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

bitişiğindeki salonda Mahkeme Başkanı Ömer Diken, Üye Hakimler Ali Efendi Peksak ve Aytekin 
Özanlı’dan oluşan Mahkeme Heyeti tarafından zabıt katibi Ufuk Palak da hazır olduğu halde 
CMK’nın 147/1-h ve 219/1 maddeleri gereğince sesli ve görüntülü kayıt yapılmak suretiyle 
02.02.2012 günü saat 09:43 itibari ile açıldı. Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş hazır. 

Mahkeme Başkanı: “Tutuklu sanıklardan Utku Arslan, Erdinç Atik, Abdurrahman Başbuğ, 
Mustafa Haluk Baybaş, Servet Bilgin, Cemalettin Bozdağ, Cemal Candan, Cem Aziz Çakmak, 
Levent Çehreli, Hakan İsmail Çelikcan, Ali Semih Çetin, Fatih Musa Çınar, Hüseyin Çınar, 
Gökhan Çiloğlu, Mehmet Ferhat Çolpan, Ahmet Necdet Doluel, Celal Kerem Eren, Burhan 
Gögce, Behçet Alper Güney, Yüksel Gürcan, Ramazan Cem Gürdeniz, Mustafa Erdal 
Hamzaoğulları, Meftun Hıraca, Nurettin Işık, Mehmet Fatih İlğar, Erdal İrençin, Dursun Tolga 
Kaplama, Zafer Karataş, Barboros Kasar, Yusuf Kelleli, Kıvanç Kırmacı, İsmet Kışla, Erhan 
Kuraner, İlkay Nerat, Hasan Nurgören, Mustafa Önsel, Mustafa Korkut Özarslan, İkrami 
Özturan, Soner Polat, Mehmet Alper Şengezer, Sinan Topuz, Oğuz Türksoyu, Ali Türkşen, 
Ertuğrul Uçar, Ahmet Zeki Üçok, Ayhan Üstbaş, Kemalettin Yakar, Fatih Uluç Yeğin, Sırrı 
Yılmaz, Ender Kahya, Hasan Özyurt, Mehmet Baybars Küçükatay, Derya Ön, Levent Kerim 
Uça, Erhan Şensoy, Derya Günergin, Gürsel Çaypınar, Davut İsmet Çınkı, Murat Özenalp, 
Levent Ersöz, Mehmet Fikri Karadağ, Namık Koç, Ali Deniz Kutluk, Emin Küçükkılıç, Ahmet 
Küçükşahin, Suat Aytın, Lütfü Sancar, Doğan Temel, Ümit Metin, Levent Görgeç, Gürbüz Kaya, 
Süleyman Namık Kurşuncu, Mehmet Cem Çağlar, Turgay Erdağ, Fikret Güneş, Beyazıt Karataş, 
Murat Saka, Dora Sungunay, Veli Murat Tulga, Ali Sadi Ünsal ile Mehmet Koray Eryaşa 
dışındakiler hazır. Belirtilen sanıkların sağlık sebebiyle getirilemedikleri Ceza İnfaz Kurumlarınca 
bildirildi.”  

Tutuksuz sanıklardan; Abdulkadir Eryılmaz, Ali Tarık Akça, Alpar Karaahmet, Armağan 
Aksakal, Aşkın Öztürk, Aşkın Üredi, Ayhan Türker Koçpınar, Nuri Üstüner, Namık Sevinç, Eyup 
Aktaş, 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, Hakan Ilıca, Serhat Dizdaroğlu, Mete 
Demirgil, Sefer Kurnaz, Berna Dönmez, Haldun Ermin, Turgay Bülent Göktürk, Osman Fevzi 
Güneş, Murat Dülek, Canatan Turgut, Adem Ceylan, Tuncay Küçük, Cüneyt Sarıkaya,  Cahit 
Serdar Gökgöz, Güllü Salkaya, Ökkeş Alp Kırıkkanat, Hüseyin Dilaver, Turgut Ketken, Yusuf 
Afat, Sencer Başat, Kürşad Güven Ertaş, Yusuf Volkan Yücel, Yaşar Dilber, Yüksel Gamsız, 
Uğur Uzal. 

Mahkeme Başkanı: “Hazırlar. Sanık müdafilerinden.” 
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Sanıklar Armağan Aksakal, Cengiz Köylü, Cemal Temizöz müdafii Av. Hasan Gürbüz. 
Sanıklar Turgut Atman, Beyazıt Karataş, Nedim Güngör Kurubaş, İsmail Taş, Mustafa 

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

Sanıklar Ahmet Sinan Ertuğrul, Aşkın Üredi, Berker Emre Tok, Bülent Olcay, Fahri Can 
Yıldırım, Engin Kılıç, Mehmet Cem Okyay, Mete Demirgil, Nuri Üstünel, Nuri Selçuk Güneri, 
Önder Çelebi, Yusuf Afat ve Zafer Erdim İnal müdafii Av. Günizi Dizdar. 

Sanık Ali Yasin Türker müdafii Av. İsmet Atilla Hekimoğlu. 
Sanıklar Çetin Doğan, Süha Tanyeri, Kadir Sağdıç, Mehmet Fatih İlğar, Nedim Ulusan, 

Hakan Büyük, Dursun Çiçek, Ahmet Zeki Üçok, Ahmet Bertan Nogaylaroğlu, Abdullah Can 
Erenoğlu, Mehmet Koray Eryaşa müdafii Av. Hüseyin Ersöz. 

Sanık Alpar Karaahmet ve diğer bir kısım sanıklar ile yetki belgesine istinaden Murat 
Saka ve diğer bir kısım sanıklar müdafii Av. Kemal Yener Saraçoğlu. 

Bir kısım sanıklar müdafii Av. Kemal Yener Saraçoğlu: “Sayın Başkanım, 
müvekkillerimden Cafer Uyar sağlık sebebiyle katılamamıştır. 3 günlük raporlu olduğuna ilişkin 
sağlık raporunu Sayın Mahkemeye sunuyorum ve mazeretli sayılmasını talep ediyorum.” 

Sanıklar Adem Ceylan, Canatan Turgut, Kenan Yüce, Murat Dülek müdafii Av. Aykanat 
Kaçmaz’ın tanzim etmiş olduğu yetki belgesine istinaden Av. Yasin Tekakça. 

Sanık Cahit Serdar Gökgöz müdafii Av. Serhat Zenginpedük. 
Sanıklar Ali Rıza Sözen, Ali Demir, Aziz Yılmaz, Erdinç Atik, Gökhan Murat Üstündağ, 

Hakan Sargın, Hüseyin Özçoban, Hüseyin Topuz, Kahraman Dikmen, Murat Özçelik, Nail İlbey, 
Yusuf Kelleli, Abdil Akça, İmdat Solak, Mustafa Kelleci, Mutlu Kılıçlı, Hakan Yıldırım, Tuncay 
Küçük ve yetki belgesine istinaden Mustafa Koç, Bahtiyar Ersay, Namık Koç müdafii Av. Mahir 
Işıkay. 

Sanıklar Faruk Oktay Memioğlu, Mehmet Yoleri, Mehmet Kemal Gönüldaş müdafii Av. 
Eyyup Sabri Gürsoy. 

Sanık Berna Dönmez müdafii Av. İsmet Polatcan. 
Sanık Uğur Uzal müdafii Av. Şükrü Kuvvetli Yılmaz. 
Sanıklar İbrahim Koray Özyurt, Tayfun Duman, Ali Türkşen, Dora Sungunay, Muharrem 

Nuri Alacalı, Şafak Yürekli ve Bilgin Balanlı müdafii Av. İbrahim Şahinkaya, Aynı sanıklar müdafii 
Av. Şeref Dede. 

Sanık Mehmet Otuzbiroğlu müdafii Av. Ömer Bayraktar. 
Sanık Kürşad Güven Ertaş müdafii Av. Bülent Höke. 
Mahkeme Başkanı: “Mehmet Seyfettin Alevcan getirildi mi bugün? Getirilmedi bunu, 

geldiniz mi. Evet Salı günü verdiğiniz dilekçe bugün elime gelince tereddüt ettim. Tamam, bugün 
buradasınız mesele yok. Bu Salı günü doktora gitmek için müracaatta bulunmuşsunuz onun 
dilekçesi. Erdinç Yıldız getirildi mi? Sizin hazır edilme yazılarınızda sıkıntı olduğu söylendi, 
demek ki sorun yok. Mehmet Cem Çağlar evet gelmeyenler arasında okumayalım. Evet, tamam 
Hadımköy’den sağlık sebebiyle getirilenler arasında ismi var. Bunlar başka suçtan tutuklu olduğu 
için bir sıkıntı var demişti Hakim Bey onu o yüzden tekrar belirttim. Evet, Cafer Uyar’ın raporu 
müdafii belirtmişti. Evet, Ramazan Kamüran Göksel müdafi de sağlık sebebine ilişkin 
müvekkilinin mazeretini bildirmiş. Çetin Doğan evet 3. iddianame ve eklerini talep ediyor. Gürkan 
Yıldız müdafii Av. Keziban Doğan’ın mazeret faksı mevcut. Sanıklar Ümit Özcan daha önce de 
vermişti bu tür dilekçeler, Hasan Hoşgit, Hüseyin Hoşgit ve Engin Baykal bugüne kadar tahliye 
talebine ilişkin dilekçeleri yine itiraz dilekçelerini talep ediyorlar. Bunlar sizde var zaten şuanda 
sizde olan şeyi bizden niye istiyorsunuz ki? Diyorsunuz ki; Mahkemenize hakkımda verilmiş 
bulunan tüm tahliye, talep ve itiraz dilekçelerinin birer suretini, dilekçeleri veren sizsiniz zaten. 
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Yani dilekçeler sizde kararlar da size tebliğ edildi. Biz olan bir şeyi tekrar neden vereceğiz onu 
anlayamadım. Dilekçeyi veren sizsiniz birer sureti siz de bizim size tebliğ ettiğimiz red kararında 
da sizin hangi dilekçenizin reddedildiği yazıyor, birebir orada da uyumlu. Onun haricinde elinizde 
olmayan varsa onları veririz. Size ulaşmayan tebliğ verilmeyen varsa sadece kararları verebiliriz, 
dilekçeler sizde var birer sureti. Ayrıca Dursun Çiçek annesinin rahatsızlığı sebebiyle 30 Ocak’ta 
Mahkememize bir dilekçe sunmuştu. Bununla ilgili Mahkememiz değerlendirmesini yaptı. 
Cumhuriyet Savcısının da yazılı mütalaasını celse sırasında almıştı. Bununla ilgili Mahkeme ara 
kararını açıklıyorum. 5275 sayılı Cezanın İnfazı Hakkında Kanunda; aile yakınlarının ölümü 
halinde bir izin sistemi getirmiş olmakla birlikte, rahatsızlığı halinde ya da ağır rahatsızlığı 
halinde bir izin sistemine getirmediğinden talebin reddine oy biriliği ile karar verilmiştir. 
Savunmaların alınmasına devam edilecektir. Ben Salı günü rahatsızlığım sebebiyle yoktum 
duruşmada, Rıdvan Ulugüler ve Serdar Okan Kırçiçek’in savunmalarının alındığını biliyorum. 
Şafak Yürekli mi bugün savunma yapacak? Mustafa İlhan var, müdafiinin bu hafta olmayacağını 
söylemişti. Necdet Tunç Sözen’de müdafiinin bu hafta olmayacağını söylemişti. Rasim Arslan 
aynı şekilde, Süleyman Namık Kurşuncu aynı müdafii yok. Şafak Yürekli.” 

Sanık Şafak Yürekli: “Burada.” 
Mahkeme Başkanı: “Savunma yapacaksanız buyurun. Müdafiiniz Şeref Dede burada 

evet.” 
Sanık Dursun Çiçek: “(mikrofon kapalı anlaşılamadı).” 
Mahkeme Başkanı: “Hayır uzatacak konu yok. Biz kanunların üzerinde değiliz. Kanunlarla 

bağlıyız, olmayan bir şeyi de taktir hakkımız yok. Yani cezaevinden çıkmak öyle bizim 
taktirimizle olacak bir şey değil.” 

Sanık Dursun Çiçek: “Cezaevine siz attınız zaten.” 
Mahkeme Başkanı: “Çıkmak tahliye ile olur. Onun haricinde izin vermek bizim taktirimizle 

ilgili bir şey değil lütfen oturun.” 
Sanık Dursun Çiçek: “Tutuklama kararını değiş (mikrofon kapalı anlaşılamadı).” 
Mahkeme Başkanı: “Lütfen oturun, oturabilir misiniz? Kaldı ki şuanda infazda olan bizim 

tutuklumuzda değil, 13’ün tutukluluğu. Yani böyle bir yasanın çıktığını düşünsek dahi, infazda o 
13’de tutuklu olduğu için 13’ün izin vermesi gerekiyor.” 

Sanık Dursun Çiçek: “Siz birleştirme kararı verin ben 13’ten alacağım.” 
Mahkeme Başkanı: “Biz ne yapacağımızı kendimiz biliyoruz, siz buyurun oturun. 

Başlayabilirsiniz savunmanıza. Şimdi yanlış anlamayın yani anne çok değerli bir varlıktır.” 
Sanık Dursun Çiçek: “(mikrofon kapalı anlaşılamadı).” 
Mahkeme Başkanı: “Bakın yerine konacak hiçbir varlık yok. Kaybedilmesi çok ağır bir 

duygu ya da inşallah kaybetmezsiniz Allah şifa verir temennimiz bu ama biz yasaları aşamayız. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi.”  

Sanık Dursun Çiçek: “Başkanım (mikrofon kapalı anlaşılamadı).” 
Mahkeme Başkanı: “Türkiye Büyük Millet Meclisi kanun çıkartsın desin ki; tutukluların 

yakınlarının ağır hastalığı halinde izin verilebilir diye bir kanun böyle bir çalışma olduğunu da 
basından duyduk. Böyle bir yasa çıkarsa ve tedavi gördüğü hastane de yasanın öngördüğü 
şekilde bir rapor sunarsa Mahkeme bunu değerlendirir. Burada sizin de içinizdeki birçok sanıklar 
da biliyor ki biz hafta sonu yakınları vefat edenlere izin verdik, kendileri buradadır. Hafta sonu 
Cumartesi günü biz Heyet olarak toplandık izin verdik. Bizim bu konuda hassasiyetimiz belli 
tahliye konusu farklıdır. Mahkememizin hastalık ve ölüm halindeki hassasiyetleri farklıdır. Yani 
ben sizin acınızı anlıyorum yani o konuda diyecek bir şeyimiz yok ama yetkimiz yok. Yani yasa 
buna izin verse biz bunu hiç tereddüt etmez değerlendiririz. Ama izin kapsamında bizim 
yapabileceğimiz bir şey yok. Sizin acınızı da endişelerinizi de bu konuda anlıyoruz. Yani bizim 
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bu konuda duyarsız olduğumuzu zannetmeyin. Gerçekten biz annenizin hastalığı karşısındaki 
sizin durumunuzu anlıyoruz. Ama izin verme imkanımız yok.” 

Sanık Dursun Çiçek: “Sorunun çıkmasının nedeni tutuklama başka sorun (birkaç kelime 
anlaşılamadı)” 

Mahkeme Başkanı: “Bakın o konu farklı bir konu.” 
Sanık Dursun Çiçek: “Gerekçesi var mı Başkanım?” 
Mahkeme Başkanı: “O konuya girmeyelim. Biz sadece sizin o konuyu biz yani o konuyu 

tartışmıyoruz. Sadece annenizin rahatsızlığı sebebiyle bir konuyu tartışıyoruz. Biz bununla ilgili 
diyoruz ki Mahkeme olarak size; yasa elverse biz bunu tartışırız. Sizin durumunuza bir çözüm 
bulmaya çalışırız ama yasa buna izin vermiyor sıkıntı burada.” 

Sanık Dursun Çiçek: “Başkanım yasa diyor mu ki (birkaç kelime anlaşılamadı).” 
Mahkeme Başkanı: “Bakın siz farklı yere götürüyorsunuz olayı.” 
Sanık Dursun Çiçek: “Tahliye evet ona götürüyorum.” 
Mahkeme Başkanı: “Buradan o sonuç çıkmaz. Bakın bu talepten o sonuç çıkmaz.” 
Sanık Dursun Çiçek: “O zaman sorumlulukta size ait olur vicdani sorumluluk size ait.” 
Mahkeme Başkanı: “Peki, peki buyurun.” 
Sanık Şafak Yürekli: “Savunmama başlamadan önce sözlü savunma metnimi ve 

hakkımdaki tüm iddialara ilişkin 19 sayfadan müteşekkil detaylı yazılı savunmamı 5 adet ekiyle 
birlikte Mahkemenize sunuyorum. Bugün Mahkemeniz huzurunda Türkiye Cumhuriyeti.” 

Mahkeme Başkanı: “Birde pardon şey onu belirteyim. 15’inde duruşma yapılması ile ilgili 
bir dilekçe göndermişsiniz. Şimdi önümüzdeki hafta, bir şeyimizi görelim yani savunmaların 
alınması konusunda aldığımız bir yolu görelim 15’inde kararı aldık onunla ilgili son 
değerlendirmemizi 13’ünde yaparız. Ama bizim yani burada başka bir duruşma konuldu bizim 
irademiz dışında olan bir olay. Biz orada 1 haftayı tamamen kaybetmemek için Çarşamba’dan 
bir yer almaya çalıştık. Yani 14-15-16 ve 17’si bir başka Mahkeme tarafından duruşma konuldu. 
3. bir Mahkeme tarafından 13. Ağır Ceza Mahkemesi Çarşamba günü ara verdiği için salon 
boşalacağından biz o güne bir gün almak ve duruşmada savunmalarda yol kat etmek için 15’ine 
gün koyduk. Şimdi bu savunmalar kapsamında gidişatımıza göre dosyanın gidişatına göre 
zannediyorum 13’ünde bir değerlendirme yaparız ama yani duruşma da yapabiliriz. Yani 
kuvvetle muhtemel duruşmaya devam edeceğimiz. Ziyaret konusunda artık bir gün fedakarlık 
yapacağız ben onu daha sonra telafi edersiniz. Buyurun.” 

Sanık Şafak Yürekli: “Bugün Mahkemeniz huzurunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini 
cebren ıskat veya vazife görmekten men etmeye, cebren teşebbüs isnadı ile suçlanıyorum. 
İddianamede adı geçen sözde balyoz, suga ve benzeri planların isimlerini ilk defa medyadan 
duydum bu sözde planlara yönelik hiçbir kimseden emir veya görev almadım ve kimseye de bir 
emir veya görev vermedim. Ayrıca 1. Ordu Komutanlığında 5-7 Mart 2003 tarihinde yapıldığı 
belirtilen seminere de katılmadım. Zaten iddianamede bu beyanımın aksine hakkımda suç isnat 
edebilecek hiçbir gerçek belge ve tek bir maddi delil mevcut değildir. Öncelikle belirtmek 
gerekirse, maruz kaldığımız dijital komplo neticesinde ismi geçenlerin suçlu olduğu anlamına 
gelmediğini özellikle belirterek iddianamede müzahir personel listelerinin hiçbirisinde davada 
bulunan hiçbir dijital verinin imza bloğunda yazan veya son kaydeden olarak üst verilerinde 
kullanıcı dosya yollarında ismimin bulunmadığı konusunda özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. 
Buna rağmen ortaya konan bu gerçek ve temelsiz iddialar, almış olduğum terbiye, Şanlı Türk 
Sancağı üzerine eğitim, ettiğim askerlik yemini, demokratik hayat görüşüm, ilkelerim ve meslek 
ahlakımla hiç bağdaşmadığından polis tutanakları ve çelişkilerle dolu iddianamede üzerime atılı 
tüm suçlamalara şiddetle reddediyor ve kesinlikle kabul etmiyorum. Başta Emekli Oramiral Sayın 
Özden Örnek’in savunması olmak üzere, diğer sanıklar ve birçok avukat tarafından daha önce 
yapılan savunmalarda ortaya konan ve tarihsel gerçeklere uygun olmayan olay, kişi, kurum ve 
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mahallerin tespiti ile binden fazla hatayı deşifre ederek sahteciliği ortaya çıkaran bugüne kadar 
yapılan tüm savunmalara tamamen katılıyorum. Daha önce 2010/185 Sayılı soruşturma 
kapsamında amiral listesi ve EK-D öncelikli ve özellikli görevlendirme listesinde sadece ismimin 
geçmesi nedeni ile o zaman Soruşturma Savcısı tarafından ifadeye bile çağırılmamışken şimdi 
ne değişti de veya aleyhimde hangi hukuki delil bulundu da suçlandım? Donanma 
Komutanlığından çıktığı belirtilen dijital verilere ilişkin yeni iddiaların iftira olduğunu, yani 
suçsuzluğumu daha soruşturma aşamasında hukuki belge ve onu destekleyen fotoğraflarla ispat 
etmeme, üstelik şahsıma yönelik iddialara konu dijital verilerin 14 Ocak 2011 tarihli Donanma 
Askeri Savcılığının bilirkişi raporu ile manipülatif olduğu kanıtlanmış olmasına rağmen 
gerçeklere aykırı sözde delillerle suçlandım, üstelik tutuklandım. Yeni delil olduğu iddia edilen 
egemenlik alanım dışında bulunmuş olan bazı imzasız dijital veriler içerisinde bilgim ve iradem 
dışında yine sadece ismimin geçmesi nedeni ile iddianame de sayfa 254’te yer aldığı şekilde 
suçlanmam üstelik tutuklanmam sizce adil midir? Bunu hala adildir demenizi ne benim vicdanım, 
ne de kamu vicdanı kabul etmez, asla etmeyecektir de. Şimdi Mahkemenize bu davadaki 
sahteciliği kanıtlayan benimle ilgili çarpıcı önemli hususları ana hatları ile açıklamak istiyorum. 
Her şeyden önce ben yarbay rütbesindeyken dönemin Donanma Komutanı Oramiral Sayın 
Özden Örnek tarafından 2002 yılında idari bir faaliyet nedeni ile Donanma Komutanlığı Askeri 
Mahkemesine verildim, yargılandım ve 2005 yılında beraat ettim. Belgesini EK-1 olarak 
Mahkemenize ibraz ediyorum. Şimdi soruyorum, 2002 yılının Mart ayında beni mahkemeye 
veren Donanma Komutanı Oramiral Özden Örnek’in kendi hazırladığı iddia edilen amiral 
listesine, aynı yılın Ekim ayında beni askeri mahkemede yargılanma sürecim devam ederken 
hem de başarılı personel nitelendirilmesi ile sözde ödül kapsamında dahil etmesi çok ciddi bir 
tezat değil midir? Bu hususu ortak akıl ve mantıkla izah etmek mümkün müdür? Bunu 
Mahkemenizin dikkatine sunuyorum. Şimdi de EK-D sözde öncelikli ve özellikli görevlendirme 
listesinde adımın geçmesine yönelik olarak savunmamı yapmak istiyorum. Sözde bilgi notunun 
EK-B’sinde müzahir personelden öncelikli ve özellikli görevlendirme listesinin hazırlanması 
ifadelerinin yer aldığı görülmektedir. Bu ifadeden önce müzahir personel listelerinin 
hazırlanacağı müteakiben bu listeler içerisindeki personelden öncelikli ve özellikli 
görevlendirilecek personel listesinin hazırlanacağı anlaşılmaktadır. Savunmamın başında da 
belirttiğim üzere sözde müzahir personel listelerinin hiçbirinde ismim bulunmadığına göre hangi 
mantıkla ismim öncelikli ve özellikli görevlendirme listesinde geçmektedir anlaşılamamaktadır. 
İddia Makamı da bu konuda bana bir görev verildiğine, benim de görevi kabul ettiğime dair bir 
tebligat, tebellüğ belgesi, bir olgu yani bir maddi delil veya açıklama ortaya koyamamıştır. 
Sahteciliği kanıtlayan diğer bir çarpıcı hususta EGAYDAAK çalışma grubuna dahil olduğum ve 
bu çerçevede 3 Ocak 2003 tarihinde Aksaz/Marmaris’te bir toplantı yaptığımız iddiasına yönelik 
aykırılıklardır. Şimdi bu EGAYDAAK meselesine sözde suga planı çerçevesinde bir bakalım 
iddianamenin 81. ve 82. sayfalarında EGAYDAAK’lara yönelik olarak oluşturulduğu belirtilen 
Aydın alt çalışma grubu, Burak alt çalışma grubu ve Cemal alt çalışma grubu olmak üzere 3 
çalışma grubunda toplamda 31 kişinin görevlendirildiği iddia edilmektedir. İddianamede ayrıca 
Tuğamiral Sayın Hüseyin Hoşgit tarafından bir çalışma grubu oluşturulduğu bu çalışma 
grubunda benim de içerisinde bulunduğum 12 subayın görev aldığı iddia edilmektedir. Peki 
direktif mahiyetinde olduğu ifade edilen yansıda sunulan EGAYDAAK çalışma grubu liste.doc 
adlı dijital verisinde 31 kişinin isimlerinin yer aldığı sözde çalışma gruplarında Tuğamiral Hüseyin 
Hoşgit ile bu liste ile bir direktif veya görev verilmiş midir? Hayır verilmemiştir. Peki, öyle ise 
Tuğamiral Hüseyin Hoşgit bu direktifi bu görevi nereden almıştır? Belli değil. Zaten bu çelişkide 
iddianame de Soruşturma Savcısı tarafından açıklanamamakta ve iddianamede üstün körü 
geçilerek suç isnat edilme ile yetinilmektedir. Bitmedi, Peki yine bu listede EGAYDAAK’lar 
konusunda Tuğamiral Hüseyin Hoşgit tarafından oluşturulduğu ve benim de içerisinde olduğum 
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iddia edilen sözde çalışma grubunda bulunan 12 subayın isimleri yer almakta mıdır? Tabi ki 
hayır. Peki, o zaman soruyorum, bu 12 kişi kimdir? Yoksa bu kişiler komplo çetesinin Türk Silahlı 
Kuvvetlerinden tasfiye edilecek personel adedini artırmak maksadıyla belirlediği 12 yeni kurban 
mıdır? Yani anlayacağınız komplocuların mantığı her zamanki gibi basittir. Bu örnekte olduğu 
gibi bir dijital veri oluştur, yaz isimleri içerisine işte size birçok sanık daha. Bu hususu da 
Mahkemenizin dikkatine sunuyorum. Ayrıca belirtmek gerekirse İzmir’de bulunan ve lojistik 
birliklere kumanda eden Tuğamiral Hüseyin Hoşgit’in kendi inisiyatifi ile bir çalışma grubu 
kurması mümkün olamaz bununla birlikte Tuğamiral Hüseyin Hoşgit’in kendi emir ve komutası 
altında bulunmayan Aksaz’daki firkateyn komutanları ve 2. komutanlarını EGAYDAAK’lar ile ilgili 
görevlendirmesinin mümkün olamayacağı EK-2’de sunulan Deniz Kuvvetleri Komutanlığının 
resim yazısı ile de teyit edilmiştir. Buna rağmen Soruşturma Savcısınca sözde suga planının 
daha ilk sayfasının bile oluşturulmasından haftalarca evvel hazırlandığı iddia edilen bir belgeye 
istinaden iddianamede suga harekat planı çerçevesinde yapılacak eylem planlarını organize 
etmek ve icra etmek amacıyla kurulan çalışma grubunda görevlendirildiği gibi ifadelerde 
bulunması da kendi içerisinde bile çelişkili mesnetsiz ve Mahkemenizi yanlış yönlendirici 
mahiyette olduğunu değerlendirdiğim bir iddiadan öteye gidememektedir. Bununla birlikte Ç 
gurubu per.doc isimli dijital veri de maddi gerçekle uyuşmayan yansıda sunulan hatalarda 
mevcuttur. Listede ismi geçen bazı kişiler belirtilen tarihlerde Aksaz/Marmaris’te 
bulunmadıklarından bir araya gelmeleri mümkün değildir. Listedeki 4 kişi İsrail’de tatbikatta biri 
Güzelyalı/İzmir’de Hava Kuvvetleri Komutanlığının lisan kursundaydı. Bir subay ise Irak harekatı 
nedeniyle Nisan 2003 ayına kadar Mersin’de görevliydi. Diğer bir subay bel fıtığı ameliyatı olmuş 
ve başka bir şehirde idi. Belirtmiş olduğum bu subayların durumları Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığının resmi yazıları ile dava dosyasına girmiştir. Bu kadar maddi hataya ilaveten dijital 
veri de yanlış sicil numaraları ve kıdem durumuyla hiç uyuşmayan kişilerin yanlış sıralamaları da 
dikkat çekicidir. Hayatın gerçekleri ile örtüşmeyen bu kadar maddi ve zaman, mekan hataları ile 
dolu bir dijital verinin bir asker tarafından yazılması ve gerçek olması asla mümkün değildir. Bu 
dosyaların bir komplo çetesi tarafından sahtecilik eseri olarak üretildiği aşikardır. Bahse konu 
çalışma gurubu ile sahteciliğini kanıtlayan en çarpıcı husus da çalışma gurubu tarafından 
EGAYDAAK konusunda 3 Ocak 2003 tarihinde Aksaz/Marmaris’te bir toplantı yapıldığı ve bu 
konuda bir toplantı tutanağının düzenlendiği iddiasına yönelik aykırılıklardır. Halbuki ben o 
tarihte TCG Giresun firkateyninin gemi komutanı olarak yansıda görüleceği üzere İsrail, Türkiye 
ve Amerika Birleşik Devletlerinin 30 Aralık 2002, 3 Ocak 2003 tarihleri arasında ortaklaşa icra 
ettirilen Rilayn Marmarit 5 tatbikatı kapsamında ev sahibi olan ülke olan İsrail’in Hayfa 
Limanında. Yani yurtdışında bulunmaktaydım. Aynı günün öğleden sonrası da Hayfa/İsrail’den 
Türkiye’ye geri intikal kapsamında gemimle Doğu Akdeniz’de seyirdeydim. Buna o tarihte 
komutanı olduğum TCG Giresun firkateyninin 250 personeli şahittir. Gemimin Hayfa/İsrail 
Limanındaki fotoğrafı da yansıdadır. Belirtilen tarihte yurtdışında bulunduğumun ispatı olarak 
soruşturma sırasında Soruşturma Savcısına en önemli hukuki belgelerden biri olan gemim TCG 
Giresun firkateyninin 3 Ocak 2003 gününe ait gemi jurnalinin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 
arşivlerinden çıkarılmış onaylı sayfalarını ibraz ettim. İlaveten o tatbikatta İsrail’de bulunan 
gemimde verilmiş olan resepsiyonda zamanın İsrail Büyükelçisi Sayın Feridun Sünirlioğlu ile 
birlikte çektirdiğimiz yansıda sunulan fotoğrafı ve tatbikat süresince Hayfa/İsrail’de çekilmiş diğer 
fotoğrafları da ibraz ederek yapıldığı iddia edilen toplantı tarihinde yurtdışında bulunduğumu 
kanıtladım. Ama ne yazık ki Soruşturma Savcısı tarafından devletin en geçerli hukuki belgelerine 
bile itibar edilmeyerek tutuklanmam talep edilmiş. Maalesef yine sunduğum bu resmi belgeler 
yok hükmünde sayılarak Mahkemenizce tutuklama kararı alınmıştır. Bu vesile ile belirtmek 
gerekirse Soruşturma Savcısının CMK 160/2’ye aykırı bir şekilde diğer sanıklarda olduğu gibi 
lehime olan bu çok önemli hususu yani sözde toplantı tarihinde yurtdışında bulunduğumu 
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iddianameye yazmamış olduğunu Heyetinizin dikkatine sunuyorum. Bu kapsamda bir başka 
önemli çelişki de 3 Ocak 2003 tarihinde yapıldığı iddia edilen toplantının tutanağı, yansıda 
sunulan üst veri yollarında görüldüğü üzere nasıl toplantıdan bir gün önce yani 2 Ocak tarihinde 
oluşturulabilir? Halbuki bir toplantı yapıldıktan sonra toplantı tutanağının aynı gün veya daha 
sonraki bir gün yazılmış olması gerekmez miydi? Bu husus bile gerçekte böyle bir toplantının 
hiçbir zaman yapılmadığının yani bu belgelerdeki sahteciliğin ispatı için yeterlidir. Kanımca bu 
komployu yapanlar üst verilerde oynarken acele ile bu hususu da gözden kaçırmışlardır. 
Toplantı tutanağı.doc isimli belgenin eki olarak tanzim edildiği iddia edilen saha eki.doc isimli 
dijital veriye ilişkin olarak ise bir savunma yapmaya dahi gerek duymuyorum. Çünkü biraz evvel 
3 Ocak 2003 tarihinde yapıldığı iddia edilen sözde toplantıya katılmadığımı, o tarihte yurtdışında 
bulunduğumu belge ve fotoğraflarla kanıtladıktan sonra saha eki.doc adlı dijital verinin de 
sahteliğinin ispatlandığını düşünüyorum. Şahsıma isnat edilmek istenen EGAYDAAK 
suçlamalarına ilişkin biraz evvel onlarca mutlak gerçeği aykırılıkları, maddi hataları net bir 
şeklide ispatlayarak bunların sahtecilik ürünü olduklarını Heyetinize açıkladım. 14 Ocak 2011 
tarihli Donanma Askeri Savcılığının bilirkişi raporu da bu 4 dijital verinin manipülatif olduğunu 
belirterek bu EGAYDAAK sahteciliğini bilimsel olarak teyit etmiştir. Zorunda olmamama rağmen 
suçsuzluğumu ispatlamak maksadı ile sadece milli hukukumuzda değil, uluslararası hukukta da 
en geçerli belgelerden biri olan gemi jurnalini sundum ve yurtdışında olduğumu ispatladım 
yetmedi. Yurtdışında olduğumu zamanın İsrail Büyükelçimiz bugünün Dışişleri Bakanlığı 
Müsteşarının da içinde yer aldığı fotoğraflarla da belgeledim bu da yetmedi. Şimdi ise 
Mahkemenize yurtdışında olduğumu Donanma Komutanlığından alınmış, EK-5’te sunulan 
tarihçe raporu ile de belgeliyorum. Eğer bu da yetmeyecekse suçsuzluğumu ispatlamak için 
başka ne yapmak gerekmektedir. Bilemiyorum. Bu vatan ve millet uğruna gözünü kırpmadan 
canını feda etmek üzere bu mesleğe giren buradaki tüm şerefli askerler gibi bu uğurda benim 
canımın da hiçbir hükmü yoktur. Bunu ve masumiyetimi ispatlamak için son çare olarak ölmem 
mi gerekmektedir. Bu haklı infialim masumiyetimden kaynaklanmaktadır.  Ben kesinlikle böyle 
bir çalışma gurubunda yer almadığımı ve bu kapsamda herhangi bir toplantıya katılmadığımı 
huzurlarınızda tekraren vurguluyor. Ve iftiralara dayalı bu mesnetsiz iddiayı da reddediyorum. 
Mahkemenizce somut gerekçeler yerine maalesef CMK’dan alınmış kalıplaşmış ifadelerle 
Anayasanın 19. ve 38. maddeleri ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 5. maddesine aykırı 
olarak tutuklanmam sadece benim ailemin ve tüm sevenlerimin adına değil evrensel hukuk 
adına da son derece üzücü ve bir o kadar da düşündürücüdür.  En ufak bir suçum olmadığı 
halde, Asliye ve Sulh Hukuk Mahkemelerinde bile delil olarak kabul edilmeyen üstelik Donanma 
Askeri Savcılığının bilirkişi raporu ile de sahte olduğu kanıtlanmış, imzasız dijital verilerde 
sadece ismim geçiyor diye Ağır Ceza Mahkemesinde üstelik 166 gündür tutuklu bir sanık olarak 
yargılanmaktan İddia Makamının suçluluğumu ispatlaması gerekirken, bunun yerine benim 
suçsuz olduğumu ispatlamaya mecbur bırakılmış olmamdan dolayı canım ülkemin ve milletimin 
geleceği adına da Türkiye Cumhuriyetinin bir amirali olarak derin üzüntü ve endişe duyuyorum. 
Bu bağlamda ucuz bir CD’nin veya sahte bir dijital verinin Yüce Türk Milletinin bağrından çıkan 
Türk Silahlı Kuvvetlerine ve onun şerefli askerlerine galebe çalmadığı ve evrensel hukukun 
üstün olduğu günlerin gelmesini gelecek nesillerimiz adına özlemle bekliyorum. Burada 
Mahkemeniz huzurunda şunu belirtmeliyim ki; yapılan bu komplo ile her türle platformda milli 
çıkarlarımızı koruyan denizde, küresel güç odaklarının emellerine engel olan, savunma 
sanayimizi millileştirerek dışa bağımlılığımızı yok etme aşamasında dev adımlar atan Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığının yetişmiş insan gücü yok edilmeye çalışılmaktadır. Bu kapsamda 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına yapılan bu komplonun Cumhuriyet tarihimizin en büyük tasfiye 
hareketi olduğu, bu ülkede yaşayan eğitimli herkes tarafından rahatlıkla görülebilmektedir. 
Bunları gördükçe bir denizci olarak ekmeğini yiyerek büyüdüğüm ve çocuklarıma da onun 
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ekmeğini götürdüğüm kurumum Deniz Kuvvetlerinin geleceği adına içim sızlıyor ve 
kahroluyorum. Gönülden inanıyorum ki Türk Silahlı Kuvvetlerini itibarsızlaştırmak ve zayıflatmak 
isteyen karanlık güçlerin oyunlarına alet olarak, seviyesiz komploları milletimizin bağrından 
çıkmış kendi Silahlı Kuvvetlerine yapan bu alçak komplo çetesi ve onun her seviyedeki 
işbirlikçileri, gelecekte bir gün mutlaka bağımsız Yüce Türk Adaletinin mahkeme salonlarında 
sanık olarak yargılanacaktır. Bedeni hapiste olmasına rağmen fikri ve vicdanı hür bir Türk 
vatandaşı ve yürekli bir asker olarak buna olan inancımı burada bir kez daha ifade ediyorum. 
Sonuç olarak tüm hayatını şerefi için yaşamış bir subay olarak masumiyetimi haykırıyorum. Aziz 
Vatanıma ve Türk Silahlı Kuvvetlerine gönülden bağımla, demokrasi anlayışımla hiç  
bağdaşmayan iftiradan öteye gidemeyen bu mesnetsiz iddiaların tamamını şiddetle 
reddediyorum. Ayrıca Mahkemenizden özellikle siber taarruzlar, dijital yalan ve iftiralarla bize bu 
komploları yapan dijital terör çetesinin bulunup Yüce Türk Yargısı önüne çıkarılarak 
cezalandırılmalarını, yapıldığı iddia edilen EGAYDAAK toplantısı tarihinde yurtdışında 
bulunduğumu resmi belgelerle ispatladığım ve iddianamede tarafıma atılı suçlamalarda hiçbir 
dijital verinin imza bloğunda, üst veri yollarında, kullanıcı dosya yollarında ve müzahir personel 
listelerinin hiçbirisinde ismimin bulunmadığı da dikkate alındığında bihakkın tahliyemi ve 
nihayetinde beraatimi talep ediyorum. Bu aşamada söyleyeceklerim bundan ibarettir.” 
 Mahkeme Başkanı: “Nüfus kaydınızı okuyorum. Şafak Yürekli, Mehmet Oğlu, Işıl’dan 
olma, 29.11.1963 Gölcük doğumlu. Kocaeli ili, Gölcük ilçesi, Değirmendere Yüzbaşıdağı 
nüfusuna kayıtlı. Size mi ait kayıt?” 
 Sanık Şafak Yürekli: “Evet.” 
 Mahkeme Başkanı: “Sabıkanız yok.” 
 Sanık Şafak Yürekli: “Yok.” 

