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   AÇIKLAMALAR 
 
 
İddianamede hakkımda , Savunma Sanayi ile ilgili, kapsamlı personel belirleme faaliyeti 
yaptığım, irtibat kurulacak personeli belirlediğim, üst düzey kurumlara üst  düzey personel 
görevlendirmelerini düzenlediğim, bazı kişilerin görevlendirmelerine tavasutta bulunduğum, 
tüm bu çalışmaları 1. Ordu Komutanlığı’na ulaştırdığım, ayrıca da başka illegal faaliyetlerde 
bulunduğum ifade edilmekte ve bu suretle isnad edilen suça iştirak ettiğim iddia 
olunmaktadır. 
 
İddiaya ve iddia’nın dayandığı delillere göre, ben  2003 yılının Ocak ayının dokuzuncu günü, 
Havelsan A.Ş Genel Müdürü olarak tüm savunma sanayi  şirketlerinin çalışanları üzerinde 
personel belirlemesi yaparak (HAVELSAN,TAİ,ASELSAN, SSM,STM,TUBİTAK (Tubitak 
savunma sanayi ile ilgili değildir?) )  bunları Excel  belgesi halinde  1.Ordu Komutanlığı’na 
göndermişim, ve hatta burada  ( iddia edilen darbeden sonra) Savunma Sanayi Genel 
Koordinatorü olarak da  vazifelendirilmişim.  
 
Bu iddiaya dayanak olarak da,  21.01.2010 tarihinde bir gazeteci tarafından İstanbul 
Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edilen CD’ler  arasında yer alan 11 numaralı CD , ile  
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca  2010/1003 soruşturma numara ile yürütülen soruşturma 
kapsamında 06.12.2010 tarihinde Gölcük Donanma Komutanlığı’nda yapılan arama da elde 
edilen 1 Numaralı CD’de  “ 9 Ocak 2003 tarihinde SAVUNMA SANAYİ isimli, kullanıcı 
adı fyarman olan biri tarafından oluşturulduğu iddia edilen bir Excel  dosyası” 
gösterilmektedir.  
 
Ayrıca sayın iddia makamı, şahsıma  yönelttiği suçlamalarını desteklemek amacıyla olacak, 
hiçbir şekilde şüphelisi olmadığım soruşturmalara gönderme  yaparak bu soruşturmalarda da 
adımın geçtiğini, dolayısıyla illegal faaliyetler içinde olduğum şeklinde müphem ve örtülü 



isnadıyla hiçbir şekilde tarafı olmadığım, zaman bakımından  yargılanmakta olduğum dosya 
ile bir ilişkisi olmayan, yasal olarak tarafı ve ya şüphelisi  bulunmadığım olayları da 
iddianameye  eklemiştir.  
 

I- ESASA İLİŞKİN SAVUNMALARIM.  
 

Ayrıntılı bakıldığında delillerdeki  tutarsızlık ve hatalar bir yana, üzerime böyle bir suçun 
atılması her şeyden önce aklıselime aykırıdır. 
 
Mahkeme dosyasında yer alan ve 264 sahifeden oluşan iddianamede bulunan 143 sanık 
arasındaki tek sivil benim. Aynı konuda açılan diğer davaları da düşündüğümüzde yüzlerce  
muvazaf/emekli asker sanık arasındaki tek sivil Ömer Faruk Ağa Yarman’dır. Buna rağmen  
iddia edilen darbe planlamasında yine iddiaya göre tek sivil olarak görev almama rağmen, 
planlanan darbeden sonra kurulacak hükümette ve bürokraside görev alacaklar içinde adımın 
bile geçmemesi  ciddi bir çelişkidir. Darbe planlaması içinde yüzlerce askerin içinde yer alan 
tek sivilin (belikli tarafıma çok güvenilmektedir (?)), iddia edilen darbe gerçekleştikten sonra 
çok daha önemli bir görev üstlenmesi (bakanlık vb) gerekirdi. Halbuki, iddiaya göre Savunma 
Sanayi Genel koordinatorü gibi bürokraside ne olduğu dahi belli olmayan afaki bir görevin 
verilmiş olmasının hiç bir mantıki açıklamasının bulunmadığı açıktır. 
 
