğu 
ifade edilmiştir. Bu ikinci Tübitak raporu ki bu rapor tamamen Sayın Mahkemeniz tarafından 
farklı ve İddia Makamı tarafından farklı ve yanlış algılanmak sureti ile bu davaların ana kanıtı 
olarak kullanılmaktadır. Ancak bu rapora baktığımızda bu raporun cevap ikisinde bu CD’lerdeki 
dosyaların son kullanıcı, dökümanların oluşturulduğu tarih, saat bilgisi, dökümanlar üzerinde 
işlem yapan son yazar bilgisi, en son kaydedilme zamanı, kaç işlem yapıldığı gibi üst verilerde 
değişiklik teknik olarak mümkündür. İlgili CD’lerde bu değişikliğin yapılması mümkün olmakla 
beraber yapılıp yapılmadığının tespit edilebilmesi için cevap birdeki gerçekliği destekleyici 
unsurlardan elde edilenler bir bütün halinde incelenmelidir denmiş. Cevap birdeki destekleyici 
unsurlar içerisinde de CD ve içeriklerin hazırlandığı kaynak sistem, yani bilgisayar iddia edilen 
tarihte ilgili kişilerin kullandığı her türlü bilgi depolama medyası, usb belek, CD, harici bellek, cep 
telefonu gibi. CD medyasının fiziksel özellikleri, el yazısı, parmak izi, seri numarası gibi. İddia 
edilen tarihlerde ilgili kişilerin iletişim kayıtları, bilgisayarları gören güvenlik kamera kayıtları, bina 
giriş çıkış kayıtları gibi ve daha sayıyor. Destekleyici unsurlar ile birlikte değerlendirilmesi halinde 
ancak bu üst veri yollarının gerçekliğinden bahsedilebileceği belirtilmiş. Yine cevap ikide 
bilgisayar ortamında üst verilerin değişiklik yapılmış, dökümanların CD’ye aktarılması 
durumunda sadece ilgili CD incelenerek anlaşılabilmesi de mümkün değildir denmiştir. Yani 11 
ve 17 nolu CD’lerin içerisindeki dijital verilerin ve bu dijital verilere ait üst veri bilgilerinin gerçek 
olup olmadığı, yani en azından gerçek olup olmadığı konusunda bir şey söylemek mümkün 
değildir denmiştir. Peki bu diğer destekleyici unsurlardan herhangi bir tespit yapılabilmiştir bu 
dijital üst veri yollarını destekleyen? Hayır. Peki bu üst verilerin gerçeklerini belirlemek için bu 
destekleyici unsurlarda gerçek olduğuna ilişkin hiçbir kayıt elde edilememişken aksine kayıt elde 
edilmiş midir? Evet. Bu CD’lerin yazıldığı iddia edilen 1. Ordu Komutanlığı Harekat Başkanlığının 
tüm bilgisayarları incelenmiş ve bu bilgisayarlarda bu dijital verilerin hiçbir izine rastlanmamıştır. 
1. Ordu Komutanlığı Askeri Savcılığının bu bilirkişi raporu da dosyada mevcuttur. Peki bu CD ve 
döküman, flash bellek veya hard disk içerisinden çıkan dijital verileri dış dünyada destekleyecek 
mahiyette veya dış dünyaya yansımış izleri, belirtileri, eylemleri mevcut mudur? İddia Makamı 
tarafından bu dijital verilerin dış dünyaya yansımış kanıtı olarak sunulan tek şey 05-07 Mart 
2003 tarihinde gerçekleştirilen 1. Ordu Komutanlığı plan seminerinde Emekli Orgeneral Çetin 
Doğan’ın yaptığı konuşmalarda geçen bazı ifadelerin balyoz darbe planı içerisinde geçen bazı 
ifadeler ile benzer olması gösterilmiştir. Bunun dışında dosyada başka hiçbir kanıt 
gösterilmemiştir. Ancak aynı dökümanların içerikleri burada daha önce yapılan savunmalarda da 
açık olarak ifade edildiği gibi 2003 yılında yapıldığı, oluşturulduğu, son kez kaydedildiği iddia 
edilen dijital verilerin içeriklerine baktığınızda 2005 yıllarına, 2004 yıllarına, 2007 yıllarına, 2008 
yıllarına ait ve o yıllara ait olduğu kesin olan bilgiler mevcut olup bu da bu dijital verilerin üst veri 
yollarının değiştirildiğinin açık kanıtlarıdır. Görüldüğü üzere dava dosyasında müvekkillerim 
aleyhine delil olarak sunulan sadece dijital veri ve o verilerin üst veri yolları gösterilirken bunların 
gerçek olmadığı, en azından gerçek olduğunu söylemenin mümkün olmadığı dosyada yüzlerce 
kanıtla ispatlanmış durumdadır. Bu durumda müvekkillerimin tutuklanmasını gerektirecek 
mahiyette dava dosyasında kuvvetli suç şüphesini gösteren hiçbir delil yoktur, hiçbir delil yoktur. 
Kaldı ki her ne kadar tutuklu 20 müvekkilim varsa da bunların hepsi aynı dijital veriler ile ya da 
benzer dijital verilerde isimleri geçtiği veya üst veri yollarında isimleri geçtiği için burada sanıktır 
ve aleyhlerine sadece bunlar kanıt olarak gösterilmiştir. Ancak bir kısmında, bir kısım 
müvekkillerim örneğin işte Mehmet Örgen 2000, 2001-2005 yılları arasında 4 sene yurtdışında 
olmasına rağmen Deniz Kuvvetleri Komutanlığının kurumsal bilgisayarında 2003 yılında dijital 
veri hazırlamakla suçlanmakta. Derya Ön bugün savunmasını yaptı. Dijital veride, Aksaz’da 
toplantı yaptığı iddia edilen tarihte yurtdışında gemi ile seyirde olduğu ispatlanmış durumda. 
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Ender Güngör hiçbir listede adı yok, hiçbir yerde adı yok. Eylem ile ilgisi kurulamadığı için İddia 
Makamı tarafından iddianamede sadece bu verileri bilgisayarında iki dijital veriyi saklamakla 
suçlanmakta. Kadri Sonay Akpolat üst veri yollarında ismi geçmediği halde Sonay Polat kullanıcı 
adının kendisinin ismine benzediği iddia edilerek suçlanmakta. Kaldı ki arz ettiğim gibi ne bu üst 
veri yolları, ne de bu dijital verilerin içerikleri gerçeği yansıtmadığı ya da gerçeği yansıttığına 
ilişkin hiçbir kanıtın olmadığı açık olarak ortada. Ben diğer müvekkillerimin tek tek durumlarına 
girmek istemiyorum. Tüm bu açıkladığım delil durumu karşısında müvekkillerimin daha fazla 
tutuklu kalması ileride telafisi mümkün olmayan zararlar doğuracaktır. Bu bahisle 
müvekkillerimin bihakkın tahliyelerine karar verilmesini talep ediyorum.” 