Mahkeme Başkanı: “Klasör 35, dizi 67 ve devamında İstanbul Cumhuriyet 
Başsavcılığınca 19.08.2011 tarihinde alınan ifadeniz var bunu kabul ediyor musunuz?” 
 Sanık Şafak Yürekli: “Bazı ufak maddi hatalar var onları düzeltmek istiyorum.” 

Mahkeme Başkanı: “Buyurun.” 
Sanık Şafak Yürekli: “Savcılıkta alınan ifademin 2. sayfasında yani dizi 66’da bulunan 

sondan 2. paragrafta geçen belgeden de anlaşılacağı üzere ben tatbikat maksadı ile 3 Ocak 
2003 tarihinde diye belirtmiştim. Tatbikat yerine tatkibat yazılmış. Onun düzeltilmesini.” 
 Mahkeme Başkanı: “Onlar kelime hatası.” 

Sanık Şafak Yürekli: “Bir orada 3 Ocak unutulmuş, 3 Ocak tarihindenin 03 eklenmesini, 
yine 3. sayfasında yani dizi 65’te yer alan ortalarda yer alan paragrafta hiç kimseye dosya ve 
malzeme vermiş değilim demiştim. Cümle yapısında da zaten negatif olduğu anlaşılıyor. Orada 
değilim kelimesi de unutulmuş. Eklenmesini talep ediyorum.” 

Mahkeme Başkanı: “Evet aynı klasörde İstanbul Nöbetçi 10. Ağır Ceza Mahkemesi 
Hakimliğinde alınmış savunmanız var bunu kabul ediyor musunuz?” 
 Sanık Şafak Yürekli: “Orada da ufak bir maddi hata var. 2. sayfanın sondan 3. 
paragrafında aslı konumundaki askeri personelin yargılamasına izin veren diye bir cümle 
geçiyor. Orada astı, aslı yazılmış astı olarak düzeltilmesini talep ediyorum.” 
 Mahkeme Başkanı: “Sanık müdafiinden savunmaya ilave edeceği bir husus olup olmadığı 
soruldu.” 
 Sanık Şafak Yürekli müdafii Av. İbrahim Şahinkaya: “Vardır efendim. 3 tane hususu 
belirteceğim kısa kısa. Şimdi müvekkilimiz soruşturma aşamasında ifade verirken kendisine 
isnat edilen suç dışında başkaca sorularda yöneltilmiştir. Bu sorular müvekkilimizin daha önce 
şüpheli olarak bulunduğu başka bir soruşturmaya ait sorulardır.  Şimdi bırakınız soruşturmayı bu 
iddialara ilişkin İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesinde davası açılmıştır ve halen devam 
etmektedir yargılama. Yani Soruşturma Savcısı o esnada bize daha önce başka bir 
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Meslektaşının soruşturduğu ve davasını açtığı yargılamasının da halen devam ettiği bir kısım 
iddiaları tekraren sormuştur. Bu iddiaları halen yargılayan Mahkeme bize aynı soruları tekraren 
soran bu Savcılık Makamından coğrafi olarak farklı bir bölge de midir? Hayır, ayni adliyede kapı 
komşusudur. Bu durumu anlamak gerçekten zor. Buradaki amaç temelsiz iddia yığınlarını 
müvekkilimiz nezdinde çoğaltmak mıdır? Ne kadar çok iddia olursa o kadar iyidir gibi hukuk dışı 
bir mantık mıdır? Bu itirazlarımızı dile getirdiğimiz vakit aldığımız cevap örgüt bağlantısına ilişkin 
sorular bunlar cevabıydı. İşte tam da 12. Ağır Ceza Mahkemesinde müvekkilimize isnat edilenle 
yargılaması devam eden suç buydu. Örgüt üyeliği. Tutuklamaya sevk edildikten sonra 
müvekkilimize ne olur, ne olmaz diye herhangi bir kişiye hukuken kefil oldunuz mu, karşılıksız 
çek keşide ettiniz mi diye sormak zorunda kaldık? Öyle ya yargılaması devam eden bir kısım 
iddialar sorulabiliyorsa, henüz soruşturulmamış bu ve benzeri iddiaların da sorulması sürpriz 
olmayacaktı. Fakat bir noktada sağ duyu egemen oldu ve yoğun itirazlarımız sonucunda biraz 
önce sizin de söylediğiniz gibi Nöbetçi Hakimliğiniz tüm değerlendirmelerinin yüklenen suç 
kapsamında olacağını, bunun dışında başka hiçbir soru yöneltilmeyeceğini belirtmek durumunda 
kaldı. Soruşturma Makamlarının sırf bu anlayışı dahi soruşturmanın hukuki müesseselere göre 
değil yalnızca ithama yönelik bir anlayışla yürütüldüğünü açıkça göstermektedir. Bu anlayıştaki 
bir Soruşturma Makamından şüpheli lehine delil toplaması beklenebilir mi? Tabi ki beklenemez 
ve Soruşturma Merci de aşağıda aktaracağım şekli ile bizi hiç yanıltmadı. Şimdi 2. husus Sayın 
Özden Örnek’in verdiği soruşturma izni. Müvekkilimiz belirtti, kısaca değineceğim. Şimdi 
müvekkilimizle ilgili suçlama nedir? Darbeye teşebbüs etmek. Fakat aynı tarihlerde o dönem 
donanma komutanı olan dosyada yargılanan diğer sanıklardan Sayın Özden Örnek müvekkilimiz 
hakkında soruşturma izni vermiştir yargılanması için. Darbe yapmak için personel seçilmiş 
iddiaya göre hem de yine iddiaya göre müvekkilimizin ismi amiral listesine yazılmış. Ama 
müvekkilimize önce sen git Askeri Mahkemede bir yargılan, aklan sonra gel darbe yaparsın mı 
denmiştir? Böyle bir iş olabilir mi? Şimdi 3.’sü de hakikaten hayretler içinde kaldığımız, yani 
burada işte müvekkilimiz biraz önce okudu geçti ama yani sıradan bir şeymiş gibi okunuyor 
geçiyor ama hakikaten hayretler içinde kaldığımız son bir husus var aktaracağım. İddia edilen 3 
Ocak 2003 tarihli toplantı. Aynı anda iki farklı coğrafyada olmak. Müvekkilimize yöneltilen iddia 
şudur; 3 Ocak tarihinde Aksaz/Marmaris’te bir toplantıya katılmışsın. Bu iddianın kaynağı nedir? 
Dijital bir veridir. Artık bu tartışmaya girmiyorum dijital veri ile insanlar tutuklanamaz, şöyle 
olmaz, böyle olmaz görüyoruz tutuklanıyor. Bazı insanlar 1 yılı aştı. Bazıları 1 yılda, 
müvekkilimiz 6. ayına giriyor ve kuvvetli suç şüphesinin varlığı denilerek oluyor buna girmiyorum. 
Şimdi bu iddiaya karşı müvekkilimiz ne yapıyor, ne sunuyor? İşte katılmadığını, o sırada İsrail’de 
olduğunu, gemi jurnali, fotoğraflar, tanıklar bu iddiaya karşı bir savunma ve deliller öne sürüyor. 
Şimdi bir tarafta toplantıya katılmışsın, Hükümeti devirecekmişsin diyen ve fakat bu iddiayı 
hukukun kabul edilmiş evrensel ilkelerine göre maddi delillerle ortaya koyamayan bir yan, diğer 
tarafta ise hukuken zorunda olmasa da iddia edilen tarihte iddia edilen yerde olmadığını ispat 
etmekle kalmayıp o tarihte başka bir coğrafyada, İsrail’in Hayfa Limanında yapılan bir tatbikatta 
olduğunu maddi delillerle ortaya koyan bir yan. Şimdi ben buradan Yüce Türk halkına seslenmek 
istiyorum. Savaştan ve varsa eğer dış düşmanlardan hiç korkmayınız. Zira bu ordu personelini 
öyle eğitmiş ki adeta doğaüstü güçler kazandırmıştır. Nasıl mı? Bakınız, iddianameye göre 
müvekkilimiz gibi bu davada yargılanan bir kısım personel aynı anda iki farklı coğrafyada, iki 
farklı yerde bulunabilmek yetisine sahiptir. Şimdi savaş halinde olduğumuzu ve müvekkilimizin 
bir Türk gemisini komuta ettiğini düşünün, herkes onu gemide sanırken o çoktan düşman 
denizaltısının içine girmiştir ve çoktan düşmanın planlarını ele geçirmiştir. Müvekkilimin tutuklu 
kalmasının sebeplerinin başında gelen bu iddia yukarıda verdiğim örnek kadar gerçek dışıdır. 
Gerçeklik duygumuzu kaybetmemize sebep olacak kadar garip bir iddiadır. Peki, bu dayanaksız 
gerçekdışı iddiaya karşı öne sürülen savunma ve maddi delillerden iddianamede hiç olmazsa bir 
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satır dahi bahsedilmiş midir? Yukarıda da belirttiğim gibi tabi ki hayır. Ve bu dava adil 
yargılanma hakkının ihlal edilmediği, silahların eşitliği prensibinin egemen olduğu, savunmanın 
delillerinin ve savunma hakkının kısıtlanmadığı bir davadır öyle mi? Alın size 21. yüzyılın 2. 10 
yılında Anayasasında hukuk devleti olduğu yazan canım ülkemden bir yargılanma manzarası. 
Dikkat ediniz bu kişi 6 aydır sabah işine, akşam evine gidememekte canından çok sevdiği 
çocuklarının görememektedir. Bu durumu hukuki müesseselerle açıklayabilecek birileri var 
mıdır?  Günümüzdeki Türkiye demokratikleşiyor savının en büyük ayağını kuşkusuz ki askerlerin 
darbe suçlamasıyla yargılanması oluşturuyor. Ama bu öyle pekte kolay bir iş değil. Çünkü her 
şeye rağmen bunun içinde bir malzeme gerekli, artık herkesin çok iyi bildiği bir örneğini yukarıda 
anlattığım gibi bu malzeme çürük çıktı. Dahası sahte çıktı. Bu aşamada müvekkilim Şafak 
Yürekli’nin savunmasına ekleyeceğim başka bir husus yoktur. Teşekkür ederim.” 

Sanık Şafak Yürekli müdafii Av. Şeref Dede: “Birkaç şeyi Sayın Başkanım genellikle 
biliyorsunuz irticalen konuşuyorum ama bu sefer birkaç yazılı, biraz irticalen çok uzun sürmeden 
zaman almadan. Bir tanesi başlangıçta önemli olduğu için atıf yaparak söyleyeceğim Doktor 
Alev Coşkun’un Cumhuriyet’te yayınlanan bir yazısından insanlık tarihindeki önemli davaları 
oradan alarak ama süratle bu davada çünkü zamanı gelince insanlık tarihi için bilemem ama 
Türk tarihi bakımından önemli sonuçlar doğuracaktır. İnsanlık tarihi boyunca unutulmayan büyük 
davalar var. Bunlardan kimisi bağnaz, dinci, ırkçı kimisi siyasal nedenlerle suçlananların 
yaptıkları savunmalarla insanlık tarihinin belleğinde yer aldıkları önemli davalar. Bu davalardan 
1.’si hemen hemen hepimizin çok iyi bildiği milattan önceki 400 yıllarında Atina’da yaşamış olan 
ünlü filozof Sokrates’in davası. Bir özellik var yalnız bugün ile ortaklaşa bu davalarının tümü 
kurulan özel mahkemelerde görülmüş. Atina’da da milattan önce 400 yılında kurulan özel 
mahkemede Sokrat yargılanmış, düşüncelerinden ödün vermemiş. Sonunda ölüme mahkum 
edilmiş ve malum bildiğimiz şekli ile de intihar ederek ölmüştür. Onun için yıllar sonra ünlü filozof 
Kant aklın ideali, Hegel’de insanlık tarihinin kahramanı değimini kullanmışlardır. Mahkemesini 
hatırlayanlar yok. 2. ve önemli dava Galile’nin yargılanması davası, kuşkusuz insanlık tarihine 
geçen son derece önemli ve herkesin hele hele hukukla ilgili olan bizlerin unutamadığı 
davalardan bir tanesi İtalyan fizikçi ve astronomun Galileo Galile’nin yargılandığı bu dava. 
Galileo gene bildiğimiz gibi dünyamızın sanıldığı gibi o güne kadar çünkü öyle sanılıyordu. 
Evrenin merkezi olmadığını, tersine uzaydaki yıldızların güneşin çevresinde dolandığı gösteren 
bilimsel kanıtlar ortaya koymuştur. Bugün burada yargılanan sanıklarında ortaya koyduğu gibi 
dünya güneşin etrafında dönüyor. Güneş, ay ve yıldızların tümü evrene hizmet etmekten başka 
işlevleri yoktur dediği için 1633 yılında din doğmalarına karşı geldiği gerekçesi ile papalık 
tarafından kurulan özel mahkemede, Roma Engizisyon Mahkemesinin önüne çıkarılmış. Roma 
Engizisyon Mahkemesi Kurulu özel giysileriyle kürsüde yerlerini almış, Galileo savunmasında 
beden sağlığının acınacak durumda olduğundan ve yaşlılığından söz etmiş. Bu durum bütün 
dünya ansiklopedilerinden de şu şekli ile anlatılmış; Katolik kilisesinin müthiş gücü 69 yaşındaki 
ihtiyar Galile’ye karşı mevzilenmişti, Engizisyon Mahkemeleri çok gaddardı, zamanda çok 
zalimdi. Diri diri yakılma kararlarını göz kırpmadan veriyorlardı. İşkence ve diri diri yakılma, tehdit 
ve baskı altındaki ünlü alimden uğruna ömrünü harcadığı dünyanın güneş çevresinde döndüğü 
yolundaki düşüncesini reddetmesi isteniyordu. Sonunda Galileo diri diri yakılmaktan kurtulmak 
için diz çökerek biat etmek zorunda bırakıldı. 1633 yılında sadece 20 gün süren davada Galileo 
yargıçlar önünde diz çöküşten doğrulurken ayağını sessizce yere vurmuş ve İtalyancası, Eppur 
si muevo.  Türkçesi ama yine de dönüyor dünya demişti. Biat ettiği için diri diri yakılmaktan 
kurtuldu. Ömür boyu hapse mahkum oldu. Büyük dünya sistemi üzerine konuşmalar adlı yapıtı 
yasaklandı ve yakıldı. Peki, ama ne deyişti? Bugün o Engizisyon Mahkemesi lanetle anılıyor, 
Galileo ise dünya bilim tarihinin en üst noktasında yaşıyor ve dünya şaşırıyoruz belki ama hala 
dönüyor. Başka önemli bir dava Kallas Davası, kuşkusuz insanlık tarihine geçen diğer önemli 
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davada bu 1761’de Kallas Davası bu dava dinsel, çoğu bakın dinsel bunların. Bağnazlık 
yüzünden açılmış bir dava ve işlenmiş büyük adli hata olarak tarihe geçmiş. 1761’de Fransa’da  
Tolouse kentinde kumaş ticareti yapan ve Protestanlığa geçen Kallas’ın oğlu Antionon, 
babasının dükkanında asılmış olarak bulunmuş. Dinsel bağnazlığının körüklediği bir iftira 
kampanyasıyla Kallas Katolikliği benimsememesi nedeniyle oğlunu öldürttüğü ileri sürülmüş, 
özel mahkemedeki duruşmalar sonunda Kallas tekerlek işkencesine mahkum edilmiş. Bu 
cezaya çarptırılan sanıklar sahne gibi yüksek bir platformda bir araba tekerleğine bağlanarak 
herkesin gözü önünde bir piyesin sahneye konulması gibi bir yandan tekerlekle sıkılmış, öte 
yandan da elinde bir demir çubuk bulunan cellat tarafından ölünceye kadar dövülmüştür. 
Sonunda Kallas’a verilen ölüm cezası bu anlatıldığı biçimde infaz edilmiş ama bu olaydan 
etkilenen ünlü Fransız aydınlanma felsefecisi Volter 2 yıl sonra hoşgörü üzerine adlı eserinde 
1763, bir kampanya başlatmış. 1 yıl sonra 1764’te davanın yeninden görülmesini sağlamış 
Kallas kurulan büyük mahkeme önünde bizzat savunmuş ve suçlamaların asılsızlığı ortaya 
çıkarak onuru iade edilmiş. Davamızla çok büyük bir benzerlik taşıyan başka önemli bir dava 
var. Bu duruşma salonunda bu anlatıldı. Dreyfus Davası, Dreyfus bir asker, yargılanması sahte 
bir imzalı belgeye dayalı onun için son derece dikkat çekici süratle anlatmak istiyorum. İnsanlık 
tarihinde bir başka büyük dram olarak geçen Dreyfus Davasında 1894-1906 yılları arasında 
Fransız kamuoyunu ikiye bölmesine neden olan hukuka aykırı şövenist ve bir siyasal skandal 
olan bu davadan kısaca söz edelim. Fransız haber alma servisi Paris’teki Alman Askeri 
Ataşesinin kağıt sepetinde yaptığı bir araştırmada, bavullar içinde gelen CD’ye benziyor. Fransız 
milli savunmasına ait gizli belgelerle ilgili imzasız bir yazı bulduğunu açıklıyor. Evet, imzasız 
kağıt size bir şeyler hatırlatıyor mu diye yazmış yazar Milliyette? Burada da imzasız dijital 
kayıtlar var. 1894, 2012 yılındayız. Bu imzasız kağıttaki el yazısına benzerliği iddiasıyla Fransız 
ordusunda subay olan Yahudi asıllı Dreyfus suçlanmış. Genelkurmay askeri mahkemesine 
gönderilen Dreyfus kendisine gösterilmeyen, o zaman öyleymiş, belgelere dayanılarak ömür 
boyu hapisle cezalandırılmış ve bir adaya sürgüne gönderilmiş. Ünlü Fransız yazarı Emile Zola 
konu üzerine eğilmiş, 4 yıl sonra 1898’de Fransız Cumhurbaşkanına hitaben yazdığı bir yazıda 
suçluyorum başlığı ile bir mektup yazmış. Zola bu açık mektubunda Dreyfus’u kanıt olmaksızın 
mahkum ettiği için Genelkurmay askeri mahkemesini ağır bir dille suçlamış, dava kamuoyuna 
yansımış bu suçlayıcı açıklaması nedeniyle bu kez yazar Emile Zola 1 yıl hapis ve 3000 frank 
para cezasına mahkum edilmiş. Ancak Zola’ya verilen bu hapis cezası Fransız kamuoyunu ikiye 
bölmüş insan hakları kişisel özgürlük savunucuları, solcular, demokrat aydınlar bir yanda. 
Vatanın yüksek menfaatlerini düşünenler öte yanda yer almış. Kamuoyunun baskısı sonucu 
Dreyfus’u suçlayan belge bilirkişi heyetine gönderilmiş. Biz de burada günlerce söylüyoruz. Bu 
dava dosyasındaki dijital kayıtlar uluslararası anlamda tanınmış, saygınlığı olan, bu konuları 
bilen bilirkişi heyetine gönderilsin diyoruz. CMK zaten bu şekli ile yeni düzenlemeler getirdi. 
Dava açılmadan önce yapılması gereken şey buydu. Sahte miydi, gerçek miydi? Bu 
araştırılmadan gerçek olduğu iddiası ile bir davanın huzura getirilmiş olması bugünkü sonuçları 
doğuruyor ve Dreyfus davasının omurgasını teşkil eden bu suçlayıcı imzasız belgenin sahte 
olduğu ispatlanmış. Bu sahte belgeyi düzenleyen ismi belliymiş, Albay Henry bu duruma 
dayanamayıp intihar etmiş. Bu dijital kayıtları bir bavul içerisinde getirenlerin ne yapacağını tarih 
bize gösterecek. Yargıtay davanın yeniden bakılmasına karar vermiş, 1899’da Dreyfus harp 
divanınca yeniden yargılanmış bu kez hafifletici sebepler ile ömür boyu hapis cezası 10 yıl 
hapse çevrilmiş. Kamuoyu baskısı ile kısa bir süre sonra serbest kalmış, ancak hala suçlu 
sayıldığı için aydınların baskısı sürmüş, 1904’de Dreyfus davasına yeniden bakılması 
kararlaştırılmış. 1906’da Fransız Yargıtay’ı tarafından Dreyfus’u mahkum eden ilk karar iptal 
edilmiş. Dreyfus aklanmış yeniden orduya alınarak Lejyon Donör nişanı ile ödüllendirilmiş. Bu 
davaya bakan ve Dreyfus’u haksız yer mahkum eden mahkeme heyeti bütün dünyada 
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suçlanmış ve hala da suçlanmakta. Biraz bize yakın bir dava. Nesimi ve En El Hak. 15. yüzyılda 
yaşayan şair düşünür Nesimi Vahdet-i Vücut yani varlığın bütünlüğü görüşünü savunmuş. 
Hallac-ı Mansur’un En El Hak düşüncesi için Mansur En El Hak söyledi. Haktır sözü, hak söyledi 
şiirini yazdığı için şeriata aykırı hareket etmek ile suçlanmış, Halep’te tutuklanmış. Uzun süre 
tutuk evinde kalmış. Sonra derisi yüzülerek vahşice öldürülmüş. Şimdi onu tutuklayan, onu 
yargılayan, onun derisini yüzenler lanetleniyor. Ama Nesimi bugün dünyadaki milyonlarca 
Bektaşi tarafından şehit kabul ediliyor. İnsanlık tarafından kahraman olarak anılıyor. Bir başka 
gene bizden biri, Mithat Paşa. Ülkemizin siyasal yaşamında skandal davalar malum çok. Burada 
12 Mart’ın, 12 Eylül’ün adil olmayan dramatik davalarından söz edersek, yazar söylüyor. Bu 
yazının günlerce sürmesi gerekir ancak tarihimizde önemli yeri olan Mithat Paşanın mahkum 
edilip Taif zindanlarında boğulmasına kısaca değinmeliyiz. Mithat Paşa 1822-1884 yıllarında 
yaşayan büyük bir devlet adamıdır. Onun Tuna, Edirne, Bağdat, Selanik, Suriye ve Aydın valisi 
olarak yaptıkları saymak ile bitmez. Şu anda Türkiye’nin en büyük devlet bankası olan henüz 
satılmadığı için Ziraat Bankasının kuruluşuna öncülük etmiştir. Unutulmayan büyük bir devlet 
adamıdır. Ancak onun en büyük başarısı Osmanlı devletinin ilk Anayasası Kanuni Esasi’yi 
gerçekleştirip 1876’da ilan ettirmesi ve 1. Meşrutiyet devrimini başlatmasıdır. Mithat Paşanın 
etkisi ve gücü ile 1. Meşrutiyeti ilan eden padişah Abdülhamit aynı zamanda Mithat Paşayı 
sadrazam da yapmıştır, 19.12.1876. Ancak bir süre sonra Mithat Paşa kabul ettirdiği 
Anayasanın 113. maddesine dayanılarak azledilmiş ve yurtdışına sürülmüştür. Bir süre sonra 
tutuklanmış, Padişah Abdülhamit kendi oturduğu sarayda özel bir mahkeme oluşturarak Yıldız 
Mahkemesi adlı bu özel mahkemede hakkındaki suçlamaları çürütmesine karşın ön yargılı ve 
padişaha bağlı yargıçlar tarafından Mithat Paşa ölüm cezasına çarptırılmıştır. Padişah 
tarafından cezası sürgüne çevrilen Mithat Paşa önce Cidde’ye sonra Taif zindanlarına 
gönderilmiş. 1884’te Abdülhamit’in emri ile Taif zindanlarında boğularak öldürülmüştür. Mithat 
Paşa’nın kemikleri 1951’de Türkiye’ye getirilmiş ve şimdi Şişli’deki Abideyi Hürriyet Meydanın 
gömülmüştür. Peki, bugün Mithat Paşa’yı mahkum eden yargıçlar kurulu hakkında olumlu bir 
yazı bir satır bulunabilinir mi? Ama Mithat Paşa bir hürriyet kahramanı, bir devlet adamı, bir 
Anayasa devrimcisi olarak tarihte güçlü yerini almış bulunuyor. Bu davalardan çıkardığımız 
sonuç; insanlık tarihinin bu büyük ama adaletsiz davaları daima ibret ile anılıyor. Adaletsiz 
yargılamalar lanetleniyor, haksız yargılananlar sonunda kahraman oluyor. Alev Coşkun’un 
Cumhuriyetteki, tarihteki ünlü davalardan alıntı. Şimdi biraz önce müvekkilimiz sorgusunu değil 
de hakkındaki sorgulamalara ilişkin açıklamalarını yaptı. Meslektaşım da buna ilişkin birkaç şey 
söyledi. Huzurunuzdaki kişi Türkiye Cumhuriyetinin bir amirali olarak 19 Ağustos 2011 tarihinden 
beri tutuklu olan Amiral Şafak Yürekli ilk defa bugün yani 5-6 ay sonra ancak hakim huzurundaki, 
kendisi hakkındaki sahte olan iddialara ilişkin savunmasını yapma imkanına kavuştu. Demek ki 
2012 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devleti yargıladığı bir amiralini ancak 6 ay sonra hakim önüne 
çıkarabiliyor ve hakkındaki iddialara cevap verme imkanını tanıyabiliyor. Yani Türkiye 
Cumhuriyetinin bir amirali 6 aydır tutuklu ve özgürlüğünden yoksun bırakılmıştır. Biraz önce size 
balyoz, suga ve benzeri gibi planların isimlerini medyadan duyduğunu, sözde bu planlara yönelik 
hiç kimseden emir ve görev almadığını, kimseye de bir emir ve görev vermediğini, 1. Ordu 
Komutanlığında yapıldığı iddia edilen, yapılıp yapılmadığı, yapıldı ise öyle yapılıp yapılmadığı 
belli olmayan seminere de katılmadığını söyledi. Müzahir personel listelerinin hiçbirisinde 
davada iddia edilen dijital verilerin imza bloğunda yazan veya son kaydeden olarak üst 
verilerinde, kullanıcı dosya yollarında isminin bulunmamış olduğunu söyledi. Ama suçlandı ve 
kendisi suçsuzluğunu ispata zorlandı. Donanma Komutanlığından çıktığı iddia edilen bu dijital 
verilerin ki bilirkişi raporu ile bunların manipülatif olduğu kanıtlanmış olmasına rağmen, sahte 
olmasına rağmen soruşturma aşamasında resmi bakın, bu iddiaya konu deliller ya da delil 
olduğu iddia edilen dijital veriler, ne olduğunu biz de bilemiyoruz ve ben isimlendiremiyorum. 
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Henüz gerçekliği tartışmalı olmasına rağmen müvekkilimiz bizzat soruşturma aşamasında hem 
de Türkiye Cumhuriyeti Devletinin resmi belgeleri ile kendi konumunu, durumunu, hakkındaki 
iddiaların gerçek olmadığını ortaya koymasına rağmen sadece bu dijital kayıtlarda ismi 
geçişmesi nedeni ile suçlanmış, üstelik tutuklanmış. Ki bu hukuken mümkün değil ama parantez 
içinde açıklamak istiyorum. Bizim bildiğimiz ve anladığımız hukuk kuralları içinde bu mümkün 
değil. Başka bir hukuk, yazılı olmayan bir hukuk, anlamadığımız bir hukuka göre mümkün 
olabilir. Müvekkilimiz yarbay rütbesinde iken şimdi meslektaşım söyledi, kendisi de söyledi. 
Kendisini mahkemeye vermiş, suçlamış. Bir komutanı tarafından güya amiralliğe terfi listesine 
yazılmış. Çünkü bu dijital verilerde öyle yazılıyormuş. Biz hangisine inanalım. Askeri 
Mahkemede görülen dosya ve yargılamaya mı? Bu dijital kayıtlarda ne olduğu belli olmayan 
yazılımlara mı? Onu anlamakta şaşırıyoruz. Hangi subay, hangi hakim kendi mahkemesindeki 
stajyer hakimi hem ihbar, şikayet, dava açacak hakkında hem de kendi yanında yargıç olarak 
kürsüde bulunması için teklifte bulunacak. Bunu anlamak hem mümkün değil hem akla aykırı. 
Müvekkilimizin müzahir personel listelerinin hiçbirinde isminin bulunmaması, onun isminin 
öncelikli ve özellikli görevlendirilme listesinde de geçmemesini zorunlu kılmasına rağmen 
anlaşılmaz bir şekilde bu listede de yer alıyor. Yani bir futbol maçında 18 kişilik kadroda olmayan 
bir kişi ilk 11’de nasıl oynuyor. Bunu anlamak mümkün değil. Mümkün değil yani nereden 
getiriyorlar, sahanın içine koyuyorlar ve maçta oynatıyorlar. Müvekkilimiz hakkındaki iddiaların 
asılsızlığı şimdi söyledi biz artık bunu akıl ile bunu mantık ile bunu fizik ile bunu matematik ile 
anlamakta zorlanıyoruz. 3 Ocak’ta Aksaz Marmaris’te bir toplantı yapmışlar ve bu toplantıda bir 
görevlendirilme yapılmış. Toplantı notu ne zaman tutulmuş? 2 Ocak’ta. Yani toplantı yapılmadan 
toplantının notu tutulmuş, toplantı yapıldığı iddia edilen tarih 3 Ocak, müvekkilimiz nerede? 
Sayın Meslektaşım Türk Ordusunun kuvvetliliğinden aynı anda 2 yerde birden bulunma 
yeteneğinden bahsetti. O tarihte orada değil. Orada olmadığını ispat etmesine gerek var mı? 
Hayır. Bildiğimiz kurallar çerçevesinde değil. Orada olduğunu Sayın İddia Makamı yargılama 
sırasında adli gerçeğe ulaşacak, Mahkemeniz ortaya koyacak. İyi de ona zorlandı, bir şey yaptı 
ve Mahkemenize şimdi sunumda da gösterdi. Yanında bulunan İsrail Komutanları, yanında 
bulunan Amerikalı Komutanlar, Hayfa Limanındaki geminin resmi ve şimdi Dışişleri Bakanlığı 
Müsteşarının resmi ben oradayım diyor. Her şeyi ile bangır bangır bağırıyor. Dosyadaki bir dijital 
veri orada olmadığını söylüyor. Kime inanacağız? Gemideki yüzlerce personele mi? İsrail’deki 
bu tatbikata katılan bizim ülkemizin dışındaki diğer askeri yetkililere mi? Şu anda devletimizin 
önemli bir makamında görev ifa eden Dışişleri Bakanlığı Müsteşarının o resimde yer almasına 
mı? Yoksa müvekkilimiz bir sahtecilik yapıp da şimdiki Dışişleri Bakanlığı Müsteşarını bir şekli ile 
bu davanın içine çekmek için Photoshop ile mi onun resmini oraya koydu, kime inanacağız? 
Dijital verilere mi, bu gerçeklere mi? Bunu anlamakta o kadar zorlanıyoruz ki. Bir tek 
söyleyebileceğimiz bütün bunlara rağmen müvekkilimiz suçlanmış, kendi suçsuzluğunu ispata 
zorlanmıştır. Bu çok fazla uzatmama gerek yok yalnız şunları söylemek istiyorum. O toplantıda, 
Marmaris’teki toplantıda şimdi söyledi bitirmek için bu kısmı. Listede 4 kişi var. Listede 
bulunanlardan 4’ü İsrail’de tatbikatta, bir tanesi İzmir Güzelyalı’da Hava Kuvvetleri 
Komutanlığının lisan kursunda, bir tane subay da Irak harekatı nedeni ile Mersin’de. Diğer bir 
tanesi bel fıtığı ameliyatı ile başka bir şehirde. Yani Allah’ın bir hikmeti bu toplantıda bulunan hiç 
kimse Marmaris’te değil. Hani bir tanesi olsa, o onların yokluğunda öyle bir toplantıyı yapmış 
olacak, onlarda telefon ile veya daha önce konuştukları için o toplantıya katılmış olacak ve bu 
dijital verinin gerçekliği kabul edilecek. Nasıl olmuş ise, nasıl bu liste hazırlanıp 3 Ocak’ta öyle 
bir toplantıya katıldığı iddia edilen kişiler bir anda buharlaşıp başka şehirlerde, başka yerlerde, 
başka görevler de olmuşsa ama ama iddiaya göre oradalar ve bu toplantıyı yapmışlar. Bu 
toplantıda da görevlendirme yapmışlar. Hatta yetmemiş toplantının toplantı tutanağını 1 gün 
önce tutmuşlar. Yani siz ben burada şimdi konuşuyorum ya 1 gün önce bu konuştuğumu, ne 
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konuşacağımı biliyormuşsunuz duruşma tutanağını hem de görüntülü ve sesli dijital olarak 1 gün 
önce hazırlamış olacaksınız. Henüz böyle bir şey yok ama olabilir. Bütün bunlardan sonra çok 
uzatmadan söylüyorum Sayın Başkanım, müvekkilimizin tahliye ve beraat ettirilmesi lazım. Ama 
ama bir şeyi söylemeden de edemiyorum. Burası irticalen, çünkü Amiral Şafak Yürekli bize bir 
şey sordu. Siz savunmada ne diyeceksiniz onu görebilir miyim dedi. Gayet tabi hakkıdır. Uzun 
zaman düşündüm hiçbir şey bulamadım. İnsan bir savunmayı bir şeye karşı yapar. Olmayan bir 
şeye karşı bir savunmayı nasıl yaparsınız, ne söylersiniz, ne söyleyebiliriz, ne söyleyebilirler? 
Ama insan bir şey söylemeden de duramıyor, çatlıyor çünkü. Steven Zweig’in Türkçeye de 
çevrilen bir kitabı var. Yıldızın Parladığı Anlar. Tarih ile ilgili. Bir zaman ve bir an ve bir dakikada 
öyle bir şey oluyor ki o tarihin akışını, çağların gidişini değiştiriyor. 3 tanesini söyleyeceğim, 
diğerlerine gerek yok. Bir tanesi 1453 yılında İstanbul’un fethi. Nasıl olmuş ise bir sur kapısı açık 
bırakılıvermiş. Açık olmasa imiş belki İstanbul fethedilemeyecek, belkisi çağ değişmeyecek idi. 
Bir tanesi Cristof Colomb’un Amerika’yı keşfi. Yerliler ile çatışmada öldürülmüş olsa idi Cristof 
Colomb, Amerika keşfedilemeyecek ve bir çağ değişmeyecekti. Bir tanesi bizim bildiğimiz önemli 
bir şey, bugünlerde ismini anmak tehlikeli olmaya başladı. Çanakkale Savaşlarında Atatürk’ün 
göğsündeki saate çarpan şarapnel parçası. Eğer göğsünde saat olmasa idi Atatürk belki de 
ölmüş olacak, Çanakkale savaşlarının ne olacağını biz de bilemeyecek idik. Bundan kısaca 
çıkarılması gereken ders, sözün özü, özün sözü, son nokta; bugün burada bir şeyler oluyor. 
Birileri yargılanıyor, birileri yargılıyor. Sahte, gerçek olmayan kayıtlara göre Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin komuta kademesi tasfiye ediliyor. Bugün biz içinde iken bunu anlamamız çok zor. 
Ben de konuşuyorum, tarihe tanıklık ediyorum, bir şeyler söylüyorum karınca kararınca. Gün 
gelecek bunların ne olduğu anlaşılacak. Kim haklı, kim haksız, kim kahraman, kim değil belli 
olacak. Tarih mutlaka bir gün bir yerde hükmünü verecek. Bitirirken Başkanım bugün de şans 
uzattım biraz özür dileyim ama bir şiir ile bitireyim. Bugünkü Cumhuriyetin eki kitapta 
yayınlanmış. Şaşırtıcı bir o kadar da hüzünlü. Senegalli bir şairin, ilk defa ülkemizin dışındaki bir 
şairden bir şiir okuma şansım da oldu. Ayrılış diye yola çıktım, çiğ düşmüş patikalarda güneş 
cıvıldıyordu. Yola çıktım, zincirlerinden ve kokuşmuş günlerden uzak çirkinlikleri ağız dolusu 
kusarak. Yola çıktım garip seyahatler için çıplak ve hafif, asasız, heybesiz, amaçsız. Yola çıktım 
sonsuza dek, geri dönmeyi düşünmeksizin. Satın tüm sürülerimi, duyamadığınız için tekrar 
edeyim o zaman özür dilerim.” 