Kaldı ki, İddia edildiği gibi, darbe planları yapılmış, sıkıyönetim ilan olmuş, darbe başarılmış 
ve öngörülen yapılanma gerçekleştirilmiş olsa bile; demokratik dönemde dahi başında emekli 
korgenerallerin bulunduğu savunma sanayi yapılanmasının başına, darbe döneminde bir 
sivilin getirilmesi düşünülemez Türkiye’de hiçbir dönemde de düşünülmemiştir.  
 
Gerçekten,Balyoz soruşturmaları diye adlandırılan soruşturmalar sonunda tanzim edilen  üç 
iddianamede de defalarca yer aldığı üzere, dava sanıklarından Orgeneral Çetin Doğan 
tarafından söylendiği iddia edilen ; “ Belirleyeceğimiz emekli TSK mensubu arkadaşların 
başta OYAK,ASELSAN,HAVELSAN,ROKETSAN,TAİ gibi olmak üzere TSK ile iltisaklı 
şirketlerin görevlendirmelerinde kilit posizyonlara sahip olunacak şekilde düzenlemeler 
yapılmasına devam edilecek…” şeklindeki ifadeler,  iddianamenin tarafıma suç isnat edilen 
bölümünün başında da sayın savcı tarafından bir kez daha nakledilmiştir. İddianamenin aynı 
sayfasında Suga harekat planında da “ OYAK,ASELSAN,HAVELSAN,gibi şirketlerde müzahir 
emekli personelin istihdamı etkili kılınacaktır..” şeklinde planlama yapıldığı iddia 
olunmaktadır. Halbuki ben  zorunlu askerlik hizmeti dışında hiç asker olmadım. Müzahir 
emekli personel ise hiç değilim. Ben sivil bir bilim adamı ve işadamıyım, iddia edilen 
darbenin planlamasında komutan pozisyonunda olan bir sanık, iddiaya yöre açıkça 
planlamada savunma sanayi şirketlerinin başına emekli TSK mensuplarının geçirileceğini 
söylüyorsa, bu husus iddianamelerde bir çok kez sayın savcı bakımından tekrarlanıyorsa ve 
hatta şahsıma suç isnadı yapılan bölümün (iddianame sayfa 205) başında dahi bu husus 
vurgulanıyorsa, bu plana göre benim sivil bir kişi olarak iddianamede belirtilen suçu işleme 
olasılığım ortadan kalkıyor olması gerekir. Eğer bir Balyoz Darbe planı varsa, bu planda 
savunma sanayi şirketlerinin başına emekli TSK mensupları ve müzahir emekli personel 
geçecektir. Plan bu şekilde yapılmıştır, sayın savcı’da iddianamelerin bir çok yerinde bu planı 
açıkça ifade etmiştir. Bu durumda TSK mensubu olmayan bir kişi olarak , emekli müzahir 
personel de olmadığıma göre, benim bu planın içinde hiçbir yerim olmamalıdır, yoktur da… 
Sırf bu husus dahi  iddianın  ne denli tutarsız ve nedenli özensiz ve de ne denli gerçek dışı 
olduğunu  ortaya koymaya yeterlidir.   
 



Açıklıkla ifade etmeliyim ki ,İddianamede adı geçen veya geçmeyen hiçbir komutan,bana 
dolaylı-dolaysız hiçbir darbe girişiminden söz etmedi, görev teklif etmedi. Gerçekte de kimse 
bana böyle bir teklifte  bulunmayı cesaret dahi edemez. Lakin Ben daha önce Havelsan’da 
çalışmış ve fakat Şirket Yönetim Kurulundaki asker üyelerin isteği ile işten çıkarılmış ve 
Ankara İş Mahkemesin’de  işe iade davası açmış ve bu davayı da kazanmış bir kişiyim. 
Ayrıca  bazı asker üyelerin muhalefet şerhine rağmen Sivil idarenin isteği ile  yeniden göreve 
atandım ve görev yaptığım sürece de birçok kez  şirket yönetiminde yer alan askeri kanat 
tarafından da sivil idare ile ilişkilerim sebebi ile yazılı uyarı aldım. Buna ilişkin belgeler şirket 
(Havelsan) kayıtlarında mevcuttur. 
 
Ayrıca düşünülmelidir ki, Türkiye askeri darbeler konusunda oldukça tecrübesi bulunan bir 
demokrasiye sahiptir.  Bir darbe planın başında,savunma sanayi’nin tek başına 
şekillendirilmesi beklenmez. Bu çok daha sonraki, iddia edilen darbenin yapılmasından sonra 
da planlanabilecek  bir husustur. Halbuki, iddianameye bakıldığında, hiçbir kuruma ilişkin en 
ufak bir düzenleme yapılmamışken, tek başına savunma sanayinin düzenlenmeye çalışılmış 
olmasının hiçbir mantıki temeli yoktur.  
 