Sanıklar Ali Semih Çetin, Ramazan Cem Gürdeniz, Cem Aziz Çakmak, Soner Polat, 
Taner Gül, Bora Serdar, Yaşar Barbaros Büyüksağnak, Mustafa Yuvanç, Utku Arslan, Faruk 
Doğan, Kıvanç Kırmacı, Fatih Uluç Yeğin, Ercan İrençin, Harun Özdemir, Hasan Gülkaya 
müdafii Av. Şule Nazlıoğlu Erol:“Daha önceki savunmamda da belirtmiştim. Bu davada ismi 
geçen Kamu Güvenliği Müsteşar Yardımcısı Kudret Bülbül’ün ismi basında geçince Devlet 
Bakanı Hüseyin Çelik onların isimleri orada geçiyor diye gıyabında birileri isimlerini yazdıysa 
bundan sorumlu olabilirler mi, bunların hepsi içeri mi atılsaydı, Bülbül ile görüştüm diyor ki; ben 
tekzip ettim. Bu işlerle uzaktan yakından ilgili olduğum konusunda bir şey bulunursa görevimden 
istifa ederim dedi diyor. Bu davada yargılanan müvekkillerim ve sanıkların hemen hepsi tekzip 
yapıp, davalar açıp kazanmışlardır ve üstelik müvekkillerim ve sanıkların hepsi suçlamayı 
reddetmekle kalmamış, somut delillerle yer, zaman, isim, rütbe hatalarını ortaya çıkartmışlardır. 
Gelinen noktada 1. iddianamenin dayandığı 11 nolu CD çökmüştür. Gölcük’te bulunan 5 nolu 
hard disk delil olarak dayanılan, çökmüştür. Eskişehir’deki flash bellek tümü ile çökmüştür. Zaten 
bunların çıkmasının sebebi de 1. balyoz iddianamesinde ortaya çıkan çarpıklıklar sebebi ile 
acaba düzeltebilir miyiz düşüncesiyle çetenin ortaya attığı diğer delillerdi ama orada da gördük ki 
somut deliller ortaya çıkınca bunların hepsi tamamen çöktü. Eğer bu nereden geldiği belli 
olmayan CD’leri esas alarak somut delillere dayalı olarak yapılan bunca savunmayı bir kenara 
iterseniz, bu takdirde de 2006, 2007, 2008 ve 2009 senesine ait mekan, zaman, isim, rütbe 
bilgilerinin 2002-2003 senesinde hazırlandığı iddia edilen sahte suga, balyoz, oraj, planlarına 
nasıl girmiş olabileceğine dair sağlam gerekçe oluşturmanız gerekiyor. İddianame doğru 
hazırlanmamıştır ama kabul edildikten sonra hala iddianame üzerinde konuşmayın diyorsunuz. 
Ancak bu kadar insanın bugün bu durumda yani hala tahliye edilmemelerinin, hala beraat kararı 
almamalarının sebebi bu iddianame değil midir? Daha sorgular başlamadan bu iddianameye 
dayalı Gölcük’te bulunanlar da gerekçe yapılarak tutuklama kararı vermediniz mi? Adil 
yargılanma kuralları kabul edilmişse uygulamanın da bu doğrultuda olması gerekemez miydi? 
Bu davada delilleri saklayan ve karartan, bunu da iddianamede tersine yazarak kasıtlı hareket 
ettiğini açıkça anladığımız savcılar hakkında şikayet dilekçesi verilmesine rağmen bu güne 
kadar haklarında ne yapılmıştır? Her sanık ifadesi yeni ve ayrı yalanı ortaya çıkarmasına 
rağmen söz konusu sahte belgenin hazırlandığı tarihte başka bir yerde olduklarını saat ve 
dakikasına kadar ispat eden sanıklara hala siz bu kişileri tanıyor musunuz sorusunu 
soruyorsanız bu noktada çok ciddi bir sıkıntı var demektir. HSYK’nın tebliğleri sizi ilgilendirmiyor. 
Kanunda açıkça yazmasına rağmen hala usul düzenlemelerine uyulmuyor. Başbakan, 
Cumhurbaşkanı konuşuyor. Bunlar da sizi ilgilendirmiyor. Size artık neden Anayasanın 90. 
maddesini uygulamıyorsunuz demiyorum, size artık kuvvetli suç şüphesi kalmadı demiyorum. 
Size artık müvekkillere ait somut yazılı delilleri soruşturmada, kovuşturmada sundum. Neden 
değerlendirmiyorsunuz, bunlar neden iddianameye girmedi demiyorum. Size bu güne kadar o 
kadar çok şey anlattık ki bizi sadece dinliyorsunuz. Sabırla dinlemeniz adil yargılama şartlarını 
yerine getiriyorsunuz anlamına gelmiyor. Haklarında hiçbir delil olmadan müvekkillerim ve diğer 
sanıklar hala tutukluysa bana ne kadar gerekçe yazarsanız yazın inandıramazsınız. Nasıl birden 
bire, aniden, hiçbir sebep yokken tüm sanıkları tutukladıysanız yine aniden müvekkilleri ve 
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sanıkları serbest bıraktığınızda yargılama var, bizi duyuyorlar inancını tekrar yeşerteceğim. 
Hiçbir müvekkilim hakkında tahliye talebinde bulunmuyorum.” 

Sanıklar Ahmet Dikmen, Aşkın Öztürk, Doğan Uysal, Erdinç Altıner, Fikret Güneş, Hasan 
Hoşgit, Haydar Mücahit Şişlioğlu, Hannan Şayan, Hüseyin Hoşgit, İsmail Taylan, Mehmet 
Baybars Küçükatay, Murat Özenalp, Onur Ululocak, Ökkeş Alp Kırıkkanat, Yavuz Kılıç müdafii 
Av. Nevzat Güleşen. 

Mahkeme Başkanı:”Şimdi Hasan Hoşgit ve Hüseyin Hoşgit sizin müdafiliğinize itiraz 
etmediklerine göre bu ilişki kurulmuştur. Dilekçenizde belirtmiştiniz onu da.” 

Sanıklar Ahmet Dikmen, Aşkın Öztürk, Doğan Uysal, Erdinç Altıner, Fikret Güneş, Hasan 
Hoşgit, Haydar Mücahit Şişlioğlu, Hannan Şayan, Hüseyin Hoşgit, İsmail Taylan, Mehmet 
Baybars Küçükatay, Murat Özenalp, Onur Ululocak, Ökkeş Alp Kırıkkanat, Yavuz Kılıç müdafii 
Av. Nevzat Güleşen:“Evet efendim.” 

Mahkeme Başkanı:”Sormaya gerek yok. Ceza dairelerinin ve genel kurulun uygulaması 
sanık ve müdafii aynı ortamda bulunur ve itiraz etmezlerse müdafii olarak temsil edebilir 
yönündedir. Buyurun devam edebilirsiniz.” 

Sanıklar Ahmet Dikmen, Aşkın Öztürk, Doğan Uysal, Erdinç Altıner, Fikret Güneş, Hasan 
Hoşgit, Haydar Mücahit Şişlioğlu, Hannan Şayan, Hüseyin Hoşgit, İsmail Taylan, Mehmet 
Baybars Küçükatay, Murat Özenalp, Onur Ululocak, Ökkeş Alp Kırıkkanat, Yavuz Kılıç müdafii 
Av. Nevzat Güleşen:“Başkanım 9 sayfalık dilekçemi hemen okumuşsunuz, anlamışsınız. Çok 
teşekkür ediyorum.” 

Mahkeme Başkanı:“Buyurun.” 
Sanıklar Ahmet Dikmen, Aşkın Öztürk, Doğan Uysal, Erdinç Altıner, Fikret Güneş, Hasan 

Hoşgit, Haydar Mücahit Şişlioğlu, Hannan Şayan, Hüseyin Hoşgit, İsmail Taylan, Mehmet 
Baybars Küçükatay, Murat Özenalp, Onur Ululocak, Ökkeş Alp Kırıkkanat, Yavuz Kılıç müdafii 
Av. Nevzat Güleşen:“Efendim ben size bugün sunmuş olduğum 9 sayfa ve bir tane ekten oluşan 
dilekçemde taleplerimi sıraladım. Uzun uzun burada konuşmayacağım. Siz de zaten okumuş ve 
anlamışsınız. Ancak dile getirmek istediğim bir iki hususu özellikle arz etmek istiyorum. 
Bunlardan birincisi müvekkillerimden Doğan Uysal ve Yavuz Kılıç duruşmalardan vareste 
tutuldu. Özellikle Yavuz Kılıç dün vareste tutuldu. Roma’daki Nato Savunma Kolejindeki 
görevine döndü. 6 Şubat’ta da diplomasını alıp gelecek. Kendisinin vareste tutulmasını son 
derece makul ve adil bir karar olarak değerlendiriyorum ve Sayın Heyetinize özellikle bu konuda 
şükranlarımı arz ediyorum. Bugün Hannan Şayan’ın sorgu ve savunması gerçekleşti. Hannan 
Şayan da Brüksel’de biliyorsunuz görev yapıyor, Nato’da ülkemizi temsil ediyor. Kendisi 
hakkında da duruşmalardan bağışık tutulması talebimi yineliyorum. Diğer müvekkillerimin özel 
durumlarını tek tek Sayın Başkan sıraladım. Ancak Hasan Hoşgit ve Hüseyin Hoşgit ile ilgili 
özellikle söylemek istediğim birkaç husus var. Hasan ve Hüseyin Hoşgit 61 yaşını bitirdi 62 
yaşına girdiler. Ağır şeker hastaları ve onların tutukluluk durumunu şu anda çok ciddi bir eziyet 
ve zulüm haline dönüştü. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Hüseyin Hoşgit’in kayınpederi vefat 
etti ve yaşadığımız birtakım olumsuzluklar sonrasında da kendi isteği ile izninden feragat etti. 
İznini yüzde 45 seviyesinde kullandı ve döndü. Takdir edersiniz ki delilleri karartma ya da kaçma 
gibi bir niyeti olsa 48 saatlik izninden bile feragat edip buraya gelmezdi. Gerek hukuki nedenler, 
gerek maddi nedenler ama daha da önemlisi insani ve vicdani nedenlerle Hasan ve Hüseyin 
Hoşgit’in bihakkın tahliyelerine karar verilmesini talep ediyorum. Tutukluluk süreleri yaklaşık 1 
yıla yaklaşmıştır. Tutuklu kaldıkları sürenin de gözönüne alınmasını arz ediyorum. Ahmet 
Dikmen ile ilgili özel olarak bir talebim olacak. Bu davada biliyorsunuz iddianameye ve ek delil 
klasörlerine birçok eleştiriler getirildi. Ancak ilk kez belki de Sayın Savcılığa teşekkür edeceğim 
bir husus ortaya çıktı. Ahmet Dikmen kendi savunmasını yaparken hatırlayacaksınız çok naif bir 
şekilde basit bir soru sormuştu. Demişti ki; ben yurtdışında, Azerbaycan’da olduğum halde 
benim yarattığım iddia edilen dokümanın aynısı daha önceki bir tarihte aysirin adlı bir kullanıcı 
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tarafından yaratılmış. Ben Azerbaycan’da olduğum halde benden şüpheleniyorsunuz da o şahsı 
neden araştırmıyorsunuz demişti. Savcılık gerçekten araştırmış bunu. Biz bunu balyoz 3 delil 
klasörlerinde bulduk. Balyoz 3’ün 1/A nolu delil klasörüne gidip baktığımızda 84. sayfanın, dizi 
443’te Savcılığın 19 Temmuz 2011 tarihinde böyle bir yazıyı Deniz Kuvvetleri Komutanlığına 
gönderdiğini görüyoruz. Ancak Deniz Kuvvetleri Komutanlığının buna vermiş olduğu cevap yok. 
Bu cevabın ısrarla talep edilmesine ve yazılı dilekçemde sormuş olduğum şekilde sorulmasını 
bir kez daha talep ediyorum. Onur Uluocak ile ilgili bir talebim olacak. Onur Uluocak bildiğiniz 
gibi bir askeri hakim. Deniz Kuvvetleri Komutanlığında çalışan adli müşavir. Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı bünyesinde çalışan askeri hakimlerin, mevzuat çalışma grubunu oluşturduğu iddia 
edilen askeri hakimlerin tamamı tutuksuz yargılanıyorlar ve duruşmalardan bağışık tutuldular. 
Eğer Onur Uluocak da o mevzuat çalışma grubunun içindeyse onun neden tutuklu yargılandığını 
anlayamıyoruz. Onur Uluocak’ın bir özel durumu daha var, kişisel bir durumu. Eşi bir bilim 
insanı, bir onkoloji hastanesinde çalışıyor ve sık nöbetleri geliyor, nöbet tutuyor. Küçük çocukları 
yalnız kalıyorlar. Daha şimdiden yargı makamlarına, hayata, insanlara karşı bir korku içinde 
büyüyorlar. Bu haksızlığın da bir an önce giderilmesini özellikle talep ediyorum. Sayın Başkanım 
detaylı olarak Mücahit Şişlioğlu, Fikret Güneş ve İsmail Taylan hakkındaki tahliye gerekçelerimi 
sizlere arz ettim. Yine Murat Özenalp hakkındaki tahliye gerekçelerimi size arz ettim ve daha 
önce sorgu ve savunması esnasında Baybars Küçükatay hakkında da size demiştim ki; bu 
dosyada durumu en travmatik olan sanıklardan birisi bence Baybars Küçükatay’dır. 
Görmüştünüz çok ciddi bir sıkıntı var onun durumunda. EGAYDAAK çalışma gruplarının 
hiçbirisinde yok, hiçbir çalışma tutanağını imzalamamış, sahtecilik son derece bariz bir şekilde 
ortaya çıktı. Kendisinin bihakkın tahliyesini talep ediyorum. Dilekçemin 8. sayfasında sanıklara 
yönelik genel taleplerinden bahsettim. Bununla zaten ilgilendiğinizi biliyorum onun için 
uzatmadan geçiyorum. Dosyaya yönelik bir takım taleplerim var. Sayın Başkanım bu davada 
avukat olmaktan çok sanki bir dedektif gibi davranmak zorunda hissettik kendimizi. Hep birtakım 
katakulliler aramak zorunda kaldık. Şimdi 8. sayfadaki 3 nolu paragrafa bakacak olursanız bu 
dosyada ek delil klasörlerinde 24584 sayfa var. Ancak dizin numaralarını topladığımız zaman 
24710 sayfa olması gerekiyor. Yani ek delil klasörlerinde 126 sayfa eksik. Bu 126 sayfa 
sanıklardan ve müdafilerinden gizlenmeye çalışılan bir şeyler midir bunu merak ediyorum. Bazı 
klasörlerde, örneğin 60 nolu klasörde tam 65 tane sayfa eksik. Bu sayfalar nerededir bunu 
öğrenmek istiyoruz. Yazılı dilekçemde belirtmemiş olduğum.” 

