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Balyoz-3: HAKKIMDAKİ SAYFALAR 
( Sayfa 205-208)

53) Şüpheli Ömer Faruk Ağa Yarman:(sayfa 205)) Ş p ğ
• İlk cümle aynen şöyle, atlayarak okuyorum:

– .../.. Balyoz Güvenlik Harekat Planı içerisinde: “...Belirleyeceğimiz emekli 
TSK mensubu arkadaşlarımızın; başta OYAK, ASELSAN, HAVELSAN, 

İROKETSAN, TAİ, vb olmak üzere; görevlendirmelerinde kilit pozisyonlara 
sahip olunacak şekilde düzenlemeler yapılmasına devam../..

– ../.. Keza Suga’da “OYAK, ASELSAN ve HAVELSAN gibi şirketler müzahir 
emekli personelin istihdamı konusunda etkin olarak kullanılmaya devam ../.

İddianamede sözde darbe lideri orgenerallere atfen aktarılan sözler aynen böyle.
• Bu, koskocaman bir çelişki: Peki ama,

– Ben emekli TSK değilim ki. Tüm askerliğim 4 ay, kısa dönem - bedelsiz.

– Şoför olmak başka, Otomotiv sanayicisi olmak başka! 
Asker olmak başka… Savunma Sanayicisi olmak başka!ş y ş

• Gelin görün ki; iddianamede suçlamanın delili diye ibraz olunan: 
– “SAVUNMA SANAYİ” isimli bir Eksel belgesi. Bir de iddianamede,  

Delilin dayanağı: hatalara açık bir teknik görüş “Bir Eksik Fikir”– Delilin dayanağı: hatalara açık bir teknik görüş, “Bir Eksik Fikir”. 
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EKSİK FİKİR
 Balyoz-3 Sahife 148’de bakın ne yazıyor:

/ “K ll Y ll K l l ” b l ğ l d../.. “Kullanıcı Yollarının Karşılaştırılması” başlığı altında:
• “ Elektronik deliller, belge niteliğindeki delillere göre farklı özellik taşır. 

– Nasıl ki, bir belge üzerinde kişiye ait olduğunu belirten el yazısı,isim, 
i ti i ibi ö lliklimza, yazı tipi gibi özellikler varsa, 

– Dijital veriler için de üst veriler (Meta Data) bulunmaktadır.
• Üst veriler, dosya hakkında ; 

l k d d l ihi k d dil t ihi k– oluşturan, son kaydeden, oluşturma tarihi, kaydedilme tarihi, kaç 
sayfadan oluştuğu,başlığı gibi; bilgi veren verilerdir./.” deniyor.

Bu  görüş ilk bakışta doğru gibi gelse de, genelde aldatıcıdır. Çünkü: 
“dijit l i ö llikl i” l k l “bili i t i l i”– “dijital veri özellikleri” olarak sayılan “bilişim terimleri” 

– sözlükteki klasik anlamlarını taşımıyor. Yani dijital dosyanın
“Oluşturan” alanındaki veri, illa ki belgeyi yazan gerçek kişinin adı değildir.

 B d iddi di ki i i l iddi d ki t k ik ö ü d ğil Ben de iddia ediyorum ki, işin aslı iddianamedeki teknik görüş değil:
Adalet bu teknik görüşle yola çıkamaz. Çıkarsa, maazallah
– ciddi  hukuk kazalarına yol açar,
– çok hayatı kurban etmek riski taşır.
Gerçek maddi dünyayı, hayal dünyalarımızdaki vehimlerin 

tahakkümüne sokar. Gerçek yaşamlarımız kabuslara karışır.
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Dijital Belgelerin 
“Sorumlusu” Kimdir ?Sorumlusu  Kimdir ?

Özetle:
 Dijital belgelerdeki Dijital belgelerdeki
 “Yazan”, “Oluşturan”, “Kaydeden” gibi alanlar,
sadece bilgilendirme amaçlı tasarlanmıştırsadece bilgilendirme amaçlı tasarlanmıştır.

 Bu alanların,,
hiç bir güvenliği ve kontrolü yoktur.