 

II- TARAFIMA İSNAD EDİLEN SUÇLAMA NESNEL TEMEL VE 
SAĞLAM DELİLLERE DAYANMAMAKTADIR. 

 
 
1- Hakkımdaki suçlama ile ilgili 2. Balyoz soruşturması adı verilen soruşturmada hiçbir ifade 
bulunmamaktadır. 1. Balyoz iddianamesi ise mevcut iddianamedeki tüm delilleri içeriyordu. 
Buna rağmen 1. Balyoz soruşturması’nda hakkımda dava açılmadı. Kötü niyetli kişilerin 
asılsız ihbarına dayanılarak, basit bir suç şüphesi ile  aynı vakıalar ortaya konularak hakkımda 
iddianame düzenlenmiş ve iş bu suç isnadı yapılmıştır. Bu iddiaların nesnel temellerden uzak 
olmakla yargılamayı uzatmak ve kamuoyunun vicdanının daha da fazla rahatsız etmekten 
öteye geçemeyeceği inancındayım. 
 
2- Her şeyden önce isnat edilen suça delil olarak sunulan bilgi ve belgeler hakkımda yapılan 
iddiaları ispat etmekten çok uzaktır. Kaldı ki, hiç birinde bana ait bir eylem ve söylem yer 
almamaktadır. İddianamede anılan delillerin hiç birini ben hazırlamadım, hiç biri benden 
(üzerimden,odamdan,evimden) ele geçmedi. Üzerime atılan olgular gıyabımda,bilgimin 
dışında üçüncü kişiler arasındaki dialoglarda ceryan etmiştir. 
      
3- Üzerime atılı suç kapsamında, Havelsan  Genel Müdürü olarak  iddiaya göre “ yeniden 
yapılanmada görevlendirilecekler kişilere ilişkin” listeler  yapmakla suçlanıyorum. Yine 
iddiaya göre bu listeler,  fyarman isimli bir kullanıcı tarafından bilgisayar üzerinde  
09.01.2003’de yapılmıştır.  Ben bahsedilen tarihte Havelsan A.Ş  Genel Müdürü dahi 
değildim. Havelsan A.Ş’de göreve  05.03.2003 günü bahsedilen tarihten yaklaşık iki ay sonra 
başladım. Halbuki bahse konu digital belgenin bir çok yerinde hakkımda HAVELSAN A.Ş 
Genel Müdürü olarak bahsedilmektedir. Havelsan A.Ş’de çalışmayan bir kişinin buraya girip 
bilgisayarda personel listesi hazırlaması mümkün değildir. Eğer iddia makamı, hazırlık 
soruşturması sırasında   üzerime atılı fiilin işlendiği tarihte benim Şirket mensubu veya 
çalışanı olmadığımı araştırsaydı, görevime 05.03.2003 günü başladığım bilgisine ulaşabilirdi.  
Ayrıca belirtmeliyim ki, benim hiç çalışmadığım, amir veya memur olarak görev 
yapmadığım, ASELSAN, TAİ, TUBİTAK gibi kurumlarda çalışan kişilere ait referans vermem 
ve personel listeleri yapmam da bu itibarla mümkün değildir. Bu şirket ve kurumların 
personel listelerinin bende bulunması imkanı da söz konusu değildir . Her şirketin kendi İnsan 



kaynakları birimleri ve kendi Genel Müdürlükleri vardır. HAVELSAN A.Ş  müdürü olarak 
benim diğer şirketlerde çalışan personel hakkında en ufak bir bilgimin olması beklenemez. 
Ayrıca bu personeli  tanımam da beklenmemelidir. 
 