Mahkeme Başkanı:“Taranan belgeleri size tarayıp verdik. O eksik olan yerlerin arasına 
tutanaklar kondu. Onlar taranmış mı size verirken? Onlar yok değil mi taramada?” 

Sanıklar Ahmet Dikmen, Aşkın Öztürk, Doğan Uysal, Erdinç Altıner, Fikret Güneş, Hasan 
Hoşgit, Haydar Mücahit Şişlioğlu, Hannan Şayan, Hüseyin Hoşgit, İsmail Taylan, Mehmet 
Baybars Küçükatay, Murat Özenalp, Onur Ululocak, Ökkeş Alp Kırıkkanat, Yavuz Kılıç müdafii 
Av. Nevzat Güleşen:“Şöyle.” 

Mahkeme Başkanı:“O eksik sayfalar ile ilgili bizim hem davayı açan Cumhuriyet 
Savcısının katibi ile bizim Mahkeme katibinin ortak tuttukları tutanaklar var. Numaralandırmayı 
Cumhuriyet Savcılığı yapmış. Bize numaralandırılmış halde geldi. Orada örneğin 235’ten 255’e 
geçiyor. O şekilde tutanaklar tutulmuş aralarda.” 

Sanıklar Ahmet Dikmen, Aşkın Öztürk, Doğan Uysal, Erdinç Altıner, Fikret Güneş, Hasan 
Hoşgit, Haydar Mücahit Şişlioğlu, Hannan Şayan, Hüseyin Hoşgit, İsmail Taylan, Mehmet 
Baybars Küçükatay, Murat Özenalp, Onur Ululocak, Ökkeş Alp Kırıkkanat, Yavuz Kılıç müdafii 
Av. Nevzat Güleşen:“Hayır efendim. Benim özellikle arz etmek istediğim şuydu Sayın Başkanım. 
Bazı klasörler örneğin dizin numarası 6’dan başlıyor. Yani 1, 2, 3, 4, 5 diye gitmesi gerekirken bir 
anda 6’ya atlıyor. Dosyadaki en son sayfa 6’dan başlıyor. Burada bir şey var. Bizden gizlenmek 
isteyen sanki bir şey var. Bu konunun lütfen araştırılmasını, Savcılık Makamı da bize maddi 
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gerçeğin peşinde olduğunu söylemişti. Onların da bunu bir görev olarak addetmelerini arz 
ediyorum.” 

Mahkeme Başkanı:“Burada göstermişsiniz tabloda.” 
Sanıklar Ahmet Dikmen, Aşkın Öztürk, Doğan Uysal, Erdinç Altıner, Fikret Güneş, Hasan 

Hoşgit, Haydar Mücahit Şişlioğlu, Hannan Şayan, Hüseyin Hoşgit, İsmail Taylan, Mehmet 
Baybars Küçükatay, Murat Özenalp, Onur Ululocak, Ökkeş Alp Kırıkkanat, Yavuz Kılıç müdafii 
Av. Nevzat Güleşen:“Evet efendim.” 

Mahkeme Başkanı:“Oraya tekrar bakarız. Yani o sayfa eksikleri numaralandırma hatası 
mıdır, yoksa hiçbir şekilde sizden bir delil gizleme olamaz mümkün değil. Bize ne geldiyse biz 
onları size tarayarak verdik.” 

Sanıklar Ahmet Dikmen, Aşkın Öztürk, Doğan Uysal, Erdinç Altıner, Fikret Güneş, Hasan 
Hoşgit, Haydar Mücahit Şişlioğlu, Hannan Şayan, Hüseyin Hoşgit, İsmail Taylan, Mehmet 
Baybars Küçükatay, Murat Özenalp, Onur Ululocak, Ökkeş Alp Kırıkkanat, Yavuz Kılıç müdafii 
Av. Nevzat Güleşen:“Sayın Başkanım daha önce de böyle bir talep de bulunmuştum ama 
bildiğiniz gibi Microsoft Office programı Microsoft Firmasının, dünyanın en büyük yazılım firması 
ve bizim şu anda yapmış olduğumuz incelemeler esasında bir kara kutunun içerisinde bir şeyler 
bulmaya çalışmaktan ibaret. Bu dosyadaki soft verileri, yani yazılımla üretilmiş olan bu dijitallerin 
Seattle’de, Microsoft’un merkezinde incelenmesinin maddi gerçeğe ulaşmamızda en doğru yol 
olacağını daha önce arz etmiştim. Şu andaki yazılı beyanlarımda bu yok. Eğer bu konuda bize 
destek verirseniz herhalde maddi gerçeğe çok daha kısa bir zamanda ulaşabileceğiz. Ben de 
kendi şahsi ilişkilerimle bu süreci hızlandırmak için elimden geleni yaparım. Taleplerim bundan 
ibaret. Sağolun efendim.” 