 Salt veri yollarından hareket
Maddi suç tespit, teşhis ispat yapılamaz.ç p , ş p y p



ÖRNEK: “SAVUNMA SANAYİ.xls”
 KES -YAPIŞTIR MODERN SANATI: Ham veri  Tespit Tutanağı  İddianame:
• Veri Yolu: "KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER / 

ÇALIŞMALAR_A / YENİ YAPILANMADA GÖREVLENDİRİLECEKLER” klasöründe  
"SAVUNMA SANAYİ" isimli Excel dosya içersinde;

"ÖZET(SS), ASELSAN, HAVELSAN, SSM-STM, TAİ, ÖZEL, ÖZET (TÜBİTAK), TÜBİTAK” isimli
8 sayfanın yer aldığı tespit edilmiş”… Bu sayfaların birincisi::8 sayfanın yer aldığı tespit edilmiş …  Bu sayfaların birincisi::

• “ÖZET(SS)” isimli  sayfa. Hepsi 7-8 satır bir çizelge, kısacık. Ama, adı yetmemiş iki başlık daha:
1.   ÖZET TABLO 
2.   SAVUNMA SANAYİ Genel koordine FARUK YARMAN (Sanki suçlama amacıyla  sonrada ilave)

Adı: Savunma Sanayi.xls Şirket adı: yok(!)

Özellikler
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Adı: Savunma Sanayi.xls   
Yazarlar: fyarman
Son Kaydeden: Süha TANYERİ
Program adı: Microsoft Excel

Şirket adı: yok(!)
Sürüm Numarası: yok(!)
İçerik Oluşturma tarihi: 09 01 2003 17:16
Son Kaydedilme Tarihi: 25 02 2003 15:54



“ÖZET(SS)”

• “ÖZEL” sayfası da, “ÖZET” gibi, 4-5 satırlık bir çizelge. Ama iki başlık satırı yok!

“ÖZEL”

ÖZEL sayfası da, ÖZET  gibi, 4 5 satırlık bir çizelge. Ama iki başlık satırı yok!
• Birinci sütun: “KURUM”lar . Aynı.
• İkinci sütun: “GÖREVLENDİRİLEBİLİR PERSONEL SAYI”ları  çıkarılmış
• Üçüncü sütun: “KOORDİNE” yerine “ÖZEL” görevler verilmiş. Ama…

“ÖZEL”

Kurgulayalım derken: Aynı insanlara darbede 
farklı görevler verilmiş!
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BALYOZ -1 İddianamesine  Göre SUÇ TANIMI:
Mühendis kafamla  anladığım:
• İstanbul’da yapılan “Plan Semineri”nden çalınmış bilgi ve belgelerdenİstanbul da yapılan Plan Semineri nden çalınmış bilgi ve belgelerden 

çıkarsayıp kurgulanan bir
Balyoz Güvenlik Harekat Planı var sayılıyor. 

Bu varsayıma göre:y g
• Balyoz 1 iddianamesine göre;  hükümeti devirme teşebbüsü üç safhada

 “hazırlık, 
 harekat ortamının şekillendirilmesi ve harekat ortamının şekillendirilmesi ve  
 İcra

olarak planlanmış. Ama icra edilmemiş. Dördüncü safha olarak, bir de 
 id l d fh ö ö ül ü yeniden yapılandırma safhası öngörülmüş. 

Savunma Sanayi konusu, sözde darbenin, sözde Yeniden Yapılanma 
safhasının kapsamına sonradan yapıştırılmış olmalı. Nitekim;

• Ben de Kurmay subay değilim sanaciyim ama… Savunma Sanayini, 
– Askeri bir Darbe Planın parçası (amacı, aracı, sonucu) olarak görmek için:
– Hem askerlik hem de Savunma sanayi hakkında yabancı olunmalı.

Bu iddia, ya noksan bilgiden kaynaklanan ciddi bir vehim!.. 
Ya da birileri Savunma Sanayini Balyoza ekleme gayretinde! 7



Suçlamaya Gelince
İddianamede hakkımda; 
1. “Savunma Sanayi ile ilgili, kapsamlı personel belirleme faaliyeti yaptığım,  

– yine bu kapsamda irtibat kurulacak personeli belirlediğim, 
– savunma sanayinde özellikle ciddi üst düzey kurumların en üst düzey 

kademelerinde görevlendirmeleri düzenlediğim, 
– tavassutumla bazı kişilerin istihdamı yönünde görüş bildirdiğim;– tavassutumla bazı kişilerin istihdamı yönünde görüş bildirdiğim; 

• yaptığım tüm bu çalışmaları bir  Savunma Sanayi isimli Excel Belgesinde 
birleştirerek,

– 1. Ordu Komutanlığı’na ulaştırdığım” belirtilmekte...   
Bu inanılmaz iddiaya hangi delilden, nasıl varılıyor? Ben anlamıyorum!