Mahkeme Başkanı: “Devam edin lütfen devam edin.” 
Bir kısım sanıklar müdafii Av. Şeref Dede: “Yola çıktım çiğ düşmüş patikalarda güneş 

cıvıldıyordu. Yola çıktım zincirlerimden ve kokuşmuş günlerden uzak çirkinlikleri ağız dolusu 
kusarak. Yola çıktım garip seyahatler için çıplak ve hafif, asasız, heybesiz, amaçsız. Yola çıktım 
sonsuza dek geri dönmemeyi düşünmeksizin, satın tüm sürülerimi ama çobanları değil. Yola 
çıktım mavi ülkelere doğru, açık denizleri olan, tonudoların kederli tutkusunun sulak ve bereketli 
ülkelerine. Yola çıktım sonsuza dek geri dönmeyi düşünmeksizin, satın tüm mücevherlerimi. 
Sanırım burada yargılanan sanıklar da bir yola çıktılar, sonları hayırlı olsun. Son diyeceklerim 
bundan ibarettir.” 

Mahkeme Başkanı: “Sanığa soru sormak isteyen var mı? Buyurun.” 
Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Sınıflarınız farklı ancak Cengiz Köylü ile herhangi bir 

yerde çalışmanız oldu mu? Tanır mısınız kendisini?” 
Sanık Şafak Yürekli: “Hayır detaylı uzun savunmamda da Mahkemenize ibraz ettiğim 

dosyada bunların hepsini belirttim. Herhangi bir yerde çalışmadık, sadece Silahlı Kuvvetler 
Akademisinde bütün kuvvet komutanlıklarının subaylarının aynı anda görev yaptığı bir eğitimde 
6 ay boyunca aynı eğitimi aldık. Ondan başka hiçbir zaman aynı şehirde veya beraber bir görev 
yapmadık.” 

Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Akademiye ne zaman gitmiştiniz?” 
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Sanık Şafak Yürekli: “2000 yılında.” 
Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “2000 yılında. Gemi jurnallerinin gizlilik derecesini biliyor 

musunuz?” 
Sanık Şafak Yürekli: “Gemi jurnalleri gizlilik derecesi üzerinde yazmaz ancak geminin 

koordinatlarını belirttiği için savaş gemisi,” 
Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Yani gizli midir? Çok gizli midir? Hiç gizli değil midir?” 
Sanık Şafak Yürekli: “Hayır öyle bir.” 
Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Siz mesela orada görev yaptınız.” 
Sanık Şafak Yürekli: “Hayır öyle bir.” 
Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Ayrılırken gemi jurnalinin bir suretini alıp gemiden 

ayrılabilir misiniz?” 
Sanık Şafak Yürekli: “Hayır kesinlikle ayrılamayız.” 
Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Evet, yani gizlilik derecesi açısından herhangi bir bilginiz 

var mı?” 
Sanık Şafak Yürekli: “Yani tasnif dışıdır, gemide tutulur. 2 yıl boyunca saklanır ondan 

sonra Lalahan Deniz Arşivi Müdürlüğüne gönderilir. Nitekim Mahkemenize dosyada sunduğum 
bu gemi jurnallerinin kırmızı orijinal mühürleri ile aslının fotokopileridir şeklinde vermiş olduğum, 
Soruşturma Savcısına da o gün zaten Lalahan Arşiv Müdürlüğünden çıkartılıp getirilmiştir. Ben 
vermedim, Arşiv Müdürlüğünden, Deniz Kuvvetlerinden aldım.” 

Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Onu anladım. Onda şey yok.” 
Sanık Şafak Yürekli: “Onları ibraz ettim.” 
Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Yani bireysel başvuru neticesinde gemi jurnalleri kişiye 

verilebilir mi?” 
Sanık Şafak Yürekli: “Verilebilir. Böyle bir Mahkemede tabi ki verilebilir.” 
Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Tamam, Mahkeme celp eder ayrı da şahıs olarak siz 

alabilir misiniz onu soruyorum?” 
Sanık Şafak Yürekli: “Hayır. Normalde verilebilir niye verilmesin, nitekim bana verdi. Bu 

belge uluslararası mahkemelerde bile daha evvelden Koray Eryaşa albay tarafından da burada 
savunmasında belirtildi. Nürnberg Mahkemesine de Alman tarafından, yargılanan sanık Alman 
tarafından sunulmuştur.” 

Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Evet.” 
Sanık Şafak Yürekli: “Aynı kapsamda talep ettik, Deniz Kuvvetleri arşivinden çıkarıldı, 

Mahkemenize ibraz ettim.” 
Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Şimdi savunmalarınızda bir sahtecilik çetesinin 

bulunduğunu, bunun ile ilgili bir komploya uğradığınızı beyan ediyorsunuz. Daha sonraki, 
Savcılıktaki daha önceki savunmalarınızda ise işte İstihbarat Şube Müdürlüğüne bu evrakların 
kimin tarafından konulduğunu bilemiyorum. Ancak yetki verilen çerçevede girildiğini tahmin 
ettiğinizi beyan ediyorsunuz. Bu yetki verilen, yetki çerçevesinde girmekten kastınız nedir?” 

Sanık Şafak Yürekli: “Yani Silahlı Kuvvetlerinde herkes her yere giremez. Bir takım yetki 
verilir, o kişiler girer sadece. Oralarda da benim zaten hiçbir zaman yetkim olmadığı için bana 
sordu. Siz buraya girebilir misiniz dedi. Ben buraya giremem diye belirttim.” 

Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Tamam Başkanım.” 
Mahkeme Başkanı: “Peki, sorgunuz tamamlanmıştır. Ümit Metin var mı burada? Gelmedi 

bugün. Yalçın Ergül, Zafer Erdim İnal, buyurun.” 
Sanık Zafer Erdim İnal: “Sayın Başkan, Heyet Üyeleri ve Savcılık Makamı. Ben 3. 

iddianame 142 nolu sanık Zafer Erdim İnal. Şuanki rütbem Deniz Kurmay Kıdemli Albay. Atılı 
suç tarihindeki rütbem deniz kurmay kıdemli yüzbaşı idi. Suçlandığım dijital yazıların sadece 
metninde değil, kullanıcı yollarında da rütbemin yanlış yazıldığını belirterek ön savunmama 
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başlıyorum. İddianame ile üzerime atılı suçu ve hakkımdaki tüm iddiaları kesinlikle kabul etmiyor 
ve tümünü reddediyorum. Dosyadan üzerinde ıslak imzam, elektronik imzam, parmak izim 
bulunan bir delil mevcut değildir. Sadece ve sadece kimin tarafından hazırlandığı bilinmeyen 
dijital yazıları ile suçlanmaktayım. Suçlandığım dijital yazıların benim sorumluluğum altında 
bulunan bir bilgisayarda hazırlandığına dair bir rapor ve delil mevcut değildir. Dolayısı ile 
suçlandığım dijital yazıların benim ile bir illiyet bağı bulunmamaktadır. İddianamede yer alan 
hiçbir husus benim tutuklanmamı haklı kılacak nitelikte değildir. Şimdiye kadar yapılan tüm 
savunmalar bir suç örgütünün varlığını işaret etmektedir. Suçlanmama neden olan bu kurguyu 
yaparak muazzam bir bilgi kirliliği içinde Türk Adaletini hile ile yönlendirmeye çalışan kişilerden 
şikayetçiyim. Evet, Türk Adaleti kandırılmaya çalışılmaktadır. Bu kurguyu yapanları nefret ile 
kınıyor ve bu kişilerin biran önce bulunarak adalete hesap vermelerini istiyor, sorumlu makamları 
bu kurgu ve komplonun farkına varmaya ve göreve davet ediyorum.  Bu konuda kendi üzerime 
düşen sorumluluğu da yerine getirerek müdafiim vasıtası ile ilgili makamlara gerekli suç 
duyurusunda bulunduğumu belirtmek isterim. Aleyhimde delil olarak nitelendirilen ve içinde 
iradem ve bilgim dışında ismimin geçtiği dijital yazıların tümü Donanma Komutanlığı 
Karargahında yapılan aramada el konulan 5 nolu hard disk içinde bulunmuştur. Hakkımdaki ağır 
suçlama ve iddiaları desteleyecek başka somut bir delil mevcut değildir. Bazı dijital yazılarda ve 
kullanıcı yollarında ismimin kullanılmış olması bu dijital yazıları benim yazdığımın kesin kanıtı 
olamaz. Bu husus muhtelif bilirkişi raporları ile de sabittir. Yine suçlandığım dijital yazılarda ismi 
geçen diğer kişiler ile irtibatımı gösteren telefon konuşması, e-posta veya başka bir teknik takip 
imzamı ve el yazımı taşıyan tek bir kanıt yoktur. Kısacası hakkımdaki suçlamalar delile değil, 
kanaate dayalıdır. Bahse konu hard disk ile ilgili bilirkişi raporunda özellikle sözde suga ve oraj 
planları ile ilintili olduğu izlenimi veren 144 dijital yazının bu hard diske 28 Temmuz 2009 
tarihinden sonra karargah haricinde başka bir bilgisayardan manipülatif olarak kaydedildiği ve 
karargahta güvenlik açığı bulunduğu veya yaratıldığı da ayrıca belirtilmektedir. Suçlandığım tüm 
dijital yazılar bu bilirkişi raporunda manipülatif olarak sıralanan bahse konu 144 dijital yazı içinde 
yer almaktadır. Bahse konu bilirkişi raporunun Heyetinizce tekrar dikkate alınmasını, yeterli 
görülmediği takdirde 5 nolu hard disk için başka bir bilirkişi raporunun hazırlattırılmasını 
Mahkemenizden talep etmekteyim. Yine bu bilirkişi raporunda benim ile ilgili olarak 2002 tarihli 
olarak gözüken Harp Akademileri plan çalışma grubu isimli bilgi notunun imza hanesinde Erdim 
İnal, Deniz Kurmay Yarbay, Deniz Plan Subayı ibaresi bulunmaktadır. Anılan personel 2002 
yılında yüzbaşı rütbesindedir. 2006 yılında yarbay rütbesini almıştır. Personelin rütbesi başka 
pek çok yazıda deniz kurmay yarbay olarak yer almaktadır, tespiti bulunmaktadır. Mağduru 
olduğum bu komplonun 2008-2009 yıllarında kurgulandığı önceki savunmalarda ispatlanmıştır. 
Benim de hedef alındığım bu yıllarda yarbay rütbesinde olmam ve suçlandığım bu dijital yazılara 
da bu şekilde yarbay olarak yazılmış olması bu kurgunun 2008-2009 yıllarında yapıldığının bir 
diğer kanıtıdır. Bu husus kamuoyunun dikkatini lehime çekecek şekilde Barkın Şık’ın 26 Ocak 
2011 tarihli Cumhuriyet gazetesinde ölü amiraller darbeci çıktı haberi ve Ertuğrul Özkök’ün 18 
Şubat 2011 tarihli Hürriyet gazetesindeki merak böceği ısırınca kanatıyor isimli köşe yazısında 
bizzat ismim rütbe yanlışlığı zikredilerek belirtilmiştir. Suçlandığım dijital yazılardan bir diğeri, 
Kasım 2002 tarihli gözüken teklif 2 isimli plan çalışması teklifleri konulu ve sözde suga planı 
çerçevesinde Ege’de gerginliğin tırmandırılmasına ilişkin benim tarafımdan hazırlandığı iddia 
edilen dijital yazıdır. Donanma Komutanlığında bulunan dijital yazılardan bahisle Sedat Ergin 25 
Ocak 2011 tarihli Hürriyet gazetesinde Gölcük Şifreleri başlıklı köşe yazısında bu bölümdeki 
belgeleri incelerken ikisi dikkatimi çekti. Bunlardan 1.’si suga planı çerçevesinde Ege’de 
gerginliğin tırmandırılmasına ilişkin Deniz Kurmay Yarbay Erdim İnal tarafından hazırlanmış bir 
bilgi notu, belge Kasım 2002 tarihini taşıyor. Balyoz planının 2 Aralık 2002 tarihinden 
hazırlandığı, bunu tamamlayan sözde suga planını ise 10 Ocak 2003 tarihinde oluşturulduğu 
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hatırlanırsa ana planın uzantısı olan tamamlayıcı bir çalışmanın nasıl olup Ekim 2002 gibi daha 
önceki bir tarihi taşıdığı kafa karıştırıyor diyerek kamuoyunun dikkatini yine lehime çekmektedir. 
Savunmama katkı sağlayan bahse konu köşe yazılarını bu ön savunmamın yazılı halinin ekinde 
Mahkemenize sunuyorum. Tekrar ifade etmek isterim ki üzerime atılı suçlamayı ve hakkımdaki 
tüm iddiaları reddediyor ve kabul etmiyorum. Dava konusu eylemler ile suçlandığım dijital 
yazılardan haberdar değilim. Suçlandığım dijital yazıları ben hazırlamadım. Kimler tarafından 
hazırlandığını da bilmiyorum. Bu konu ile ilgili bir emir almadım, bir emir vermedim. İsmim bu 
dijital yazılarda bilgim ve iradem dışında kullanılmıştır. İddia edilen suça ilişkin olarak benim 
içinde bulunduğum illegal bir eylem, illegal bir yapılanma mevcut değildir. Hakkımdaki iddialara 
yönelik olarak delil niteliği taşıyan somut hiçbir olgu da bulunmamaktadır, olamazda. Çünkü 
böyle bir suç işlemedim. Netice olarak suçsuz ve mağdurum. Alnım açık, başım dik, vicdanım 
rahattır. İddianamede üzerime atılı suç ve iddialar kanaate dayalıdır. Bu nedenle öncelikle 
tahliye edilmeme ve nihayetinde beraatime karar verilmesini saygı ile Mahkemenizden talep 
ederim.” 

Mahkeme Başkanı: “Peki yazılı savunmanız da alındı. Klasör 50’de nüfus kaydınız var 
onu okuyorum. Zafer Erdim İnal. Abdullah Emin oğlu, Şükran’dan olma, 31.08.1968 İstanbul 
doğumlu. İstanbul ili, Fatih ilçesi, Nişanca nüfusuna kayıtlı. Size mi ait?” 

Sanık Zafer Erdim İnal: “Evet doğru.” 
Mahkeme Başkanı: “Herhangi bir sabıkanız yok.” 
Sanık Zafer Erdim İnal: “Yoktur.” 
Mahkeme Başkanı: “Klasör 50, Dizi 496 ve devamında İstanbul Cumhuriyet 

Başsavcılığınca 10.10.2011 tarihinde alınmış ifadeniz var. Bunu kabul ediyor musunuz?” 
Sanık Zafer Erdim İnal: “Evet kabul ediyorum. Ancak ifade tutanağı 3. sayfa, alttan 3. 

paragraf, 2. cümledeki ben meslek hayatım boyunca angajman kuralları be EGAYDAAK’lar ile 
ilgili herhangi bir çalışma yapmadım şeklinde ifade ettiğim cümlemin başına, akademide 
eğitimini almakla beraber ibaresinin eklenmesini talep ediyorum. Beyanımda çalışma yapmadım 
ibaresinin eğitim almadım anlamına gelmediğini vurgulamak isterim. Ben de akademide her 
deniz kurmay subayı gibi angajman kuralları ve EGAYDAAK’ların işlendiği derslere katılarak bu 
konular hakkında eğitim ve bilgi aldım. Ancak görev yaptığım hiçbir yerde ki buna mezuniyet 
sonrası idari kadrosunda görev yaptığım Harp Akademileri Karargahı da dahildir. Anılan konular 
ile ilgili bir projede, bir çalışma grubunda yer almadım. Dolayısı ile beyanımın diğer bir kısım 
şüpheli sanıkların beyanları ile çalıştığı iddiası doğru değildir. İddia Makamından da bu 
kapsamda iddiasını düzeltmesini talep etmekteyim.” 

Mahkeme Başkanı: “Peki aynı klasör, dizi 502 ve devamında Nöbetçi İstanbul 10. Ağır 
Ceza Mahkemesi Hakimliğindeki savunmanız var. Bununla ilgili söyleyeceğiniz bir şey var mı, 
kabul ediyor musunuz?” 

Sanık Zafer Erdim İnal: “Kabul ediyorum.” 
Mahkeme Başkanı: “Sanık müdafiinden savunmaya ilave edeceği bir husus olup 

olmadığı soruldu. Buyurun açın mikrofonunu Avukat Hanımın.” 
Sanık Zafer Erdim İnal müdafi Av. Günizi Dizdar: “Sayın Başkanım, Sayın Heyet, Sayın 

İddia Makamı. Müvekkilim kendini ifade etmeye gayret etti. Gerçekten de 10 Ekim 2011’den bu 
yana tutuklu. Bu Donanma Komutanlığı Askeri Savcılığı tarafından hazırlanan malumunuz 
bilirkişi raporuna istinaden 5 numaralı hard disk içerisinde normal kullanıcı isimlerinden farklı bir 
adla kaydedilmiş ve tamamı bu hard diske 28 Temmuz 2009’dan sonra kaydedilmiş olduğu 
bildirilen, değerlendirilen toplam 943 adet yazı ile 114 klasör tespit ettik. Bu dijital yazılar 
içerisinde sözde suga ve oraj harekat planları ile ilgili olduğu izlenimi veren ve manipülatif olduğu 
defalarca birçok sanık, şüpheli ve vekili tarafından izah edilen 144 adet de dijital yazı söz 
konusu. Kimisi burada sorgulanan kişilerin işte 1 tanesi ile kimisi 5 tanesi ile kimisi daha fazla 
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adedi ile suçlanıyor. Müvekkili Zafer Erdim İnal 8 adet sözde belge ile suçlanıyor. Şöyle bir algı 
oluşmuştu bizde. Ne kadar çok dijital veride ismi geçiyorsa, ne kadar çok insanla ilintilendirildi 
ise ve ne kadar derece yaptıysa okulda ve harp akademisinde o kadar tehlikedeydi 
müvekkillerimiz. Benim bu müvekkilim de onlardan bir tanesi olmuş ve 8 adet dijital veride ismi 
geçmekte. Nasıl bir suç olduğunu anlayamamıza rağmen tabi böyle bir savunma yapmak 
durumunda kalmaktayız. Hani olmayan bir şeyin savunmasını yapmak da güç ama adet olduğu 
üzere, usulde böyle olduğu için mecburen birkaç kelime de biz edeceğiz. Yine 8’nci kere. Çünkü 
8 tane tutuklu müvekkilim var. Müvekkilim ile alakalı ilk sözde belgenin hazırlandığı, dijital verinin 
hazırlandığı bir bilgisayar tespit edilmiş değil biliyorsunuz kendisi ilke de ilgili. Diğer bütün 
sanıklarla da ilgili. Bunlar yokken tabi bu gerçekten varlığı tartışmalı, içeriğinin doğrulanıp 
doğrulanmadığı belirsiz defa defa sahtelikleri veya üretme oldukları izah edilmiş şeyler üzerinde 
konuşma yapmak güç ama yani söylediğim gibi mecburen biz de birkaç kelime edeceğiz. Bir 
tanesi çok süslü bir isme sahip bu verilerden. Harp Akademileri plan çalışma grubu.doc 
müvekkilimin suçlandığı ilk veri. Burada Zafer Erdim İnal Deniz Kurmay Yarbay. Deniz Plan 
Subayı adı ile anılıyor. Kasım 2002 tarihli bilgi notu, listede Deniz Binbaşı Haldun Ermin, Kıdemli 
Yüzbaşı Mehmet Aygün unvanlarını okumayacağım, Kerem Eren, Aydın Sezenoğlu, Mesut 
Zafer Sarı, Gürsel Çaypınar, Yavuz Kılıç, Erdinç Altıner gibi diğer şüpheli tırnak içerisinde 
şüpheli kişiler yer alıyor. Şüpheli olup olmadığını bilemiyorum. Öyle diyor yasa şu andaki 
pozisyon gereği. Oluşturanı benim müvekkilim gözüküyor. Oluşturulma tarihi 6 Kasım 2002, 
13:22 gözüküyor. Son kaydeden yine Deniz Yüzbaşı Erdim İnal gözüküyor. Zaferi yok bu sefer. 
Son kaydetme tarihi 12 Kasım, saat 14:43:08. Şirketi belli değil, kullanıcı yolu da Cem Gürdeniz. 
Herkes artık burada son kaydeden, ilk kaydeden, kullanıcı yolu, dosya yolu, yazarı, çizeri diye şu 
okuduklarımdan yansı filan yapmamama rağmen ne kadar abukluklar olduğunu anlamıştır. Onun 
için 8 verinin 8’i içinde tek tek bunları söylemeyeceğim ama şu ilk veri hani şirketi falan da 
bulunmayan bir bilgisayardan çıktığı için, öyle görüldüğü için önce şu bilgisayarı bir bulsanız da, 
Sayın İddia Makamı bir bulsa da hakikaten böyle bir şey çıkmış mı? Ondan sonra benim 
müvekkilim orada mıymış, değil miymiş, hangi bilgisayardan neyi üretmiş filan bunları bir hep 
beraber ayakları yere basar bir biçimde, gerçek manada suçlamalara cevap vermemizi 
gerektirecek şekilde ciddiye alıp anlatmak mecburiyetinde hissetsek. Ciddiye almıyor değiliz 
ama yani zaten pozisyonumuz işi şakaya götürmeyecek kadar net. Hukuken ciddiyetten söz 
ediyorum malumaliniz olduğu gibi. Şimdi müvekkilim listede adı geçen bu listedeki 8 Değerli 
Subayın isimlerini okudum. Bunlar ile ilgili yazı ile yani bütün bu subayları yazdığı yazı ile 
görevlendirmiş gözüküyor. Yani listeye göre yüzbaşı bir kişi birçok kıdemli kişiyi, kendinden 
kıdemlisini, yaşça büyüğü küçüğü hepsini görevlendirmiş gözüküyor. Yazının tarihi 6 Kasım 
2002. Hakkında görüş ve öneri hazırlanması istenen 3 Şubat 2003 tarihli sözde suga planın 
yazımın 10 Ocak 2003’de başlanmış. 19 Şubat 2003’de son hali verilmiş. Benim birkaç tane 
daha müneccim müvekkilim vardı Sayın Başkanım bu da yeni bir müneccim müvekkilim. Yani 
henüz hazırlanmamış bir plan hakkında görüş ve öneri hazırlayan 3’ncü müneccim müvekkilim 
oluyor Zafer Erdim İnal. Ayrıca bu yazının kime hitaben yazıldığı belli değil. Bilgi notu bilgi verme 
amaçlıdır ama bu bilgi notu ile sözüm ona müvekkilim görevlendirme yapmakta. Peki 
müvekkilime bu görevlendirme işini kim vermiş, onu kim görevlendirmiş? Bu yok. Sözde balyoz 
güvenlik harekat planının bütünü ile ilgili detaylı açıklamaların bulunduğu bir iddianamemiz var. 
Bu kapsamda 1. Ordu Komutanlığı ve Harp Akademileri Komutanlığında görevli olup balyoz 
harekat planı kapsamında görevlendirme ile yetkili personel olarak belirlenen, bu görevi kabul 
ettiği belirtilen 97 kişilik EK-A görevlendirmede yetkili personel isimli dijital yazı var. Yalnız 
müvekkilim bu listede harp akademilerinde görevlendirme yapmaya yetkili personel listesinde 
yer almamasına rağmen sözde bir bilgi notu ile harp akademilerindeki 8 öğrenci subayı 
görevlendiriyor. Müvekkilim bu cüretti nereden buluyor, nereden alıyor bu yetkiyi? Nasıl bir şey. 
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Yani çok ilginç. Diğer bütün müvekkillerimde de bazı farklılıklar, ilginçlikler vardı ama bu 8 kişiyi 
birden bir anda görevlendirecek yetkileri kimden ve nasıl alıyor? Herhalde unutulmuş veriler 
hazırlanırken. Ona bu görevi kimin vermesi gerektiği gibi bir soru soracağımız düşünülememiş. 
Suçlandığı diğer yazılarda olduğu gibi rütbesi yanlış. Huzurda da ifade etti. İlk ifadelerinde de yer 
alıyor. Bununla ilgili başkalarının da dikkatini çekmiş olsa gerek ki gazetelere kadar yansımış. 
Huzurunuzda zaten takdim etti. Kıdemli Yüzbaşı birisi. Yüzbaşı ile yarbay arasında 5 yıl gibi bir 
bekleme süresi var ve binbaşı rütbesi var. Bir insan böyle bir hatayı niye yapar? Daha önce de 
konuşuldu bir kodlama sisteminden bahsediliyor. Şu ana kadar birçok tecrübemiz oldu burada 
dinlediklerimizle alakalı ama kendi müvekkillerimle ilgili olarak şunu söyleyebilirim. Bir önceki 
savunmasını yaptığım müvekkilim açısından da aynı şey söz konusu olmuştu. Askeri 
terminolojiyi bilmeyen sivil ortamların hazırladığı ve sivilde yargılanma şeklinin ne kadar bazen 
sıkıntılara yaratabileceğini vurgulamıştım geçen celse. Aynı şekilde eğer bir askeri terminoloji 
geçerli ise bu sözde balyoz darbe planında hep öyle olması gerekmez mi Sayın Heyet? Hep bir 
askeri terminoloji gerekir, zamana uyması gerekir, mekana uyması gerekir, rütbelere uyması 
gerekir, hayatın tabi akışına uyması gerekir. Bunların hiçbirisi yok. Yok bir kodlama, bir sinyal 
verme, başka türlü bir şeyler varsa e bu da kendi içinde hep öyle devam etmesi gereken bir şey. 
Hem askeri terminolojiyi kullanacaksınız, hem rütbenizi filan doğru yazmayacaksınız. Kodlama 
yapıp kendi rütbenizi yanlış yazıyorsanız diğer hadiselere uyum sağlamamanız gerekir. Maddi 
vakalardan bahsediyorum. Üstlerine yıkılan atfı cürümden bahsediyorum. Bu da işin farklı bir 
tarafı. Yine harp akademisinde sözde görevlendirilen 8 subay arasında özellikle o zamanki 
rütbesi ile Deniz Piyade Yüzbaşı Gürsel Çaypınar’ın ismi bizce dikkat çekici. Müvekkilim Gürsel 
Çaypınar’ı tanımadığını savcılık ifadesinde defaatle söylemiş. Yine savcılık ifadesinde sözde 
görevlendirilen diğer 7 subay ile Gürsel Çaypınar’ın kendisi de diğer subayları tanımadıklarını 
beyan etmişler. Diğer 7 subaydan farklı olarak Gürsel Çaypınar Kara Harp Akademisinde, fiziken 
bir araya gelmedikleri bir ortamda, üstelik yaşça müvekkilimden küçük. Diğer subaylar Deniz 
Harp Akademisinde 2. sınıftalar. Harp Akademilerin albay rütbesinde son derece kurmay 
öğretim elemanları varken daha eğitim aşamasında olan öğrenci subayların görüş ve önerilerinin 
alınması gibi bir durum sizce kabul edilebilir bir durum mu? Darbe kadar ciddi bir hadisenin içine 
giren kişiler bu kadar büyük sorumlulukları bu rütbelerdeki öğrenci çocuklara mı verirler? Bu 
kapsamda daha önce savunmalarını yapmış bulunan Kerem Eren, Aydın Sezenoğlu, Gürsel 
Çaypınar ve Yavuz Kılıç ile müdafilerinin bütün savunmalarına aynen iştirak etmekteyiz bu 
bağlamda. Deniz Harp Akademisi görevlendirme.doc ikinci suçlandığımız veri. Bunu da uzun 
uzun okuyup vaktinizi almayayım. İşte oluşturan, oluşturma tarihi, son kaydeden vesaire. Bunda 
da müvekkilimin rütbe yanlışlığı yine dijital olarak söz konusu. Az evvel her iki gazeteden, gazete 
haberinden bahisle bu konuya kendisi açıklık getirdi. Onun için tekrara gerek görmüyorum. 
Üçüncü bir ekimiz var. Deniz Harp Akademisi görevlendirme.doc isimli. Bunu da dökmeyeyim 
kimin oluşturduğunu, saatini falan ama içeriğine şöyle bir göz atalım müsaade ederseniz. Bu 
dijital yazıda da sözde suga planı ile ilişkilendirilme çabası var ama sözde suga planında böyle 
bir görev yok. Bu enteresan bir şey her zaman rastlayamayız burada şu yapmaya çalıştığım 
şeye. Yani bir daha tekrar edeyim müsaade edin. Bu dijital yazıda da sözde suga planı ile 
ilişkilendirilmek çabası var ama sözde suga planında böyle bir görev yok. Bu yazının kime 
yazıldığı belli değil. Zira Deniz Harp Akademisi Harp Akademileri Komutanlığına bağlı. Bu dijital 
yazı ile 1. Ordu Komutanlığında irtibat subayı görevlendiriliyor. Aslında benim müvekkilim 1 
orduya bedel. 8 kişiyi hemen organize edip her işe başlayacaktı ama işte bir de burada başka bir 
subay görevlendirilmesi düşünülmüş. Sözde balyoz planına kara, deniz, hava işbirliği eki mevcut 
değil, varsa eğer böyle bir şey. Benim en çok anlayamadığım şeylerden bir tanesi de denizcilerin 
niye bu miktarda nicelik olarak niye bu kadar sayıda bu işte yer aldığı buna da bir çözüm bulmak 
lazım aslında. Sözde planda devir alınacak kurum ve kuruluşlar başlığı altındaki listede 
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Mudanya Limanı, Salıpazarı Limanı, Haydarpaşa Limanları da yok. Dolayısı ile bu görevlerin 
yazılmış olmak için yazıldığı son derece aşikar. Bu dijital yazı ile Deniz Harp Akademisi 
öğrencileri sözde liman amirleri olarak görevlendirilmişler. Sözde suga planında İstanbul Birlik 
Komutanına deniz ulaştırmasına yönelik hiçbir görev verilmemiş. Yine balyoz planında kara, 
deniz, hava işbirliği ekinde gerek görülmediği için bu subayların neden oralarda tefrik edildiği 
anlaşılır değil. Üstelik sözde suga planı da ortada yok. En çarpıcı şey de bu. Ayrıca meta data 
bilgilerinde müvekkilimin isminin kullanılmış olması bu ve diğer dijital yazıların kendisi ile bir 
illiyet bağı kurulmasına yeterli değil. Hukuken önemli bir hadise. Mevcut meta data bilgileri bu ve 
suçlandığı diğer dijital yazıların kendi sorumluluğunda olan bir bilgisayarda hazırlandığının kanıtı 
değil. Bu husus da muhtelif bilirkişi raporlarıyla da sabit. Bir diğer suçlama yazısı dosya yolunda 
ismi geçmek. Problemimiz dördüncü suçlandığımız veri teklif-2.doc. Yine işte oluşturanı, saati 
vesairesi geçiyorum. Bu dijital yazıda da zaman çelişkisi söz konusu. Bu dijital yazı kime hitaben 
yazılmış o belli değil. Henüz yapılmamış bir planın hukuki problemler doğuracağından yazıda 
bahsedilmekte. Bu mümkün mü? Değil. Türk Silahlı Kuvvetlerinde angajman kurallarına ilişkin 
faaliyetler Genelkurmay Başkanlığı tarafından yayımlanan, artık bu her yerde açıklandığı için 
burada da söylenmesinde bir behis görmediğimiz MY 228-3 (A). Türk Silahlı Kuvvetleri Milli 
Angajman Kuralları Yönergesi çerçevesinde yürütülüyor. Donanma Komutanlığının 
Genelkurmay Başkanlığı ile doğrudan yazışma yetkisi var mı bu angajman kuralları gereğince? 
Sayın Heyet böyle bir yetki yok. Söz konusu yönergenin güncelleme çalışmaları Genelkurmay 
Başkanlığı koordinesinde kuvvet komutanlarının iştiraki ile yapılmakta, öyle bir usul var. 
Angajman kurallarının düzenlenmesi, güncellenmesi gibi önemli bir hususun Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı onayı olmaksızın Donanma Komutanlığı inisiyatifinde Genelkurmay Başkanlığına 
sunulması söz konusu değil. Böyle bir usul yok. Donanma Komutanlığının bahse konu 
yönergeye ilişkin bir değişiklik teklifi olduğunda ki olabilir. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına 
gönderiliyor, uygun görüldüğü takdirde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Genelkurmay 
Başkanlığına sunuluyor. Bu husus dosyada Deniz Kuvvetleri Komutanlığının 7 Mart 2011 gün ve 
adli müşavirliğin 2011/147 Sayılı yazısının EK-D’sinde de yer almakta. Yani yasal bir dayanağı 
var söylediklerimin. Ayrıca en önemlisi de bir planın akademi tarafından hazırlanması veya ona 
görüş ve öneri verilmesi söz konusu olamıyor. Gizlilik derecesi, teşkilat bağlantısı olmaması, 
akademi öğrenci subaylarının henüz eğitimde olmaları nedeni ile bu konudaki deneyimsizlikleri 
de düşünülerek birçok faktör bunun böyle olmasını, olmamasını gerektirmekte. Yine sözde suga 
planı çerçevesinde Ege’de gerginliği tırmandırılmasına ilişkin müvekkilim tarafından hazırlandığı 
iddia edilen bir yazı var Kasım 2002 tarihini taşıyan. Sözde balyoz planının 2 Aralık 2002 
tarihinde hazırlandığı, bunu tamamlayan sözde suga planının ise 10 Ocak 2003 tarihinde 
oluşturduğu bir kez daha hatırlanırsa ana planın uzantısı olan tamamlayıcı bir çalışmanın nasıl 
olup da Kasım 2002 yılında daha önceki bir tarihi taşıdığını tekrar takdirlerinize sunuyorum. Yine 
Sedat Ergin’in 25 Ocak 2011 tarihli Hürriyet gazetesindeki Gölcük Şifreleri başlıklı yazısı da yer 
alıyor. O da takdim edildi. Dijital beşinci suçlandığımız yazı K.Eren.doc diye bir yazı. Bu dijital 
yazının kullanıcı yolundaysa müvekkilimin ismi kullanılmış. Daha önce de ifade edildiği gibi meta 
data bilgileri kendisi ile bir illiyet kurulmasını sağlayacak bilgileri ihtiva etmiyor. Fakat burada da 
farklı bir tabir ile karşılaşıldı. Oturup kafa yorduk, üzerinde çalıştık. Bu yazıda şnorkel sahası 
diye bir ifade var. Deniz harekatı açısından şnorkel faaliyeti satha çıkılmaksızın ben öğrendiğim 
şeklini izah etmeye çalışacağım. Satha çıkılmaksızın denizaltı gemisinin bataryasını şarj etmek 
maksadı ile gemi direklerinin belirli bir derinlikten satha sürülmesi olarak tanımlanıyor. Bu 
faaliyet belirli bir sahaya kalınmaksızın ihtiyaç duyulduğu durumlarda, yani denizaltı bataryasının 
şarj edilmeye ihtiyaç hasıl olduğu noktalarda uygulanması gereken bir hadise. Yani dünya 
denizlerinde ya da bizim kendi kıta sahanlığımız içerisinde bu işlerin yapılması özel olarak belli 
bir bölgeye atfedilmemiş. Denizaltı nerede geziyorsa, nerede harekat yapıyorsa, nerede 
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çalışıyorsa, nerede bataryası bitiyorsa orada doldurulması gerekiyor. Böyle garip algılarla, böyle 
saçma yani çok özür diliyorum sonra iddianamede yer aldı diye bize kızıyorsunuz ama ne olur 
kızmayın. Başka bir ifade bulamıyorum yani. Böyle bir değişik algı, enteresan bir söylem. 
Şnorkel sahası, şeyi de sanki suga veya balyozcular özellikle organize etmişler, oradan başka 
bir yerde bu doldurulamaz gibi bir şey. Nato ve Milli Yönergelerde de şnorkel sahası ifadesi diye 
bir şey de üstelik yok. Hiç aradık, baktık şnorkel sahası diye bir ibare yok. Ha bu hususta böyle 
bir ibarenin olmadığı hususunu da yine 7 Mart 2011 gün ve 2011/147 Sayılı adli müşavirlik EK-D 
yazısında sunabiliyoruz. Yani dayanağımız bu. Artık buna da herhalde bir şey denemez. Çünkü 
her ne kadar şimdi tükakak etsek de işte bu bir bilimdir, bu kendi iç dinamikleri olan bir hadisedir. 
Bunlara böyle kafadan silahlı terör örgütü diyemeyeceğiz maalesef. Çünkü ordunun kendi iç 
dinamiklerinde silah, cephane, savaş gemisi, savaş uçağı vesaire var. Yani bunu yok 
edemiyoruz. Farklı bir ordu tanımını bilemiyoruz henüz. Belki bu sayede değişip, dönüşürse 
daha farklı bir ordu şekline geçildiğinde yerini, ifadesini bulmuş olur. Yine teklif-4 döküman diye 
bir yerde adımız geçiyor. Burada da gene farklı isim, farklı tarih, oluşturulma, son kayıt vesaire 
bir sürü şey yanlış. Artık onları söylemek, sadece söyleyip geçiyorum. Müvekkilimce 
oluşturulmadığı gayet açık ve net. Sözde suga planı daha hazırlanmış olduğu için böyle bir şeyi 
müvekkilimin yazabilmesine imkan ve ihtimal yok. Aynı benden önce konuşan Değerli Amiralimiz 
ve müdafileri gibi olmayan şeylerin savunmasını yapma gayreti içerisindeyiz. Zaman tüneline 
binilip, işler yapılıp geri geliniyor gibi bir şeyler var ama olsun bunlar böyle konuşula konuşula, 
irdelene irdelene, bu gariplikler ortaya çıka çıka sizin de tabi ki hukuken gözünüzün önü açılacak 
ve inşallah bu hadisenin sonunda sağlıklı kararlara, adaletli kararlara sayenizde, geç de olsa 
sayelerinizde ulaşacağız. Sözde suga planının daha hazırlanmamış olmasını yine gözönünde 
alalım. Bu birinci vurgu 6. teklif-4.doc yazısı ile alakalı. Madde 2’ye göre de Ege’de bir adaya 
sinsi bir harekat icra edileceği söyleniyor. Siyasi iradeden sakınılarak bir harekatın icra edilmesi 
mümkün değil. Tabi burada hep deniliyor ki size biz resmi bir şey yapıyoruz demiyoruz ki. Siz 
gayri resmi, illegal bir yapılanma içindesiniz. Tabi ki siyasi iradeyi baybas ederek 
davranacaksınız ama bilmem farkında mısınız insanlar, bu kadar kişi savunma yaparken bunun 
dışına hiç çıkamıyorlar Sayın Başkanım. Adeta beyinleri çocukluktan beri yoğrulmuş. Bunlar 
dürüst adamlar. Bunlar öyle illegal yapılanma, tersten düşünme filan gayreti içinde değiller. 
Anlayamıyorlar böyle şeylerle uğraşmadıkları için çok da zorlarına gidiyor ve bayağıca 
kendilerini savunmakta da zorlanıyorlar. Bize bile kendilerini ifadede zorlandılar ilk başta. Belli 
bir müşterek dil oluşturana kadar epey uğraştık. Yani sosyal hayattan o kadar farklılar ki. Onun 
için tabi zor bu şeylere cevap vermek, karşı koymak. Yine plan çalışma-adacık.doc isimli bir yazı 
var. Bunda da bu da enteresan bir yazı, bu da ilginç bir suçlama. Bu yazıya göre de 
firkateynlerde bir sat timi, Su Altı Taarruz açılımı. Hücumbot ve korvetlerde bir amfibi özel görev 
timi görevlendirilecek olduğu yazılı. Sözde suga planında gemi tahsisi yok yalnız. Gene bir 
gariplik, gene bir ciddi garabet. Yani bu kadar olay yapılacak ama bir gemi tahsisi söz konusu 
değil. Buradaki gemi ve helikopter nereden çıkmış onu biz çözemedik. Çözen varsa gelsin beri. 
Bir firkateyn olduğuna göre bir sat timi olması gerekmez mi? Öyle konuşuyoruz, böyle 
doğruluyorlar bu işi bilenler ama 2 adet var. Onu ne yapacağız? Tek gemi, 2 sat timi olabilir mi 
bilemiyorum. Kendileri burada daha doğru cevaplar verirler. 2 hücumbot olduğuna göre 2 amfibi 
özel görev timi aslında bu zamanki ismi de bu değil ama 2 tane olması gerekir. Ama burada da 1 
tane var gözüküyor. Ayrıca yazının hazırlandığı tarihte amfibi özel görev timi ibaresi henüz 
askeri terminolojiye girmiş değil. Böyle bir söyleme şekli yok. Deniz Kuvvetleri Komutanlığının 7 
Mart 2011 tarihli yukarıdan beri atıf yaptığım 2011/147 Sayılı EK-D’sinde yine bu husus 
belirtilmiş. Sahil Güvenlik Botları İçişleri Bakanlığının emrinde olduğuna göre burada nasıl bir 
görevlendirme yapılacak. Bu da bir başka problem. Sekizinci ve nihayet sonuncu, sabrınıza 
teşekkür ediyorum. Evrakta İstanbul bölgesi müzahir subay ve astsubay listesi meşhur listemiz 
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var. Müvekkilim Zafer Erdim İnal anılan listeye bilerek ve isteyerek katıldığına dair, bu listede yer 
almak istediğine dair bir somut delil falan yok. Kendinin de savcılık ifadesinde belirttiği gibi 
listeye ismi iradesi dışında girmiş. Meta data bilgilerine göre söz konusu dijital listenin son hali 
de 24 Aralık 2002 tarihinde verilmiş. 24 Aralık Sayın Heyet. Oysa müvekkilimin hazırladığı iddia 
edilen ilk dijital veri 6 Kasım 2002 idi. Özellikle illegal bir yapılanma yapıyorsunuz, müzahir 
olarak listede yer almıyorsunuz ama çok önemli görevlendirmeler yapacak kendinden başka 8 
kişiyi daha filan işe koşacak bir illegal faaliyet içerisinde, yani acaba bu bizim müvekkil mi 
başlattı bu işi diye ben böyle bir merak etmeye başladım. Bu kadar başarı ile bu kadar tersten 
işler yapabildiğine göre son derece becerikli ve başarılı istikbali ondan etkilendi herhalde. Yani 
kendisi bu işin başlatıcısı mı, yani bu kadar yükü, bu kadar genç bir omuza nasıl yükleme 
insafsızlığında bulunuluyor. Neticede müvekkilimin ve diğer birçok müvekkillerimin ve bütün 
salonun suçlandığı dijital yazıların Donanma Komutanlığında bulunan tüm denizciler ile alakalı 
olarak söyleyeyim. 5 nolu hard diske 28 Temmuz 2009 tarihinden sonra kopyalandığı son 
bilirkişi raporunda belirtiliyor. Bu da söz konusu dijital yazıların 2008 ila 2009 yıllarında 
hazırlandığını gösteriyor. Yani sözde hadiseden 6-7 sene sonra. Dava sürecinde sözde balyoz 
planının yer aldığı 11 nolu CD’nin manipülatif olduğu ortaya çıkınca da iddianameyi desteklemek 
amacıyla olsa gerek herhalde böyle bir evrak üretimine girişmiş o meşhur grup. Tabi bu en acı 
hali ile bu şeyde adalet yanıltılmaya çalışıyor. Tabi sizleri yanıltmak kolay değil, her şeylerin 
farkındasınız. Bu kadar yaptığımız savunmaların, bu kadar insanların canhıraş feryatlarının 
duyulmadığını varsaymak bile istemiyorum. Bu global kurgucuların Türk Silahlı Kuvvetlerine 
itibarı, güvenilirliği, gücünden etmeyi, bazı hadiseleri tersine çevirip bazı şeyleri yeniden 
şekillendirmeyi düşündükleri ve bunun için çaba sarf ettikleri bizce aşikar ama bunlara fırsat 
vermeyeceğinizden eminiz. Donanma Komutanlığının 14 Ocak 2011 tarihli bilirkişi raporu, 
Tübitak raporu ki üzerinde netlikler olmayan bizim de ısrarla, defaatle duruşmaların başından 
beri istirhamlarımız olmuştu bu konuda yeni bilirkişi raporları, bazı müvekkillerim ki mesela Cem 
Okyay onunla ilgili suçlama yapılan hiçbir evrakta yeni bir bilirkişi raporu yok. Olmadığına 
rağmen daha sonra arada kalmış dönemde yapılmış suçlamalarla tutuklu bulunuyor. Bunu gibi 
birçok teknik detay, aksaklık var. Başka verilerle desteklenmeyen dijital verilerin Yargıtayın 
yerleşik içtihatlarında da bildiğiniz gibi yüksek dikkatlerinize bir kere daha sunuyorum ki delil 
olarak somut, inandırıcı, kesin delil olarak düşünülmesine imkan yok hukuken. Yani hukukun 
bitmediğini, bilim ve mantığın susmadığını bize göstereceğinizden eminiz. Bunların temelini 
daha güçlendirmek için söylediklerimizin altının biraz daha doldurulmasını hukuken temin etmek 
için bazı yazılar hazırladık, bazı taleplerimiz var gerek Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 
müvekkilimle ilgili görev yeri, aldığı kurslar, akademik seviye çünkü görev yeri ve kurs meselesi 
şöyle bizi enterese ediyor; Sayın Savcımızın iddianame, tertip ettiği iddianamenin 253. 
sayfasında; şüphelinin de bu çerçevede suga harekat planı ile ilgili görüş ve öneri hazırlamak 
üzere çalışma grubu oluşturduğu, nasıl oluşturdu, kiminle çalıştı, diğer insanlar neredeydi, ne 
zaman toplandılar, hangi veriler, hangi somut deliller, hangi şahitler, hangi bir birini teyit eden 
görüşmeler, konuşmalar var bilemiyoruz. Ama Savcımız emin olmuş. Bizzat şüpheli ve teşkil 
ettiği grup tarafından çeşitli tekliflerin hazırlandığı, özellikle Ege’de Yunanistan ile kriz ve gerilim 
çıkarmak üzere çalışmaların yapıldığı görülmüştür. Ne gibi bir kriz çıkarmaya çalışıyor ve tek 
başına bu işi nasıl başarıyor hayretler içerisindeyim. 10.10.2011 tarihinden Başsavcılığımızda 
alınan ifadesinde belirtilen dönemlerde Harp Akademilerinde çalıştığını doğrulamıştır. 8 ay kadar 
bir süre akademiyi bitirdikten sonra bulunduğu yere tayin edilmiş ve orada bir miktar çalışmış 
gerçekten. Ama orada da çalışmak acaba bu işleri organize ettiği, böyle arzusu bulunduğu, 
böyle bir kastı bulunduğu, diğer insanlarla tanıştığı, organizasyona giriştiği anlamını çıkarttırabilir 
mi bize? Orada görevli olmasının sonucu, doğal sonucu mudur darbe planı hazırlamak ve 
Ege’deki adalara, adacıklara çıkartma yapmaya çalışmak. Nasıl böyle bir kanıya varılmıştır, 
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onun tekrar. Tabi söylendikçe böyle çok ucuzladı bazı şeyler, defalarca on binlerce seferdir 
söyleniyor. Çok bıktırıcı oluyor, ama bunları söylemenin başka bir yolu yok, yani kendimizi 
ifadenin başka bir yolu yok. Ve çok ciddi hayatlar, çok ciddi zaman kaybı, çok ciddi kariyer kaybı, 
belki ülkenin de kayıpları olacak bu zaman sonra, bu kayıpları ne kadar erken telafi edersek o 
kadar iyi olacak. Herkes kendini ifade için çabalıyor. Bunları çok iyi izlediğinizden, 
dinlediğinizden eminiz ama sıradan bir savunmadır, hadi tamam bu da bitsin gözüyle 
bakmadığınızdan da eminim ama tekrar istirham ediyorum. Yani şuna varılmıştır; bu bizatihi 
katıldığı görülmüştür, bundan emin olunmuştur. Şöyle sanılmaktadır ifadeleri ile yazılmış bir 
iddianamenin daha ne kadar ve nasıl mağduriyetlere yol açacağını biz düşünmek bile 
istemiyoruz ama sizce usule uygun bir şekilde gidecek ifadelerden sonra sonuçlanacağı, sizin 
tarafınızdan sonuçlanacağı için bu istirhamlarda bulunmak durumundayız, yargı böyle bir şey 
olduğu için. Yine söyleyeyim, harp akademilerinde çalıştığını doğrulamıştır. Evet tabi 
doğrulayacak çünkü çalıştı müvekkilim harp akademisinde. Bunu yalanlayacak hali yok acaba 
orada çalışmak bu işleri organize ettiği anlamına gelir mi? şüpheli ifadesinde ayrıca meslek 
hayatı boyunca angajman kuralları veya EGAAYDAK’larla ilgili herhangi bir çalışma yapmadığını 
belirtmişse de uzun süre Deniz Harp Akademisi Harp Akademilerinde çalışmış olması 8 ay uzun 
süre, şüpheli Bülent Olcay ki bu da benim müvekkilim Sayın Bülent Olcay da, 26.09.2011 tarihli 
ifadesinde angajman kurallarını bütün deniz subayları bilir, ders almışlardır şeklindeki sözü ile 
bağdaştırarak şüphelinin çalışma yapmadığının beyanı başka, eğitimi almak başka bir şey, 
bunların hepsini bir araya getirip çorbaya dönüştürmek, ondan sonra zihinleri bulandırmak 
saçma, bazı şeyleri defaatle ifade etmek, birbirini güçlendiriyormuş gibi ifadeler kullandırmak bu 
işi çok güçlendirmiyor Sayın Başkan hepimiz hukukçuyuz. Böyle bir 253. sayfada yer alan 
ifadelerle, ibarelerle suçlanıyor olmak da çok ayrıca üzücü ve bitirici bir şey. Bunu da kabul 
etmiyoruz kesinlikle. Bir başka subayın doğru söylediğini, kendi hayatının tabii akışı içerisinde 
nerelerde görev yaptığını ifade eden bir insanın samimiyetle verdiği bir beyanı bu kadar 
çarpıtmak hiçbir vicdana, hiçbir insafa bize göre sığmıyor. Bu nedenlerle Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığından müvekkilime ait görev yeri, kurs, akademik seviye, takdir, disiplin, terfi, kıdem 
gibi konuların sorulmasını, harp akademileri komutanlığından da müvekkilimin anılan tarihlerle 
alakalı olarak herhangi bir talimat kapsamında mı EGAAYDAAK’larla, Türk Silahlı Kuvvetleri 
angajman kurallarıyla, deniz plan subayı görev ve talimatı kapsamında akademi öğrenci 
subaylarını ismen görevlendirerek çalışma grubu oluşturma, bu çalışmaların içinde yer alma gibi 
bir görevleri olup olmadığının, bunlar verilmişse kimler tarafından verildiğinin sorulmasını, 
karargahında kendisine tahsisli bilgisayar olup olmadığının sorulmasını, bütün bu anılan 
ifadelerin sonucunda da baştan beri söylediğimiz hakkaniyet, nefaset ilkelerine uyulmasını, 
masumiyet karinesinin yeniden gözden geçirilmesini, Anayasının 10. ve 38. maddelerinin göz 
önünde tutulmasını ve bize göre 147’nin koşulları da oluşmamış olduğundan, bize göre 
teşebbüs de bulunmadığından tamamen atfi cürmüye dayanan bu suçlamaların ortadan 
kaldırılmasını ya da en azından müvekkillerim açısından ve müvekkilim Zafer Erdim İnal 
açısından tahliye ile şimdilik sonuçlan, pardon özür dilerim. Beraatla sonuçlandırılmasını arz ve 
istirham ederim, teşekkür ederim.” 