Sanık Ömer Faruk Ağa Yarman müdafii Av. Mehmet Oral:“Efendim ben ayakta konuşmak 
istiyorum mümkünse. Henüz alışamadım oturarak konuşmaya. Teşekkür ederim. Ben kısaca 
Faruk Yarman diyeceğim. Faruk Yarman bir askeri darbe iddiası ile yapılan bir yargılamanın tek 
sivil sanığıdır ve tek sivil tutuklu sanığıdır. Bu davanın konusu 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 
147. maddesidir. Maddeyi hepimiz biliyoruz. Sivil bir bürokrat, orta ölçekli bir Sivil Savunma 
Sanayi Şirketinin Genel Müdürü Faruk Yarman, akademisyen Faruk Yarman tek başına bunca 
askerin içerisinde darbeci olarak tutuklu sanıktır. Bu bize şunu düşündürüyor. Olabilir, olabilir. Bu 
bize şunu düşündürüyor. Faruk Yarman bu darbe teorisi içerisinde sözde diyelim, çok önemli bir 
kişidir. Tek tutuklu sivil olduğuna göre çok önemli bir kişidir. Peki bu önemine binaen bu 
iddianamelerin neresindedir? 3 tane iddianame var. Toplam sayfası 1000’i aşıyor. Bir sürü 
senaryo var ve burada hepimiz bunları dinledik günlerce. Biz hiçbir yerde Faruk Yarman ismine 
rastlamadık. Bu kadar önemli sivil hiçbir görevlendirmede, hiçbir projede yer almıyor. Daha da 
önemlisi bu iddianamede iltisaklı siviller diye listeler var. Yani sözde darbeyi planlayanlar hangi 
sivillerden yardım alacaklarını veya iltisaklı, sözlüğe baktık arka çıkan demekmiş. Bunları 
sıralamış. Bunların içerisinde de Faruk Yarman yok. O zaman Faruk Yarman burada ne 
yapıyor? Ne işi var tek sivil olarak? Şöyle düşünebiliriz. Efendim Faruk Yarman 2003 yılının 5 
Mart’ında Havelsan’a Genel Müdür oldu ve bugün itibari ile 2011 yılındayız 6 ay önce tutuklandı. 
Demek ki 2011 yılının Ağustos ayına kadar 8 sene boyunca genel müdürlük vazifesi sırasında 
Havelsan şirketini yüzde 300 büyüttü. Böyle bir büyüme hiçbir savunma sanayi şirketinde söz 
konusu değildir. Sadece Havelsan için söylüyorum. Yüzde 300 büyüttü. Peki bu ne anlama 
gelir? Bu Havelsan biliyorsunuz savunma sanayinde yazılım yapan bir şirkettir. Bu şu anlama 
geliyor Sayın Başkan. Daha evvel Türk Savunma Sanayine proje satan yabancı sermayeli 
onlarca şirketin piyasa payını yüzde 300 düşürdü demektir. Ha böyle baktığımız zaman ben 
Faruk Yarman’ın burada niye olduğunu el yordamıyla anlamaya başladım ve onu şanslı da 
addetmeye başladım. Çünkü daha önce bunu deneyen Aselsan’da 4 mühendisin başına 
gelenleri bildiğim için. Hiç olmazsa burada güvende. Efendim Faruk Yarman niye tutuklu? 1. 
iddianameyi açıp baktığımızda 2 sayfa, en az 2 sayfa savunma sanayi xls bir Excel dosyasından 
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bahsediliyor ve bu dosyanın da Faruk Yarman tarafından yaratıldığı iddia ediliyor. Peki bu 
dosyada ne var? Bu dosyada iddia o ki Faruk Yarman Havelsan Genel Müdürü olarak 2003 
yılının 9 Ocak akşamı bir Excel dosyası hazırlar, bunu fyarman kullanıcı isimli bir bilgisayarla 
yapar ve bu dosyayı her ne şekilde o belli değil, Süha Tanyeri isimli bir subaya gönderir ama 
nasıl gönderdiği belli değil ve Süha Tanyeri de bu dosyayı 25 Şubat akşamı son kaydedici olarak 
kaydeder. Efendim bu olay ve bu dosyanın içerisinde ne vardır? Bu dosyanın içerisinde 6 tane 
liste vardır. Bunlar Havelsan, Aselsan, Taı, Tübitak ve Savunma Sanayi Müsteşarlığı ve STM 
isimli şirketin görevlilerinden oluşan bir savunma sanayinin, darbe sonrası savunma sanayinin 
yapılandırılmasıyla ilgili bir listedir. Şimdi akli olarak baktığınızda hiçbir darbe teşebbüsü daha 
darbenin mermisini tüfeğine sokmadan savunma sanayini düzenlemeye çalışmaz. Türkiye darbe 
konusunda çok tecrübeli bir ülkedir. Nasıl yapılacağını da bilir. Dolayısı ile örneklere 
baktığınızda mesela 12 Eylül’de öyle demişler iddiaya göre, 12 Eylül örnek alınmış. 12 Eylül’de 
savunma sanayine ilişkin herhangi bir düzenleme yok. Savunma sanayi nedir ki. Küçük bir payı 
olan bir alandır. Darbe yapıldıktan sonra anında düzenlenir. Peki efendim zaten savcı da böyle 
düşünmüş 1. iddianamede. Faruk Yarman hakkında herhangi bir soruşturma başlatmamış. 
Bakın bunu biliyor ve iddianamesine yazıyor ismi ile cismi ile ama soruşturma başlatmıyor. 
Teşekkür ediyoruz kendisine. Çünkü buradaki yanlışlığı görmüş. Başka yanlışlıklar da var 
söyleyeceğiz ama görmüş. 2. iddianame geçmiş Faruk Yarman yine yok. Fakat 3. iddianamede 
bir şey olmuş. İddia Makamı fikrini değiştirmiş. Olabilir, şüphesini yoğunlaştırmış olabilir. İddia 
Makamının da vazifesi budur. Fakat biz o şüpheyi yoğunlaştıran iddialara baktığımız zaman hele 
onlara daha soğukkanlı, üstünden zaman geçtikten sonra baktığımız zaman bu söylenen 
şeylerin ne bu dava ile ne de Faruk Yarman ile hiçbir alakası yok. Efendim tespit tutanağı 2’den 
bahsediyorum. Burada Faruk Yarman’ın oluşturmadığı, Faruk Yarman’ın kullanıcı yolunda 
bulunmadığı, Faruk Yarman ile alakası olmayan birtakım esrarengiz şüphe uyandırıcı mı? Evet 
uyandırıcı ama o kadar ama o kadar. Kim hakkında? Faruk Yarman hakkında değil. Esrarengiz 
birtakım laflar, esrarengiz birtakım sözler ama Faruk Yarman yok. Mesela bunlardan bir tanesi 
şu. Havelsan, Aselsan, Taı’nin payını düşürelim. Piyasadaki payını düşürelim. E bundan Faruk 
Yarman’a ne bundan. Tam tersi Faruk Yarman’ın yaptığı işi baltalamaya çalışan bir olay var 
demek ki burada. Rakiplerin bir hareketi var. Bu bizim iddianamemizde bize, aksimize veri diye 
suçlama olarak yüklenmiş bir şeydir efendim. Bir başka örnek, bir başka örnek. Siz de tebessüm 
ediyorsunuz duruma. Görüyorsunuz teşekkür ederim. Bir başka örnek. Bilmem Havelsan’da 
çalışan birisi ve o anda bürokrat olan birisine bir mail atıyor. Efendim benim klaransım yani bizim 
dilimizle güvenlik soruşturmam gelmedi. Uzatması gerekiyor, e ben burada birtakım projelerde 
çalışıyorum. Genel Müdürümüz Faruk Yarman’da size bu durumdan bahsetmiştir, e bu konuda 
bana bir yardımcı olur musunuz diyor. O bürokrat ergenekon davasında tutuklandı diye bu 
aleyhimize delil diye dosyaya konuyor efendim. O an da söz konusu bürokrat vazifeli, askeri bir 
bürokrat. Bu işle vazifeli ve Havelsan’da çalışan biriside ona mail atmış bana yardım edin 
klaransım uzadı diye ve o hanımın klaransı uzadı ve halen de Havelsan’da çalışıyor. Ortada bir 
suç falan yok. Fakat bu bizim aleyhimize. İçinde Faruk Yarman ismi geçtiği için delil olarak 
getiriliyor. Efendim uzatmayacağım konuyu. Bekleyen çok arkadaşımız var biliyorum. Bu deliller 
3. iddianameye konduğu zaman Savcı Bey şöyle düşünmüş ya da İddia Makamı şöyle 
düşünmüş. Ha burada bu Faruk Yarman illegal bağlantılar içerisinde aynen bu ifadeyi kullanıyor. 
İllegal bağlantılar içerisinde o zaman ben 1. iddianamede değerlendirmediğim hususu da 
değerlendireyim, Faruk Yarmanı da bu işin içerisine sokmam gerekir demiş. Vazifesidir, 
yapmıştır. Biz doğru bulmuyoruz ama eminim ki siz de bulmuyorsunuz. Çünkü bu olaylar şu 
söylediğim tespit tutanağı 2, 2007, 2008, 2009 ve sonrası dönemini ilgilendirir. Ya biz burada 
2002 ile 2003’ü konuşuyoruz. Bununla bunun bir alakası yok. Dolayısı ile biz bunları bir kenara 
attığımızda geriye sadece savunma sanayi xls dosyası kalır. Sayın Başkan şunu açıkça 
belirtmeliyiz. O dosyayı açıp baktığınızda şunu göreceksiniz. Genel Koordinatör Faruk Yarman. 
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Genel Müdür Faruk Yarman’ın referansı ile Genel Müdür Faruk Yarman’ın referansı ile. Halbuki 
Faruk Yarman o dosyanın oluşturulduğu tarih olan 9 Şubat, pardon 9 Ocak 2003 günü işsizdi, işi 
yoktu. Mahkemenize sunduk. Faruk Yarman 2003’ün 5 Mart’ında Havelsan’a Genel Müdür 
atandı ve 5 Mart’ında masasının başına oturdu. Eğer o gün fyarman diye bir bilgisayar yaptıysa 
hatırlamıyor, bilmiyor. Onu en erken 5 Mart’ta yaptı. Dolayısı ile bu suçun yapıldığının iddia 
edildiği günden 3 ay sonra. Şimdi bu olaylara baktığımızda, bu hadiseye baktığımızda bu deliller 
üstündeki şüphe Faruk Yarman’ın üstündeki şüpheden daha büyüktür ve ben sizden şunu 
ısrarla istiyorum. Burada bir inanç var, ben bu inanca katılmıyorum. Ben bu Mahkemenin her 
türlü baskıya rağmen adaletle karar vereceğine eminim. Sizden şunu istiyorum. Bu şüphe 
delillerin üstündedir. Faruk Yarman’a atılı suçun delillerinin üzerindedir. Faruk Yarman üstündeki 
bir şüphe varsa beraber burada onu da açıklarız ama tutuklama sebebi yoktur. Lütfen 
tutuklamayı kaldırın efendim. Teşekkür ederim.” 