2.   Ayrıca “başka soruşturmalarda da güvenlik ihlalleri yaparak, illegal 
faaliyetlerde bulunduğuma dair bilgi ve belgeler elde edildiğinden” bahisle; 
bu davayla alakasız ilave bir isnat daha var:bu davayla alakasız , ilave bir isnat daha var:

Savcılık da her halde: Savunma Sanayi. Belgesinin iddiası için yeterli bir delil 
olmadığı hissinde  ki, delil değerine bakılmadan, İddianameye ilaveten:

Dava Konusu ile ilgisi bulunmayan ve– Dava Konusu ile ilgisi bulunmayan ve
– Üçüncü kişiler arasında geçen ,hatta dedikodu tipi elektronik iletiler de,

içinde benim, ya da HAVELSAN ve çalışanlarının adı geçen ne varsa, 
doldurulmuş: Bu sübjektif kanaat yaratma gayreti niye anlamıyorum!doldurulmuş: Bu sübjektif kanaat yaratma gayreti, niye anlamıyorum!

• “İllegal faaliyet” ibaresi de nerden çıkmış! Şiddetle: reddediyorum! 
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Savunma Sanayi’nin Yeniden Yapılanması:
• Askeri Darbe girişiminin amacı aracı sonucu değildirAskeri Darbe girişiminin amacı, aracı, sonucu değildir.

O halde Balyoz’un, plan veya icrasında teşebbüssün parçası olamaz!
– Savunma Sanayicileri, askeri darbe destekçisi değildir. Hiç olmamış.

Savunma Sanayi sivil teknolojik bir iştir Müşterisi asker olsa da!– Savunma Sanayi sivil teknolojik bir iştir. Müşterisi asker olsa da! 
(Darbecilerin teknolojik bir ihtiyacı yok ki, Savunma Sanayinle ilgilensin.)

– Mesele kontrolse: Askeriye, savunma sanayisinin zaten tek müşterisidir.
Darbeler genelde tüm Ekonomiye ilgi duyar: Yani Topyekun Sanayi– Darbeler genelde tüm Ekonomiye ilgi duyar: Yani, Topyekun Sanayi, 
Taahhüt, Ticaret, Finans, Hizmet sektörleri daha önemlidir.

• MSB eşgüdümünde 30 yıldır biz zaten yapılana geldik: 
Çünkü her ülke savunma sanayisini sürekli korur geliştirir düzenler– Çünkü her ülke savunma sanayisini sürekli korur, geliştirir, düzenler, 
büyütür. Bu konuda kuşku senaryoları üretmeye gerek yok!

– Yapılanma süreci: Gerekli Yasal, İdari ve Ticari düzenlemelerle olur.
Biz sanayiciler de STK’larla (TOBB Meclisi SaSaD NİAG ASD)– Biz sanayiciler de STK larla (TOBB Meclisi, SaSaD, NİAG, ASD) 
demokratik hakkımızla, meşru katkılarımız veririz.

– Özellikle son 10 yılda çok geliştik, dünyaya açıldık. Destekleri için 
Milli Savunma Bakanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanımıza , ş ş
her vesileyle medyada açıkça  teşekkürlerimiz sunduk. 

Türk Savunma Sanayi altın yıllarında. Gölgelenmesin! 9



Muğlak ve tutarsız suçlamalar…

İddialara yönelik hiçbir maddi delil ve belge yok. Ama 
• Hükümeti cebir ve şiddet kullanarak 

– Ortadan kaldırma 
– Görev yapmasını (kısmen/tamamen)engellemeye teşebbüsten
suçlanıyorum.

• İddianamede: “Şüphelilerin (görevli oldukları askeri birliklerin tümİddianamede: Şüphelilerin (görevli oldukları askeri birliklerin tüm 
personelini değil); seçilmiş, görevlendirilmiş personel katılım ile plan 
yaptıkları” belirtiliyor, delil olarak isteler de verilmiş:
Ö ği d d bi Hükü t li t i d• Örneğin dosyada bir  Hükümet listesi de var:
– Tek tutuklu sivil için, tenezzül edilip ne o sözde kabinede bir 

bakanlık, ne de bürokraside (SSM gibi) bir Müsteşarlık var!
• Bütün bu saçmalıklar bir yana:

Üstüme atılmaya çalışılan bu ağır suçun ispatı nerde?
– Ne tutanaklarda, ne de iddianamede somut bir suçlama yok!Ne tutanaklarda, ne de iddianamede somut bir suçlama yok!
– Hiçbir yerde yok. Olamaz da:

ÇÜNKÜ BEN BÖYLE BİR SUÇ İŞLEMEDİM! 10



Askeri Darbe Davasında Tek Tutuklu Sivil
İddianamedeki deliller;• İddianamedeki deliller;
– Askeri darbe girişiminde,  yama  gibi sırıtan bir sivil profesyonelin 

suçunu ispat etmiyor.  
• Aksine; 

• birilerinin Balyoz davalarını fırsat bilerek 
• Türkiye’nin Savunma ve Bilişim Sektöründe zirvedeki bilim adamı ve• Türkiye nin Savunma ve Bilişim Sektöründe zirvedeki bilim adamı ve 

sanayicileri, özellikle de
• başında bulunduğum HAVELSAN’ı tüm paydaşlarıyla birlikte 
t d k ld k l l ğ d ld ğ ö t iortadan kaldırma kararlılığında olduğunu gösteriyor. 

• Bunu da mahkemeyi kullanma niyetiyle, 
Adalet formatına sokmaya çalıştığını gösteriyor.

• Sayın Hakim ve Savcılar, işiniz zor, anlıyorum:
– Önünüze gelen dijital çöplükte, hayal ve hakikat ayırdetmek zor
– Ama görünen köy kılavuz istemez Hele de dijital ise!Ama görünen köy kılavuz istemez. Hele de dijital ise!

• Sayın hakimler: Burası bir ihtisas mahkemesi. 
Meramımı burada size anlatamazsam. Dışarıda kimseye hiç anlatamam.
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8 yıldır başında olduğum HAVELSAN,
• Bu sürede yurt içi ve yurt dışı satışlarda 40-50 kat büyümüş

– Yıllık satışımız 10 Milyondan, 300 Milyona çıkmış, ş y , y ç ş,
bu yıl da bütçemiz yarım milyar lira.

– Küresel rekabet gücüne sahip bir dünya şirketi olmuşuz.
– Hepsi dünya çapında değer, 1100 mühendis ve profesyonelimiz var.Hepsi dünya çapında değer, 1100 mühendis ve profesyonelimiz var.

• Askeri alanda:
– Hava Kuvvetlerine yaptığımız HvBS ve AWACS yazılımları,
– Deniz Kuvvetlerine yaptığımız GENESİS MİLGEM gibi projelere; gelişmişizDeniz Kuvvetlerine yaptığımız GENESİS, MİLGEM gibi projelere; gelişmişiz. 

• Askeri sistemlerden edindiğimiz birikimleri sivil kamuya aktarmışız:
– Devirmeye kalkışmakla suçlandığımız Hükümete geliştirdiğimiz UYAP; 

TAKBİS ve SEÇSİS gibi e Devlet projelerini de dahil edersek;TAKBİS ve SEÇSİS gibi e-Devlet projelerini de dahil edersek;
• 50 milyon satırı aşkın milli yazılım yapmışız:

• Her Projemiz yurtdışı bağımlılığımızı biraz daha yok etmiş, 
• Teknoloji yoğun alanlarda, Türkiye’nin övünç kaynağı olmuş. 
• Yönetim Kurulu Başkanımız ve eski Başkan Vekilimiz burada, tutuklu. 

Genel Müdür de benim: Tutuklanmakla, kariyeri bitmiştir.
• Ama hala şu saçma “HAVELSAN” Sayfasında, daha yüzlerce isim var: 

Soruyorum: NE OLUR O ŞİRKETTE ÇALIŞANLARIN RUH HALİ?!.
Asıl amaç ne? Çıkacak sonuç ne! Görebiliyor muyuz?
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Nafile Tutukluyum
• Suçlamaya yönelik 

hi bi l ö l i k– hiçbir eylem veya söylemim yok.
– Ne bir maddi bulgu, ne belge, ne de benden ele geçmiş bir delil.

• Delillerin tıpa tıp aynı olduğu halde
– Balyoz-1 de takibata uğramadım. 
– Balyoz-2’de adım geçmiyor bile. 
– Balyoz-3 de, benim açımdan  tek yenilik tutuklanmam:

• Cebimde pasaportum, uçak biletim:
– Ekonomi Bakanı Sn Zafer Çağlayanla ABD yolcusu iken, 
– Telefon davetiyle çağrıldım. Seyahat  iptal. Uçak yerine savcılığa :

– Kaçma ihtimali yok: ama aniden tutuklandım!