Mahkeme Başkanı: “Sanığa soru sormak isteyen var mı? Peki, sorgunuz tamamlanmıştır 
yerinize geçebilirsiniz. Ziya Güler yapacak mı savunmasını. Gün ertelenmeyecek ara vereceğiz 
devam edeceğiz. Çeyrek geçeye kadar devam ederiz, ara veririz. Buyurun.” 

Sanık Ziya Güler: “Sayın Başkan, Değerli Üyeler, öncelikle iddianamede şahsıma 
atfedilen ve sahteliği Donanma Komutanlığının 14 Ocak 2011 tarihli bilirkişi raporu ile 
kanıtlanmış, dijital verilere dayalı iftira mahiyetinde suçlamaların tümünü kesinlikle 
reddediyorum. 2002–2003 eğitim yılında bir yıl süre ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat 
Başkanlığı görevi yaptım. Görevimi kanun ve yönergeler paralelinde hazırlanmış görev ve 
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sorumluluklar yönergesine uygun olarak icra ettim. bu dönemde istihbarat başkanı olarak benim 
için en önemli konu Amerika Birleşik Devletlerinin Irak’a karşı yürüttükleri savaş hazırlıkları ve 
takiben savaşın Türkiye’ye olabilecek etkilerini değerlendirmekti. Hava Kuvvetleri 
Komutanlığında görevli olduğum bu süreç içerisinde Harp Akademileri Komutanı olan Orgeneral 
Fırtına’dan hiçbir direktif almadım. 5-7 Mart tarihlerinde 1. Ordu Komutanlığında yapılan 
seminere de katılmadım. İddianamede yer alan hususlar Cumhuriyet Savcısı tarafından sabit 
deliller ile kanıtlanması gerekirken dijital veriler ve kanaat üzerine oluşturulmuş iddialardan 
ibrettir. Bu nedenle Mahkeme Heyetinizin doğru karar oluşturabilmesine yönelik olarak 
iddianamede yer alan şahsıma yönlendirilmiş kanaatleri değerlendirerek yanlış olduklarını ortaya 
koymaya çalışacağım. Dosyada mevcut olan birinci konu, oraj hava harekat planı kapsamında 
sıkıyönetim görevlerinde kullanılacak personel olarak belirlendiğim iddiasıdır. Sıkıyönetim 
görevlerinde kullanılacak personel listesi şeklindeki dijital veriyi kimin, ne amaçla hazırladığını 
bilmiyorum. Ben hiçbir zaman, hiç kimseden bu konuda bir emir almadım. İsmim, bilgim ve 
iradem dışında bu dijital veride yer almıştır. Ancak sıkıyönetim görevlerinde kullanılacak 
personel konusu iddianamede yer aldığına göre bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. 
Sıkıyönetim görevlerinde kullanılacaklar dijital verisinde 90 personelin adı bulunmaktadır. Şu 
anda iddianamede yer almayan, halen çok önemli görevlerde bulunan birçok kişinin ismi de bu 
dijital veride yer almaktadır. Bu dijital veride adı bulunanlardan bazıları hakkında yasal işlem 
yapılıp, bazıları hakkında işlem yapmayarak ayrıma tabi tutmak, hukuki dayanaktan yoksun bir 
keyfiliği de beraberinde getirmektedir. Cumhuriyet Savcığının bu yorumu neticesinde karanlık 
güçlerin listeden seçtikleri ve hedef aldıkları askeri personel hakkında sahte belge üretim yoluna 
gittikleri de bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. Dosyada mevcut ikinci konu, Orgeneral 
İbrahim Fırtına’nın 23 Ocak 2003 tarihli sözlü direktifi gereği Hava Kuvvetleri İstihbarat 
Başkanlığı teşkilat yapısında meydana gelecek değişiklikleri düzenlediğim iddiasıdır. Orgeneral 
Fırtına’dan bu konuda hiçbir zaman, hiçbir direktif almadım. Bu konuda çalışma yapmadım ve 
kimseye de bir şey göndermedim. Dosyada mevcut ve benim ismime açılmış göründüğü için 
sözde delil olarak gösterilen İsdesk akademi isimli dijital veriyi ben üretmedim. İddia edildiği gibi 
bu yazı belge değil, dijital bir veridir. İmzasız, 5 satırlık bir kapak yazısıdır ve sahtedir. Eki de 
ortada yoktur. Üst veriler incelendiğinde hiçbir yere gönderilmediği de anlaşılmaktadır. İstihbarat 
başkanlığı teşkilat aşamasını içeren cetvel A’nın Mustafa İlhan tarafından, diğer faaliyetlerini 
düzenleyen cetvel B, C ve Ç’nin tutuksuz yargılanan diğer subaylar tarafından üretildiği iddia 
edilmektedir. Bu dijital verileri hazırlamaları için ben hiç kimseye emir vermedim, bu cetvelleri de 
hiç görmedim. Bu sahte dijital verileri hazırladığı iddia edilen arkadaşlar ile o dönemde bir araya 
gelmedim. Konu hakkında telefon ile konuşmadım. Kullanıcı dosya yollarında ismim yoktur. 
Dijital verileri ürettikleri iddia edilen personel, iddiaları reddetmişlerdir. O zaman bu faaliyetin 
benim başkanlığımda yapıldığı nasıl iddia edilebilir. Üst veri bilgilerinin değiştirilerek başkalarına 
iftira atmak için bu tür yazıların herhangi bir bilgisayarda kolaylıkla üretilebileceği bilinen bir 
gerçektir. Ayrıca kim veya kimler tarafından hangi bilgisayarda ve ne zaman, nerede 
oluşturuldukları konusunda kesin delil bulunmayan bu tür dijital verilerin hukuki olarak muteber 
delil olarak kabul edilmesi de mümkün değildir. Islak imzalı aslı veya sadece benim tarafımdan 
kullanıldığı tespit edilmiş bir bilgisayar olmadan imzasız dijital verinin benim ile ilişkilendirilmesi 
ve özellikle isnat edilen kuvvetli suç şüphesinin varlığına dayanak gösterilmesi hukuk adına 
endişe vericidir. Donanma Komutanlığının 14 Ocak 2011 tarihli konu ile ilgili bilirkişi raporunda 
bu dijital verilerin sonradan üretildiği, bilgi güvenliği açısından istismara açık bir ortamda 
bulunduğu, 28 Temmuz 2009 tarihinden sonra kaydedildiği ve dosyaların manipülatif olduğu 
kanıtlanmıştır. Ayrıca hava harekatı konularında tek söz sahibi olan Hava Kuvvetleri 
Komutanlığının 25 Mayıs 2011 tarihli inceleme raporunda bu dijital verilerin her yöne ile hatalı ve 
tutarsız olduğu belirtilerek, hayal ürünü bir yapılanma olduğu değerlendirilmiştir. Benim sadece 
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ismimin yer aldığı, imza hanesinde imzamın olmadığı, isdesk akademi isimli dijital verinin üst 
veri yollarının incelenmesinde 3 Şubat 2003 tarihinde yaratıldığı görülmektedir. Fakat ben anılan 
dönemde izinliydim. 3-8 Şubat tarihleri arasında izinli olduğum Hava Kuvvetleri Komutanlığı 
inceleme raporunda açıkça belirtilmiştir. İznime 2 Şubat 2003 tarihinde başladığımı Savcılık 
ifademde de belirtmiştim. 2 Şubat 2003 tarihinde iznimi geçirmek üzere gittiğim Bursa’da 
olduğuma Hava Kuvvetlerinin bir ünitesi olan Ulaştırma Okul Komutanlığını ziyaret ettiğime dair 
ziyaretçi defterinde imzam vardır. Sözde darbe gibi ciddi hazırlıkların yapıldığı bir dönemde tatil 
yapmak hayatın doğal akışına aykırıdır. Uludağ’da izindeyken iddia edilen dijital verinin 
hazırlanamayacağını da takdirlerinize sunuyorum. Ayrıca benim o tarihlerde beraberimde 
taşıyabileceğim bir dizüstü bilgisayarımın olmadığını ve bilgisayar kullanmayı bilmediğimi de 
ifade etmek isterim. Askeri havacılık bilgi ve kültüründen uzak olarak yazılmış dijital veriye ait 
kullanıcı ve teknik özelliklere ilişkin maddi hatalar ise sahte dijital verinin kötü niyetli kişiler 
tarafından üretildiğini açıkça ortaya koymaktadır. Bu hatalar Hava Kuvvetleri Komutanlığı 
inceleme raporunda detaylı olarak açıklanmaktadır. Kendi bilgisayarımda oluşturulduğu izlenimi 
veren dosya, farklı oluşturma tarihi ve son kayıt tarihine sahip olmasına, 54 defa değişiklik 
yapıldığının görülmesine rağmen kullanıcı dosya yolların da sadece 1 kayıt satırı vardır. bu 
durum farklı oluşturma ve son kayıt tarihleri girerek dosyanın sonradan hazırlandığının açık bir 
göstergesidir. Bu sahte imzasız dijital verinin hiçbir asker birlik ve kurumda herhangi bir resmi 
kaydının ve yazının tanınması sağlayan vazgeçilmez bir detay olan dosya numarasının 
bulunmaması bu dijital verinin sahte olduğunun açık bir kanıtıdır. Sözde direktif gereği 
hazırlandığı iddia edilen çalışma, yine sözlü olarak hazır olduğu bildirilebilir ve gizliliği muhafaza 
edilmesi direktifine de uyulmuş olurdu. Ancak sahte dijital veride imzasız olarak iradem ve bilgim 
dışında sadece adımın yer aldığı 5 satırlık bir kapak yazısı konularak hazırlıkların tamam olduğu 
bildirilmiştir. Bilgisayar kayıtlarında da ismim açık olarak yazılarak, bilerek iz bırakılmış ve gizlilik 
ihlali yapılmıştır. Bu durum birilerinin olmayan suça sahte delil yaratma çabasından başka bir 
şey olamaz. Sahte oraj hava harekat planının diğer ekleri ile beraber istihbarat eki ve lahikaları 
da yoktur. Amacı sadece suçlu üretmek olan birileri işin kolayına kaçmış, ek ve lahikaları 
bırakmış sadece isimleri içeren şemaları cetvellere koyarak amacına ulaşmıştır. Ek ve lahikaları 
olmayan planın uygulanmasının mümkün olmadığı göz ardı edilmiştir. Söz konusu teşkilat 
şemasını hazırladığı iddia edilen Mustafa İlhan’ın hem istihbarat faaliyetleri dışında bir görevde, 
hem de anılan dönemde Ankara dışında kursta olduğu belgelenmiştir. Ben karargah görevime 
başladığımda İstanbul’da kursa başlayan ve hiçbir şekilde irtibatım olmayan bir subay ile benim 
Bursa’da izinde iken böyle bir çalışma yapmamız zaman olarak mümkün olmadığı gibi mekan 
olarak da mümkün değildir. Farklı karargahlarda farklı kişiler tarafından yapıldığı iddia edilen 
plan eklerinde yer alan teşkilat şemalarında teknik benzerlikler dikkat çekicidir. İstihbarat teşkilat 
şeması ile lojistik teşkilat şeması, kullanıcı ve teknik özellikleri ile bire bir örtüşmektedir. Bu iki 
teşkilat şemasını farklı yerlerde, farklı insanların üretmesi mümkün değildir. Dosyaların tek 
merkezden, birbirinden kopyalanarak üretildiği açıktır. Ben zaten istihbarat başkanı olarak görev 
yapıyordum. Aşağı yukarı benzer bir teşkilat ile çalışıyordum. Niçin yeni bir teşkilat yapılmasına 
ihtiyaç doğmuştur? Aşağı yukarı aynı olan istihbarat başkanlığı teşkilatını niçin yeni bir teşkilat 
olarak sunayım? Bunun izahı yoktur. Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığının 
gerçek teşkilat yapısı incelendiğinde yeni olarak iddia edilen teşkilat ile hemen hemen aynı 
olduğu görülecektir. Cetvelde görülen teşkilatın sadece adı bir havacı personel için çok gariptir. 
Hava Kuvvetleri Komutanlığı Ankara Merkez İstihbarat Teşkilatı şeklinde isimlendirilmiş bir 
teşkilat yoktur. Hava Kuvvetleri Komutanlığı Ankara’dadır ve İstihbarat teşkilatımızın ismi; Hava 
Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı olarak tanınır, bilinir. Sahte teşkilat içerisinde sözde 
görev alan personelin nitelikleri de çok tutarsızdır. Başlangıçta görevli, bakanlıkta görevli, 
başkanlıkta görevli istihbarat eğitimli ve tanıdığım subaylar varken niçin hiç tanımadığım veya 
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istihbarat ihtisaslı olmayan pilot subaylar seçilmiştir. Sözde yeni teşkilat, istihbarat teşkilatı 
içerisinde ismi geçen subaylardan sadece Tarık Akça istihbarat kökenli subaydır. O da 
Genelkurmay Başkanlığında görevlidir. Diğerleri pilot subaylardır ve istihbarat eğitimleri sınırlıdır. 
2’si Genelkurmay Başkanlığı karargahında görevli, 1’si Ankara dışında kursta olan, tanımadığım 
ve yeteneklerini bilmediğim subaylar ile nasıl çalışacağım. Bu personel Genelkurmay 
Başkanlığının haberi olmadan karargahtan nasıl alınacak, bu mümkün değildir. Personel nitelik 
ve görev yerleri tutarsızdır. Bu görevlendirmeler bu planın sahte olduğunun ve seçilmiş kişilerin 
kutulara yerleştirilmesinden ibaret, kötü niyetli bir işlem olduğunun tipik bir göstergesidir. Sonuç 
olarak; Orgeneral Fırtına’dan istihbarat başkanlığı teşkilatı ve faaliyetlerini yeniden düzenlemek 
için sözlü ya da yazılı direktif almadım. Konu ile ilgili herhangi bir çalışma yapmadım ve 
yaptırmadım. Komplo çetesi tarafından adıma delil niteliği olmayan, 5 satırlık imzasız, kapak 
yazısı şeklinde dijital bir veri üretilmiştir. Seçilmiş bazı hava kuvveti personeli de yeni olarak 
adlandırılan teşkilat şemasının kutularına ismi yazılarak, bu faaliyet içerisinde yer aldıkları 
izlenimi verilerek suçlu üretilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca iddianamede yeni yapılanmada 
istihbarat başkanı olarak kalacağım iddia edilmektedir. Halbuki gerçekte böyle olmamıştır. 
Orgeneral Fırtına Hava Kuvvetleri Komutanı olunca daha 1 yıllık görevde olmama rağmen beni 
istihbarat başkanı görevinden almıştır. Ankara dışında başka bir göreve tayin ettirmiştir. Siz 
olsanız 6 ay sonra komutan olduğunuzda göre yeri değiştirdiğiniz bir kişiye sözlü direktif ile 
planlarınızda yer verir misiniz? Bu tayin, böyle bir planın var olmadığının açık bir kanıtıdır. 
Dosyada mevcut 3. konu Orgeneral Cumhur Asparuk ve ona destek verebilecek personele 
yönelik psikolojik harekat faaliyetlerine ilişkin belgede ismimin geçmesidir. Bertan Nogaylaroğlu 
tarafından hazırlandığı iddia edilen bu dijital veriyi de hiç görmedim. Bu dijital veri hazırlanırken 
veya hazırlandıktan sonra bana bildirilmiş mi? Bana verildiği iddia edilen görevi kabul etmiş 
miyim? Hayır. Böyle bir emir verilmemiştir. Zaten üst veri yollarında da adım geçmemektedir. 
Dijital veri sahtedir, Bertan Nogaylaroğlu da iddiaları reddetmiştir. Orgeneral Asparuk, benim 
yüzbaşı rütbesinden itibaren tanıdığım bir komutanımdır. Kendisine saygım ve sevgim 
sonsuzdur. Beni çok iyi tanıdığı ve niteliklerimi yakından bildiği için de o sene terfiime onay 
vermiş ve hava kuvvetleri istihbarat başkanlığına getirmiştir. Bu nedenle benim demokrasi 
anlayışım dışında olan ve her zaman mantıksız bulduğum sözde darbe duyumunu söz konusu 
dönemde alsam, derhal kendisi ile paylaşır ve gereğini yapardım. Orgeneral Cumhur Asparuk’a 
zarar verecek hiçbir faaliyette bulunmam söz konusu olamaz. Bu sahte dijital veriyi 
hazırlayanların karşılıklı sevgi ve saygı ilişkisini bilebilmesi doğal olarak mümkün değildir. Bu 
yakın ilişkiyi Sayın Kamutanımdan her zaman teyit edebilirsiniz. İddianamede son olarak 
donanma komutanlığında yapılan aramada elde edilen dijital veriler arasında hava kuvvetleri 
istihbarat başkanı tarafından imzalanmış ve taranmış halde bulunan 19 Mart 2003 tarihli bilgi 
toplanması konulu yazının bir bölümü ele alınarak, bu çalışmanın hükümeti ıskat amacı 
doğrultusunda hareket eden suç yapılanması tarafından ortaya konmuş olabileceği kanaatine 
varıldığı iddia edilmektedir. Ağustos 2002 ila Ağustos 2003 yılları arasında 1 yıl süre ile hava 
kuvvetleri komutanlığı istihbarat başkanlığı görevi yaptım. Bu yazı o dönemde Milli Güvenlik 
Kurulu Kararları, Başbakanlık Genelgeleri, Genelkurmay Başkanlığı Yönerge ve Emirleri ve 
Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı görev ve sorumlulukları kapsamında 
hazırlanmış, yasal ve resmi bir yazıdır. Bu yazı sadece Hava Kuvvetleri Komutanlığı birliklerine 
gönderilen kurumsal bir yazıdır. Polis tespit tutanağındaki yazı, Körfez Radar Mevzii 
Komutanlığına adreslenen yazıdır. Bazı kötü niyetli kişilerce körfez radar mevzii 
komutanlığından yasadışı yollarla elde edilmiştir. Taranarak Gölcük’te sahte dijital veriler ile 5 
nolu hard diske yüklenmiştir. Büyük bir olasılıkla sahte dijital verilerin doğru olduğu düşüncesi 
yaratılması amaçlanmıştır. Donanma komutanlığı bilirkişi raporuna göre sadece 5 nolu hard disk 
içerisinde ve sahibi Bioldin Adminis laters olan dosyalar içerisinde yer alması, sonradan 
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yüklendiği değerlendirmesini ve komplo çetesini doğrulamaktadır. Bu belge donanma 
komutanlığına ait olsaydı, 5 nolu hard disk kullanımdan kaldırılmadan önce 3 nolu hard diske 
alınan yedeklemede de olması gerekirdi. O halde bazı kötü niyetli kişilerce diğer hava kuvvetleri 
evrakları ile birlikte taranarak 28 Temmuz 2009 tarihinden sonra ve üst verileri ile oynanarak 5 
nolu har diske yüklenmiştir. Yazı ile o dönemde istihbarat başkanlığı görev ve sorumlulukları 
içerisinde yer alan iç tehdit kapsamındaki aşırı sağ, aşırı sol ve bölücü terör faaliyetlerin 
takibinde aksayan sistem hatırlatılmış ve sürekli kullanılan bir raporlaşma sistemine atıf 
yapılmıştır. Bu yazıda istenilen bilgiler, illerde Vali başkanlığında toplanan MİT, Emniyet ve 
jandarma temsilcileri ile Cumhuriyet Savcılarının katıldığı il emniyet komisyonu toplantılarından 
ve açık kaynaklardan elde edilen bilgilerdir. Aktif bir çalışma söz konusu değildir. Genelkurmay 
Başkanlığına gönderilen bilgiler MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile koordine edilmektedir. 
Anılan dönemde Başbakanlık Müsteşarlığı başkanlığında oluşturulan ve her ay toplanan 
Başbakanlık uygulamayı takip ve koordinasyon kurullarında incelenmekte ve gerekli işlem 
yapılmaktadır. Bu nedenle devletin en üst seviyesindeki kurum ve kuruluşlar ile paylaşılan görev 
kapsamındaki yasal ve resmi bir emrin iddianamede yer almasının sistemin bilinmemesinden 
kaynaklandığını değerlendiriyorum. Bu görevler ile ilgili olarak daha fazla bilginin ilgili devlet 
makamlarından öğrenilmesinin uygun olacağını değerlendiriyorum. Sayın Başkan ve Değerli 
Üyeler, sonuç olarak içinde yaşadığımız Mahkeme süresinde, Genelkurmay Başkanlığının planlı 
1. Ordu Plan semineri esas alınarak sonradan üretilen dijital veriler ve sahtecilik ile 
şekillendirilmiş bir komplo senaryosunun bir mağduru olduğumu düşünüyorum. İddia Makamının 
iddianamede hakkımda ileri sürdüğü iddiaların tümünü kesinlikle ve şiddetle reddediyorum. Bu 
güne kadar 40 yıl süre ile Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde görevlerimi Anayasa ve kanunlara 
uygun olarak yaptım. Asla demokrasi ve hukuk düzen dışına çıkmadım. Vatanım, Milletim ve 
Hava Kuvvetlerine doğruluk ve sadakatle hizmet ettim. Hakkımdaki iddialar bir çete tarafından 
üretilen sahte dijital veriler esas alınarak üretilmiş, hayali senaryolardan oluşmaktadır. Bu 
bağlamda Mahkemenizden talebim, bu sahte dijital verileri üretenlerin bir an önce bulunarak 
yargı önüne çıkarılmaları, benim de bihakkın tahliye ve beraat ettirilmemdir. Savunmam sona 
ermiştir. 