Sanıklar Veli Murat Tulga, Burhan Gögce, Nihat Özkan, Fatih Altun, Mustafa Erdal 
Hamzaoğulları, Sırrı Yılmaz, Gökhan Çiloğlu, Ahmet Yanaral ve İhsan Çevik müdafii Av. Kürşad 
Veli Eren:“ Sayın Başkan ve Üyeler. Duruşma turlarının son 1-2 gününde tutuklu 
müvekkillerimizin salıverilmesi isteminde bulunuyoruz. Cuma günleri saat 17:00 sularında karar 
için görüşmeye çekiliyor saatlerce içeride kalıyorsunuz. Sizin içeride kalış sürenizin uzunluğuna 
bakan bizler istemlerimizi ferdiyen ve cidden tartıştığınız umuduna kapılıyoruz. Saatler sonra 
kürsüye dönüyor tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına şeklindeki yarım cümle ile 
istemlerimizi külliyen reddediyorsunuz. Bu ret kararlarına öylesine alıştık ki artık beklentimiz 
kalmadığından itiraz dilekçelerini önceden yazıyoruz. Yargılama usulü el verse salıverilme 
istemimizle aynı anda, peşin olarak takdim edeceğiz. Bir daha böyle olmayacağına, bize 
sekizinci kez itiraz dilekçesi verdirmeyeceğinizi umarak birkaç hususa değinmek istiyorum. Bu 
davada kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olgular yoktur. Kuvvetli masumiyet şüphesini 
gösteren olgular vardır. Örneğin; bir gazeteci tarafından teslim edilen CD’ler manipüle edilmiş ve 
sahtedir. Yalnızca içerikleri değil üstündeki el yazıları da sahtedir. Gölcük’te bulunan 2 CD ile bir 
hard disk’in manipüle edilmiş ve sahte olduğu anlaşılmıştır. Eskişehir’de bulunan flash bellek 
içinde durum aynıdır. İçinde oluşturulma tarihlerinden sonrasına ait somut veriler bulunan 
dosyalar vardır. Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden 
Profesör Doktor Ufuk Çağlayan dijital medyada değişiklik yapıldığı, dosyaların delil 
bütünlüğünün ve sağlığının bozulduğu görüşündedir. Huzurunuzda yapılan savunma ve 
sunumlarla kısa sürede binlerce sayfa dijital verinin nasıl üretilebileceği gösterilmiş, böylece bu 
kadar belge sahte olarak üretilemez savı çürütülmüştür. Bu deliller karşısında kuvvetli suç 
şüphesinin varlığından söz etmek artık mümkün değildir. Sahteden gerçek çıkmayacağını ve 
yalancının mumunun yatsıya kadar yanacağını unutmamız gerekmektedir. Sizlerin aksini 
düşündüğünüzü ve aksine inandığınızı, yani dijital materyalleri gerçek kabul ettiğinizi 
varsayarsak Türk Ceza Kanununun 35/1. maddesine göre suça teşebbüsün oluşabilmesi için 
failin elverişli hareketlerle başladığı icrayı elinde olmayan nedenlerle tamamlayamaması 
gerekmektedir. İddia Makamı suçun tamamlanmasını dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç 
Yalman’ın önlediği iddiasındadır. Ne yazık ki iddia dayanaksızdır. Çünkü dava dosyasında Aytaç 
Yalman’ın ifadesi bulunmamaktadır. İddianamenin bu hali ile kabulü de büyük bir talihsizliktir. 
Aytaç Yalman huzurda tanık olarak dinlendiğinde ki daha önce dile getirdiğimiz gibi ilk 
tanığımızdır. İddiayı doğrulamazsa gönüllü vazgeçme nedeni ile atılı suç oluşmayacaktır. Atılı 
suç oluşmayınca suç işlemek için örgüt kurmak ya da suç için anlaşmak suçları açısından 
değerlendirmeler yapmak zorunda kalacaksınız. Ortada bir örgüt ya da anlaşma 
bulunmadığından bugün itibari ile bulunmadığından bunu dijital materyallerin gerçek olduğu 
kabulüne dayanılarak belirttiğimi söylüyorum. Bu savunmayı oraya dayandırdığımı söylüyorum. 
Ben gerçek olduğunu söylemiyorum. Sizlerin bu kabulü öngördüğünüzü varsayarak söylüyorum. 
Ortada bir örgüt ya da anlaşma bulunmadığından güncelleme iddiaları da davanın niteliğine, suç 
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tarihine yargılananların konum ve durumlarına ve eldeki verilere göre kuş beyinlilere özgür bir 
iddiadan öteye gidemeyeceğinden cezaya hüküm olunamayacaktır. Bütün bunlara rağmen 
cezaya hükmederseniz yasal bir gerekçe bulamayacak ve yazamayacaksınız. Uysa da uymasa 
da yöntemini uygularsanız hükmünüz yalnızca bir mahkeme kararı olacak hakka, hukuka ve 
kanuna uygun bir metin olmayacaktır. Sizleri ömrünüz boyunca huzursuz edecektir. Zararın 
neresinden dönersek kardır özdeyişinden hareketle müvekkillerimi salıverirseniz biraz huzur 
bulmanız mümkün olabilecektir. Teşekkür ediyorum.” 
 Sanık Oğuz Türsoyu müdafii Av. Osman Oğuzhan:”Sayın Başkanım öncelikle 15 günden 
beri duruşmaları hep takip ediyorum özellikle. Daha müvekkilime savunma hakkı bile gelmedi ve 
dün saat 5 sıralarında gelmek üzereyken bugüne ertelendi. Biz de gelinlik kız gibi hazırlandık 
geldik ama yine o savunmamızı yapamadık. Dolayısıyla sizler talep alıyorsunuz.” 
 Mahkeme Başkanı:“İsminizi ve müvekkiliniz ismini belirtirseniz.” 
 Sanık Oğuz Türksoyu müdafii Av. Osman Oğuzhan:“Vereceğim efendim. Oraya giriş bu 
giriş girizgahtır.” 
 Mahkeme Başkanı:“Anlamadık kimden bahsettiğinizi o yüzden.” 
 Sanık Oğuz Türksoyu müdafii Av. Osman Oğuzhan:”Evet. Şimdi tutuklu şüphelilerden 
Oğuz Türksoyu vekili Avukat Osman Oğuzhan. Sayın Başkanım öncelikle size serzenişimi ve 
Değerli Meslektaşlarıma da aynı şekilde sitemimi burada ifade etmek istiyorum. Onun için bana 
izin verin. Şimdi aldığımız duruşma gününe göre ben Ankara’dan katılıyorum. Ayın 5’inden beri 
duruşmalara geliyoruz ve bu duruşmaları da özenle hiç kaçırmadan, müvekkilim 3. iddianamede 
şüpheli. Ayın 5’inden beri hiç kaçırmadan duruşmaları takip etmeye çalışıyorum. Çünkü 
müvekkilim de ifade vermedi. Her an sıra gelir umudumuz vardı. Ancak tam sıra geldi yine gelin 
olamadık. Çünkü bu sefer de talep almaya başladınız. Ben talep almaya başladıktan sonra 
savunmaya söz verdiniz ve savunmada Değerli Meslektaşlarıma özellikle sitem ederek 
söylüyorum. Savunmalarını ve müvekkillerinin ifadesi alınmış olmasına rağmen benim usulden 
30 yıllık meslek hayatımda edindiğim bir şey vardır. Talep almak, Mahkemenin talep alması delil 
toplanmasına ya da tahliyeye ilişkin talepleriniz varsa bildirin demektir ama bizim burada, diğer 
birçoğu Meslektaşlarımız doktrinden başlayıp dijitallerden ve klasörlerden davanın esasına 
ilişkin savunmaya girdi. Siz Hz. Ömer sabrıyla, teşekkür ediyorum zarafetiniz için. Heyetinize bu 
konuda gerçekten teşekkür ediyorum. Avukat Bey, bizim sadece taleplerinizi alıyoruz, şeyimiz 
usulümüz bu deme nezaketsizliğini demeyeceğim onu bile göstermediniz ama biz o zarafeti bir 
özeleştiri olarak alıyorum. Bu arkadaşlarımıza, ben de dahil. Bu zarafeti göstermemiz lazım 
çünkü benim müvekkilim 8 aydır içerde ve biliyor musunuz Sayın Başkanım benim müvekkilim 
ve ben bugüne kadar Mahkemeye tahliye talebini içerir herhangi bir talepte bulunmadık, ne 
Mahkemeye ne savcılıkta. Biz bugünün ve bu saatin gelmesini bekliyoruz ve gelsin ki hani derler 
ya göle su gelene kadar kurbağanın gözü patlar. Bizim gözümüz patladı ve gerçekten sabrımız 
zorlandı ve şimdi de savunmamızı yapmadan biz talepte bulunma zorunda kaldık. Bilemiyorum 
yarın bize sıra gelir mi? İnşallah yarın bize sıra gelir meramımızı size anlatabiliriz. Benim 
müvekkilim Oğuz Türsoyu bu denilen zamanda Harp Akademisinde öğrenci ve sadece Beyazıt 
Camiinde gözlem raporu tutmakla itham edilmektedir. Ne bilgisayarı vardır, ne kaydı vardır ne 
hiçbir delili, herhangi bir şeyi yoktur. O dijital verilerin ne olup olmadığı Mahkemenin, karşılıklı 
tartışıyoruz İddia Makamı öyle diyor biz farklı şeyler söylüyoruz. Sonucunda belli olacaktır 
kararla birlikte değerlendirdiğimizde. Ama orada sırf adı geçiyor diye de 8 aydan beri tutuksuz. 
Niye biliyor musunuz efendim? Onu da size arz edeyim içimimizde, şey tutuklu. İçimde bir yara 
onu size arz etmek istiyorum. Normal olarak rutindir biliyorsunuz sorgu sürerken tutuklandığında. 
İlk tutuklama anında tutuklama gerekçesi sanığa, yüzüne söylenir Sorgu Hakimi tarafından. 
Orda müvekkilime söylenen ne biliyor musunuz? 147 ve eksik teşebbüs. Daha sonra rutin olarak 
1 ay sonraki incelemede bunu özellikle dikkatinize arz ediyorum lütfedin. Diyor ki; tutukluluk 
devamına ilişkin mahkeme kararında sanığın örgüt üyesi olma suçunda vasıfları değişmediği için 
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tutukluluk halinin devamına diyor. Ben sizi anlıyorum Sayın Başkanım. 70-80 klasör belki daha 
fazla ifade etmekten de acizim şu anda. Bu kadar dosyayı, evrakı tek tek görmeniz, bilmeniz 
kısa süreler içinde zor. Burada huzurunuzda sanık olarak bulunan insanların hepsi IQ’su yüksek, 
bizim de girmek istediğimiz askeri okullara biz sınavları kazanamadığımız için onlar kazanıp 
giren insanlar. Burada sabırları, hepsinin sabırları sadece bu taleplerle ilgili taşıyor ve diğer 
Meslektaşlarımdan da özellikle bu talepler konusuna itina göstermelerini talep ediyorum ve 
onların da, onların sabrını da zorlamamak gerektiğini düşünüyorum. Sayın Mahkeme, Sayın 
İddia Makamı bizim sizlere saygımız, inancımız sonsuz, biz saygıda kusur etmemeye. Çünkü 
size saygısızlık yaparsak hukuka, kendimize saygısızlık yapılacağını, yaptığımızı düşünüyorum. 
O nedenle insan hürriyetleri konusunda, insan hürriyetlerinin özelliği konusunda size bir şeyler 
anlatmama gerek yok bunu çok iyi biliyorsunuz. Dolayısıyla müvekkilim sadece Beyazıt 
Camiinde gözlem raporu düzenlemek suçundan tutuklu. İnşallah yarın sıra gelir bunun da 
geçersizliğini biz size hukuken delileriyle birlikte ispat ederiz. Umarım o şansı yarın yakalarız. Bu 
nedenle müvekkilimin ben sabah yazılı 1.5 sayfalık kısaca bir savunmamı da ve tahliye nedenimi 
de arz etmiştim. Müvekkilim hakkında bihakkın tahliye talebinde bulunuyorum. Saygılar 
sunuyorum teşekkür ederim.” 
 Sanık Abdullah Cüneyt Küsmez müdafii Av. Tamer Öner:“Sadece 2 dakika sürecek olan 
talebimi söylüyorum. Müvekkil kuvvetli suç şüphesini gösteren olguların bulunması, konumu 
itibariyle delilleri değiştirme ihtimalinin bulunması ve adli kontrol hükümlerinin yasal olarak somut 
olayda yetersiz kalacağı gerekçesiyle tutuklu olarak yargılanmaktadır. Dosyadaki delil durumu ile 
ilgili olarak benden önce taleplerini bildiren sanık müdafilerine aynen iştirak edip delil bölümünü 
geçiyorum. Sanıkların konumları itibariyle delillere etki etme ihtimalinin bulunması şeklindeki 
gerekçe de müvekkil yönünden yetersiz ve haksızdır. Müvekkil tutuklanmadan evvel Şırnak İl 
Jandarma Komutanıyken, tutuklandıktan sonra Şırnak Sınır Tümeni emrine kadrosuz olarak 
atanmış olup, hukuken delilleri karartma ihtimali de ortadan kalkmıştır, olmayan delilleri. Yine 
müvekkil balyoz harekat planı verilen çalışmalara hiçbir şekilde katılmamış. Suç tarihinde 
öğrencidir. Müvekkil hakkında kuvvetli suç şüphesi yoktur. Diğer tutuklama nedenleri de yoktur. 
Kendisi Cumhurbaşkanı tarafından Askeri Yüksek İdari Mahkemesine üye olarak atanmış ve bu 
görevi de 2 yıl boyunca layıkıyla yerine getirmiş yüksek mahkeme üyesidir. Ceza Muhakemesi 
Kanunu 100. maddesi gereğince tutuklamanın bir tedbir olduğu, sadece katalog suçlardan 
olması mutlaka tutuklama tedbirine başvurmasını gerektirmeyeceğini bir kez daha hatırlatır 
müvekkilin tutukluluk halinin devamına gerektiren neden kalmadığı, delillerde adının, sicilinin 
eksik olarak yazılı olduğu, hatalarla dolu oluşumunda hiçbir bilgi ve katkısı bulunmayan 
geçerliliği şüpheli dijital veri dışında hakkında delil bulunmayışı, benzer şekilde suçu işlediği 
iddia edilen sanıklardan bir kısmının tutuksuz olarak yargılanması, sorgusunun Mahkemenizce 
yapılmış olması, üzerine atılı suçun müvekkil açısından oluşumundaki fiili ve imkansızlıklar ve en 
önemlisi de halen babasının Şırnak’ta İl Jandarma Komutanı olarak bulunduğunu zanneden ve 
babasını göremeyen, benim de yeğenim olan küçük Cenkay’a bir an önce kavuşması için 
tahliyesini talep ediyorum. Eğer Mahkemeniz tutukluluk halinin devamına karar verecek ise de 
lütfen sadece müvekkil açısından tutukluluğun devamını gerektirecek sebeplerin de kararda 
ayrıntı olarak gösterilmesini talep ediyorum. Arz ederim.” 
 Sanık Taylan Çakır müdafii Av. Hasan Adil Atabay:“Efendim ben de öğleden sonraki 
duruşmaya öğle arasından sonra katıldım. İsmim geçmemişti bunu da burada arz ediyorum. 
Sayın Başkan, Sayın Üyeler, Sayın İddia Makamı. Müvekkilim bugün itibariyle 342 gündür 
tutuklu bulunmaktadır. Tahliyesi amacıyla bugüne kadar yaptığımız tüm başvurularımız her 
defasında klasik gerekçelerle reddedilmiş ve bu konuda yaptığımız itirazlarımızdan da aynı 
gerekçelerle sonuç alamamış bulunmaktayız. Daha önce tüm taleplerimizi yaptığımız 
savunmalarımız ışığında tekrar ediyor, bir defa daha açıklayarak arkadaşlarımın değerli 
zamanlarını çalmak istemiyorum. Ancak burada iki hususa özellikle dikkat çekmek istiyorum. 
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Öncelikle mevcut dosya kapsamında müvekkille birebir aynı iddialar ile suç isnadında bulunan 
bir kısım şüphelilerin tutuksuz olarak yargılandıkları ve bir kısım şüpheliler hakkında da 
takipsizlik kararı verildiği görülmektedir. Aynı yargılamada birbirinden farklı iki uygulama ile adil 
yargılama hakkının böylesine yok sayılması anlaşılamaz ve kabul edilemez bir uygulamadır. Bu 
itibarla öncelikle bu konunun Sayın Mahkemenizce öncelikli olarak dikkate alınması ve 
müvekkilin öncelikle bu nedenle tahliyesine karar verilmesini talep ediyorum. Önceki celse 
dosyamız şüphelilerinden Hasan Özyurt’un yapmış olduğu savunması sırasında yaptığı 
sunumda gösterdiği gibi dijital belgelerin veri yollarında geçen tüm unsurlarıyla el ele, manipülatif 
olarak, kolaylıkla ve çok kısa sürede hazırlanabileceği açıkça kanıtlanmıştır. Bu da tüm sanıklar 
ve vekilleri tarafından çeşitli tarihlerde defalarca izah edilen tutarsızlıklar, zaman hataları ve 
sahtecilik işaretlerinin varlığının en önemli kanıtıdır. Bu itibarla efendim Ceza Muhakemesi 
Kanunun 100. maddesinde belirtilen tutuklama sebeplerinin müvekkilim açısından olayda 
mevcut olmadığı, gene yasanın 100/3. maddesinin tek başına tutuklama gerekçesi olamayacağı, 
keza müvekkilimin üzerine atılı suçu işlediğine dair yeterli delil ve emarenin mevcut bulunmadığı 
bu ortamda sabit ikametgah sahibi olan ve halende görevi başında bulunan ve ayrıca isnat 
olunan suçun işlendiği tarihlerde yurtdışında bulunduğu kanıtlanan müvekkilim hakkındaki 
tutuklama kararının kaldırılarak bihakkın tahliyesine karar verilmesini arz ve talep ediyorum. 
Saygılarımı sunuyorum efendim. Ayrıca yazılı olarak da dilekçemi sunuyorum.” 