4- Benim yaptığım iddia edilen listeler dahilinde HAVELSAN’da çalışan Gökhan 
Köseoğlu’nun  karşısına “Genel Müdür Faruk Yarman’dan boşalacak Genel Müdürlük 
Görevi için uygundur” ifadesi yer almaktadır. Dikkat edilmelidir ki, bu belgenin hazırlandığı 
iddia edilen tarihte ben Genel Müdür değilim. Ayrıca bu kişi, bu belgenin hazırlandığı iddia 
edilen tarihte kıdem olarak böyle bir vazifeyi üstlenebilecek durumda da değildir. Aynı listede 
Emine Kuvat ve Bülent Yılmaz Özdemir  adlı çalışanlar hakkında da Faruk Yarman’ın 
referansı ile  bazı görevler üstlenebileceği yolunda referans verdiğim ifade edilmektedir ki,  
bu kişiler hakkında bu nevi referanslar verecek kadar bu kişileri tanımam. Ayrıca da,  benim 
tarafımdan hazırlandığı iddia edilen listede kendimden “ Genel Müdür Faruk yarman’ın 
referansı ile…”  şeklinde bahsetmem  fazlaca akla yatkın görülmemektedir. Lakin  listeye 
dikkatlice bakıldığında bu üç kişinin altında ve üstünde yer alan sıralarda yer alan kişiler için 
de iddiaya göre bir takım yerler öneriyorum, yani onlar için yazdıklarım da referans olarak 
kabul edileceğine göre, aynı listede üç kişi için Faruk Yarmanın  referansı ile… ifadesinin 
bulunuyor olması bu listelerin tarafımdan hazırlanmadığını açıklıkla göstermektedir. 
Gerçekten eğer bu listeler tarafımdan hazırlanmış ise, tüm referanslar bana ait olmalıydı. Bu 
itibarla bahse konu listelerin  tarafımdan hazırlanmadığı buradan da anlaşılmaktadır.  
 
5- Bahse konu listelerde böyle özel referanslar verdiğim  iddia edilen kişiler halen  
HAVELSAN’da çalışmaktadırlar. Balyoz planında önemli kritik görevler için yapılan listede 
yer aldıkları iddia edilen bu kişiler, geçen bunca zamana (8 yıl) rağmen hala önemli bir terfi 
(genel müdür yardımcısı, grup başkanı veya hiç değilse direktör ) almamış kişilerdir. 8 yıldır 
bu kişilerin Genel Müdürü olduğum düşünüldüğünde, geçen zaman içinde bu kişileri daha 
önemli görevlere yükselmelerini sağlamam gerekirdi. Yerime Genel Müdür olarak önerdiğim 
(?) kişinin 8 senelik bir süreçte önemli terfiler alamamış olmam bu kişileri yeniden yapılanma 
adı altında benim önermemiş olduğumu gösteren delillerden bir tanesi olarak kabul 
edilmelidir. 
  
 
6- SAVUNMA SANAYİ  isimli Excel belgesinde yer alan HAVELSAN  ve  ASELSAN  dosyaları 
içindeki personel listelerinin içeriği de tamamen yanlışlıklarla dolu olup; bu halleriyle hiçbir 
olguya nesnel dayanak oluşturabilecek kabiliyet ve güvenirlikte değildir. Diğer kurumlar 
hakkındaki listelerin doğrulukları için şu anda elimizde bilgi yok. Fakat, ASELSAN   listesinde 
bulunan dört kişi 2006 tarihinden sonra işe girmiş olup, listenin hazırlandığı tarihte Aselsan’ 
da çalışmadıkları  dosyadaki yazı ile açıkça ispatlanmıştır. Ayrıca bir kişi de Aselsan’da  hiç 
çalışmamıştır. HAVELSAN listesi ise bundan çok daha vahimdir. Savcılık makamı listede yer 
alan personelin şirkette çalışıp çalışmadığını yazıyla sormuştur. Şirketin cevabi yazısında; 375 
kişilik listede sadece 115 kişinin, listenin hazırlandığı iddia olunan tarihte şirkette çalıştığı 
ortaya çıkmıştır. Yani delil olarak sayın mahkemeye sunulan listenin 2/3’ü yanlıştır. Başka bir 
anlatımla Listenin 2/3’ü liste hazırlandığı tarihte Havelsan’da çalışmamaktadır. 
 
Bundan daha da vahim olarak 1.balyoz Soruşturması iddianamesinde (sayfa 211),  “ilgili 
kurumlara yapılan yazışma neticesinde belgede ismi yer alan şahısların belirtilen yerlerde 
görevli oldukları anlaşılmıştır” denmektedir ki, bu  ifade tamamen gerçek dışıdır. Yukarıda 
ifade edildiği üzere, HAVELSAN  listesinin 2/3’ü yanlıştır. ASELSAN  listesinde ise 4 kişinin 
çalışmadığı  kurumlardan gelen yazılar ile sabittir.  
 