Mahkeme Başkanı:“Nüfus kaydınızı okuyorum Ziya Güler Ali oğlu Zehra’dan olma 
18.08.1952 Bandırma doğumlu Balıkesir ile Bandırma ilçesi Sunullah nüfusuna kayıtlı size mi 
ait?” 

Sanık Ziya Güler:“Evet efendim.” 
Mahkeme Başkanı:“Herhangi bir sabıkanız yok. Klasör 9 dizi 169 ve devamında İstanbul 

Cumhuriyet Başsavcılığınca 21.6.2011 tarihinde alınan ifadeniz var bunu kabul ediyor 
musunuz?” 

Sanık Ziya Güler:“Kabul ediyorum efendim.” 
Mahkeme Başkanı:“Yine aynı klasörde İstanbul Nöbetçi 13. Ağır Ceza Hakimliğindeki 

savunmanız var, bu savunmayı kabul ediyor musunuz?” 
Sanık Ziya Güler:“Evet.” 
Mahkeme Başkanı:“Peki sanık müdafiine öğleden sonraki oturumda söz verelim. Öğle 

arası veriyoruz. 
Duruşmaya öğle arası verildi.  

 Duruşmaya kaldığı yerden devam olundu. 
 Mahkeme Başkanı:“13:37 itibariyle bugünkü duruşmanın öğleden sonraki bölümüne 
başlıyoruz. Sabahki isim tespitinde duruşmada olmayan sanık müdafileri Avukatlar Nevzat 
Güleşen, Ayşe Gül Hanyaloğlu, Selin Güler, Nursafa Pandar, Yakup Akyüz, Muzaffer 
Değirmenci’nin yoklama sonrası duruşmaya katıldıkları bildirildi. Ayrıca sabahki duruşmaya 
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sağlık sebebiyle getirilemeyen Ali Deniz Kutluk’un da duruşmada hazır edildiği bildirildi. Evet 
sanık müdafiinden savunmaya ilave edeceği bir husus olup olmadığı soruldu.” 
 Sanık Ziya Güler müdafii Av. Ali Fahir Kayacan:“Sayın Başkan, Sayın Mahkeme Heyeti 
Ziya Güler sorgusunda iddianamede kendisine atfedilen dijital veriler ve yüklenen suç hakkında 
gerekli açıklamaları yapmış bulunmaktadır. Ben kendisinin açıklamalarına tamamen katıldığımı 
burada beyan ve ifade ediyorum. Kendisi bu dijital verilerin düzmece, sahte, isminin oraya ayrıca 
özel olarak hedef seçilmesi nedeniyle konulduğuna ilişkin açıklamaları ifade etti. Yargılama 
sonunda bu gerçeklerin hangi şart altında olursa olsun bağımsız ve tarafsız yargı tarafından da 
görülüp anlaşılacağına ve kendisinin suçsuz bulunacağına bu aşamada inanıyorum, inanmaya 
da devam edeceğim. Şimdi iddianamede kendisine isnat edilen birinci veri İst. Teşk. Akademi 
denilen dijital veri. Şimdi öncelikle Ziya Güler bu verinin içeriği ile ilgili açıklamalarda bulundu. 
Ben onları burada aynen tekrar etmeyeceğim, ancak hemen şunu ifade etmek istiyorum. 
Öncelikle bu veri Ziya Güler tarafından oluşturulmamıştır. Oluşturulması fiilen ve fiziken mümkün 
değildir. Neden? Çünkü verinin özelliklerine baktığımız zaman 3 Şubat 2003 tarihinde saat 
10:15’te oluşturulduğu iddia ediliyor veya öyle gözüküyor. Ancak Ziya Güler 2 Şubat 2003 
tarihinde Ankara’dan ayrılmıştır. Yani görevi başından Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanıyken 
ayrılmıştır, izne gitmiştir. Resmi izin tarihi 3 Şubat ile 8 Şubat arasındadır. Bununla ilgili Hava 
Kuvvetlerinden temin ettiğimiz. Resmi yazıyı soruşturma aşamasında savcılıkta ibraz etmiştik. 
Dava dosyası içinde mevcuttur. 2 Şubat tarihinde Ankara’dan ayrılmıştır ve 2 Şubat tarihinde de 
Bursa’da Ulaştırma Okul Komutanlığını ziyaret etmiştir. Bununla ilgili olarak da konuşmanın 
sonu bittikten sonra Bursa’da Ulaştırma Okul Komutanlığına ziyaret, konuk defterine ilişkin kendi 
yazdığı yazıyı ve oradaki kayıtları Sayın Mahkemeye ibraz edeceğim. Dolayısıyla böyle bir 
verinin Ziya Güler tarafından 3 Şubat tarihinde oluşturulması mümkün değildir. Ziya Güler bu 
kendisine atfedilen bu Ankara Merkez İstihbarat Teşkilatı başlıklı oraj hava harekat planı 
kapsamında düzenlendiği iddia edilen dijital veri ile ilgili olarak Hava Orgeneral İbrahim 
Fırtına’dan veya herhangi başka bir kişiden sözlü veya yazılı bir direktif, emir almamıştır. Esasen 
madem bu iş yasadışı ve bir darbeye katkı sağlamak amacıyla oluşturulduğu iddia edilen oraj 
planı kapsamında yapıldığı belirtiliyor, bu şekilde sözlü direktif yani burada 23 Ocak tarihli bir 
sözlü direktif ilgi tutuluyor. Bunun daha önceki müvekkilim Rıdvan Ulugüler’le de ilgili olarak 
ifade ettiğim gibi sözlü direktifle yasadışı konuda verilen bir emrin yazılı hale getirilmesi işin 
doğasına aykırıdır bir kere. Bu hayatın olağan akışına aykırıdır, düz mantık kuralına aykırıdır. 
Yine esas ilginç olan taraf her nedense Sayın Orgenaral İbrahim Fırtına Harp Akademileri 
Komutanı sıfatıyla burnunun dibinde 100 metre, 150 metre mesafedeki Hava Harp Akademisi 
komutanına yazılı direktif veriyor. Yazılı olarak. Ama Ankara’da veya başka yerde kendisinden 
500 kilometre olan,  uzakta olan kişilere hep sözlü direktif veriyor. Bu bütün Hava Kuvvetleriyle 
ilgili benim müvekkillerim açısından hepsinden geçerlidir. Rıdvan Ulugüler, Ziya Güler bunlar 
hep sözlü direktif veriyor. Peki sözlü direktif verilme ortamında birlikte olduklarını ortaya koyan 
bir delil ileri sürmüş mü Savcılık, ortaya koymuş mu? Yok. Bir de yine iddianamede bir mantık 
var, değerlendirme var. Diyor ki; dijital verilere konu tüm yazışmaların yasadışı bir faaliyete 
ilişkin olması nedeniyle yazışmalarda resmi ve normal yazışma kurallarına uyulmasının 
beklenemeyeceği diyor. İşte sayı yoktur gibi savunmalar karşısında böyle bir argüman var 
iddianamede, değerlendirme var. İşte ben aynen bu iddianamenin bu değerlendirilmesinden 
hareketle madem yasadışı bir faaliyet, yasadışı bir faaliyetle ilişkin sözlü emrin eğer iddia 
olunduğu şekilde varsa yine sözlü olarak yerine getirilmesi lazım. Bunun yazılı olarak ifade 
edilmesi işte bütün bu verilerin özellikle iz bırakılması için kişilerin isimlerinin orada yer almasının 
sağlanmak amacıyla yazılı hale getirildiği açıktır. Burada yine önemli bir konu var. İddianamede 
Ziya Güler için istihbarat başkanı olarak kalacağı deniyor, yani yeni yapıda ve yine oraj hava 
harekat planı içerisinde İbrahim Fırtına ile birlikte aynı amaç doğrultusunda yer aldığı iddia 
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ediliyor. Ama bakıyoruz dijital verinin oluşturulma tarihi Şubat 2003 iddia olunan. Sayın 
Orgeneral İbrahim Fırtına 6 ay sonra kuvvet komutanı oluyor. Hava Kuvvetleri komutanı oluyor. 
Normalde yasadışı bir iş için istihbarat başkanlığının başına uygun gördüğü madem güvenmiş 
olması lazım ki o şekilde tefrik etmiş veya görev vermiş olduğu kabul edilebilir. Bakıyoruz 6 ay 
sonra kuvvet komutanı olunca hemen onu oradaki daha süresini bitirmeden Ziya Güler’i İzmir’e 
Hava Eğitim Komutanlığı gibi ki, komutanlığı yardımcılığı gibi bizce yani yanlış anlaşılmasın ama 
diğer komutan yardımcılıklarına göre daha pasif olan bir göreve atıyor. Ya bu da bu veri ve 
iddianamede yer alan aynı amaç içerisinde, aynı amaç doğrultusunda birlikte hareket ettikleri 
savını çürüten maddi bir olgu daha sonra gelişen. Yani mantığa uygun değil. Yine dijital verinin 
içeriğine baktığımız zaman zaten Ziya Güler bu veri oluşturma tarihinde istihbarat başkanı Hava 
Kuvvetleri. Burada mevcut istihbarat başkanlığı kadrosu ile yenilendiği veya yenileceği 
öngörülen yeni teşkilat, istihbarat teşkilatı yapısı aynı aslında. Sadece adı farklı ve birazda garip. 
Hava Kuvvetleri Komutanlığı Ankara Merkez İstihbarat Teşkilatı sanki taşrası da varmış gibi. 
Yok, yani Ankara Hava Kuvvetleri İstihbarat Teşkilatı bu merkez lafı da herhalde bu veriyi 
üretenler işin içine başka bir gizem katmak için buraya ilave etmiş olsalar. Arada fark var şu var 
sadece; kadrolarda istihbarat sınıfı subayları yerine hep pilot sınıfı, bir tane var Ali Tarık Akça. 
Diğerlerinin hepsi pilot. Şimdi istihbarat faaliyetleri özel eğitim ve deneyim gerektirir. Pilot subay 
ise sadece tayyare kullanmaktır işi ona göre eğitim almıştır. İstihbarat eğitimiyle hiçbir ilgisi 
yoktur. Ama bunun hangi amaca hizmet edeceği belli olmadığı şekilde ve öngörülen amaçla da 
bağdaşmamaktadır esasen. Bu şemaya baktığımız zaman Merkez İstihbarat Teşkilatı başlıklı, 4 
tane kısım var altında, istihbarat başkanının altında. Atilla Özler İstihbarat Daire Başkanı, Ali 
Tarık Akça, İKK Şube Müdürü Mustafa İlhan, İstihbarat Koordinasyon Şube Müdürü Çetin Can. 
Şimdi madem yasadışı bir faaliyet var, öngörülüyor ve Ziya Güler de bu yasadışı faaliyet 
kapsamında istihbarat teşkilatı başkanı olarak eleman tefrik ediyor, seçiyor aslında kendisi. 
Şimdi bakıyoruz sadece Atilla Özler’i tanıyor. Mustafa İlhan’ı da çok seneler önce 96 yılında bir 
üste hareket komutanlığı yaptığı zaman Mustafa İlhan da orada pilot olarak yüzbaşıyı uzaktan 
tanıyor. Diğerlerini hiç tanımıyor. Ali Tarık Akça, Çetin Can özelliklerini bilmiyor, yeteneklerini 
bilmiyor, huyunu suyunu bilmiyor. Böyle yasadışı bir faaliyetle ilgili olarak gizlilik prensibine 
uyacaklar mı, uymayacaklar mı, bu işe katılacaklar mı katılmayacaklar mı? Hiçbir şey bilmiyor. 
İşin daha ilginç tarafı Ali Tarık Akça ve Çetin Can o tarihte Genelkurmay’da görevliler. Mustafa 
İlhan o tarihte İstanbul’da Silahlı Kuvvetler Akademisinde kursta ve hemen oradan da 
Polanya’ya gidiyor. Şimdi nasıl Ziya Güler bu kişilerle bir araya gelecek ve yeni oluşturulması 
öngörülen istihbarat teşkilatıyla ilgili çalışma yapacak. Bunu hangi mantık ile izah edebileceğiz. 
Bu şema Mustafa İlhan tarafından oluşturulduğu iddia ediliyor dijital verilere göre. Ziya Güler de 
bu şemada istihbarat başkanı, Ziya Güler’in bir kapak yazısı var, İst. Tesk. Akademi denilen. Bu 
alta isimleri yazılı olan Ali Tarık Akça, Çetin Can ve Atilla Özler tarafından oluşturulduğu iddia 
edilen dijital verileri Ziya Güler bir kapak yazısı ile göndermiş gözüküyor. Veya onu da gönderip 
göndermediği belli değil, ek diyor ama ekte ne olduğu yazmıyor. Şimdi normalde baktığımızda 
madem yasadışı bir faaliyet var, Ziya Güler de bunun istihbarat başkanı olarak başkanlığını 
yürütecek öyle öngörülüyor. Çetin Can, Ali Tarık Akça ve Atilla Özler tarafından oluşturulan veya 
oluşturulduğu iddia edilen dijital verilerin normalde Ziya Güler’e verilmesi lazım, gönderilmesi, 
iletilmesi lazım. Ziya Güler’in de kapak yazısında bunları ilave ederek göndermesi lazım. Böyle 
olunca da Atilla Özler, Ali Tarık Akça ve Çetin Can’ın oluşturulduğu iddia edilen dijital verilerin 
kullanıcı dosya yolarında Ziya Güler’in de isminin veya son kaydedici olarak yer alması normal 
hayatın olağan akışına ve bu yasadışı faaliyetin doğasına uygun olması gerekir ama öyle bir 
durum yok ne yazık ki. Yani nasıl olmuş oluyor. Mevcut duruma göre dijital verilerin kullanıcı 
dosya yollarına baktığımızda Çetin Can, Ali Tarık Akça, Atilla Özler kendi oluşturdukları verileri 
Hava Harp Akademisine göndermiş oluyorlar. Bunu nereden çıkartıyoruz? Çünkü 
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oluşturulduktan sonra ilk oluşturan kendileri gözüküyor, son kaydeden Cengiz Köylü gözüküyor, 
dijital verinin kullanıcı dosya yollarına. Ziya Güler arada hiç yok, Ziya Güler. Bu kişiler sanki Ziya 
Güler’den bağımsız hareket etmiş gibi bir görünüm var. Bu şemanın yapısına uygun değil. Ziya 
Güler’in kapak yazısı olduğu iddia edilen dijital verinin oluşturulma verilerine ve son kullanıcı 
yollarına uygun değil. Dijital verinin teknik özeliklerine bakıyoruz Ziya Güler adına imzaya 
açılmış olana, 54 tane değişiklik sayısı var. Tabi sistem en az 10 kullanıcıyı kaydetmesi lazım 
ama 1 tane var, sadece 1 tane var. Ve bu tabi dijital verinin kendisi de ifade etti, Donanma 
Komutanlığı bilirkişi raporu da manipülatif dosyalar içerisinde olduğu ifade ediliyor.  Diğer Hasan 
Özyurt isimli sanığın sunumundan da bunların nasıl oluşturulabildiği burada ifade edildi. Onları 
tekrar etmeye gerek yok. Ama ana nokta altta Ali Tarık Akça, Atilla Özler ve Çetin Can isimli 
sanıklar tarafından oluşturulduğu iddia edilen dijital verinin kullanıcı yollarında Ziya Güler adının 
hiçbir şekilde yer almamış olması bir gerçektir. Dolayısıyla bu dijital verinin Ceza Hukuku 
açısından kendisi aleyhine bir delil olarak kabul edilmesi mümkün değildir. Bunun dışında Ziya 
Güler ismi bir 2010/185 Sayılı soruşturma sırasında da 11 nolu CD’de yer alan sıkıyönetim 
görevlerinde kullanılacak personel listesinde yer alıyor, sadece adı yer alıyor. Kendisinin böyle 
bir görev, kendisine böyle bir görev tevdi edildiğine dair herhangi bir bildirim yapıldığına ilişkin bir 
delil var mı? Yok. Bunun, Ziya Güler aynı zamanda da Hava Kuvvetleri yeni oluşturulacak 
istihbarat teşkilatı başkanı olarak görevlendirilmiş gözüküyor, verilere göre. Hem sıkıyönetimde 
hem istihbarat başkanı olarak nasıl, hangi görevi yerine getirecek burada da bir belge veya 
veriler arasında görev bölümü açısından tutarsızlık ve uyumsuzluk söz konusu. Esasen zaten 3. 
bir kişi tarafından veya kişiler tarafından oluşturulan veya oluşturulduğu söylenen bir dijital veride 
bir kişinin isminin yer alması onun hakkında Ceza Hukuku açısından kuvvetli suç şüphesi veya 
delil olarak kabul edilmesi mümkün değil. Kaldı ki bu listede 90 kişi var. Soruşturmaya tabi olan 
kişi sayısı çok az. Hatta ve hatta şu anki Hava Kuvvetleri Komutanının adı dahi var. Ama 
diğerleri ile ilgili bir soruşturma yok. Yani İddia Makamı tarafından da bizatihi bu listede isminin 
yer almış olması bir suç ile ilişkilendirilmesi için yeterli görülmemiş. Ziya Güler bu listeyi 
görmemiştir. Kendisine böyle bir bildirimde yapıldığına dair herhangi bir delil olmadığı gibi böyle 
bir bildirim de yapılmamıştır. Ziya Güler’in isminin geçtiği, kendisinin oluşturulduğu iddia 
edilmeyen isminin geçtiği bir dijital veri daha var. Ahmet Bertan Nogaylaroğlu adına imzaya 
açılmış bir dijital veri. Bu Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Cumhur Asparuk’un işte enterne 
edilmesine ilişkin bir veri. Bir kere bu veri neresinden bakılırsa bakılsın tamamen saçma ve 
hayal ürünü bir veridir. Neden öyledir? Şimdi önce şuna bir bakalım. Atilla Özler adına açılmış 
başka bir dijital veri var. Aynı konuda yer alıyor orada. Atilla Özler adına açılmış dijital, imzaya 
açılmış dijital veriye baktığımızda istihbarat daire başkanlığının yani Atilla Özler’in yürüteceği 
istihbarat daire başkanlığının aynen böyle diyor; faaliyetlerine Hava Kuvvetleri Komutanı 
Orgeneral Cumhur Asparuk’un emniyetinin alınmasını müteakip başlayacağı diyor ve komutanın 
emniyetli bir yerde tutulmasına nezaret edileceği diyor. Burada şimdi görev Atilla Özler 
tarafından yapılacakmış gibi ifade ediliyor, o veriye göre. Ahmet Bertan Nogaylaroğlu adına 
imzaya açılmış veriye göre de bu sefer Ziya Güler tarafından komutan Ankara’ya getirilecekmiş 
gözüküyor. Yani bu sahteliği hazırlayan kişiler veriler arasındaki bu çarpıklığı ve çelişkiyi dahi 
görememişler. Tabi yine onların öngöremediği bir husus var, Ziya Güler ile Cumhur Asparuk 
arasındaki özel ilişki. Bunu tabi önceden öngörmek mümkün değil gerçekten. Ziya Güler ta 
yüzbaşı rütbesinden beri ailecek Cumhur Asparuk ile çok samimi ilişkiler içerisinde bulunan bir 
subay o tarihlerde, daha sonra general olmuş. Kendisine bağlılığı tartışılmaz, ayrıca sevgi ve 
saygı ilişkileri mevcut ve hatta Ziya Güler’in Amerika’ya göreve gönderilmesi ve bir üst rütbeye 
terfi ettirilmesi hep Cumhur Asparuk’un olumlu onay ve emirleri doğrultusunda söz konusu 
olmuştur. Dolayısı ile Ziya Güler ‘in Cumhur Asparuk’a yönelik böyle yasadışı bir faaliyet 
içerisinde yer alması mümkün değil. Esasen her gün aynı masada yemek yiyorlar aynı salonda. 
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Böyle bir darbe veya Cumhur Asparuk’un enterne edilmesi ile ilgili bir faaliyeti haber almış 
olması halinde aralarındaki özel ilişki nedeni ile derhal bunu Cumhur Asparuk’a ileteceği 
konusunda hiçbir kuşku bulunmayan yakınlığı olan bir kişidir. Dolayısı ile bu gerçekten saçma ve 
gerçek dışı bir veridir Ziya Güler açısından. Şimdi Ziya Güler’in imzası taranmış olarak yer alan 
bir belge var, iddianamede yer alıyor. 19 Mart 2003 tarihli belge. Bu Hava Kuvvetleri İstihbarat 
Başkanı sıfatı ile taranmış, imzası olunan bir belge. Esasında iddianamede bu belge neden yer 
alıyor, ben onu anlayabilmiş değilim. Bu belgenin iddia olunan balyoz ve onun Hava Kuvvetleri 
personeli ile ilgili kısmını teşkil ettiği söylenen, iddia olunan oraj hava harekat planı ile ve o 
planların amaçları ile hiçbir ilgisi olan bir belge değildir bu. Bu belge Milli Güvenlik Kurulu 
kararları, Başbakanlık genelgeleri, Genelkurmay Başkanlığı yönerge ve emirlerine yansıtılmak 
sureti ile başta komutanlar olmak üzere yani komutanlardan kastımız, her kademedeki komutan, 
Genelkurmay Başkanları da dahil. Tüm personele yıkıcı, bölücü ve irticai faaliyetlerin takibinde 
görev vermiştir ve bu kapsamda da MY 114-1b İkk ve Koruyucu Güvenlik Önemleri yönergesi 
çıkarılmıştır. Genelkurmay Başkanlığının prensip emirleri ve kuvvet komutanlıkları görev ve 
sorumluluklar yönergelerinde de bu hususlar açık ve net olarak yer almıştır. Hatta ve hatta 
konuşmamın sonunda Sayın Mahkemeye sunacağım. 23. Genelkurmay Başkanı, 24. 
Genelkurmay Başkanı ve 25. Genelkurmay Başkanları prensip emirlerinde tüm personele bu 
konuların takibinde bizzat Genelkurmay Başkanı imzası ile emirler verilmiştir. O kadar ki 
Genelkurmay Başkanlığının prensip emrinden okuyorum. Burada çünkü çok değişik sorular da 
soruluyor, o sorulara belki cevap olacak zaten. İstihbarat hizmeti sadece istihbarat personelinin 
işi değil, her asker kişinin ve hatta asker ailelerinin sorumluluğudur. Millete ve Türk Silahlı 
Kuvvetlerine zarar veren bir durumu saptayan herkes bunu ilgililere veya amirine bildirmek 
sorumluluğundan kaçamaz. Bunları Mahkemeye hepsini sunacağım. İKK ve güvenlik 
önlemlerinde çok hassas davranılmalı, özellikle basına haber sızdırma, yalan haber 
yayınlanması gibi konular üzerinde önem ile durulmalıdır. Bunları ihlal edenler mutlaka 
cezalandırılmalıdır. İstihbarat yönetim sisteminde her zaman proaktif davranılarak olayların 
arkasından değil, olayların önünden gidilecek komutan ile karar vericilere doğru ve yeterli 
bilginin zamanında verilmesi sağlanacaktır. Bir kısmı tabi emir. Kim? 24. Genelkurmay Başkanı 
Orgeneral Hilmi Özkök. 25. Genelkurmay Başkanı, 24. Genelkurmay Başkanın 24/4 Prensip 
emrinden okudum, Sayın Mahkemeye sunacağım. Yine 25. Genelkurmay Başkanının 1 
numaralı prensip emri, Yaşar Büyükanıt. Devletin, Milletin ve Silahlı Kuvvetlerin varlığına ve 
bütünlüğüne yönelmiş olan yıkıcı, bölücü ve irticai faaliyetler hakkında herhangi bir duruma tanık 
olan askeri personel bu durumu derhal bağlı bulunduğu makama ulaştıracaktır. Aşırı akımların 
zararları geçmişten somut örnekler verilmek sureti ile anlatılacak, zararlı ideolojilerden uzak 
tutulmaları sağlanacaktır. Yine 23. Genelkurmay Başkanı Hüseyin Kıvrıkoğlu, yine aynı şekilde. 
Şimdi ve hatta şunu da hemen ifade edeyim. İddianamenin değişik yerlerinde gerek iddia olunan 
balyoz planında diğer suga’da veya oraj’da bilmesi gereken prensibi şeklinde bir kavram var. 
Bunu da yasadışı faaliyetler anlamında ele alıyor iddianame. Halbuki bu Genelkurmay 
Başkanlığının prensip emirlerinde var, bu bilmesi gereken prensip emri, bu tabir. Yoksa yani bir 
belgenin veya verinin içinde bilmesi gereken prensibi lafı geçti diye hemen onun gizlilik veya 
yasadışı faaliyetler anlamında yorumlanması doğru değil. Şimdi burada yapılmakta olan 
yargılamanın konusu ile biraz önce sözünü ettiğim iddianamede yer alan 19 Mart 2003 tarihli 
belge arasında hiçbir ilişki bulunmamakta. Ama madem iddianameye yer, iddianamede yer 
verildi o zaman bizde tarihi gerçekleri burada hem Mahkemeyi aydınlatmak hem de tüm 
kamuoyunu da aydınlatmak amacı ile bunları burada açıklamak durumundayız. Yine o zaman 
kronolojik olarak devam edelim. Bu 19 Mart 2003 tarihli bilgi toplanması konulu yazı biraz önce 
ifade ettiğim 114-1 yönergesi, Genelkurmay Başkanlığının prensip emirleri doğrultusunda Hava 
Kuvvetleri Komutanlığı özellikle istihbarat başkanlığının bunu da Sayın Mahkemeye sunacağım. 
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Görev ve sorumlulukları yönergesi kapsamında hazırlanmış, Ziya Güler’in herhangi bir katkısı 
olmadan hazırlanmış, ilgi emirler. Yukarısında zaten ilgiler var. Aynen o emirler aşağıya 
emirlerin içeriğinde yer alan hususlar aktarılmak sureti ile o hususların ast birliklere 
aktarılmasından ibaret rutin bir görev faaliyetidir. Ve aynı tip görevler Deniz Kuvvetleri İstihbarat 
Başkanlığı ve kendisinden sonra gelen Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığı döneminde de 
aynen devam etmektedir. Bunun ile ilgili de belgeleri sunacağım. Yani özellikle Ziya Güler 
istihbarat başkanı olarak bu şekilde bir bilgi toplama faaliyetine girişmiş değildir. Hava 
Kuvvetlerinin yazısında Ziya Güler imzasına açılmış yani taranmış imzası olan. Ne diyor? Tüm 
yıkıcı, bölücü ve irticai faaliyetler ile ilgili bir emare ve duyumlar isteniyor. Şimdi ama ne yazık ki 
madem İddia Makamı bu yazıyı alıyor iddianameye, bari tamamını alsın. Ama değişiklik yapıyor 
İddia Makamı şöyle yapıyor; bakın yazıda tüm yıkıcı, bölücü ve irticai faaliyetler tabiri var. Ama 
iddianame şöyle; sadece irticai faaliyetler kısmını alıyor. Yıkıcı, bölücü kısmını almıyor 
iddianame. Yazının sanki anlamını değiştirerek yazıyı farklı bir amaç ile yazılmış havası 
vermeye çalışıldığını değerlendiriyorum. Açık çünkü yazı ortada. 2- Yine yazıda diyor ki; 
raporlaşma sisteminin tekrar etkin olarak kullanılması diyor iddianamede. Halbuki yazıda böyle 
bir ibare yok. Daha önce mevcut olan raporlaşma sisteminde bazı aksaklıklar olduğu ifade 
ediliyor yazıda, bu kadar yazı ortada, dosyada. Zaten raporlaşma sistemi işliyor. Yani işleyen bir 
sistem var. Sanki iddianameye göre yazı yeni bir böyle raporlaşma sistemi ihdas edilmiş gibi. 
Yok böyle bir şey yazıda. Bu aksaklıkların giderilmesi için bir hatırlatma yapılıyor yazıda bu 
kadar. İddianamede diyor ki bu tabi sadece yazıda aslında sırf irticai faaliyetler kapsamında ele 
alınmıyor yıkıcı, bölücü faaliyetler de var ama iddianame tabi irticai hemen ele alıyor ve diyor ki 
iddianamede; üyeleri ve sayılarının tespitine yönelik diyor. Yok böyle bir şey. Yazıda ifade bakın 
üyeleri, üyeler, üyelerin sanki kimliklerinin kim olduğunu tespit edilmesi isteniyor gibi bir hava 
veriliyor iddianamede. Halbuki yazıda böyle bir şey yok. Sadece yıkıcı, bölücü ve irticai 
faaliyetler ile uğraşan kuruluşların üyelerinin sayıları, üyelerinin sayısı. Üyelerinin kim olduğu 
değil. Esasen bu Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığını ilgilendiren bir konu da değil zaten. 
Sayılarını istiyor. Yeri soruluyor, yıkıcı ve bölücü unsurların yeri soruluyor, bu kadar. Peki bu 
yazı sadece Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığı tarafından kendi kafasından mı yazılmış? 
Yazının üstünde ilgi emirler var Genelkurmay Başkanlığının 2000 yılından başlamak üzere, 
Hava Kuvvetlerinin de ve hatta o Hava Kuvvetlerinin ve diğer kuvvetlerin istihbarat 
başkanlarının, başkanlıklarının bu tip faaliyetlerinin ana dayanağı nedir? Vali başkanlığında 
toplanan İl Emniyet Komisyon Toplantıları vardır. Buraya MİT katılır, Emniyet ve hatta 
Cumhuriyet Savcıları da katılır ve bütün bu bilgiler onlarla da paylaşılır. Yani Hava Kuvvetleri 
Komutanlığı İstihbarat Başkanı Ziya Güler adına imzalı, taranmış bu belge Körfez Hava Radar 
Mevzi Komutanlığına gönderilmiş ve birçok ast birliklere gönderilmiş. Orada elde edilen tüm 
bilgiler il toplantısında, İl Emniyet Komisyon Toplantısında Cumhuriyet Savcılığı, MİT, Emniyet 
mensuplarının hepsi ile paylaşılıyor. Gizli, saklı hiçbir şey yok. Aşırı sol ve bölücü unsurların yeri 
soruluyor. Kişisel hiçbir bilgi sorulmuyor. Burada amaç ne? Hava Kuvvetleri Komutanlığı 
Personelinin eğer birliklere yakın yerlerde böyle bir yuvalanmalar varsa personelin bunlardan 
korunması, önceden tedbir alınması bu kadar. Bir kere bunun, bu zaten resmi bir yazıdır, dosya 
nüshası vardır. Dosya nüshası istendi, getirildi dosyaya. Bunun hiçbir şekilde oraj veya balyoz 
planları ile ilişki kurulması mümkün değil. Şimdi bunun zaten işin ilginç tarafı bu nerede ele 
geçiyor? Körfez Hava Radar Mevzi Komutanlığından çıkartılıyor, çalınıyor. Ondan sonra bir 
vesile ile bu 5 nolu hard diskin içine monte ediliyor. Esasında Donanma Komutanlığı İstihbarat 
İKK Kısım Amirliğinin kendi belgeleri içinde yer almadığı da belli bunun sonradan monte edildiği. 
Neden? Çünkü 5 nolu hard disk oradaki Astsubay Erdinç Yıldız’ın kullandığı bilgisayarda 3 nolu 
hard disk ile birlikte kullanılıyor, kullanılırken yeni hard disk değişmesi sırasında 5 nolu hard 
diskteki veriler 3 nolu hard diske yedekleniyor. Eğer bu daha önceden bu İstihbarat Kısım 
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Amirliğindeki bilgisayarda olsaydı 3 nolu yedeklenen hard diskteki bilgiler içinde olması lazımdı 
ama bilirkişi raporlarına baktığımızda 3 nolu hard diskte yok. Bunun sonradan monte edildiği 
açık ve net. Şimdi yine daha geriye gidecek olursak bu faaliyetler ile ilgili çalışmaların 
dayanakları açısından. Ben daha önce balyoz 2 davasında da kısmen buna değinmiştim. Bu 
konu ile ilgili Türkiye Cumhuriyetinin bir Devlet politikası olduğunu ve bazı soruların, endişelerin 
veya soru işaretlerinin burada yargılanan muhataplarının burada yargılanan sanıklar olmadığını 
da ifade etmiştim. Şimdi bu vesile ile bunları tekrar başka yasal dayanakları ile ortaya koymakta 
zaruri bir durum çıktı ortaya. Şimdi bütün bu irtica ile mücadele ile ilgili Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
yazışmaları çok dikkat çekiyor çünkü. Sayın Üye Hakimlerimiz soruyor, Cumhuriyet Savcılarımız 
soruyor. Bunlar peki nedir yasal dayanağı? Sizin yetkiniz var mıydı deniyor. Bunların 
dayanakları; Milli Güvenlik Kurulu Kararları, Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi, TÜMAS yani Türkiye 
Milli Askeri Strateji Belgesi, Başbakanlık Genelgeleri ve Genelkurmay Başkanlığının Emirleri. Bu 
Türkiye’nin Milli Güvenlik Siyaseti Anayasanın 118. maddesi gereğince Milli Güvenlik Kurulu 
Genel Sekreterliğince koordine edilir ve tavsiye edilen Milli Güvenlik Kurulu Sekreterliğince 
koordine edilir ve tavsiye edilen Milli Güvenlik Kurulu Kararları Hükümet tarafından nihai olarak 
değerlendirilerek yayımlanır. Bu kapsamda ülke güvenliğini tehlikeye düşürecek nitelikte görülen 
ve Milli Güvenlik Kurulunda kabul edilen iç ve dış tehdit Milli Güvenlik Siyaset Belgesinde 
tanımlanır ve Hükümet kararı Türk Silahlı Kuvvetleri ve diğer bakanlıklarca da uygulanır. Bu 
senelerden beri böyle yürütülmüştür. Eleştirirsiniz, eleştirmezsiniz ama Devlet politikası budur ve 
Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi hazırlandıktan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri de kendisine uygun 
şekilde bu belge doğrultusunda Türkiye’nin Milli Askeri Stratejisi dökümanını hazırlar. Peki 
TÜMAS nedir? Hatta ben 2. balyozda Sayın Mahkemeden talepte bulunmuştum. TÜMAS’ın iç 
tehdit kısmının bizlere açılması diye. Herhalde bir karar alınmadı hatırladığım kadarı ile. 
TÜMAS’ta o dönemin güvenlik ortamında şekillendirilen görevler tahlil edilir ve bu tehditlerle 
nasıl başa çıkılacağı tanımlanır. Ve işte Türk Silahlı Kuvvetlerinin planları, direktif ve emirleri de 
bu kapsamda düzenlenir. Yani Türk Silahlı Kuvvetlerindeki bu faaliyetlerin kendi çapındaki ilk 
dayanağı TÜMAS’tır. Ondan öncesi Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi ve MGK kararlarıdır, ondan 
üstleri ve Başbakanlıkta ve ilgili Bakanlıklarda bu konulara ilişkin genelge yayınlarlar. Peki 
bunların uygulaması nasıl olur? İl ve ilçelerde vali, kaymakam ve garnizon komutanı ile diğer 
emniyet kuvvetlerinin aylık koordinesi ile etkili şekilde yürütülür. Bütün bu hususlar İstanbul 
Cumhuriyet Başsavcılığınca bu internet andıcı denilen dava ile ilgili soruşturmada Genelkurmay 
Başkanlığına sorulmuştur ve Genelkurmay Başkanlığı 26 Ekim 2010 tarihli bir cevabi yazıda 
bütün bu irticai faaliyetlerin takibi ve alınacak tedbirler konusundaki Milli Güvenlik Kurulu 
Kararlarını, Başbakanlık Genelgelerini ve talimatlarını göndermiştir. Genelkurmay Başkanlığının 
26 Ekim 2010 tarihli ifade ettiğim yazısına bakıldığın irticai ile ilgili bilgi toplama faaliyetlerinin 
yasal dayanağının Milli Güvenlik Kurulu Kararları ile 1997 ile 2010 tarihleri arasındaki 
Başbakanlık Genelgelerinin oluşturduğu gözlemlenmektedir. Önce Milli Güvenlik Kurulunun 406 
Sayılı kararı ile rejim aleyhtarı irticai faaliyetlere karşı alınmasına gereken tedbirler belirlenmiştir. 
Başbakan Necmettin Erbakan imzalı 14 Mart 97 tarihli direktif ile bu kararlar Bakanlıklarla 
yayımlanmıştır ve bu 14 Mart 97 tarihli direktifte şunlar da yer alıyor ayrıca. Direktif ile alınması 
gereken tedbirler ile tespit edilecek ilave tedbirlerin Bakanlar Kurulunca yerine getirilebilmesi için 
Başbakanlığa bilgi verilmesi de emredilmiştir. Daha sonraki Hükümette Başbakan Mesut Yılmaz 
tarafından imzalanan 28 Kasım 97 tarihli yazı ile bir önceki Başbakan Erbakan tarafından 
yayımlanan direktifin takibi amacı ile uygulamayı takip ve koordinasyon kurulu oluşturulmuştur. 
Ve yine Başbakan Mesut Yılmaz’ın imzaladığı 4 Şubat 98 tarihli yazısı ile devlete ve 
Cumhuriyete yönelik yıkıcı, bölücü ve irticai faaliyetler ile mücadele Cumhuriyet Hükümetinin 
öncelikli görevi olduğu belirtilmiştir. Bu nedenle illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından 
bizzat kendilerinin de katılacağı bir denetim sistemi kurulması ve işletilmesi kararlaştırılmıştır ve 
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hatta burada örnek olarak Türk Silahlı Kuvvetleri örnek verilmiştir. Sivil kesimin de aynı 
faaliyetleri yürütülmesi istenmiştir ve devam ediyoruz. Milli Güvenlik Kurulunun 29 Aralık 98 
tarihli, 1998 tarihli 440 Sayılı kararı ile Başbakanlık Uygulamayı Takip ve Koordinasyon 
Kurulunun teşekkül tarzı, görevleri ve çalışma usulleri belirlenmiştir. Daha sonraki Hükümette 
Başbakan Bülent Ecevit tarafından imzalanan 2 Şubat 99 tarihli genelge ile alınan tedbirlerin 
henüz yeterli düzeyde olmaması nedeni ile anılan kuruluşun görevleri ve çalışma usulleri 
yeniden belirlenmiştir ve daha sonra Başbakan Bülent Ecevit’in oluru ile 18 Mayıs 2000 tarihinde 
irticai faaliyetlere karşı mücadele stratejisi onaylanmıştır ve bu kapsamda Başbakanlık 
Müsteşarı Ahmet Şağar imzalı 27 Haziran 2000 tarihli yazı ile Bakanlıklar ve ilgili kurum ve 
kuruluşlara irticai faaliyetlerle mücadele için 109 adet tedbirin takibi görev olarak verilmiştir. Ve 
tüm kamu ve kurum kuruluşlarına da yeterli bir denetim ve rapor sisteminin kurulması 
emredilmiştir. Peki böyle mi kalmış? Hayır. İrticai faaliyetlere karşı yürütülecek tedbirler ile ilgili 
emirlerin verilmesi 2003 yılından sonra da devam etmiştir. Bu kapsamda 28 Ekim 2004 tarihli 
Başbakanlık imzalı, Başbakanlığın 28 Ekim 2004 tarihli irticai faaliyetlere karşı yürütülecek 
mücadele stratejisine ek eylem planı konulu bir yazısı var. Burada deniyor ki; ek eylem planının 
irticai faaliyetlerle mücadele strateji belgesi ile aynı esaslar dahilinde uygulanacağı bildirilmiştir. 
Şimdi dava konusu söylenen Hükümeti ıskat, ıskat edilmesi öngörülen Hükümetin Başbakanı 
tarafından imzalı bu ve yine ıskat edilmesi öngörülen Hükümetin Başbakanın katıldığı Milli 
Güvenlik Kurulunun 21 Aralık 2006 tarihli 406 Sayılı Kararı kapsamında hazırlanan 19 Eylül 
2006 tarihli İç Güvenlik Strateji Belgesinde de irticai faaliyetlere karşı yürütülecek mücadele 
stratejisinin uygulanmasının değişen mevzuata paralel olarak devem edeceği ifade edilmiştir ve 
irticai faaliyetlerle mücadele stratejisi kapsamında çalışan Başbakanlık Uygulamayı Takip ve 
Koordinasyon Kurulu 2005 yılına kadar ayda 1 kez olmak üzere yılda 11 kez toplanmıştır. 2008 
yılında 4 kez, 2009 yılında 2 kez toplanmış ve Ekim 2009 tarihinden itibaren çağrı yapılmaması 
nedeni ile toplanmamıştır. Ekim 2009 tarihine kadar 2783 laiklik karşıtı olay Başbakanlık 
Uygulamayı Takip ve Koordinasyon Kuruluna götürülmüş, bunlardan 748 adedine çeşitli 
Bakanlıklar tarafından işlem yapılmıştır. Bu söz konusu genelge ve emirler yıkıcı, bölücü ve 
irticai faaliyetler ile mücadele etmenin Cumhuriyeti koruma görevi olması nedeni ile başta 
valilikler ve Cumhuriyet Savcıları olmak üzere tüm kamu görevlilerine sorumluluk vermiştir ve 
irticai faaliyetleri takip amacı ile yayımlanan genelge ve eylem planları son olarak 14 Aralık 2010 
tarihinde Başbakan Tayyip Erdoğan’ın onayı ile yürürlükten kaldırılmıştır ve buna ilişkin talimat 
olur ve diğer yasal mevzuat da Başbakanlık Müsteşarı imzası ile aynı gün yürürlükten 
kaldırılmıştır. Şimdi bu ifade ettiğim kronolojik anlatıma baktığımızda yani bu irtica ile mücadele 
konusu Cumhurbaşkanlığı Başkanlığında toplanarak karar alan MGK iradesinin ve bunu uygun 
bulan hükümetlerin birbirini destekleyen kararlarının bir sonucu olduğu açık ve seçiktir. Hiç 
kimse iddia edemez. E Başbakanın alnına silah mı dayandı yani. Böyle bir şey söz konusu 
olamaz. Ve bunu eleştiririz, eleştirmeyiz o ayrıdır. Devlet politikasıdır bu, bu bütün bu belgeler 
ayrıca 2937 Sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu, bakanlıklar ve 
kamu kuruluşlarına kendi konularında görevlerinin gerektirdiği istihbaratı oluşturma görevini 
vermiştir. Bu milli istihbarat teşkilatı kanununda var. Dolayısı ile kamu görevlilerinin ve bu arada 
da tabi ki asker kişilerin bu alınacak tedbirleri uygulamama, gözardı etme seçenekleri yoktur. Bu 
nedenle bu 19 Mart 2003 tarihli yazının bu şekilde bu dava konusu ile bağlantılı olarak 
gösterilmesi veya öyle bir amaç güdülüyorsa iddianamede bu, ya bu sistemin, güvenlik 
sisteminin bilinmemesinden veya bu kronolojik yasal uygulamaların yeterince irdelenmemiş 
olmasından kaynaklandığını ben değerlendiriyorum. Ben bütün bu ifade ettiğim hususlar ile ilgili 
dökümanları Sayın Mahkemeye sunacağım. Şimdi burada tabi bazı faaliyetler, sorgulamalar 
sırasında bazı sorular oluyor. Soru sorulmasından kimsenin endişe ettiği veya gocunduğu yok, 
ancak soru doğru kişiye sorulmalı muhatabı anlamında. Devlet politikası olan bir konuda emir 
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komuta altında bulunan kişilerin rutin görev sorumluluk talimatları ve yönergesinde yer alan 
hususlara uygun olarak yaptıkları faaliyetlerin ayrıca burada 406 Sayılı MGK kararlarının başka 
türlü işte alındığı gibi düşüncelerle sorgulanmaya çalışılması bu yargılamanın seyri açısından da 
yanlış algılamalara yol açar. Onu özellikle ifade etmek istiyorum ben. Biz burada neyin 
yargılamasını yapıyoruz. İddia olunduğu şekilde işte bir balyoz, bir suga, bir oraj planı yan 
yardımları ile bir işte hükümetin sıkıyönetim ilanına zorlamak ve sonunda da hükümeti görev 
yapamaz hale getirmeye teşebbüs etme iddiasıdır bu davanın konusu. Bu davanın konusu irtica 
ile neden mücadele edildiğinin yargılanması değildir. Ve eğer o edilecekse de bu Mahkeme 
değildir. Sanıkları da ve muhatapları buradaki kişiler değildir. Burada son olarak Ziya Güler ile 
ilgili şunu ifade etmekte yarar var; bunu ifade etmeden geçemeyeceğim. Rıdvan UIugüler ile ilgili 
olarak da ifade ettim, ama yine tekrar edeceğim. Şimdi Ziya Güler başkanlığındaki istihbarat 
teşkilatı şemasında 5 kişi var. Kendisi, Atilla Özler, Ali Tarık Akça, Mustafa İlhan, Çetin Can. 
Ama 2 kişi tutuklu Mustafa İlhan ile Ziya Güler. Neden öyle? Bilinmez. Genç meslektaşım bana 
sordu bunun sebebini 38 senelik hukukçu, ceza hukukçusu olarak ben anlatamadım kendisine. 
İfadelerde Ziya Güler aleyhine başka bir şey mi var dedi, yok dedim. Savcı bir kısmını bırakıyor, 
bir kısmını Mahkeme bırakıyor. Neye göre bırakıyor? İşte dosya kapsamı, delil durumu. Bunu 
daha önceden de ifade ettim, ben her zaman ifade edeceğim. Bunu tekrar olarak algılamasın 
kimse çünkü bu, bu davanın yarasıdır bence 3. balyozdaki bu durum. Gerçekten bunu 
Mahkemenizin, bu sadece Ziya Güler açısından ifade etmiyorum ben bunu. Bu çarpıklığa bir an 
önce son vermesini ben hukuk adına diliyorum. Yani eğer Sayın Mahkeme gerçekten biz 
tarafsızız diyorsa, bunun izahını bize sözlü olarak yapmaz, Mahkeme konuşmaz, Hakim 
konuşmaz onu biliyorum, kararı ile konuşur. Kararı ile bunun gereğini lütfen Sayın Mahkemeniz 
yapsın. Yani dışarıdakileri de içeri alın demiyoruz, ama bunu, bu kişilerin aileleri nezdinde benim 
eşim için, benim babam için ek bir şey mi var zihniyeti var. Bunu giremezsiniz, gerçekten bunu 
bize soruyorlar. Gizlediğiniz bir şey mi var benden diyor, benim babamla ilgili diyor. İfadelerle 
ilgili bir şey mi var peki nasıl oluyor diyor. Bunu Sayın Mahkemeniz lütfen bu çarpıklığa kararı ile 
hukuk adına, adalet adına son vermesini diliyorum teşekkür ediyorum.” 