Sanık Emin Hakan Özbek müdafii Av. Ümit Karaçavuş:“Çok kısa bir açıklama ve 
akabinde de talebim olacak Sayın Başkan. Müvekkilim 5 Aralık 2011 tarihinde savunmasını icra 
ederken sanık Bülent Günçal ile 2007 yılına kadar hiç tanışmadığını belirtmiştir. Yine müvekkil 
11 Ağustos 2011 havale tarihli dilekçesinde de sanık Bülent Günçal ile 2007 yılında tanıştıklarını 
bildirmiştir. Bülent Günçal da 28 Kasım 2011 tarihli savunmasında müvekkilim ile 2007 yılında 
tanışmış olduklarını beyan etmiştir. Müvekkilimin savunmasının akabinde sanık Bülent Günçal 
müdafii tarafından Bülent Günçal ile müvekkilimin 2007 yılında nasıl tanıştıkları sorulmuştur. Bu 
soruya cevaben müvekkilim Bülent Günçal ile 2007 yılına kadar hiç karşılaşmadıkları, 2007 
yılında da bir nezaket ziyareti çerçevesinde tanıştıkları yönünde beyanda bulunmasına rağmen 
sesli ve görüntülü kayıtların çözümü yapılırken duruşma zaptına 2000 yılı olarak geçirilmiştir. 
Konuşmanın akışından da müvekkilimin 2007 yılını kastettiği anlaşılmaktadır. Yapılan maddi 
hatanın düzeltilmesi savunma bütünlüğümüz açısından son derece önemlidir. Bu sebeple 
müvekkilim Emin Hakan Özbek’in 5 Aralık 2011 tarihli ön savunmasının görüntü ve ses 
kayıtlarının tekrar incelenerek 44. sayfadaki 2000 yılı olarak tutanağa geçen tarihin müvekkilimin 
beyan ettiği şekilde 2007 yılı olarak düzeltilmesini talep ediyorum. Teşekkür ederim.” 