Bu itibarla şirket listelerindeki hatalar, tüm Excel belgesini geçersiz kılacağı Excel 
programının bir programsal özelliğidir . “HAVELSAN” ve “ASELSAN” listeleri hatalıysa, 
onlardan elde edilen “ÖZET” ve hepsini birden içeren SAVUNMA SANAYİ” isimli Excel 
belgesi de doğru ve güvenilir bir delil olmaktan tamamen çıkmak durumundadır. Böyle 
hatalarla malul şirket personel listeleri güvenilir ve muteber değillerdir ve bu itibarla delil de 
olmaları mümkün değildir . HAVELSAN ve ASELSAN  listelerinin yukarıya doğru dikeyde 
Excel işlemleriyle oluşturulmuş bulunan ÖZET (SS) sahifesi de aynı sebepten güvenilir bir 
belge olma özelliğini yitirmek durumundadır. ÖZET(SS) ve  şirket listeleri muteber değilse 
hepsinin içinde yer aldığı “SAVUNMA SANAYİ” isimli Excel belgesinin de delil olma 
özelliğinden bahsetmek mümkün değildir. 
 
7- İddianamede yargılama konusu darbe planı ile hiç alakası farklı soruşturmalar aleyhime 
delil olarak ifade edilmiştir. Bununla beraber iddianame de yer verildiği için bu konularda da 
sayın mahkemeye açıklamalar yapmak zorunda olduğumu düşünüyorum. 
 

a- 2010/1003 sayılı soruşturma kapsamında ele geçen 78 no’lu CD içinde G.Kore_CN-
255 Simülatör.ppt isimli sunum belgesi içinde yer aldığı iddia edilen “Havelsan’dan 
Gıdadaki Birden Çetinkaya’nın eşi üzerinden Atina’daki müşterilere gönderilecek. 
Beğenilirse devamı gelecek” ifadesi ile hiçbir alakam yoktur.  Öncelikle Havelsan’da 
Gıda diye bir bölüm yoktur, hiç de olmamıştır. Ne Birden Çetinkaya’yı ne de eşini 
tanırım. Atina’da hiç işimiz olmadı kimseyi tanımam. Diğer belgeler bakımından da, 
benimle bir alakaları olmadığı gibi yargılama konusu olayla da hiçbir ilgileri 
bulunmamaktadır.  

 
b-İddianamede Ankara Emniyetine yapılan bir ihbar mektubu da delil olarak 
konmuştur. Bu ihbarda, benim ve MİLGEM projesi yöneticisi  Prof. Dr. Buyurman 
Baykal’ın  iş ve şahsi bilgisayarlarının aranması halinde sözüm ona deliller bulunacağı 
iddia olunmuştur. Bahse konu ihbar …….. tarihinde yapılmış ve Ankara Emniyet 
Müdürlüğü tarafından dahi ciddi bulunmayarak hiçbir  işlem yapılmamıştır ve de 
herhangi bir arama söz konusu olmamıştır. Bir arama yapılmış olsa idi dahi hiçbir şey 
bulunmayacaktı. Böyle bir ihbarın iddianameye konu edilerek bir ceza davasına delil 
olarak konulması dahi  demokratik hukuk sistemlerinde asla kabul edilemez. Eğer bu 
ihbar ciddi bulunsaydı kovuşturma makamları tarafından gereği yapılmalıydı; yok eğer 
ciddi değilse bu ahvalde böylesine bir davada delil olarak ihbarın  dosyaya delil 
konmasının kabul edilmeyeceği aşikardır. Kaldı ki, ihbarın kendisi bile baştan aşağı 
yanlışlarla doludur. Her şeyden önce Prof.Dr.Buyurman Baykal MİLGEM projesinin 
başında olmadığı gibi, bu projede hiç çalışmamıştır. Ayrıca benim ilişkilerimin hiç 
birisinde hukuka aykırı bir unsur bulunmamaktadır.  

 
c-2009/1570 sayılı soruşturma kapsamında Tarık Ayabakan’dan elde edilen Kingston 
Flash bellek  içinde Sürec_Yonetimi_Egitimi  isimli sunum içinde bir takım ifadelerin 
gizlendiği bu ifadelerde adım geçtiği ifade olunmuştur. Burada da gıyabımda adımın 
kullanılmasının bemim aleyhime bir delil teşkil etmeyeceği açıktır. Burada bana ait bir 
eylem ve söylem de mevcut değildir. 