Mahkeme Başkanı: “ Sanığa soru sormak isteyen var mı? Buyurun.” 
Sanık Halil İbrahim Fırtına: “Sayın Başkanım, Sayın Heyet, Sayın Savcım, Sayın 

Generalim Ziya Güler esnasında anlatımın sonunda kendilerini doğrulamak için gerekirse bunu 
komutanın da teyit etmesi gerekir diye bana yöneltilmiş bir söz hakkını önüme koydular. Şimdi 
evvela şunu söylemek istiyorum; önümüzdeki 8-9 gün sonra benim burada kalış sürem 1 yılını 
doldurmuş oluyor. 1 yarım günün dışında her gün buradaki toplantıları elimden geldiği kadar ara 
vermeksizin takip ettim. Buradan elbette bir takım çıkarımlarım var. Ama bunlardan bir tanesi bu 
dijital oyunlarla ilgili olan ciddi kritiklerdir. Bunlardan ciddi bir delil oluşması konusu elbette ki ileri 
bir çalışmaya ihtiyaç göstermektedir. Onları bir tarafa bırakıyorum, fakat burada direkt şahsıma 
dönük olarak gerek iddianamede, gerekse bu anlatımlarda ortaya konan ilgiyi birazcık açıklamak 
istiyorum. Üzerime atılı suçun veya söylenen şeyin iki tane etkisi var. Bunlardan bir tanesi direkt, 
diğeri de indirekt, dolaylı, dolaysız. Şimdi Sayın Generalim dedi ki; benim geçmişim itibari ile 
benden önceki komutan Asparuk general beni çok sever. Ben de onu çok severim, ilişkimiz de 
herkes tarafından bilinir. İddianamede benim yeni kurduğum istihbarat teşkilatında devam 
edeceğim bir yerde söylenirken hemen birkaç ay sonra görev alacak yeni komutan tarafından 
ben görevden alındım, eğer bana bu görevi vermeyecekse yani bunları yaptırmayacaksa niye 
beni bu işe koydu. Yine kendi ifadesinde dedi ki; ben Asparuk generale zarar gelecek hiçbir şeyi 
yapmam. Doğrudur, o zaman niye İbrahim Fırtına ona bu görevi versin, bunu söyledi açıkça. 
Ben de kendisine evet doğru söylüyorsun, aynı görüşteyim. Fakat bu konuda kendisi tek değil, 
bundan önce Sayın Başkanım sizin yine burada olduğunuz bir dönemde bir kısım havacıların 
avukatlığını yapan Sayın Pekşen ki kendileri burada değil ama mealen söylüyorum umarım 
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sizler de anımsayacaksınız. Dediler ki; ben hava kuvvetlerinde bir kısım personelin avukatlığını 
alırken arkadaşım Atilla Paşa bu konuyu bana açtı ben kabul ettim, onların da şeyini aldım. Bu 
iddiada hedef Asparuk generaldir. Ayrıca dedi ki Atilla Paşa da, Atilla Özler general de 
kendilerinin kadim dostudur. Ben de diyorum ki Avukat Pekşen Bey’in arkadaşı aracılığı ile 
arkadaşının Asparuk generalin kadim dostu olduğunu biliyor ve bunu söyleyebiliyorsa, İbrahim 
Fırtına da Atilla Özler generalin gerçekten Asparuk generalin kadim dostu olduğunu bilmesi 
normaldir,  bunda şüphe de yoktur. Tıpkı Ziya Güler generalin durumundaki, durumu gibi bir 
durum. Yani bir kadim dostuna ben onu bilmem ne yap, bilmem tutukla diye bir görev verecek 
kadar da herhalde bir şeylerden yoksun değilim. Bir diğeri yine anımsayacaksınız, Bertan 
Nogaylaroğlu yani genel sekreteri tarafından işte onun tutuklanmasında hatta eşinin bilmem 
nesine varıncaya kadar bir takım şeyleri yapmakla görevlendirilmiş. Kendisi de burada 
beyanında dedi ki; ben Cumhur Asparuk Paşayı çok severim beni genel sekreter almış, 
yakınında tutmayı kabul etmiş, ben ona böyle bir şey yapmam. Burada tutuklananlara bakılırsa 
hepsi Cumhur Paşanın ekibi, Fırtına Paşanın ekibi de dışarıdadır. Oradan başlayarak tekrar Ziya 
Paşaya döneceğim. Şimdi Hava Kuvvetleri Komutanı olmuş bir kişi için sevdiği insanlar olur, 
saydığı insanlar olur onlar ayrı bir şeydir. Sevmek ayrı, takdir etmek başkadır. Ama ekip konusu 
dendiği zaman bu laflara karşı olduğumu söylemek istiyorum. Hava Kuvvetleri Komutanı için 
ekip, Hava Kuvvetlerinin en başındaki generalinden kendi takip, kendisi dahil eden general, 
subay, astsubay, er, erbaş, sivil çalışan kimlerse onların hepsi hatta evlerinde beylerinin yolunu, 
babalarının yolu bekleyen eşler ve çocuklar hepsi bu ekibin içerisindedir. Hava Kuvvetlerinde, 
Silahlı Kuvvetlerde de öyledir. En önemli programlardan bir tanesi, destek olsun diye söylüyorum 
hanımların programıdır. Hanımlara ait programdır. Göreve gelen, işe gelen kişilerin göreve hazır 
olarak gelmesini bekleriz, işveren olarak. Eğer suratı asıksa, karaysa onun işe kendini verene 
kadar zaman geçer, verimliliği düşer hata, kaza olur. Dolayısı ile evden gelen insanların yüzünün 
gülmesini isteriz. Bu da evin eğitiminden geçer, bu ciddi bir programdır ve önemlidir. Onu doğru 
şarj etmek lazım çalışanları, dolayısı ile biz ekip deyince böyle anlıyoruz ve böyle olduğunu da 
Mahkemenin dikkatine sunmak istiyorum. Beni dedi Nogaylaroğlu genel sekreterde, bana bu 
görevleri verdiyse, bu görevin gereğini yapacak şekilde de beni genel sekreterde tutardı, ama 
tutmadı. Evet tutmadım doğru ama onun o görevde tutmamam o görevi zaten ona ben 
vermemiştim, böyle bir şey de zaten yok. Görevini 2 yıl yapmıştır, ondan sonra o uçucu bir 
subaydır. Olması gereken, gitmesi gereken yerlere gitti, nitekim general falan oldu böyle devam 
etti ta ki görevden ayrılıncaya kadar. Şimdi gelelim aynı benzer atama durumunda kendileri de 
dolaylı olarak bir anlatım yaptı. Ben 1 senelik istihbarat başkanıydım Hava Kuvvetlerinde Fırtına 
Paşa beni burada tutmak istemediği için aldı beni buradan tayin etti. Eğer bu bana görev vermiş 
olsaydı bu yeni yapılan teşkilatın başında tutardı, söylemek istediği bu. Şimdi niye tayin 
olduğunu kendisi bilir bilemez ama ben paylaşmadım, paylaşmamamın nedeni bir 3. şahıs ile 
ilgili keyfiyetin söz konusu olmasıdır. Yasal olarak uçucu bir general, bir rütbe dönemi içerisinde 
en az bir yıl kıta görevi yapması gerekir. Bunun pratikte uygulaması 4 yıl yapanı da vardır, 3 yıl, 
2 yıl yapanı da vardır. Ortalama 2 yıl kıtada, 2 yıl karargahta gibi çalışılır, ama 1 yıl kanunen 
mecburidir. Kendisi kanuni süre içerisindeki mecburiyetini tamamlamıştır. Yerine verdiğimiz 
kişinin sağlık nedeni itibari ile Ankara’da bulunması gerekiyordu kontroller icabı. Yasal 
mevzuatlar ve görevin yapılması konusunda bir sorun olmayınca bu tercih tarafımdan böyle 
kullanılmıştır. Yoksa kendisinin ne yetersizliği, ne benim onu istemezliğim gibi bir konu söz 
konusu asla değildir. Böyle bir dolaylı anlatımda da bunun yeri yoktur diye söylüyorum ki bu 
konuda dolaylı anlayışlarda olabilecek yanlışlıklar düzelsin diye belirttim bunu. Nitekim 
kendilerinin becerileri işte bu iş başına gelmeseydi o sene terfi edecek 2-3 orgeneral terfi edecek 
2-3 generali de biri konumuna gelmişti. Dolayısı ile kapasitesi itibari ile efendim.” 

Söz almadan konuşulduğu için anlaşılamadı. 
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Mahkeme Başkanı: “Sesi duyamıyorlardı herhalde onunla ilgili şey oldu. Mikrofon 
uzaklaşmıştı biraz.” 

Sanık İbrahim Fırtına: “Efendim birazcık dikkat verirlerse dahi iyi duyarlar.” 
Mahkeme Başkanı: “Tamam.” 
Sanık İbrahim Fırtına: “Yani ben hep öyle konuşurum. Dolayısı ile Sayın Başkanım, Ziya 

Güler’in söylemiş olduğu atama bu arz ettiğim şekilden ibarettir. Kendisine zaten böyle bir görev 
verilmesi söz konusu, böyle bir olay da yoktur bunu belirtmek istiyorum. Tabi bu kurgu, bu 
kurgunun acı tarafı şu, indirek tarafında. Şimdi görünen şu; Asparuk generali mağdur durumuna 
koymuşlar. Onu mağdur edenlerin dışında yani Hükümete karşı alacağımız tutumun dışında 
birde Hava Kuvvetleri Komutanına karşı bir durum, bir cephe, bir işlem başlatıyor, hatta 
hanımına karşı ve bununda müsebbibi ben gösteriliyorum. Bu isyan ettiğim bir taraftır, gerçekten 
isyan ettiğim bir taftır, böyle bir şeyi kabul etmek mümkün değildir, ayıptır, belden aşağı 
vurmaktır. Yani bunu konuşurken bile tiksinti duyuyorum. Artı bu komutanımıza karşı onun en 
yakın olarak saydığı, öyle olduğunu arkadaşlarım tarafından da ikrar edildiği bir durumda bu 
arkada yakın olan kişilerince kendisine ihanet edildiği durumu yaratılmaktadır. Bunlar gerçekten, 
gerçekten üzücü yani daha fazla şey üzerine söyleme. Bunun indirek tarafından şöyle 
düşünmenin olmayacağını kimse garanti edemez. Peki, bu yakın yakın dediğimiz insanlar niye 
buna böyle yaptı? Acaba onlar yakın değil miydi? Şimdi biraz önce bir avukatımızın söylediği 
gibi bir durum, tersine bir durum irdeleme durumunu çağrıştırıyor indirek sahada. Peki, acaba 
kendisi buna rağmen niye böyle davrandı en yakınları? Bu çok tehlikeli iki taraflı vuruş var 
burada. Bunu kabul etmek mümkün değil içimizi oynatan bu. Ben kendi ilk ifademde söyledim 
yani bizim komutanımıza karşı sadakatimizi test eden, zorlayan bir resim çıkartılmış bu 
ifadelerden ona kızıyorum, ona üzülüyorum. Efendim bir büyüğümüzün bir şiirinde şöyle diyor o; 
vefa boza değildir. Vefa bir sadakattir. Sadakat bir bedel ödemektir. Bedel ödemek ise bir 
cesarettir. Hiç kimse komutanına karşı böyle bir yanlışlık içerisinde olmaz. Eğer oluyor diyorsa 
bu bir yanıltmacadır. Örneğin iddianamede sadece 2 kuvvetin komutanına karşı tutuklama gibi 
bir senaryo oluşturmuşsunuz, oluşturulmuş afedersiniz. Yani bu iddianamede 1- Hava Kuvvetleri 
Komutanı, 2- Yanılmıyorsam birde Deniz Kuvvetleri Komutanı söz konusu. Peki, bu iki kuvvetin 
iddianamedeki planları ne? Oraj ve suga. Oraj ve suga planları ne? Kendinden önceki yani Çetin 
Doğan generalin yaptığı yahut yaptırdığı iddia edilen balyoz planını destekler plan. Peki balyoz 
planında kendi kuvvetini derdest etme, komutanını derdest etme diye bir keyfiyet var mı? Onun 
başındaki komutanı Genelkurmay Başkanına derdest etme diye bir olay var mı? Ana planda 
böyle bir eylem, bir projeksiyon yoksa altındakiler niye böyle bir şeye yönelmiş olsunlar? Yani 
gerçekten bunların hepsine birden bütün bakıldığı zaman Sayın Başkanım, yani zorlanıyor insan 
ad koymakta zorlanıyoruz, Arz ederim.” 

Mahkeme Başkanı: “Peki açıklamada bulundunuz bu şekilde. Hakim Bey soru soracak.” 
Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Gerekse savunmalarınızda, gerekse avukatınız 

savunmasında ayrı ayrı uzunca bir şekilde açıklamalarda bulundu. Şimdi özellikle Hava 
Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanlığının, İstihbarat Başkanlığının daha doğrusu. 
Ben kendi savunmanızdan okuduğum için aynen okuyorum. İstihbarat Başkanlığının görevi 
çevre ülkelerle ilgili hava hedefleri üretmektir. Bu yönde istihbarat toplamaktır. Ülkenin iç 
güvenliği ile ilgili bir faaliyeti yoktur. Ayrıca iç istihbaratla ilgili olarak Genelkurmay 
Başkanlığından almış olduğu yıkıcı ve bölücü faaliyetlere yönelik talimatları ve emirleri alt 
makamlara iletir. 2002–2003 yıllarında görev yaptığım süre içinde irticai bölücü yapılanma ile 
ilgili emir aldık ve bu emirlere altlara ilettik. Şimdi asıl görev ülkenin yani savunmanızda belirtmiş 
olduğunuz gibi hava hedefleri üretmek. Şimdi yine işte imzanızın bulunduğu bildirilen, iddia 
edilen 19 Mart 2003 tarihli Genelkurmay Başkanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı Ankara başlıklı 
burada da ilgi 4 adet emirden belirtilmek suretiyle bazı tespitlerde bulunulmuş daha sonrada bu 
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tespitlerden sonrasında yapılması gerekenler anladığım kadarı ile yanlışsa düzeltebilirsiniz. 4. 
maddeden itibaren de Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığının alt birliklere emir olarak söylemiş 
olduğu hususlar belirtilmiş 4. maddeden itibaren, yanlış yorumlamıyorsam. Şimdi 4. maddenin A) 
bölümü ya da fıkrası diyeyim okuyorum. Yıkıcı, bölücü ve irticai faaliyetlerle ilgili olarak elde 
edilebilecek her türlü bilgi, emare, duyum. (irticai durumların yeri ve miktarı) dernek, tarikat, 
Kur’an kursları bunların üyelerinin sayıları ve toplantı yerleri bazı kisvelerin giyilemeyeceğine 
dair kanuna aykırı giyinenlerin yaygın oldukları mahaller ve bu tür kişilerin toplandığı yerler. 
Kürtçülük faaliyeti ve propagandası yapan kurum, kuruluş ve kişiler sayıları ve yerleri, yıkıcı sol 
unsurların faaliyetleri ve propagandaları ve benzeri. EK-A listedeki birimlerce ivedilikle EK-B’deki 
formata uygun olarak gönderilecektir. B) Bunun nasıl yapılacağı hususunda da bilgi toplanılması 
amacıyla 1- Personel bilmesi gereken prensibi doğrultusunda bilgilendirilecek, personelden 
azami derecede istifade edilecek, personel aileleri ve çocuklarından elde edilebilecek bilgi, 
emare ve duyumlardan da yararlanılacaktır şekli ile devam ediyor. Şimdi bu 4. maddenin altında 
belirtilmiş olan A ve B Fıkrasındaki belirtilen husus sizin tarafınıza mı ait, Genelkurmay 
Başkanlığının emri doğrultusunda yapılmış olan bir davranış mı?” 

Sanık Ziya Güler: “59. yansıyı koyar mısınız? Efendim yansı konulana kadar.” 
Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Evet.” 
Sanık Ziya Güler: “Ben görev yaptığım dönemde takdimimde de ifade ettiğim gibi Amerika 

Birleşik Devletlerinin harekatı söz konusuydu ve benim faaliyetlerimin yüzde 99’u tamamen bu 
faaliyetlere yönelikti. Harekat istihbaratını ve Amerikalıların özellikle Diyarbakır’daki ve 
Batman’daki yapmış oldukları faaliyetlerin takibini onların çalışmalarının öğrenilmesine ve bir 
şekilde kendi istihbarat sistemimize kazandırılmasına yönelikti. Çünkü oradan onlar U2’lerle, 
insansız hava araçlarıyla bir şekilde istihbarat elde edebilecek bir teşkilat oluşturmuşlardı. Yer 
kontrol istasyonu kurarak ve bunun üzerine yoğunlaşmıştım. Dolayısı ile benim gerçekten bir 
senelik görevim içerisindeki uğraştığım faaliyetlerin yüzde 99’u buydu. Bu arada bu yazıda bir 
şekilde koruyucu güvenlik önlemleri altında bir şekilde önüme gelmiş ve sistem içerisinde 
imzalanmıştı. Bakınız burada istihbarat başkanının görevleri yer almaktadır. Görevlerin 1, 2, 3, 
4, 9’a kadar olan maddeleri tamamen harekat istihbaratına yöneliktir. Ama 9. maddesinde 
gördüğünüz gibi yıkıcı, bölücü, irticai ve etnik yapılanmalar konusunda tehdit değerlendirmesi 
yapmak olarak belirtilmektedir.” 

Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Evet.” 
Sanık Ziya Güler: “Yani Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanının görev ve sorumlulukları 

içerisinde bu da varmış.” 
Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “İç istihbarat da varmış o zaman.”  
Sanık Ziya Güler: “Bende burada öğrendim bunu. Nasıl efendim?” 
Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “İç istihbarat da varmış o zaman.”  
Sanık Ziya Güler: “Varmış efendim.” 
Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Evet. Bu istihbarat başkanlığının görevi yalnız burada 

aileler hatta çocukları diyor, şimdi bu sefer kişisel şeyden yani askeri personelden ziyade, askeri 
personelin ailesine ve çocuklarına da yani iç istihbarat görevi mi verilmiş?” 

Sanık Ziya Güler: “Efendim 67. yansıyı koyar mısınız? Efendim bu da Genelkurmay 
Başkanlığı prensip emri 23, 24 ve 25. Genelkurmay Başkanlığı yazısı.” 

Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “İsterseniz açıklamadan bununla da ilgili bir sorum var. 
İsterseniz sorunuzu onunla da, cevabınızı onunla da birleştirebilirsiniz. Şimdi Genelkurmay 
Başkanlığı prensip emirleri tavsiye ya da tespitte bulunan emirler midir? Yoksa uyulması zorunlu 
olan emirler midir?” 

Sanık Ziya Güler: “Efendim emirdir.” 
Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Evet.” 
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Sanık Ziya Güler: “Ve hala da 23. Genelkurmay Başkanı mesela görevini 2002 ya da 3’te 
tamamladı ama hala geçerlidir ve bu emirler bizim birbirlerimize senet ile devrettiğimiz 
emirlerdir.” 

Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Emirlerdir ona bir şey demiyorum.”  
Sanık Ziya Güler: “Evet.” 
Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Yani özü itibari ile görülmüş olan aksaklıkların tespiti ve 

bununla ilgili kendisinin görüşlerini içerir emirlerimi ihtiva eder?” 
Sanık Ziya Güler: “Efendim bizim için zorunludur. Emir sonuçta uyulması gereken bir 

kural.” 
Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “O zaman niçin prensip emri denilmiş?” 
Sanık Ziya Güler: “Sözlü ya da.” 
Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Yani direk emir denilseydi, yani prensipte ibaresinden 

ziyade direk olarak emir olarak yayınlansa daha mantıklı değil mi?” 
Sanık Ziya Güler: “Efendim bu o şekilde Genelkurmay Başkanlığı tarafından oluşturulmuş 

devamlı emirler statüsünde olan emirlerdir bunlar.” 
Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Evet.” 
Sanık Ziya Güler: “Bunu açar mısınız? Bakın burada komutanlara doğru ve yeterli bilginin 

zamanında verilmesi sağlanmalıdır. İstihbarat hizmeti sadece istihbarat personelinin işi değil, her 
asker kişinin ve hatta asker ailelerinin sorumluluğudur. Millete TSK’ya zarar veren bir durumu 
saptayan herkes bunu ilgililere ve amirlerine bildirmek sorumluluğundan kaçamaz şekli ile. ” 

Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Ben ondan dolayı sormuştum. İşte mesela biraz önce 
Avukat Bey’de aynı ibareyi okudu da burada aileden ziyade birde çocuklar mesele vardı. 
Bundan dolayı demek istemiştim. Yani bunu açıklama sırasında siz herhangi bir yorum katıyor 
musunuz? Mesela çocuklar ibaresi sizin tarafınızca konulmuş olan bir ibare midir?” 

Sanık Ziya Güler: “Efendim burada yorum söz konusu değil kurumsal bir emir.” 
Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Burada çocuk kelimesi geçmiyor ama.” 
Sanık Ziya Güler: “Efendim aile, ailenin içerisinde şimdi.” 
Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “O zaman burada niye geçiyor? Evet, o mantıkta. Aile 

çocuğu kapsamaz diyor burada.” 
Sanık Ziya Güler: “Sayın Yargıcım, bu konular sonuçta Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 

öncelikle Hava Kuvvetleri Komutanlığı personelinin ve ailelerinin bilgilerinin, tesislerinin 
korunmasına yönelik olarak alınan tedbirler. 2. öncelikle de Genelkurmay Başkanlığına 
gönderilen bilgiler Genelkurmay Başkanlığı tarafından arz etmiş olduğum gibi MİT, Emniyet 
Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilir ve Başbakanlık Uygulamayı Takip ve Koordinasyon 
Kuruluna gönderilir. Orada incelenen konular da Milli Güvenlik Kurulu kararıyla tekrar bizlere ve 
bütün kamu personeline emir olarak yayınlanır.” 

Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Tamam Başkanım.” 
Mahkeme Başkanı: “Peki sorgunuz tamamlanmıştır yerinize geçebilirsiniz.” 
Sanık Ziya Güler: “Sağolun.” 
Mahkeme Başkanı: “Soru baktım herhangi bir hareket olmayınca tamamlanmış diye 

düşündük sorusu olan varmış.” 
Sanık Ziya Güler: “Özür dilerim.” 
Mahkeme Başkanı: “Buyurun Avukat Hanım.” 
Sanıklar Ali Deniz Kutluk ve Mustafa Aydın Gürül müdafii Av. Ayşe Gül Hanyaloğlu: 

“Sayın Güler size soruyu yöneltmeden önce 1 nolu iddianamedeki birkaç tespiti, birkaç cümleyi 
okumak istiyorum. İddianame sayfa 54, 3. paragrafta dönemin Genelkurmay Başkanı ve kuvvet 
komutanlarının dahil olmadıkları anlaşılan bu oluşumun ordu bünyesindeki hiyerarşi dışında bir 
yapılanma oluşturdukları yine aynı iddianamenin 101. sayfa 5. paragrafında; şüphelilerin üzerine 
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atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya yönelik teşebbüs suçu açısından 
aralarındaki dayanışmanın Türk Silahlı Kuvvetlerinin yasal askeri hiyerarşisi dışında 
oluşturulduğu, yine 950. sayfa 3. paragrafında, aynı cümlelerle Genelkurmay Başkanı ve kuvvet 
komutanlarının dahil olmadıkları anlaşılan askeri hiyerarşi dışında bir amaçla bir yapılanma 
oluşturduklarından bahsetmiştir. İddianame, 1 nolu iddianamede eğer incelediyseniz. Bu 
şekildeki tespitlerden de anlaşılacağı gibi sizin üzerinizde ve sanıkların üzerine isnat edilen 
suçun Ankara’nın yani Genelkurmay Başkanlığının dışında bir yapılanmayla oluştuğu ortaya 
konmuştur iddianamede. Bu bağlamda sizin Ankara’da Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 
İstihbarat Başkanlığı görevini sürdürdüğünüz düşünülürse bu tespitle sizin üzerinize atılan suçun 
ve pozisyonunuzu nasıl değerlendirdiğinizi sormak istiyorum.” 

Sanık Ziya Güler: “Efendim ben böyle bir yapılanmayı duymadım ve bilmiyorum. Bunun 
ile benim ilişkilendirmelerine bir türlü anlam veremiyorum. 7,5 aydır tutukluyum ve bunu hala ben 
kendi kendime de soruyorum.” 

Mahkeme Başkanı: “Peki, var mı başka sorusu olan? Bu kez yok buyurun.” 
Sanık Ziya Güler: “Sağolun.” 
Mahkeme Başkanı: “Avukat Alparslan Tüzel’in de Baro tarafından sanıklar Abdulkadir 

Eryılmaz, Ecevit Taşcı, Binali Aydoğdu, Erdem Ülgen, Murat Bektaşoğlu’na atandığı ve 
duruşmada hazır olduğu, yine Avukatlar Armağan Güner, Refik Ali Uçarcı, Çiğdem Erman’ın da 
katıldıkları bildirildi. Tutuklu sanıklardan bugün itibari ile savunmasını alacağımız kalmadı, 
müdafii sorunu sebebiyle. Erdinç Yıldız siz hazır mısınız, savunmanızı yapmaya? 