Sanık Davut İsmet Çınkı müdafii Av. Hüseyin Fatih Demir:“Burada bulunan bütün 
sanıklarda olduğu gibi müvekkil Davut İsmet Çınkı’nın da tutukluluğu hazırladığı iddia edilen 
dijital verilere dayandırılmaktadır. Huzurunuzda müvekkilin tutukluluğu ile ilgili tek bir hususu arz 
edeceğim. Müvekkilin iddia edildiği gibi ne iddianamede değinilen, ne de başka bir dijital veriyi 
hazırlaması mümkün olmadığı gibi isminin yer aldığı bir kullanıcı yolunun olması da mümkün 
değildir. Çünkü müvekkil bilgisayar kullanmayı bilmemektedir. Müvekkil hiçbir zaman bilgisayar 
sahibi olmamıştır. Ne görevi başında silahlı kuvvetlerinde, ne de özel yaşamında bilgisayar 
kullanmamıştır. Bu hususa ilişkin tespit raporlarını da Mahkemenize sunmuştuk. Bu husus da 
dikkate alınarak müvekkilin tahliyesini talep ediyorum.” 

Sanık Mehmet Otuzbiroğlu müdafii Av. İlkan Koyuncu:“Efendim öncelikle bu aşamada bir 
talebimiz yok. Sadece çok kısa bir şey eklemek istiyorum. Meslektaşlarımız yargı reformundan 
bahsetti. Malum tutuklama için artık gerekçe yazılması gerekir dedi Adalet Bakanı ama zaten 
mevzuatımızda vardı. Yani bir reform olarak algılayamadık. Biraz önce ara verdiğinizde de baro 
odasında bir şeye tanık olduk. O da herhalde söylemeden geçemeyeceğiz. Bir Özel Yetkili Ağır 
Ceza Mahkemesi Başkanı canlı yayına telefon ile bağlanıp verdiği kararı anlatıyordu. Bunu da 
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gördük, bunu da yaşamış olduk, bu da enteresan. Yani kısaca efendim bizim ülkemizde artık 
reform değil yargıda bir Rönesans lazım. Baştan yeniden doğması lazım. Teşekkür ederim.” 

Sanık Şükrü Sarıışık müdafii Av. Osman Topçu:“Makamınıza bugünkü tarih ile 
sunduğumuz yazılı dilekçemiz ile belirtilen gerekçelerimiz dikkate alınarak 1 yılı aşkın süredir 
tutuklu bulunan müvekkilin tahliyesine karar verilmesi ile salıverilmesini talep ediyorum.” 

Sanıklar Ayhan Gedik, Şafak Duruer, Mehmet Ferhat Çolpan, Ümit Özcan, Hakan İsmail 
Çelikcan, Ahmet Necdet Doluel, Levent Kerim Uça, Ömer Faruk Ağa Yarman müdafii Av. Hakan 
Tunçkol:“Değerli Başkan kanunumuzda, ceza kanunumuzda sahte belgeler ile dijital belgeler ile 
sahte dijital belgeler ile darbeye teşebbüs etmek suç olsa buradaki tutuklamaları anlayabiliriz 
ama böyle bir suç olmadığı için buradaki tutuklamaları anlamakta zorluk çekiyoruz. Söz konusu 
delillerin, sözde delillerin hepsi dijital olarak, içerik olarak sahteliği her türlü şüpheden uzak, 
kesin, somut, inandırıcı deliller ile adeta ispatlanmıştır. Çok özel bir örnek olması bakımından, 
tamamlaması açısından da savunma sanayi ile alakalı Ömer Faruk Ağa Yarman’ın hazırladığı 
iddia edilen belgede 315, 357 kişilik bir liste var ve bu listenin 2003 tarihi itibari ile 145 kişisi o 
tarihte çalışmıyor ve daha acı Meslektaşımız belirtti. Ömer Faruk Ağa Yarman o tarihte 
Havelsan’da çalışmıyor ve 5.5 aydır tutuklu. Tamamen bir sahte bir belge ile. İçerik olarak, artık 
bu belgenin üst veri yolu, alt veri yolu, dijital meta dataları hiç gerek yok. İçerik olarak sahte ve 
biz biliyoruz ki bu sahtelik azı sahte olanın çoğu da sahte olur. Buna dayanarak mahkumiyete 
yeterli bir delil olmayacağı gibi kuvvetli suç şüphesi de olmaz. Fakat bunlardan acı örnek ise 
Şafak Duruer ve Ahmet Necdet Doluel örnekleridir ki belgenin sahtesi dahi yoktur ve şunu 
belirtmek istiyoruz. Hasan Özyurt, sanık Hasan Özyurt sunum yaptı. Dedi ki; bu sözde belgelerin 
oluşturulabileceğini gösterdi. Tabi bu gösteri bir Gölcük’ü açıklamıyor ama büyük bir izah veriyor. 
Tabi bu gösteri Mehmet Baransu’nun getirdiğini açıklamıyor ama büyük bir izahat veriyor ki 
bunların dışarıda da hazırlanabileceği. Peki şuna geliyoruz. Niye Gölcük’te bulunsun? Çünkü 
Gölcük’te bulunmasının özel bir sebebi var bakın. Orada olduğuna göre diyor, orada 
bulunduğuna göre artık bu yalan olamaz, gerçektir. Hayır bu eğer sahte ise Gölcük’te bulunması 
buna hiçbir gerçeklik kazandırmaz. Merkez Bankasının kasasında bulunan sahte para ile hiçbir 
şey yapılamaz. Aynı buradaki gibi bu sahte belgeler ile Gölcük’te de bulunsa nerede bulunursa 
bulunsun hiçbir delil ifade etmez. Şimdi bu belgelerin bazen biz doğruluğunu kabul etsek bile 
mesela Ayhan Gedik ve Hakan İsmail Çelikcan’ın hazırladığı iddia edilen belgeleri biran için 
doğru olduğunu bile düşünsek bu bizi sahteliğe götürüyor. Çünkü kullanıcı yolunda kendileri var, 
kendi bilgisayarları gözüküyor. Kaydedenleri kendi, oluşturan kendi, son kaydeden gene 
kendileri. Dolayısı ile bunların başka bir yerden çıkması zaten sahteliği getiriyor. Doğru kabul 
edersek sahteliği, sahte kabul edersek bizi şuana kadar tahliyeye götürmedi ama umuyoruz ve 
istiyoruz ki bizi artık tahliyeye götürsün. Şimdi bir husus da şudur. Sanıklardan Levent Kerim 
Uça’nın iddianamede sanki öyle bir gösteriyor ki internet andıcı davasında şüpheli veya sanık 
olduğu gibi bir durum var. Böyle bir durum yok. Bu da karıştırılma nedeni de sözde belgelerden 
birinde medya sorumlusu olarak gösterildiğinden dolayı böyle bir geçiş yapılmış. Bu tamamen 
gerçekdışıdır. Şimdi soruşturma aşamasında verilen takipsizlik kararı var. Gene soruşturma 
aşamasında verilen tahliye kararları var, tutuksuz yargılananlar var, vareste tutulanlar var. 
Bunlar son derece hukuki ve doğru ve adil ama bunun adalette eşitlik, eşitlikte adaleti sağlamak 
adına Ümit Özcan ve Mehmet Ferhat Çolpan için de geçerli olması gerekmektedir. Dolayısı ile 
ben müvekkillerim açısından artık hükmün mahkumiyete yeterli delil olmadığından ve hükme 
tesir edecek tüm delillerin toplandığından, bundan sonra toplanacak delillerin ancak sanıklar 
lehine olabileceğinden, vasıf mahiyetinin sanık lehine değiştiğinden ve sanıkların tutuksuz 
olduğu dönemde delillerin ele geçtiğinden ve geçirilmesi Gölcük’ü defalarca anlatmıştık. Hiçbir 
delil karartma ve tesirlerinin olmadığından tahliyelerini talep ediyorum. Saygılarımı sunuyorum.” 