• Beş aydır sabırla Silivri’de yatıyorum: sessiz ve sitemsiz!
 Elde karartılabilecek yeni ve muteber delil yok ki karartayım Elde karartılabilecek, yeni ve muteber delil yok ki karartayım.
 Olmayan delilden zaten kuvvetli suç şüphesi çıkmaz. 
 Askeri darbe iddiasında sivil görevlendirilmez ki; katalog suçunun 

iştirakçisi değilimiştirakçisi değilim.
Ben niye buradayım ey adalet? diye soruyorum hep,
Hapisane duvarlardan hiç cevap yok!
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Tutukluluğum… 
SadeceSadece, 
• Beni, ailemi, mesai arkadaşlarımı mağdur ve rencide etmekle kalmaz… 
• Daha önemlisi:

S ki ld f ö i l b d b l d ğ Sekiz yıldır şeref ve özveriyle başında bulunduğum, 
evladım gibi gözetip büyüttüğüm HAVELSAN başta, 

 Güçlenmesine bir koca hayatımı adadığım, tüm
– Türk milli savunma ve bilişim sektörünü ve 
– Otuz yıldan fazladır mensubu olduğum Türk bilim camiasını da,

şahsımda rencide ve mağdur eder.ş ğ

• Suçlamaları ret ediyorum.  Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum.

• Çalıntı belge ve bilgileri tahrif ederek sanal saçmalıklar üreten, sonra da 
delil diye kolluğa servis edenleri ihbar ediyorum.

Başka ne diyeyim?• Başka ne diyeyim? 
Mahkemeniz nezdinde Yüce milletimin vicdan ve adaletine saygıyla 
sunarım. 14



Yedek Yansılar
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Tespit Tutanakları
Klasör 22 yapısı

Dizi1’ de bulunan CD
Diskim(E)

VERİLERVERİLER
amirallere suikast

4857 iş kanunu
Sürec_Yönetimi_Eğitimi

Balyoz
SAVUNMA SANAYİSAVUNMA SANAYİ

Casusluk
Emrah KÜÇÜKAKÇA 78 numaralı CD Prj-Sav_Savprj (F.YARMANDAN)
GENEL DEĞERLEMDİRME
İhbar
iletiileti

Ergenekon
takipet

Gölcük
SAVUNMA SANAYİ

Kl ö
FARUK YARMAN tespit tut-1
FARUK YARMAN tespit tut-2

Dizi2’ de bulunan CD
Dizi3’ de bulunan CD

Klasör
Dosya

Excel
Word
P P i tDizi3  de bulunan CD

4-434
Power Point

Adobe
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“ÖZET(SS)” Ve “ÖZEL” SahifeleriÖZET(SS)  Ve ÖZEL  Sahifeleri

ÖZEL TABLO

17
Aynı kişilere farklı görevle!.. Bu nasıl plan?!



“HAVELSAN” SayfasıHAVELSAN  Sayfası
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“SSM-STM” SayfasıSSM STM  Sayfası
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“ASELSAN” Sayfası
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“ÖZET TÜBİTAK” SayfasıÖZET TÜBİTAK  Sayfası
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“SAVUNMA SANAYİ. xls” isimli
Excel Belgesi

“ÖZEL”
ÖZEL TABLO

“ÖZET (SS)” 
ÖZET TABLO

“ÖZET (TÜBİTAK)”

TÜBİTAKÖZET TABLO
SAVUNMA SANAYİ: Genel Koord ine FARUK YARMAN
KURUM   GÖREVLENDİRİLEBİLİR           KOORDİNE          

PERSONEL  SAYISI    
ASELSAN 7+ 44 GÖKHAN ALGANTAY

KURUM        GÖREVLENDİRİLEBİLİR       KORDİNE
PERSONEL  SAYISI

TÜBİTAK 23+ 44 YÜCEL ÇİPLİ

TÜBİTAK:

ASELSAN 7   44           GÖKHAN ALGANTAY

HAVELSAN                  32+325 AHMET ÖZKOCA

SSM 8+  63
STM 1+    3
TAİ 32+ 498 BORA ÖZKİPER

TÜBİTAK 23  44 YÜCEL ÇİPLİ
67 

DEMİR ÇİĞDEMOĞLU

TAİ 32+ 498 BORA ÖZKİPER

TOPLAM 80+ 934
(Nitekim: 80+933= )      1013 “ TÜBİTAK”  

“SSM-STM”
“TAİ”TAİ
“ASELSAN”

“HAVELSAN”