Mikrofona konuşulmadığı için anlaşılamadı. 
Mahkeme Başkanı: “CD içinde biz 5 dakika ara verelim o orada siz hazırlanın.” 
Duruşmaya kısa bir ara verildi. 
Duruşmaya kaldığı yerden devam olundu. 
Mahkeme Başkanı: “Neydi isminiz?” 
Sanık Erdinç Yıldız: “Erdinç Yıldız.” 
Mahkeme Başkanı: “Erdinç Yıldız. Bir Avukat Bey’in talebi vardı da onu neyse sizden 

sonra değerlendirelim. Buyurun.” 
Sanık Erdinç Yıldız: “Sayın Başkanım, Sayın Üyeler ve Sayın Savcım. İstanbul 

Cumhuriyet Başsavcılığının 2011/332 Sayılı soruşturması kapsamında ifade sahibi sıfatı ile 
ifadeye çağrıldım. Yansıya geçebilir miyiz? Ancak Savcılıkta bana yapılan tebligattan farklı 
olarak şüpheli sıfatı ile ifademin alınacağı, avukatımın da hazır bulundurulması gerektiği 
bildirilmiştir. Başka bir davadan tutuklu olmam nedeni ile kolluk görevlilerinden avukatıma haber 
verilmesini istedim ve avukatım yaklaşık saat 11:00 sularında adliyede hazır bulunmuş ve 
ifademe sonradan katılmıştır. Ancak savcılık tarafından neden bir anda şüpheli sıfatı ile ifademin 
alınmasına karar verildiği ve neden avukatım beklenilmeden barodan avukat istenerek ifademin 
alınmaya başlandığını anlayabilmiş değilim. İfade sahibi sıfatı ile ifadeye çağrıldığım ve şüpheli 
sıfatı ile ifademin alındığı soruşturma sonucunda hazırlanan iddianame ile hükümete karşı darbe 
teşebbüs suçunu işlediğim iddia edilmektedir. Hakkımdaki iddialar iddianamenin 260. sayfasında 
Ankara bölgesi müzahir subay ve astsubay listesinde ismim yer aldığı, ikinci olarak ise 
iddianamenin 261. sayfasında şüpheli Erdinç Yıldız tarafından da seçimler ile ilgili benzer 
çalışmalar yapıldığı tespit edilmiştir şeklindeki benim hiçbir eylemime dayanmayan, benim ile 
ilişkilendirilemeyecek iddialara dayanmaktadır. Şöyle ki iddianamenin 260. sayfasında Ankara 
bölgesi müzahir subay ve astsubay listesinde ismimin yer aldığı şeklindeki iddia ile ilgili olarak 
dijital kayda dayanan bu listede adımın yazılması benim onayım veya bilgim dahilinde 
yapılmamıştır. Savcılık Makamı tarafından aynı dava ile ilgili olarak hazırlanmış bulunan 2 
Temmuz 2010 tarih ve 2010/420 nolu iddianamede planların sadece görevlendirme ve müzahir 
listelerde adı geçenlere ilişkin değerlendirmeler kapsamında iddianamenin 48. sayfasında bu 
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planlarda görev alacak veya destekleyecekler şeklinde ismi yazılan kişilerin bu hususta bu konu 
ile ilgili beyanda bulundukları, kendilerine verilecek görevleri kabul ettikleri veya başka bir 
işlemde bulundukları hususunda herhangi bir delil elde edilememiştir diyerek söz konusu 
listelerde ismi geçenlerin bilgisi veya onayı alınarak dahil edildiklerine dair bir delilin 
bulunmadığını açıkça ifade edilmiştir. Hakkımdaki diğer bir husus olarak iddianamede yazıldığı 
şekli ile şüpheli Erdinç Yıldız tarafından da seçimler ile ilgili benzer çalışmalar yapıldığı tespit 
edilmiştir denilmektedir. Bu konudaki başka bir soruşturma kapsamında alınan ifademin bir 
kısmının alındığı iddianamede bu hususta 12.01.2011 tarihli Başsavcılığımızda alınan ifadesinde 
sorulduğunda, komutan emri ile internetten seçim sonuçlarını Kemalettin Binbaşı topladı, 
komutana sundu. Benim bilgisayarımda hazırlamış olabilir şeklinde beyanda bulunmuştur ifadesi 
yer almaktadır. İddia Makamı Erdinç Yıldız tarafından da seçimler ile ilgili benzer çalışmalar 
yapıldığı tespit edilmiştir ifadesini kullanmış ancak bilinmesine ve ifade tutanağında da 
belirtilmesine rağmen hangi seçimler ve yapılan çalışmanın ne olduğu belirtilmeden muğlak bir 
ifade kullanılarak bir iddia ileri sürmüştür. Halbuki 12.01.2011 tarihli savcılık ifademde bana 5 
nolu hard disk içerisinde 2009 yılında yapılan yerel seçimler kapsamında Kocaeli bağlısı 
ilçelerden Karamürsel, Kartepe ve Dilovası’ndaki seçim sonuçları ile ilgili bir sunumun 
bulunduğu, bu belgeyi siz mi hazırladınız hazırladıysanız bunu sizden kim istedi şeklinde bir 
soru sorulmuştur. Ben de yerel seçim sonuçlarını internette Kemalettin Binbaşı indirdi ve 
komutana sundu şeklinde ifade verdim. Şubede tüm personelin ortak olarak kullandığı bir adet 
internet bilgisayarı bulunmaktaydı. Amirim olan ve aynı odada birlikte görev yaptığımız Binbaşı 
Kemalettin Yakar da zaten vermiş olduğu bütün ifadelerinde Donanma Komutanının emri 
üzerine 2009 yılı Kocaeli ve bağlısı ilçelerin yerel seçim sonuçlarını internetten yani tamamen 
kamuya açık olan, herkesin girip bakabileceği, çıktı alabileceği açık kaynaktan kendisinin 
indirdiğini ve komutana sunduğunu beyan etmiştir. Ayrıca 12.01.2011 tarihli duruşmadaki sözlü 
savunmasında da yerel seçim sonuçlarını internetten indirip komutana sunduğunu bir kez daha 
buradan açık olarak beyan etmiştir. Bir suç unsuru taşımayan iddianamedeki suç tarihi olan 
2002 ve 2003 yıllarına ait olmamak ile birlikte 2009 yılı yerel seçim sonuçlarının amirim olan 
Binbaşı Kemalettin Yakar tarafından internetten indirilip komutana, Donanma Komutanına arz 
edilmesinin Binbaşı Kemalettin Yakar’ın emrinde astsubay olarak görev yapan benim ile ve 
2002-2003 yılları arasında planlandığı iddia edilen sözde darbe planı ile bir ilgisinin bulunmadığı 
da aleni olarak ortadadır. Zaten söz konusu dosyanın teknik özelliklerine bakıldığında oluşturma 
ve son kaydetme tarihinin 31 Mart 2009 olduğu ve tamamen internetten indirildiği yani herkesin 
girip bakabileceği, çıktı alabileceği veriler polis tespit tutanaklarında yer aldığı şekli ile yansılarda 
sunulmuştur. Ayrıca bu husus polis tespit tutanağında da balyoz soruşturması kapsamında değil 
diğer soruşturmalar kapsamında elde edilenler kısmında yer almaktadır. Bu iki husus dışında 
iddianamede hakkımda bir iddia mevcut değildir. Görüleceği gibi bu iki hususta da iddia edilen 
sözde darbe planları kapsamında bir eylemim söz konusu değildir. Sonuç olarak burada sanık 
olmama gerekçe olan hakkımdaki tek şüphenin daha önce hiç duymadığım müzahir listede 
adımın yer alması olduğunu değerlendiriyorum. Adımın müzahir personel listesinde geçtiğini 
savcılık sorgum sırasında öğrendim. Bunun ile birlikte sadece Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 
bünyesinde 1856, diğer kuvvetler ile birlikte yaklaşık 5000 civarında personelin adının müzahir 
personel listelerinde yer aldığını da öğrendim. Sırf bu iddiadan dolayı yargılanan ikinci bir kişi 
yoktur. Benim böyle bir listenin varlığından haberim olmamış, kimse de bana böyle bir listeye 
adımın yazılacağına ilişkin bir beyanda bulunmamıştır. Ayrıca ismim neye müzahir olduğu dahi 
belirtilmemiş olan bir listede yer aldı diye yargılanmam Anayasamız ve kanunlarımız ile ve bu 
iddiadan dolayı sadece benim yargılanmam özellikle Anayasamızın eşitlik ilkesi ile hiç 
bağdaşmamaktadır. Eğer suçum Donanma Komutanlığı İstihbarat İKK Kısım Amirliğinde görev 
yapmak ise zaten bu şubede görevli bir kısım personel ile birlikte aramada ele geçtiği belirtilen 
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dijital verileri sakladığımız ve bu yolla ergenekon silahlı terör örgütüne yardım ettiğimiz iddiası ile 
İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesinde kovuşturması devam etmekte olan bir dava mevcuttur. 
Bu kapsamdaki bu suçlamayı da kesinlikle kabul etmiyorum. İddianamenin 130. sayfasında elde 
edilen deliller bölümünde şahsım ile ilgili bir suçlama yapılmamak ile birlikte şahsıma ait olduğu 
edilen ve bir internet sitesinde yer alan Astsubaylar Erdinç Yıldız ve E.Y arasında geçen ses 
kaydının çözümü olduğu iddia edilen bir metin bulunduğu görülmüştür. Şahsım ile ilişkilendirilen 
ses kaydı ile ilgili olarak öncelikle üzerinde oynamalar da yapılmış sahtekarlık ürünü bu ses 
kaydını kesinlikle kabul etmiyorum. Gayri yasal yollardan elde edildiği hususunda kesin kanıtları 
olan bir ses kaydı Soruşturma Savcılığınca iddianameye konulmuştur. Söz konusu ses kaydı 
Soruşturma Savcılığınca sorgu sırasında da şahsıma sorulmuş, kayıt üzerinde çeşitli 
oynamaların yapıldığını, kaldı ki yasadışı yollardan elde edilmiş ve ne olduğu belli olmayan bir 
kayıt ile ilişkilendirilemeyeceğimi belirtmeme rağmen söz konusu kayıt ne yazık ki iddianamede 
yer almıştır. Kaydın doğru olduğunu kabul etmemek ile birlikte gayri yasal yollardan elde edilmiş 
olması dolayısı ile kaydın bir delil niteliği bulunmamaktadır ve delil olarak kabul edilemez. Söz 
konusu yasadışı kayıtların iddianame ve ek delil klasörlerinden çıkarılmasını talep ediyorum. 
Zaten bu husus da Sayın Başkan tarafından 13 Ocak 2012 tarihli duruşmada yasadışı verilerin 
delil olarak kullanılamayacağı, iddianamenin kabul edilmiş olması iddianamenin içerisinde yer 
alan bu hukuk dışı unsurların da kabulü anlamına gelmediği açık olarak ifade edilmiştir. 
Astsubaylar Erdinç Yıldız ve Ertunç Yıldız arasında geçen konuşmalar şeklinde yer verilen bu 
sahtekarlık ürünü ses kaydında yer alan Ertunç Yıldız benim ağabeyimdir ve benim ağabeyim 
Ertunç Yıldız ile aramızda geçen böyle bir konuşma kesinlikle olmamıştır. Söz konusu kaydı 
doğruymuş gibi haber olarak yayınlayan haber kuruluşu hakkında yapılan suç duyurusu 
neticesinde hakkında ceza davası açılmıştır. Bu hususu Soruştura Savcısına da ifade süresince 
belirtmeme rağmen yasadışı yollardan elde edilmiş ve üzerinde maksatlı olarak oynamalar 
yapılmış bir kaydın iddianameye dahil edilerek delilmiş gibi sunulması, resmileştirilmeye 
çalışılması açık bir Anayasa ve hukuk ihlalidir. Tabi bu 5 numaralı hard diskte kullanımdan 
çıktıktan sonra içerisine atılmış olan sahte dosyalarda yüzlerce maddi hata bulunduğu görüldü, 
buradan defalarca anlatıldı. Bu hard disk içerisinde bulunan kullanımda olduğu dönemden kalan 
resmi bir dekontun internet sayfasından print screen yapılarak yani ekran görüntüsünün boş 
sunuya yapıştırılmasından elde edilmiş, eşimin 2008 yılı Temmuz ve Ağustos aylarına ait 2 adet 
bireysel emeklilik dekontunun bulunduğu dosyanın veri yollarındaki kayıt ve işlem tarihlerinin 
2003 yılı olarak değiştirildiği görülmüştür. Yansıya dikkat ile bakın lütfen. Ne görüyoruz? Bireysel 
emeklilik dekontu. Peki hangi yıla ait, hangi aya ait? 2008 yılı Ağustos ayına. Adres kısmına 
bakalım. Benim 2007-2010 yılları arasında oturduğum evin adresidir. Zaten Gölcük’e 2007 
yılında tayin oldum. Yukarıdaki sağda altı çizili tarih ise bireysel emeklilik başlangıç tarihi. 
Yukarıdaki, buraya kadar her şey normal. Sonraki yansıya geçelim. Dosyanın veri yollarında 
oluşturma ve son kaydetme tarihlerine bakınız? 2003. Yanlış görmediniz 2003. İçerisinde 2008 
yılına ait resmi dekont bulunan dosyanın oluşturma ve son kaydetme tarihi 2003. Bunun tek 
açıklaması var. Bu hard disk bulunduğu yerden alınmış, üzerinde oynamalar yapılmış ve tekrar 
alındığı yere geri bırakılmıştır. Üzerinde oynama yapılmış bu hard diskin hukuken delil niteliği 
olamaz. Sayın Başkanım ve Değerli Üyeler. Bu süreçte haksız yere hem ben hem de ailem 
maddi ve manevi olarak çok mağdur edildik, çok yıpratıldık. Suçsuz olduğumu tekrarlar, 
savunmamın kabul edilerek iddianamede burada sanık olarak yer alamama gerekçe olan tek 
iddianın müzahir listelerde ismimin yer alması olduğunu, müzahir listelerde adı yer alan binlerce 
kişinin bulunduğunu ve bir kişinin dahi bu nedenle yargılanmadığını da belirterek beraatime 
karar verilmesini saygı ile Yüce Mahkemenizden arz ve talep ederim. Yazılı savunmamı da 
sunuyorum.” 
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Mahkeme Başkanı: “Yazılı savunmanızı alalım. Sanığın klasörleri tam olarak gelmemiş 
bir eksiklik var. Sanık müdafiinden savunmaya ilave edeceği bir husus olup olmadığını soralım. 
Burada mı müdafii? Daha sonra dosyadaki belgelere bakarız.” 

Sanık Erdinç Yıldız müdafii Av. Kemal Yener Saraçoğlu: “Sayın Başkanım, Sayın Heyet. 
Müvekkilim hakkındaki iddia Ankara bölgesi müzahir subay ve astsubay listesi başlıklı bir 
belgede şüpheli Erdinç Yıldız’ın isminin yer aldığı görülmüştür şeklinde bir tespit ile sınırlıdır. 
Söz konusu sınırlı tespit müvekkilimin savcılık sorgusunda da yansımış ve ifade tutanağında 
doğrudan soruşturma ile ilgili tek bir soru sorulmuştur. Müvekkil bahis konusu listelerden 
haberdar olmadığını ve söz konusu görevlendirmelerden bir haberinin olmadığını, böyle bir 
görevlendirme almadığını açıklık ile beyan etmiştir. Beyanlarına katılıyorum. 06 Aralık 2010 
tarihinden Donanma Komutanlığında yapılan aramada ele geçirilen dijital kayıtlar müvekkilim ile 
orada görevli olması nedeni ile ilişkilendirilerek müvekkil ve diğer orada görevli bir kısım sanıklar 
ile ilişkilendirilerek terör örgütü soruşturmalarına ilişkin belge ve kayıtları gizli bölümde muhafaza 
etmek sureti ile terör örgütüne yardım suçunu işledikleri sonucuna ulaşılmıştır şeklinde, ayrıca 
mesnetsiz bir iddia ile İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmaktadır, halen orada 
dosyası derdesttir. Yani buradaki bir kısım iddialar da esasında orada yargılaması derdest olan 
bir davanın konusudur. Diğer bir kısım 2009-2010 yılına ait dijital kayıtlarda mesnetsiz ve fişleme 
niteliğinde bir kısım tespitler var. Bunların da huzurda görülen davanın konusu ve iddia edilen 
eylem tarihleri ile ilişkisi olmadığı gibi içinde müvekkilimin fişlendiği şeklinde bir sonuç 
çıkmaktadır. Bu kadar arz ettiğim hususlar kapsamında biz tabi müvekkil de özellikle beyan etti. 
Bir kuzudan kaç tane post çıkartılacağını anlayamıyoruz. Yani müzahir listede adı geçtiği halde 
soruşturmaya dahil edilen ve hakkında iddianame düzenlenen tek sanık müvekkil Erdinç Yıldız. 
Ayrıcı soruşturma sürecinde bir kısım işlemler bizde farklı kanaatler yarattı. Bunları da Sayın 
Mahkemeye arz etmek istiyorum. Müvekkil önce tutanak sahibi sıfatı ile bu 6 Aralık’ta ele 
geçirilen bir kısım dijital kayıtların da mühür açma tutanağını ayrıca imzalayanlardan birisidir 
müvekkilimiz. Efendim tutanak sahibi sıfatı ile ifade vermek üzere olduğu başka suçtan tutuklu 
Hasdal Cezaevinden Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiştir. Fakat yapılan tebligattan farklı 
olarak bir anda bizim de anlayamadığımız şekilde şüpheli sıfatı ile ifadesinin alınmaya 
başlanıldığı bildirildi bana da.  Ben de derhal Beşiktaş’a intikal ettim ancak hemen, yani yarım bir 
haber verildikten sonra yarım içinde intikal ettik. Ancak hemen bir barodan görevlendirilen bir 
avukat ile ifadeye başlanılmıştı. Daha sonra biz de katıldık. Fakat bunlardan önemlisi 
soruşturma sürecinde ve iddianamenin hazırlanmasında en temel Ceza Muhakemesi 
Kurallarının ihlal edilmiş olması ve açık hukuka aykırı delillere iddianamede yer verilmiş olmasını 
görüyoruz. İddianamenin 130. sayfasının son paragrafında yine Donanma Komutanlığında 
06.12.2010 tarihinde arama ile ilgili olarak 15.04.2011 tarihinde habervakti.com internet 
adresinde ses kaydının bulunduğu tespit edilmiştir. Bu ses kaydının Deniz Astsubay Başçavuş 
Erdinç Yıldız’a ait olduğu iddia ediliyor. İşte ele geçirilen o belgeler ile ilgili çarpıcı itiraflar 
şeklinde sunulan haber içerisinde yer alan ses kaydının çözümünde şeklinde devam eden bir 
tespit ve delil bulunmaktadır. Bu ses kaydı tabi gerçek olmadığı gibi bir dinleme kararına 
dayanmamaktadır. Gayri yasal, hukuka aykırı bir delil olduğu açık olan bir ses kaydı ifadesi 
sırasında müvekkilime de sorulmuş hatta daha da ileriye gidilerek maalesef burada ifadesi 
sırasında da bunun manipülatif olduğunu, efendim herhangi bir yasal dinlemeye dayanmadığını 
orada da Sayın Savcı ile beraber de tespit etmiştik. Ancak iddianamede de maalesef yer 
almıştır. Kaldı ki ses kaydını da incelerseniz bir kısım büyük değişiklikler var. Onlarda da bu 
müvekkilimin aslında hiçbir şeyden habersiz olduğunu gösteren ifadeleri de mevcuttur. Bu ses 
kaydında geçen bir kısım unsurlar askeri savcılığın da dikkatini çekmiş de üstleri ile ilgili bir 
konuşmasından üste hakaret kapsamında müvekkilimle askeri savcılıkta da bir soruşturma açıldı 
ve o soruşturmanın sonucunda kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildi. Ben müsaadenizle bu 
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kovuşturmaya yer olmadığı kararından bir paragrafı Sayın Mahkemeye sunmak istiyorum. 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca CMK’nın 250. Maddesi İle Yetkili Bölümü düzenlenen 11 
Kasım 2011 gün ve 2011/332-762-554 Soruşturma, Esas ve İddianame numaralı iddianame 
incelendiğinde bu iddianame kapsamında soruşturmamıza konu ses kaydının 15 Nisan 2011 
tarihinde www.habervakti.com şeklinde devam eden internet adresinden tespit edildiği 
belirtilerek açık kaynaklardan temin edilen ses kayırları başlığı altında deliller arasında 
gösterildiği görüldüğünden söz konusu ses kaydının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 
sürdürülen herhangi bir soruşturmada alınmış yasal bir iletişimin tespiti kararı sonucunda 
kaydedilmiş bir ses kaydı olmadığı sonucuna varılmıştır. Bu durumun yanı sıra yapılan 
soruşturmaya rağmen soruşturmamıza konu ses kaydının yasal yollarla yapılmış bir ses kaydı 
olduğuna dair dosya kapsamında hiçbir delil ve emare bulunmamaktadır. Dolayısı ile şu anki 
delil durumu itibari ile şüphelilerin üste hakaret suçlamasına konu eylemlerini gerçekleştirdikleri 
ileri sürülen bu ses kaydının yasal olmayan, yasak yöntemlerle dinlenmiş ve kaydedilmiş bir ses 
kaydı olduğu anlaşılmaktadır. Kim oldukları belirlenemeyen kişi ve kişilerce ve üstelik suç 
işlemek sureti ile ve yasal olmayan yol ve yöntemler kullanarak elde edilmiş olan böyle bir delilin 
ise bir iddianame kapsamında kullanılmasına ve bu tip bir yasak delile dayanılarak şüpheliler 
hakkında iddianame düzenlenip kamu davası açılmasına hukuken imkan bulunmamaktadır. 
Tekrar ediyorum bu kovuşturmaya yer olmadığı kararından aynen Sayın Mahkemeye arz ettiğim 
ifadelerdir. Kaldı ki her iki şüpheli müdafii de şüphelilerin ifadesinin saptanılması esnasında dile 
getirdikleri savunma beyanlarında bu hususa değinmişlerdir. Zira Anayasanın 38/6. maddesi 
gereğince kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulguların delil olarak kabulü mümkün değildir. 
CMK’nın 217/2. maddesine göre yüklenen suç hukuka uygun bir şekilde elde edilmiş her türlü 
delille ispat edilebilir. Yine aynı Yasanın 206/2-a maddesi gereğince ortaya konulması istenen 
delilin kanuna aykırı olarak elde edilmesi halinde reddedilmesi zarureti bulunmaktadır şeklinde 
bir hukuki mütalaa ile kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmiştir. İşte çağdaş bir ceza 
yargılaması anlayışı ile ve CMK’nın ve Anayasanın amir hükümlerine dayanan bir soruşturma, 
bu şekilde hukuki değerlendirme ve delillere dayanması gerektiğini açıktır. Ancak hakkındaki 
tespit yaklaşık 5000 kişinin yer aldığı müzahir listelerde isminin geçmesi ile sınırlı olan 
müvekkilim hakkında iddianame düzenlenerek hukuka aykırı olduğu açık olan manipüle edilmiş 
telefon kayıtlarına iddianamede yer verildiği anlaşılmaktadır. Bu manipülatif dijital kayıtlar 
hukuka aykırı deliller ile desteklenemez, bunlar sahtedir. Ne yapılırsa yapılsın sahtedir, nereden 
çıkarsa çıksın sahtedir. Bunların sahteliği içinde bellidir ve burada Sayın Mahkemeye birçok 
maddi tespitlerle arz edilmiştir. Müvekkilime isnat edilen suçla ilgili delil niteliği de olmayan ve hiç 
kimse hakkında soruşturma açılmadığı da değerlendirilerek müvekkilimin beraatine karar 
verilmesini talep ediyorum. Sayın Mahkemeye saygılar sunuyorum.” 

Mahkeme Başkanı: “Peki nüfus kaydınızı okuyorum. Erdinç Yıldız. Halim oğlu, Fatma’dan 
olma, 30.07.1975 Yenişehir doğumlu. Bursa ili, Yenişehir ilçesi, Yenigün nüfusuna kayıtlı. Size 
mi ait?” 

Sanık Erdinç Yıldız: “Evet.” 
Mahkeme Başkanı: “Sabıkanız yok.” 
Sanık Erdinç Yıldız: “Evet.” 
Mahkeme Başkanı: “Klasör 59, Dizi 102’de şu anda sanık olduğunuz iddia ile ilgili olarak 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 04.10.2011 tarihinde yine müdafiiniz huzurunda 
savunmanız alınmış. Bununla ilgili ne diyeceksiniz, kabul ediyor musunuz bunu?”  

Sanık Erdinç Yıldız: “Kabul ediyorum.” 
Mahkeme Başkanı: “Yine Gölcük’te yapılan arama sonrasında başlatılan soruşturma 

kapsamında da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 12.01.2011 tarihinde bir savunma daha 
alınmış. Bu hakkınızda 12. Ağır Ceza Mahkemesine açılan kamu davasına konu savunma olsa 
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gerek. Tabi buradaki ifadenizin bizi ilgilendiren tarafı ele geçen dijital verilerin oraya nasıl geldiği 
konusu ile ilgilidir. Bununla ilgili burada açıklamalarda bulunmuşsunuz. Ne diyorsunuz bu 
konuda?”   

Sanık Erdinç Yıldız: “Ne yönden efendim açıklamalar derken?” 
Mahkeme Başkanı: “Size o zeminde bulunan dijitallerin ve diğer evrakın kimin tarafından, 

nasıl konulduğu konusunda sorular sorulmuş, onlara cevaplar vermişsiniz.”  
Sanık Erdinç Yıldız: “Söz konusu malzemeler ile ilgili ben orada cevabımı verdim. 

Birtakım malzemeler orada bulundu.” 
Mahkeme Başkanı: “Malzemeler evet.” 
Sanık Erdinç Yıldız: “Ben o malzemeleri kastederek.” 
Mahkeme Başkanı: “Yine dijital taşıyıcı olan hard disk.” 
Sanık Erdinç Yıldız: “Dijital kayıtlar ile ilgili yok.” 
Mahkeme Başkanı: “Ve CD’ler var.” 
Sanık Erdinç Yıldız: “Evet ama.” 
Mahkeme Başkanı: “Onlarla ilgili bilginiz var mı?” 
Sanık Erdinç Yıldız: “Yasadışı kayıtlar haricinde birtakım malzemelerin, hard disklerin, 

birtakım CD’lerin orada bulunduğunu tüm personel bilmektedir. Sadece ben değil bütün 
personelin ifadelerini ilave soruşturma kapsamın alınmış olan ifadeleri mevcuttur. Herkes 
bilinmektedir ama yasadışı olduğu iddia edilen bu dijitallerin orada bulunduğunu ben 
bilmemekteyim ve diğer arkadaşlarımın da bilip bilmediğini bilmiyorum. Oradaki malzemelerden 
kastımız diğer malzemeler. Diğer malzemelerin zemin altında bulunduğunu, herhangi bir 
saklama maksatlı değil yer sıkıntısı nedeni ile oraya konulduğunu tüm personel ile beraber ben 
de bilmekteyim.” 

Mahkeme Başkanı: “O şekilde biliyorum demiş. Mesela burada benim o zemin bölmeden 
haberim var diye ifade vermişsiniz. Ben 2007 yılı Ağustos ayında donanmada görevime 
başladım. 2008 yılında İstihbarat Kısım Amiri Cem Çağlar Binbaşı beni çağırdı, ben onun 
bulunduğu odaya girdiğimde zemin kaplamalarının tamamen açılmış olduğunu gördüm. Cem 
Binbaşı bana hitaben bu malzemelerin bir kısmı size ait dedi. Hatta Güvenlik Kısım Amirini de 
çağırdı. Bu malzemeler arasında size ait olan var mı diye sordu. Ben o akşam oradan çıkan bir 
takım malzemeleri o gün orada gördüm. Ben de kendisine malzemelerin bize ait olmadığını ve 
bu nedenle kabul etmediğimi söyledim. O da bana Kemalettin’e yani Yakar’a söyle, o bilir dedi. 
Ben durumu Kemalettin Binbaşıya anlattım, Kemalettin Binbaşı da tamam getir burada kalsın 
dedi. Bende içinde elektronik cihazların ve kitapların bulunduğu torbalardan bize ait diye 
ayırdıklarını alarak Kemalettin Yakar ile bulunduğumuz odaya taşıdık. Hatta odaya o dönem 
Şube Müdürü İlhan Kayış Albay geldi. Nedir onlar diye sordu. Ben de kendisine durumu izah 
ettim. Orada torbaya bakarak sesini çıkarmadı. Ancak davranışlarından bilgisi olduğu izlenimini 
almadım. Sonra malzemeler bir süre bizim oda da kaldı. Ben de kendinse malzemelerin bu 
odada mı kalacağını sordum. Kemalettin Binbaşı da kalsın dedi. Malzemeler odayı işkal 
ediyordu. Daha sonra ben ortalıkta duran bu torbaları dolapların alt köşelerine koydum. Ben bir 
gün mesaiye geldiğimde tahminen 2009 yılı içerisinde malzemelerin orada olmadığını gördüm. 
Hatta eski hard disklerden odada yoktu. Hard diskler de odada yoktu olacak herhalde. Ben de 
komple bu malzemelerin nerede olduğunu sordum. Kemalettin Binbaşı da malzemeleri tekrar 
yerine koyduğunu söyledi. Aradan bir süre geçtikten sonra Cem Binbaşı beni çağırarak 
Kemalettin’e söyle malzemelerini buraya koymuş, gelsin alsın dedi. Sonra biz yine malzemeleri 
oranın görevlisi Birol Astsubay ile birlikte bizim odaya taşıdık. Bunun üzerine tekrar ben bu 
malzemeleri odamızda bulunan soyunma dolabına yerleştirdim. Kemalettin Binbaşı 2010 yılı 
Kasım ayı başında yurtdışına gidecekti, malzemeleri dolaptan çıkarttı. Malzemelere bakmaya 
başlayınca malzemelerin içerisinde bir otomatik sprey kutusu gördüm, masasında duruyordu. 
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Sprey kutusunun üzerinde bir kamera gözü vardı. Bu ne diye sorduğumda kendisi bana güldü ve 
cevap vermedi. Hard diskler Kemalettin Binbaşının masasının üzerinde duruyordu. Hatta arama 
sırasında çıkan kırmızı şeritli DVD’ler de Kemalettin Binbaşının masasında görmüştüm. Diğer 
malzemeler de yerde bulunuyordu. 1-2 gün bu malzemeler bu şekilde, açık vaziyette ortalıkta 
kaldı. Göreve gitmeden 1 gün önce de öğle vakti yemeğe çıkacağım sırada Kemalettin Binbaşı 
bekle seninle işim var diyerek yanında kalmamı söyledi. Ben de kendisine ne olduğunu sorunca 
bana, ben malzemeleri tekrar aynı yerine taşıyacağım, bana yardımcı ol şube müdürünün de 
bilgisi var dedi. Ben yukarıya kafeteryaya çıktığım, geldiğimde Kemalettin Binbaşı malzemeleri 
yan tarafa taşımıştı. Odaya girdiğimde Kemalettin Binbaşı vantusla yer karolarını sökmüş ve 
malzemelerin kenarında duruyordu. Kendisine yardıma ihtiyacı olup olmadığını sordum. Gerek 
olmadığını söyledi. Ben öğleden sonra Şube Müdürü Behçet Altıntaş’a durumu anlattım ve 
kendisine bilginiz var mı diye sordum. Kendisi de bilgim var şeklinde cevap verdi ve malzemenin 
orada kalacağını söyledi. Bana ayrıca malzemenin içerisinde ne olduğunu sordu. Ben de 
ayrıntısını bilmediğim için sadece VHS ve ses kasetleri, hard diskler, dergiler var dedim. 
Bilahare odasından çıktım. Tahminen 2 gün sonra Şube Müdürü Behçet Yarbayın odasına 
girdiğimde bana malzemelerden Cem’in bilgisi olduğunu ancak onun da bu olaydan rahatsız 
olduğunu söyledi. Ancak yapacak bir şey olmadığını, malzemenin orada kalacağını söyledi. Ben 
odasından ayrıldım. Ondan sonra aramaya siz geldiniz ve malzemeleri konulan yerde buldunuz 
diyorsunuz. Doğru mu bu şekilde beyanınız, kabul ediyor musunuz?”      

Sanık Erdinç Yıldız: “Evet doğrudur efendim evet.” 
Mahkeme Başkanı: “Yani niye bu ısrar, o şekilde malzemeleri orada tutma konusunda bu 

ısrar. Siz hard diskleri de görmüşsünüz 2010 yılında. Kemalettin Binbaşının masasında 
görmüşsünüz.”  

Sanık Erdinç Yıldız: “Evet.” 
Mahkeme Başkanı: “Bu 5 nolu hard disk de var mıydı içerisinde hatırlıyor musunuz?” 
Sanık Erdinç Yıldız: “Yani numarasını tabi bilmiyorum hard diskler vardı.” 
Mahkeme Başkanı: “5 tane hard disk ele geçmiş orada. 5’i de orada mıydı, masasında 

mıydı?” 
Sanık Erdinç Yıldız: “Ya sayı olarak hatırlamıyorum ama birkaç tane hard disk vardı evet.” 
Mahkeme Başkanı: “Ama hard diskler vardı. O kırımız şeritli CD’ler dediğiniz mesela 1 

nolu TDK marka CD var. Yine 1’nci CD var, 8 nolu CD var. Yani delil niteliğindeki verileri tam 
numaraları ile hatırlamıyorum ama orada içinde yani delil olduğu iddia edilen.” 

Sanık Erdinç Yıldız: “DVD efendim o CD değil.” 
Mahkeme Başkanı: “Bir takım CD’ler var yani.” 
Sanık Erdinç Yıldız: “DVD idi onlar CD değil.” 
Mahkeme Başkanı: “DVD miydi bildikleriniz? CD değildi.” 
Sanık Erdinç Yıldız: “DVD’ler vardı. Kemalettin Binbaşının bu outlook programı ile ilgili 

kendine verilen bir görev vardı. O görevle ilgili yaptığı çalışmalarla ilgiliydi o DVD’ler. Onlar vardı 
masasının üzerinde.” 

Mahkeme Başkanı: “Şeyler değil yani 1 nolu TDK marka CD, 1 nolu CD?” 
Sanık Erdinç Yıldız: “Yok sadece DVD’leri gördüm ben masanın üzerinde.” 
Mahkeme Başkanı: “Diğer o CD’ler değildi diyorsunuz.” 
Sanık Erdinç Yıldız: “Yok.”  
Mahkeme Başkanı: “Peki. Yine bu kapsamda 12. Ağır Ceza Mahkemesine konu olayla 

ilgili Nöbetçi 13. Ağır Ceza Mahkemesi Hakimliğinde klasör 71, 206 ve devamında var. Savunma 
yapmışsınız o doğru mu, savunmanızda doğru mu?”          

Sanık Erdinç Yıldız: “Evet evet doğrudur.”  
Mahkeme Başkanı: “Doğru peki. Soru sormak isteyen var mı sanığa?” 
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Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Kemalettin Yakar’ın masasının üzerinde gördüğünüzü 
beyan ettiğiniz o hard diskler daha öncesinde sizin çalışmış olduğunuz bilgisayara ait hard 
diskler miydi?” 

Sanık Erdinç Yıldız: “Şimdi efendim 2 tane ben orada bulunduğum dönem içerisinde.” 
Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Sizin çalıştığınız bilgisayarda herhangi bir tadilat yahut da 

hard disk değişimi oldu mu?” 
Sanık Erdinç Yıldız: “Şimdi bilirkişi raporunda da yazdığı hali ile 28 Temmuz 2009 

tarihinde mevcut hard diskler değiştirildi bilgisayardaki 2 adet hard disk.” 
Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Evet.” 
Sanık Erdinç Yıldız: “Onunla ilgili bir açıklama yapayım isterseniz.  Şimdi en son hard disk 

bilgisayardan çıkartılırken 5 nolu hard disk diye sonradan adlandırılan ana hard diski ilgili teknik 
personel yaptı bu tabi çalışmayı.” 

Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Evet.” 
Sanık Erdinç Yıldız: “Bilgisayarcı personel yaptı. 5 numaralı hard diski bilgisayar üzerinde 

bulunan seyyar kızaklı hard diske, sonradan bu da 3 numaralı diye adlandırıldı, birebir 
kopyaladı. Yani misal 300 tane dosya komple.”          

Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “İçerisinde var olan dökümanaları o tarafa aktardı evet.” 
Sanık Erdinç Yıldız: “Aktarırken bir sorun olur, bir şey olur diye yedeklensin diye aktardı. 

Onu biliyorum çok iyi hatırlıyorum yani yaptığını.”         
Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Evet.” 
Sanık Erdinç Yıldız: “Ve sonra 2 hard disk bilgisayardan çıkartıldı. Ben de bu hard 

diskleri, çıkartılan hard diskleri amirime teslim ettim.”         
Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Evet herhangi bir teslim ile veyahut tadilat yapıldığına dair 

siz herhangi bir imza attınız mı?” 
Sanık Erdinç Yıldız: “Şimdi mutlaka tabi senet yani bu resmi şey ile yapıldı bu işlem. Yani 

kafamıza göre yapılmış bir işlem değil.” 
Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Evet.” 
Sanık Erdinç Yıldız: “Emirlerle ve resmi yazışmalarla yapılan rutin şey çerçevesinde 

yapıldı. Yani talebi vardır mutlaka Donanma Komutanlığında.” 
Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Evet.” 
Sanık Erdinç Yıldız: “Hangi şey ile yapıldığı bu.” 
Mahkeme Başkanı: “Onların tutanaklarını istedik.”         
Sanık Erdinç Yıldız: “O 2 tane hard diskte var. Hard disklerin arasında olduğunu 

düşünüyorum, değerlendiriyorum yani.” 
Mahkeme Başkanı: “Kendisi biliyor mu bilmiyoruz da tutanaklarını istedik varsa gelecek.” 
Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Evet.” 
Sanık Erdinç Yıldız: “Diğer sorunuz.” 
Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Hayır uçkan, işte sizin çalıştığınız bilgisayardaki hard disk 

miydi dedin?”  
Sanık Erdinç Yıldız: “2 tanesinin o olduğunu değerlendiriyorum. Çünkü benim dönemimde 

2 hard disk çıktı amirime teslim ettim. Yani 5 tane hard disk masasının üzerinde duruyor, 2 
tanesi.” 

Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Tadilatı niçin istemiştiniz? Bilgisayarınızdaki o hard disk 
değişimini niçin istemiştiniz?” 

Sanık Erdinç Yıldız: “Şube müdürü o şekilde emir verdi. Güncelleyelim dedi bilgisayarları. 
Şubeye yeni bilgisayar geldi bazı kısım amirliklerine. Bizimkiler de hard disklerini değiştirelim 
dedi. Yani yeni bilgisayar gelene kadar dedi.” 
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Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Şimdi tamam hard disk değişiyor, çıkarılıyor daha sonra 
Kemalettin Yakar’a veriliyor. O masanın üzerinde duruluyor. Onun masasının üstünde 
durduğunu söylüyorsunuz.”  

Sanık Erdinç Yıldız: “Ama siz.” 
Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Veya öyle değerlendirdiğinizi beyan ediyorsunuz. Bu hard 

disklerde herhangi bir çalışma yapıldığını veya kullanıldığına şahit oldunuz mu Kemalettin 
Yakar’ın?”  