Mahkeme Başkanı:“Evet burada kalalım. Şimdi sabah belli bir saatte okumuştuk. Daha 
doğrusu ilk açılışta gönderilen dilekçeleri okuduk. Daha sonra gelen dilekçeleri sadece başlık ve 



T.C. İSTANBUL 10.AĞIR CEZA MAHKEMESİ ( CMK 250 MADDESİ İLE YETKİLİ ) CELSE TARİHİ 
19.01.2012 ESAS NO: 2010/283 CELSE NO:75 Sayfa:61 

 

 61 

gönderenler ismi ile ve talebin tam kapsamadı, kapsamayabilir de. Kısaca özeti ile geçelim. 
Taylan Çakır müdafii Av. Hasan Adil Atabay tahliye talepli dilekçe, sanıklar Aydın Sezenoğlu, 
Celal Kerem Eren, Hasan Özyurt, Aykar Tekin, Haldun Ermin, Mesut Zafer Sarı müdafii Av. Ali 
Sezenoğlu iki ayrı dilekçesi ile birisinde Hasan Özyurt diğerinde Aydın Sezenoğlu yönünden 
taleplerine ilişkin dilekçeleri, yine üçüncü bir dilekçesi var. Orada da tahliye talebi içeriyor. Sanık 
Aytekin Candemir’in tahliye talepli dilekçesi, sanıklar Ahmet Dikmen, Aşkın Öztürk, Doğan 
Uysal, Erdinç Altıner, Fikret Güneş, Hasan Hoşgit, Haydar Mücahit Şişlioğlu, Hannan Şayan, 
Hüseyin Hoşgit, İsmail Taylan, Mehmet Baybars Küçükatay, Murat Özenalp, Onur Uluocak, 
Ökkeş Alp Kırıkkanat, Yavuz Kılıç müdafii Av. Nevzat Güleşen’in talep ve araştırılmasını istediği 
hususlar ve tahliye talebine ilişkin dilekçesi, sanık Dursun Çiçek’in aynı konuda 13. Ağır Ceza 
Mahkemesinde hakkında kamu davası bulunduğu, bizdeki kamu davasının reddedilmesi ya da 
13. Ağır Ceza Mahkemesindeki dava ile birleştirilmesi talepli dilekçesi, sanıklar Hüseyin 
Özçoban, Murat Özçelik, Aziz Yılmaz müdafii Av. Mahir Işıkay’ın taleplerini içerir dilekçesi, 
sanıklar Ayhan Taş, Nejat Bek, Salim Erkal Bektaş, Nurettin Işık, Memiş Yüksel Yalçın, Hasan 
Nurgören, Behçet Alper Güney müdafii Av. İlkay Sezer’in tahliye talepli dilekçeleri, Ahmet 
Hacıoğlu müdafiinin mazeret dilekçesi, sanıklar Ayhan Gedik, Şafak Duruer, Mehmet Ferhat 
Çolpan, Hakan İsmail Çelikcan, Ahmet Necdet Doluel, Ümit Özcan, Levent Kerim Uça ve Ömer 
Faruk Ağa Yarman müdafii Av. Hakan Tunçkol’un tahliye talepli dilekçesi, sanık Aytekin 
Candemir’in savunma ve tahliye içerikli dilekçesi, sanıklar Turgay Erdağ, Mücahit Erakyol, Ergün 
Balaban, Cemalettin Bozdağ, Levent Çehreli, Onur Uluocak, Servet Bilgin, Refik Levent Tezcan, 
Mehmet Örgen, Ayhan Üstbaş, Rafet Oktar, Serdar Okan Kırçiçek, Murat Saka, Kadri Sonay 
Akpolat, Bahadır Mustafa Kayalı, Derya Ön, Kemalettin Yakar, Ender Güngör, Bülent Akalın, 
İbrahim Özdem Koçer müdafii Av. İhsan Nuri Tezel’in tahliye talepli dilekçesi, sanık Nihat 
Özkan’ın tahliye ve savunma içerikli dilekçesi, sanık Ender Kahya müdafiinin tahliye talepli 
dilekçesi, Ahmet Küçükşahin’in savunma içeren ve duruşmada da okuduğu dilekçesi, Ahmet 
Topdağı müdafii Av. Haluk Demirkılıç’ın tahliye talepli dilekçesi, sanık Recai Elmaz müdafii Av. 
Haluk Demirkılıç’ın tahliye talepli dilekçesi, Ertuğrul Uçar müdafii Av. Ahmet Şükrü 
Eymirlüoğlu’nun tahliye talepli dilekçesi, sanık Mehmet Örgen müdafilerinin tahliye talepli 
dilekçesi Avukatlar İhsan Nuri Tezel ile Kemal Yener Saraçoğlu’nun. Sanık Ali Rıza Sözen, 
Murat Özçelik müdafii Av. Mahir Işıkay’ın tahliye talepli dilekçeleri, sanık Bahtiyar Ersay 
müdafiinin tahliye talepli dilekçesi. Yine aynı şekilde Namık Koç yönünden de dilekçesi mevcut. 
Sanık Şükrü Sarıışık müdafii Av. Osman Topçu’nun tahliye talepli dilekçesi, sanık Yusuf Ziya 
Toker’in tahliye ve savunma içerikli dilekçesi, sanık Ömer Faruk Ağa Yarman müdafiinin tahliye 
ve savunma içerikli dilekçesi, sanık Oğuz Türksoyu müdafiinin tahliye talepli dilekçesi, sanıklar 
Ali Rıza Sözen, Ali Demir, Erdinç Atik, Yusuf Kelleli, Hakan Sargın, Hüseyin Özçoban, Hüseyin 
Topuz, Kahraman Dikmen, Murat Özçelik, Gökhan Murat Üstündağ ve Aziz Yılmaz müdafii Av. 
Mahir Işıkay’ın tahliye talepli dilekçesi, sanıklar Mustafa Karasabun, Taner Balkış, Lütfü Sancar 
müdafii Av. Yakup Akyüz’ün tahliye talepli dilekçeleri, sanık Mustafa Kemal Tutkun’un tahliye 
talepli dilekçesi, sanık Sinan Topuz’un tahliye talepli dilekçesi, sanık Ali Sadi Ünsal müdafiinin 
tahliye talepli dilekçesi, sanık Hasan Hakan Dereli’nin tahliye talepli dilekçesi, sanık Tuncay 
Küçük müdafiinin müvekkili yönünden mazeret dilekçesi ve ekinde doktor raporu Mahkememize 
ulaşmıştır. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünden Ergin Saygun ile ilgili yakalama emrinin 
infazı konusunda yazılan müzekkereye tedavisinin devam etmesi sebebi ile infaz edilemediğine 
dair cevap ve ekinde tedavi evrakları bugün Mahkememize ulaştı. İtirazlarınız hakkında 11. Ağır 
Ceza Mahkemesinin 3 ayrı kararı Mahkememize ulaştı. Bir tanesi 12.01.2012 tarih 2012/25 
Değişik iş sayılı sanıklar Servet Bilgin, Bülent Akalın, Ahmet Erdem, Bulut Ömer Mimiroğlu, 
Hüseyin Polatsoy, Ali Demir, Gökhan Çiloğlu, Abdurrahman Başbuğ, Erdinç Atik, Ali Aydın, 
Hüseyin Polatsoy yönünden 06.12. 2011 tarihli duruşmada verilen tutuk hallerinin devamına 
ilişkin itirazın reddine karar verilmiş. Yine aynı mahkemenin 16.01.2012 tarih 2012/26 Değişik iş 
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sayılı kararında sanıklar Korcan Pulatsü, Ziya Güler, Rıdvan Ulugüler, Cenk Hatunoğlu, Hüseyin 
Çınar, Mustafa Haluk Baybaş, Ender Kahya, Ümit Metin, Deniz Cora, Rasim Arslan, Alpay 
Çakarcan, Bülent Akalın, Murat Ünlü, Nadir Hakan Eraydın, Osman Kayalar, İbrahim Özdem 
Koçer, Derya Günergin, Hakan Mehmet Köktürk, Levent Kerim Uça, Ömer Faruk Ağa Yarman 
yönünden yapılan 21.12.2011 tarihli tutukluluk hallerinin devamına ilişkin karara itirazın reddine 
dair kararı, yine aynı Mahkemenin 16.01.2012 tarihli 2012/27 Değişik iş sayılı sanıklar Taylan 
Çakır, Mustafa Kemal Tutkun, Mustafa Çalış, Hamdi Poyraz, Dursun Çiçek, Mustafa Aydın 
Gürül, Ali Deniz Kutluk, Bülent Kocababuç, Levent Görgeç, Ali İhsan Çuhadaroğlu, Recep Yıldız, 
Nihat Altunbulak, Mehmet Örgen, Rafet Oktar, Ayhan Üstbaş, Ali Rıza Sözen, Ali Demir, Erdinç 
Atik, Yusuf Kelleli, Hakan Sargın, Hüseyin Özçoban, Hüseyin Topuz, Kahraman Dikmen, Murat 
Özçelik, Gökhan Murat Üstündağ, Aziz Yılmaz, Ayhan Gedik, Şafak Duruer, Mehmet Ferhat 
Çolpan, Ümit Özcan, Hakan İsmail Çelikcan, Ahmet Necdet Doluel, Mehmet Yoleri yönünden 
21.12.2011 ve 04.01.2012 tarihinde tutukluluk hallerinin devamına ilişkin Mahkememiz kararına 
yapılan itirazın reddine dair kararları mevcuttur. Bunları da bilgilerinize sunuyoruz. Duruşmaya 
20.01.2012 günü saat 09:30 itibari ile devam edilecektir. Bugünkü duruşma tamamlanmıştır.” 
19/01/2012 
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