 
d-2009/1498 sayılı (Ergenekon) soruşturmada takipet.doc  isimli belgede, Hüseyin 
Vural Vural isimli bir kişi ile Havelsan’da çalışan …….. Görüşmesi yer alıyor. Bu 
konuşmada; “…sanıyorum Genel müdürümüz sn.Faruk Yarman bey bahsetmiş 
olmalı…” ifadesi yer almaktadır. Bu konuşmanın bir tarafı olan, Hüseyin Vural Vural 
isimli kişiyi tanımam. Kendisi ile de bir görüşmem olmamıştır. Konuşma içeriğinden 



anladığıma göre, bir şirket çalışanımın Klerans adını verdiğimiz belge ile alakalı bir 
telefon konuşması; Savunma sektöründe çalışanlara “klerans” (Şahıs Güvenlik 
Belgesi) bulunması gerekir. Bu belgeler için şirketler yazı ile Milli savunma 
Bakanlığı’na yazı ile başvururlar. Tahkikatı Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat 
Teşkilatı  yapar ve Bakanlığa bildirir. Bu hususun benimle bir alakası yok. Tahmin 
ediyorum bir şirket çalışanımız kleransı ile ilgili birisiyle konuşuyor. Bu konunun da 
yargılama konusu olayla bir ilişiği bulunmamaktadır.  

 
Sonuç Olarak : 
 
Ben  hayatım boyunca ilkeli ve inançla ideallerimin peşinde yaşadım, suç işlemedim. 
Akademik kariyerimde de, iş hayatımda da Türkiye’de hep ilklere imza attım. Yaptığım 
projeler ile Türkiye Cumhuriyetine izzeti ikbal ile hizmet ettim. Yasalar tahtında Cumhuriyet 
hükümetine yetenek kazandıran güç katan  teknolojik çözümler geliştirmekten onur duydum. 
Türk Savunma Sanayi’nde geliştirdiğim sistemler ile önceden yabancı (İsrail, Amerikan) 
savunma sanayi şirketlerinden satın almak zorunda olduğumuz  bir çok yazılımın 
millileşmesini sağladım. Özelikle MİLGEM projesi (Milli GEMİ) ile kendi gemilerimizde 
dışarıdan (İsrail) almak zorunda olduğumuz yazılımı yaparak Türk bilişim ve savunma 
sektöründe ilk milli geminin yapılmasını sağladım. Sadece bu proje sebebiyle İsrail menşeyli 
bir savunma sanayi şirketi yüzlerce milyon dolarlık zarara uğradı. 05.03.2003 tarihinde 
devraldığım HAVELSAN A.Ş  Genel Müdürlüğü dönemim içinde şirket ………… büyüme 
sağladı. Bu Yabancı menşeyli savunma sanayi şirketlerinin Türkiye pazarında  aynı oranda 
pazar paylarının kaybı demektir. Böyle bir davaya dahil edilmem demek, adalet formatında 
hakikati tahrif ederek Türk milli savunma sanayi ve bilişim sektörüne çok ciddi zarar vermek 
demektir. Sayın mahkemenin bu hususları da dikkate alarak hakkımdaki suçlama ve 
delillerdeki tutarsızlıkları göz önünde tutarak öncelikle hakkımda uygulanan tutuklama 
kararını kaldırmasını diliyorum ve talep ediyorum. 
 
 Hiçbir şekilde benim üzerimden, evimden, işyerimden, bana ait bir yerden elde edilmemiş, 
benim dışımdaki üçüncü kişilerin müphem ifadelerine dayanılarak,tamamen hatalı, 
yanlış,ciddiyetten uzak üzerindeki tarihlerle uyarlı olmayan delillere dayanılarak yapılan suç 
isnadını  hiçbir şekilde  kabul etmiyorum. 
 
Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere Eğer Faruk Yarman varsa orada her ne adla 
olursa olsun bir darbe veya girişimi yoktur; eğer bir darbe veya girişimi varsa onun içinde 
Faruk Yarman yoktur.  
 
Bu itibarla, hakkımda açılan davada ayırma kararı verilerek beraet hükmü kurulmasını 
saygılarımla sayın mahkemeden talep ederim.     
      
 
      
 
   
                
 
 
                