Sanık Erdinç Yıldız: “Hayır efendim olmadım.” 
Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Orada niye duruyordu, teslimi o şekli ile Kemalettin 

Yakar’a mı teslim ettiniz?” 
Sanık Erdinç Yıldız: “Ben amirime teslim ettim onları, daha sonra o da diğer hard disklerle 

beraber, dolabın altında duruyordu diğer malzemelerle beraber, oraya koydu onları. En son işte 
göreve gitmeden önce dedi ki ben bunları dedi şeye kaldıracağım tekrar dedi, yan tarafa 
koyacağım. Odamız zaten gerçekten küçük yani. Nasıl şey yapalım 5 metre, 6 metrekarelik bir 
oda. Dolaplarda zaten koyacak yer yok malzemeleri, tekrar dedi yan tarafa koyacağım ben 
dedi.” 

Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “ Çıkarılan hard diskin sizin kullanımız zamanında 
kullandığınız dönemdeki boyutunu ya da gigabayt olarak değerini biliyor musunuz, hatırlıyor 
musunuz? 

Sanık Erdinç Yıldız: “Hatırlamıyorum.” 
Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Boş yer var mıydı, dolu muydu?” 
Sanık Erdinç Yıldız: “Yani bizim yazışmalarımız olduğu hard diskti o. Yani sonuçta biz 

Word dökümanı kullandığımız için çok büyük böyle şey kaplamaz yani. Mutlaka vardır yer, 
dolduğu için değiştirilmedi yani. Bitti diye değiştirilmedi. Yeni hard diskler, personel daha 
doğrusu şöyle söyleyeyim MEBS Başkanlığından malzemeler gelmiş onlara, bazı malzemeleri, 
bilgisayarları kıdem sırasına göre dağıttılar, bazı hard diskler de verildi yani o şekilde olduğunu 
ben düşünüyorum.”  

Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Bu değişim yapıldıktan sonra siz hiç nöbetçi olarak orada 
tek başınıza kaldınız mı?” 

Sanık Erdinç Yıldız: “Tabi, yani biz nöbetleri istihbarat kısım amirliğinde tutuyorduk. 
Malzemeler çünkü orada.” 

Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Evet, kurmay başkanı birlikten gidene kadar siz orada 
nöbet tutuyordunuz evet.” 

Sanık Erdinç Yıldız: “Yani bizim oturduğumuz oda İKK Kısım Amirliği, yani benim görev 
yaptığım oda İKK Kısım Amirliği, aramanın yapıldığı oda yani bulunulan malzemenin çıktığı oda 
İstihbarat Kısım Amirliği.” 

Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Evet” 
Sanık Erdinç Yıldız: “Büyük bir oda. Biz orada şubede görevli tüm personel akşam 

kurmay başkanı çıkana kadar tek başına orada nöbet tutmakta ve sabah da aynı şekilde erken 
saatlerde gelip brifing, günlük hava ve cari istihbarat durumu ile ilgili brifing hazırlamaktı ve gelen 
işlemlere evrak ve mesajlara işlem yapmaktı. Hafta sonları da aynı şekilde tek başına kalıp bu 
şekilde işlem yapmaktı.” 

Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Çalışmış olduğunuz birime giriş çıkış nasıldı?”  
Sanık Erdinç Yıldız: “Herkeste odanın anahtarı vardı, nöbet tutan herkeste.” 
Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “ Normal nöbet dahilinde değil, görev yapmış olduğunuz 

gündüz mesai içerisinde o bulunmuş olduğunuz birime giriş nasıldı?” 
Sanık Erdinç Yıldız: “Bulunmuş olduğunuz derken İKK kısmından mı bahsediyorsunuz? 
Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Evet.”  
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Sanık Erdinç Yıldız: “İKK kısmının, bizim kendi kısmımıza ait odaya sadece şube müdürü, 
donanma komutanı, kurmay başkanı, şube müdürü Kemalettin Yakar binbaşı ve ben 
girebiliyordum.” 

Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Dijital bir kartla mı giriyordunuz yoksa anahtarla mı 
giriyordunuz?”  

Sanık Erdinç Yıldız: “Yok anahtarla giriyorduk, bir de 3 kombinezonlu denilen kilidimiz 
vardı.”  

Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Evet.”  
Sanık Erdinç Yıldız: “İKK kısmı bu şekildeydi.” 
Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “ Evet.” 
Sanık Erdinç Yıldız: “O şekilde girebiliyorduk.” 
Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “ Tamam Başkanım.” 
Sanık Erdinç Yıldız: “Ama malzemenin çıktığı yer orası değil tabi o diğer bir oda.” 
Mahkeme Başkanı: “ O diğer odanın anahtarı nöbetçiler de mi oluyordu?” 
Sanık Erdinç Yıldız: “Diğer odanın anahtarı tüm personelde vardı, nöbet tutan tüm 

personelde vardı.” 
Mahkeme Başkanı: “Nöbet tutan dediğiniz istihbarat personeli mi?” 
Sanık Erdinç Yıldız: “İstihbarat personeli evet.” 
Mahkeme Başkanı: “İstihbarat Şube Müdürlüğü altında 3 tane daha kısım amirliği var.” 
Sanık Erdinç Yıldız: “Evet.” 
Mahkeme Başkanı: “Tüm kısım amirliği personelinde var mı?” 
Sanık Erdinç Yıldız: “Tüm amirlik personelinde hepsinde anahtarı var.” 
Mahkeme Başkanı: “Şube müdürlüğüne bağlı tüm personelde o odanın anahtarı oluyor.” 
Sanık Erdinç Yıldız: “Evet, odanın anahtarı var.” 
Mahkeme Başkanı: “Nöbet odası olduğu için.” 
Sanık Erdinç Yıldız: “Çünkü sabah erken geliyor, akşam geç gidiyor anahtar başka bir 

yere teslim edilmiyor yani.” 
Mahkeme Başkanı: “Sizin odanız farklı, orayı sadece 3 kişide.” 
Sanık Erdinç Yıldız: “Bizim çalıştığımız yer evet farklı.” 
Mahkeme Başkanı: “Peki, buyurun.” 
Sanık Bulut Ömer Mimiroğlu: “Birçok soruların cevabını vermiş olduğunuz için ben elimde 

hazırlamış olduğum diğer soruları size soracağım. Benim sorularım da arama yapılmış olan 
yerle ilgili olacak. Siz malzemelerin bulunduğu yani bu aramanın yapılmış olduğu yerdeki odada 
mı görevlisiniz?” 

Sanık Erdinç Yıldız: “Hayır değilim.” 
Sanık Bulut Ömer Mimiroğlu: “Peki aramanın yapılmış olduğu yerde, malzemenin 

bulunmuş olduğu oda da kimler görevli?” 
Sanık Erdinç Yıldız: “Son dönem içerisinde.” 
Sanık Bulut Ömer Mimiroğlu: “Aramanın yapılmış olduğu ay itibari ile yani Aralık 2010.” 
Sanık Erdinç Yıldız: “Kısım amiri ve 2 tane kısım astsubayı.” 
Sanık Bulut Ömer Mimiroğlu: “Kimdir onlar?” 
Sanık Erdinç Yıldız: “Cem Çağlar Binbaşı kısım amiriydi, Salih Koşmaz astsubay kısım 

astsubayı, yine ismini tam şimdi hatırlayamayacağım bir astsubay arkadaşımız daha var.” 
Sanık Bulut Ömer Mimiroğlu: “Emin Baylak.” 
Sanık Erdinç Yıldız: “Evet Emin.” 
Sanık Bulut Ömer Mimiroğlu: “Emin Baylak. Cem Çağlar, Emin Baylak ve Salih Koşmaz.” 
Sanık Erdinç Yıldız: “Evet, arama tarihi itibari ile onlar görülüyor orada.” 
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Sanık Bulut Ömer Mimiroğlu: “Peki, bu 3 isim, yani malzemelerin bulunmuş olduğu 
yerdeki görevli olan bu 3 isimdeki arkadaşlarımız bu iddianame kapsamında var mı?” 

Sanık Erdinç Yıldız: “Sadece Cem Çağlar Binbaşı var. Diğer astsubay arkadaşlar ne bu 
iddianame kapsamında, ne de başka bir iddianame, diğer biz yargılandığımız iddianamede 
sanık olarak değiller.” 

Sanık Bulut Ömer Mimiroğlu: “Yani Cem Çağlar dışındaki o iki astsubay arkadaşımız 
herhangi bu iddianame kapsamında yok ve başka bir davada da yargılanmıyorlar.” 

Sanık Erdinç Yıldız: “Evet.” 
Sanık Bulut Ömer Mimiroğlu: “Doğru mudur?” 
Sanık Erdinç Yıldız: “Doğrudur.” 
Sanık Bulut Ömer Mimiroğlu: “Peki, arama sırasında yani 6 Aralık 2010 tarihinde bu 

odada görevli olanlardan arama sıramasında kim vardı?” 
Sanık Erdinç Yıldız: “Arama sırasında Cem Çağlar Binbaşı vardı görevli olanlardan. 
Sanık Bulut Ömer Mimiroğlu: “Evet.” 
Sanık Erdinç Yıldız: “Bir de Emin astsubay vardı.” 
Sanık Bulut Ömer Mimiroğlu: “Salih Koşmaz var mıydı?” 
Sanık Erdinç Yıldız: “O senelik izindeydi yanılmıyorsam.” 
Sanık Bulut Ömer Mimiroğlu: “Senelik izindeydi, yani Cem Çağlar binbaşı ile Emin Baylak 

astsubayımız vardı doğru mu?” 
Sanık Erdinç Yıldız: “Evet.” 
Sanık Bulut Ömer Mimiroğlu: “Peki, bu iki Cem Çağlar ve Emin Baylak o gün mesaide var 

mıydı, yoksa arama sırasında mı geldiler, çağırıldılar?” 
Sanık Erdinç Yıldız: “Emin astsubay mesaide vardı, Cem Çağlar Binbaşı da o gün geç 

geldi mesaiye, izin almıştır yanılmıyorsam, nöbetçi olduğu için geldi.” 
Sanık Bulut Ömer Mimiroğlu: “Nöbetçi miydi kendisi?” 
Sanık Erdinç Yıldız: “Nöbetçiydi evet.” 
Sanık Bulut Ömer Mimiroğlu: “Ama izinli miydi?” 
Sanık Erdinç Yıldız: “Gündüz izinliydi, nöbete geldi yanılmıyorsam. Nöbet sırasında geldi 

yani. Biz 6’dan sonra başlıyoruz nöbetimize.” 
Sanık Bulut Ömer Mimiroğlu: “Peki, evet.” 
Sanık Erdinç Yıldız: “O civarda geldi.” 
Sanık Bulut Ömer Mimiroğlu: “Peki, malzemenin bulunmuş olduğu zemin yani o odadaki 

zemin oynak bir zemin, buraya özel bir aparatla mı açılıyor?” 
Sanık Erdinç Yıldız: “Evet, yani vantuz diye isimlendiriliyor.” 
Sanık Bulut Ömer Mimiroğlu: “Evet.” 
Sanık Erdinç Yıldız: “Telefon ahizesine benziyor.” 
Sanık Bulut Ömer Mimiroğlu: “hı hı.” 
Sanık Erdinç Yıldız: “Onun gibi yere monte ediliyor. Kenarlarına sıkıştırılıyor, hava 

yanılmıyorsam hava sıkıştırılıyor, içindeki hava boşaltılıyor, kaldırılıyor geliyor.” 
Sanık Bulut Ömer Mimiroğlu: “Peki, bu aparat, bu aparat olmasa açılabilir mi?” 
Sanık Erdinç Yıldız: “Yani açılabilir.” 
Sanık Bulut Ömer Mimiroğlu: “Açılabilir.” 
Sanık Erdinç Yıldız: “Açılabilir evet.” 
Sanık Bulut Ömer Mimiroğlu: “Peki bu aparat nerede tutuluyor, o odada mı kalıyor o 

aparat yoksa istihbarat kısmının dışında başka bir yerde mi duruyor?” 
Sanık Erdinç Yıldız: “Aşağıda teknik sistemler nöbetçi memurluğu diye bir yer var 

zeminde.” 
Sanık Bulut Ömer Mimiroğlu: “Evet.” 
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Sanık Erdinç Yıldız: “Orada duruyor.” 
Sanık Bulut Ömer Mimiroğlu: “Orada duruyor.” 
Sanık Erdinç Yıldız: “Görevli yani ihtiyaç olan tüm şubelerin, sadece bizim zemin bu 

şekilde değil binanın 4/3’ü aşağı yukarı bu şekilde.” 
Sanık Bulut Ömer Mimiroğlu: “Evet.” 
Sanık Erdinç Yıldız: “İhtiyaç duyan bütün başkanlıklar, şubeler oradan gidip alıp geliyorlar 

ihtiyaçlarına göre.” 
Sanık Bulut Ömer Mimiroğlu: “Peki bu aparatı biz galiba o sizin kışlanızın dışında çarşıya 

çıkıp da arasak temin edebilir miyiz?” 
Sanık Erdinç Yıldız: “Yani edilebilir tabi ben şimdi bilemiyorum nerede satılıyordur ama 

edilebilir.” 
Sanık Bulut Ömer Mimiroğlu: “Yani sizin söylemiş olduğunuz aparat öyle kolaylıkla 

bulunabilecek bir malzemeye benzemiyor anlattığınız kadarı ile.” 
Sanık Erdinç Yıldız: “Ben dışarıda hiç göremedim yani sadece orada görmüştüm.” 
Sanık Bulut Ömer Mimiroğlu: “Peki arama sırasında siz var mıydınız odada, yani siz de 

görev yapmış olduğunuz odadaydınız herhalde öyle mi?” 
Sanık Erdinç Yıldız: “Görev yapmış olduğum odadaydım ben evet.” 
Sanık Bulut Ömer Mimiroğlu: “Cumhuriyet Savcısı arama yaparken, arama yapmış olan 

yere geldiğinde siz orada mıydınız?” 
Sanık Erdinç Yıldız: “Evet oradaydım.” 
Sanık Bulut Ömer Mimiroğlu: “Peki Savcı Bey, Sayın arama yapan Sayın Cumhuriyet 

Savcımız yanında aparat getirmiş mi?” 
Sanık Erdinç Yıldız: “Şöyle önce geldi Sayın Savcı, işte bizim odaların sırası ile şube 

müdürünün odası var, Güvenlik Kısım Amirliği var, İKK Kısım Amirliği var, en sonunda da 
İstihbarat Kısım Amirliği dediğimiz bu malzemelerin bulunduğu oda mevcut. Direkt o odaya gitti.”  

Sanık Bulut Ömer Mimiroğlu: “Evet.” 
Sanık Erdinç Yıldız: “Ve girişte kapıda ayağını yere vurarak şeyin kaldırılmasını istedi 

parkelerden bir tanesinin, ben sesini duyuyorum tabi görüntüsünü görmedim.” 
Sanık Bulut Ömer Mimiroğlu: “Evet.” 
Sanık Erdinç Yıldız: “Daha sonra dediler ki aparat getirmemiz lazım aparatı var bunun 

aparatla kaldırılıyor diye.” 
Sanık Bulut Ömer Mimiroğlu: “Evet.” 
Sanık Erdinç Yıldız: “Tamam getirin o zaman dedi. Sonra beklediler aparat gelene kadar 

şey yapınca, ben aparatımla beraber geldim, arabada mevcut dedi. Eğer gecikirse kendi şeyimi 
getireyim dedi.” 

Sanık Bulut Ömer Mimiroğlu: “Aparatımı getireyim dedi.” 
Sanık Erdinç Yıldız: “Evet gerek yok dediler.” 
Sanık Bulut Ömer Mimiroğlu: “Peki, peki demek ki o halde ben Sayın Başkanım ben daha 

önceden bu konu ile ilgili Kemalettin Yakar’ın sorgusu sırasında aynı bu sorulara benzer sorular 
yönelttim ve bir ihbarcını e-mail ihbarını yapmış olan kişileri bir analiz yaptım. Biraz önce 
arkadaşımıza yöneltmiş olduğum sorulardan da anlıyoruz ki ihbarı yapmış olan kişi Savcı ile 
veya Savcının, Sayın Savcıya bilgi aktaran bir kişi ile mülakat yapmış. Bu o anlaşılıyor ki Savcı 
Bey arama yapmış olduğu yere aparatla gelmiş. Bu doğrultuda ben Mahkemenizden bir talep 
yapmak istiyorum. Bu talebi de burada okuyacağım ve yazılı olarak da size sunacağım.” 

Mahkeme Başkanı: “ Hayır şu anda talep almıyoruz, oturabilirsiniz. Sorunuzu sordunuz 
tamam. Buyurun oturun.” 

Sanık Bulut Ömer Mimiroğlu: “Peki” 
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Mahkeme Başkanı: “ Yani şu an talep zamanı değil, sorunuzu sordunuz sonra 
değerlendirmeye geçiyorsunuz.” 

Sanık Bulut Ömer Mimiroğlu: “Hayır değerlendirmeyeceğim.” 
Mahkeme Başkanı: “Burada 360 tane sanık var lütfen oturun, sonra talep zamanın da 

yaparsınız. Başka sorusu olan var mı? Buyurun. Şimdi muhakkak hepiniz bilgilisiniz, şey 
yapıyorsunuz ama bir soru 15 dakika değerlendirme, bitmez böyle bu. Herkes savunmasını 
yaptı. Sorunuzu sorun değerlendirmeyi Mahkemeye bırakın ya da yazılı olarak verin 
değerlendirmenizi ileride birer kez daha söz hakkınız olacak, o zaman yaparsınız. Buyurun 
Avukat Bey.” 

Sanık Erdinç Yıldız müdafii Av. Kemal Yener Saraçoğlu: “Sayın Başkanım müsaadenizle 
açıklığa kavuşması açısından doğrudan sanık tarafından açıklığa kavuşturulması açısından bir 
kısım sorular tevcih edeceğim. Sizin İstihbarat Şube İKK kısmındaki göreviniz nedir?” 

Sanık Erdinç Yıldız: “Ben İKK kısım astsubayı olarak atandım.” 
Sanık Erdinç Yıldız müdafii Av. Kemal Yener Saraçoğlu: “Mahiyeti nedir bu görevin?” 
Sanık Erdinç Yıldız: “İKK kısım amirliğinin idari yazışmalarını, idari faaliyetlerini 

yürütmek.” 
Sanık Erdinç Yıldız müdafii Av. Kemal Yener Saraçoğlu: “İstihbarat çalışmaları ile ilgili bir 

eğitiminiz veya istihbarat çalışmaları ile ilgili bir göreviniz var mı?” 
Sanık Erdinç Yıldız: “İstihbarat faaliyeti derken, yani birlik dışına çıkıp bir istihbarat 

faaliyeti yok o şekilde. Sadece yazışmalarını yapıyorum, alttan gelen evrakları yukarıya, 
yukarıdan gelen evrakları gereği için alt makama, yani idari işleri yürütüyorum.” 

Sanık Erdinç Yıldız müdafii Av. Kemal Yener Saraçoğlu: “Bu 6 Aralık 2010 tarihinde 
yapılan aramada, bu tarihten önceki balyoz 1 ve balyoz 2 yoktu tabi. Balyoz 1 dediğimiz 
iddianame kapsamında hakkında davası devam eden herhangi bir şahıs bu Donanma 
Komutanlığında görevli miydi?” 

Sanık Erdinç Yıldız: “Evet.” 
Sanık Erdinç Yıldız müdafii Av. Kemal Yener Saraçoğlu: “Kimdi bu şahıs?” 
Sanık Erdinç Yıldız: “Kurmay Başkanımız.” 
Sanık Erdinç Yıldız müdafii Av. Kemal Yener Saraçoğlu: “Sizin sicil amiriniz miydi?” 
Sanık Erdinç Yıldız: “Tabi sıralı sicil amirimiz.” 
Sanık Erdinç Yıldız müdafii Av. Kemal Yener Saraçoğlu: “Peki bu donanmada 6 Aralıkta 

yapılan aramayı ne zaman haberdar oldunuz?” 
Sanık Erdinç Yıldız: “Şöyle 6 Aralık günü yanılmıyorsam 15.30 civarıydı. Şube Müdürü 

Behçet Yarbay, Kemal Binbaşı yurtdışındaydı, ben yalnızdım odada, geldi şubeye bizim kısım 
amirliğine. Donanma Komutanlığına Savcı Fikret Seçen’in geleceği ve muhtemelen de arama 
yapılacağı, çünkü arama yapılıyor o dönemde sık sık 15 gün önce yanılmıyorsam karşı odada 
da arama yapılmıştı, harekat başkanlığında.” 

Mahkeme Başkanı: “ Bu konular sorulmuştu daha önce yan ilgili.” 
Sanık Erdinç Yıldız müdafii Av. Kemal Yener Saraçoğlu: “Efendim huzurdadır şu anda, 

huzurdadır.” 
Mahkeme Başkanı: “ Soner Polat savunması sırasında sorulmuştu. Aynı şeyleri 

biliyorduk, birkaç saat önceden biliyorduk demişlerdi.” 
Sanık Erdinç Yıldız müdafii Av. Kemal Yener Saraçoğlu: “bir fırsattır, huzurdadır. Bir iki 

hususu hemen kısa olarak şey yapıyoruz.” 
Mahkeme Başkanı: “ Evet.” 
Sanık Erdinç Yıldız müdafii Av. Kemal Yener Saraçoğlu: “Müsaade ederseniz Sayın 

Başkanım.” 
Sanık Erdinç Yıldız: “Yani yaklaşık 3 saat önceden haberimiz vardı 
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Sanık Erdinç Yıldız müdafii Av. Kemal Yener Saraçoğlu: “Peki, bu Behçet Yarbay’a bu 
bilgiyi kim vermiş, kimin verdiğini biliyor musunuz?” 

Sanık Erdinç Yıldız: “Kurmay Başkanı söylediğini söyledi.” 
Sanık Erdinç Yıldız müdafii Av. Kemal Yener Saraçoğlu: “Yani balyoz 1 davasından 

yargılanan sanık kurmay başkanınız öylemi Behçet Yarbay doğrudur peki.” 
Sanık Erdinç Yıldız: “Behçet yarbay o şekilde söylemiştir evet.” 
Sanık Erdinç Yıldız müdafii Av. Kemal Yener Saraçoğlu: “Bir konu daha var bu hard disk 

değişimi sırasında ayrıca bilgisayarların işletim sistemleri değiştirildi mi bir bilginiz var mı? Bu 
sadece hacim meselesi değildir, bir işletim sistemlerini değiştirirken hard diskler değiştirilebilir. 
Bununa ilgili bir bilginiz oldu mu?” 

Sanık Erdinç Yıldız: “Teknik bilgim olmadığı için bilmiyorum, ben sadece hard disklerin 
değiştirildiğini biliyorum.” 

Sanık Erdinç Yıldız müdafii Av. Kemal Yener Saraçoğlu: “Teknik bilginiz yok peki. Bu hard 
disklerden sizin Kemalettin Yakar da burada ifadesinde, sorgusunda beyan etti. Diğer kısım 
amirliklerinin de değiştirilen hard diskleri size mi teslim edildi?” 

Sanık Erdinç Yıldız: “Geçmiş dönemden kalan hard diskler olduğunu ben daha sonra 
duydum. O hard disklerin.” 

Sanık Erdinç Yıldız müdafii Av. Kemal Yener Saraçoğlu: “Neden sizin kısım amirliğinize 
teslim edildi bunların hepsi? Sizin kısım amirliğinizin görevi mi bunları.” 

Sanık Erdinç Yıldız: “Yani şöyle bizim kısım amirliği İKK Kısım Amirliği istihbarata karşı 
koyma. Neticede istihbarat ile ilgili bir çalışma olduğu için içerisinde ne olduğunu ben tabi 
bilmiyorum ama İKK Kısım Amirliğine teslim edilmiş yani istihbarata karşı koyma kısım amirliği 
olduğu için.” 

Sanık Erdinç Yıldız müdafii Av. Kemal Yener Saraçoğlu: “Güvenlik açısından sizin kısım 
amirliğiniz mi görevli yani?” 

Sanık Erdinç Yıldız: “Yani evet o şekilde olmuş evet.” 
Sanık Erdinç Yıldız müdafii Av. Kemal Yener Saraçoğlu: “Peki teşekkür ederim Sayın 

Başkanım.” 
Mahkeme Başkanı: “ Yalnız Ali Semih Çetin’di değil mi kurmay başkanı yanlış ifade ettim 

o dönemdeki.” 
Sanık Erdinç Yıldız: “Evet” 
Mahkeme Başkanı: “ Onun sırasında sorulmuştu. Tamam orada mikrofon var verelim.” 
Sanık Dursun Çiçek: “Dursun Çiçek.” 
Mahkeme Başkanı: “ Ya şimdi ben işaret ediyorum, siz fark etmez buyurun, Cemal 

Temizöz” 
Sanık Cemal Temizöz: “Erdinç Yıldız, bulunan hard disklerden daha önce kaç tane hard 

disk vardı, toplam kaç taneydi?” 
Sanık Erdinç Yıldız: “5 tane hard disk olduğunu.” 
Sanık Cemal Temizöz: “İmha edilen var mı?” 
Sanık Erdinç Yıldız: “Yok bildiğim kadarı ile imha edilen hard disk yoktu.” 
Sanık Cemal Temizöz: “Peki hard disk imha etme makinesi var mı?” 
Sanık Erdinç Yıldız: “Hard disk imha etme makinesi de yok. Yalnız şube müdüründen 

duyduğum kadarı ile hard diskler imha makinesi talep edilmiş, o aşamada işte imha aşaması 
yani o hard diskler imha edilecek imha aşaması bekleniyor. Hard disk imha makinesi bekleniyor 
daha doğrusu öyle söyleyeyim.” 

Sanık Cemal Temizöz: “MEBS Şubede hard disk imha etme makinesi var mı?” 
Sanık Erdinç Yıldız: “Yok.” 
Sanık Cemal Temizöz: “Kemalettin Yakar şubede hard diskleri imha etmeye çalıştı mı?” 
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Sanık Erdinç Yıldız: “Ben şahit olmadım.” 
Sanık Cemal Temizöz: “Peki döşemenin altına konulan malzemeler konulduktan sonra hiç 

açıldı mı veya açılmasına şahit oldun mu?” 
Sanık Erdinç Yıldız: “Döşemeler açıldı mı diyorsunuz?” 
Sanık Cemal Temizöz: “Evet döşeme.” 
Sanık Erdinç Yıldız: “Mesela ben şöyle hemen size ilave soruşturma kapsamında bir.” 
Sanık Cemal Temizöz: “Veya kim geldi de açtı?” 
Sanık Erdinç Yıldız: “Çeşitli çalışmalar yapılmış orada. Mesela burada Devlet Memuru 

İsmail Güngör’ün idari soruşturma kapsamında vermiş olduğu ifade var. İdari soruşturma 
kapsamındaki ifadesinde 23 Kasım 2010 tarihinde diyor işte Tv hattı çekmek üzere diyor, bakım 
onarım amirliği tarafından görevlendirildim diyor. Geldiğimde diyor 06.12.2010 tarihindeki diyor 
Başsavcılığında yapılan aramada ele geçirilen poşetleri görmüştüm diyor. Diğer daha sonra bu 
ifadelerden bazılarını diğer çalışmaların yapıldığını da duydum ben. Yani elektronik şey olsun 
hat çekimi olsun, o oda da birtakım çalışmalar yapılmış.” 

Sanık Cemal Temizöz: “Kim gelmiş çalışma yapmaya?” 
Sanık Erdinç Yıldız: “Bakım onarımda görevli bir personel yapmış.” 
Sanık Cemal Temizöz: “Biliyor musun?” 
Sanık Erdinç Yıldız: “Yok detayını bilmiyorum.” 
Sanık Cemal Temizöz: “Kimlerin gelip çalışma yaptığını biliyor musun? 
Sanık Erdinç Yıldız: “Ben sadece bu memurun ifadesinden çalışma yaptığını biliyorum. 

Diğer personelin bilmiyorum.” 
Sanık Cemal Temizöz: “Çalışma yapıldığı zaman orada değildin o zaman.” 
Sanık Erdinç Yıldız: “Hayır o oda benim görev yaptığım oda değil zaten.” 
Sanık Cemal Temizöz: “Peki hard disklerin kopyalanması sırasında, yani 80 giga baytlık 5 

nolu hard diskin 3 nolu hard diske kopyalanması sırasında bizzat senin yanında mı kopyalandı?” 
Sanık Erdinç Yıldız: “Evet ben nezaret ettim.” 
Sanık Cemal Temizöz: “Peki kopyalanırken yer değişikliği oldu mu?” 
Sanık Erdinç Yıldız: “Yer değişikliği derken, başka bir odaya götürülmek mi?” 
Sanık Cemal Temizöz: “Evet.” 
Sanık Erdinç Yıldız: “Hayır.” 
Sanık Cemal Temizöz: “Nerede kopyalandı?” 
Sanık Erdinç Yıldız: “Bilgi sistemleri odası denen bir yer var aşağıda orada yapıldı 

faaliyet.” 
Sanık Cemal Temizöz: “Sen başında durdun mu, yoksa kopyalanırken ayrıldın mı 

oradan?” 
Sanık Erdinç Yıldız: “Başında durdum.” 
Sanık Cemal Temizöz: “Sonuna kadar durdun mu?” 
Sanık Erdinç Yıldız: “Evet.” 
Sanık Cemal Temizöz: “Tamam.” 
Mahkeme Başkanı: “Peki buyurun.” 
Sanık Dursun Çiçek: “Şimdi hard disklerin ne zaman kopyalandığını bir daha tekrar eder 

misiniz, Temmuz?” 
Sanık Erdinç Yıldız: “Yani 29 Temmuz, 28 Temmuz’da bilgisayardan çıkartılmış.” 
Sanık Dursun Çiçek: “2009.” 
Sanık Erdinç Yıldız: “Evet o tarih.” 
Sanık Dursun Çiçek: “2009.” 
Sanık Erdinç Yıldız: “Yani ben Temmuz ayında olduğunu biliyorum da.” 
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Sanık Dursun Çiçek: “Peki 3 nolu hard disk ile 5 nolu hard diskteki kayıtların aynı 
olduğunu söylediniz.” 

Sanık Erdinç Yıldız: “Evet.” 
Sanık Dursun Çiçek: “Farklı olduğunu hangi aşamada öğrendiniz?” 
Sanık Erdinç Yıldız: “Farklı olduğunu.” 
Sanık Dursun Çiçek: “İddianameye konu dosyaların 5 nolu hard diskte olduğunu ne 

zaman öğrendiniz?” 
Sanık Erdinç Yıldız: “Bu idari soruşturma kapsamında gelip gidiyorlardı sürekli odaya 

bizim. Bir şeyler sorup tekrar gidiyorlardı. Bir şey de söylemiyorlardı bize ne olduğunu. Sorulan 
sorulardan farklı bir şey olduğunu anladık yani. Bilgimiz dışında bir şeyler var içerisinde diye. Bu 
idari soruşturma kapsamında biz de en sonunda artık sorduk, cevap verdiler böyle bir şey 
olduğunu.” 

Sanık Dursun Çiçek: “Peki bu 5 noludaki, 3 nolu da olmayan yani karargahta yapılan 
çalışmalara dahil olmayan dosyaların donanmadaki herhangi bir bilgisayar kullanılarak yüklenip 
yüklenmediği konusunda bir araştırma yapıldı mı, biliyor musunuz?” 

Sanık Erdinç Yıldız: “Yani Askeri Savcılık bu konuda bir soruşturma açmıştı ama 
bilmiyorum yani şu an ne aşamada durum ne yaptılar, ne ettiler.” 

Sanık Dursun Çiçek: “Peki kurmay başkanı, kurmay başkanı bu hard disklerde karargahın 
amiri olarak neler olup olmadığını biliyor mu? Bilmesi gereken bir makam mı?” 

Sanık Erdinç Yıldız: “Bilmez, yani bilemez yani. Herkesin bilgisayarında ne olduğunu 
bilemez tabi kurmay başkanı.” 

Sanık Dursun Çiçek: “Cumhuriyet Savcısı arama için geldiğinde birkaç deneme oldu mu? 
Yoksa direk bu torbaların üstündeki karoları mı açtırdı? Kaç deneme oldu?” 

Sanık Erdinç Yıldız: “Deneme ben görmedim olduğum tek tek evet.” 
Sanık Dursun Çiçek: “Birinci deneme de kaç metrekarelik bir alandı?” 
Sanık Erdinç Yıldız: “Oda büyüktü. Yani bilemiyorum kaç metrekare olduğunu ama yani 

bizim odamızın 4-5 katı belki daha fazla.” 
Sanık Dursun Çiçek: “Peki yaklaşık 1 yıldır bu konuyu düşünüyorsunuz. Şimdi 5 nolu hard 

diske 3’te olmayan dosyaların yüklenmesi konusunda bu dosyaların donanmada veya dışarı 
çıkarılarak 5 nolu hard diske yüklendiği konusunda ihtimale veya düşüncenize göre hangi 
olasılık daha yüksek?” 

Sanık Erdinç Yıldız: “Ben dışarı çıkartılıp yüklenilip tekrar konulduğunu düşünüyorum.” 
Sanık Dursun Çiçek: “Peki soruşturma kapsamında bu konuda şüphelendiğiniz kişiler var 

mı? Bunların isimlerini verdiniz mi?” 
Sanık Erdinç Yıldız: “Hayır.” 
Sanık Dursun Çiçek: “Teşekkür ederim.” 
Mahkeme Başkanı: “Buyurun Nevzat Bey.” 
Bir kısım sanıklar müdafii Av. Nevzat Güleşen: “Erdinç Bey ilk önce Ceza Muhakemesi 

Kanunundan bir kanun maddesi okuyacağım sonra sorumu soracağım size. Ceza Muhakemesi 
Kanununun 134. maddesinin 3. fıkrası bilgisayar ve bilgisayar kütüklerine el konurken el koyma 
esnasında yedekleme işlemi yapılmasını veya imaj alma işlemi yapılması gerektiğini söylüyor. 
Ancak dosyayı incelediğimiz zaman el koyma esnasında bu yedekleme veya imaj alma işleminin 
yapılmadığını görüyoruz. Neden el koyma esnasında yedekleme işlemi yapılmadı da bir ertesi 
gün öğleden sonra bu işlem yapıldı söyler misiniz?” 

Sanık Erdinç Yıldız: “Ya neden yapılmadığını bilmiyorum. Sonuçta o konuda ben yetkili 
değilim ama ertesi gün yapıldı, öğleden sonra Merkez Komutanlığında yapıldı onu biliyorum.” 

Bir kısım sanıklar müdafii Av. Nevzat Güleşen: “Peki bir sorum da şu. Gece boyunca bu 
dijital medyalar nerede kaldı?” 
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Sanık Erdinç Yıldız: “Yani Askeri Savcılıkta da olabilir, Merkez Komutanlığında da olabilir 
tam emin değilim.” 

Bir kısım sanıklar müdafii Av. Nevzat Güleşen: “Yani donanma, aramanın yapıldığı 
yerden dışarı çıkartıldı?” 

Sanık Erdinç Yıldız: “Dışarı çıkartıldı evet.” 
Bir kısım sanıklar müdafii Av. Nevzat Güleşen: “Bir sorumda şu.” 
Sanık Erdinç Yıldız: “Yani tutanakla bir memura teslim edildiği yanılmıyorsam onu 

bilmiyorum ama.” 
Bir kısım sanıklar müdafii Av. Nevzat Güleşen: “Anladım. Sayın Başkan bir sorum da şu 

olacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğünde, Kocaeli Emniyet Müdürlüğünde yapılan uygulamalarda 
özel bir tip delil torbası kullanılıyor bu aramalarda. Bunlar şeffaftır ve üzerlerinde de barkot 
vardır. Ancak arama tutanaklarını, el koyma tutanaklarını incelediğimiz zaman sizde bez torba 
kullanıldığını görüyoruz.” 

Sanık Erdinç Yıldız: “Evet bez torba kullanıldı.” 
Bir kısım sanıklar müdafii Av. Nevzat Güleşen: “Neden bez torba kullanıldı?” 
Sanık Erdinç Yıldız: “Yani bilmiyorum neden yanlarında onu getirmişlerdi.” 
Bir kısım sanıklar müdafii Av. Nevzat Güleşen: “Anladım teşekkür ederim.” 
Mahkeme Başkanı: “İçeri Emniyet girmedi. Emniyetten bahsedince içeri Emniyet girmedi. 

Merkez Komutanlığı Askeri Savcı ve esas tabi şeyin CMK 250 ile yetkili Cumhuriyet Savcısının.” 
Bir kısım sanıklar müdafii Av. Nevzat Güleşen: “Doğru Sayın Başkanım haklısınız.” 
Mahkeme Başkanı: “Denetimi altında yapıldı ama askeri savcı hazırladı. Arama tutanağı 

öyle.” 
Bir kısım sanıklar müdafii Av. Nevzat Güleşen: “Ama Emniyet gelirken torbalarını 

getirmesi gerekiyordu.” 
Mahkeme Başkanı: “Siz emniyetten bahsettiniz de. Tabi bunu arama yapan savcıya 

sormak lazım da.” 
Bir kısım sanıklar müdafii Av. Nevzat Güleşen: “Evet.” 
Mahkeme Başkanı: “Ama oraya giren sadece sivil 2 kişi var. O da Cumhuriyet Savcıları.” 
Bir kısım sanıklar müdafii Av. Nevzat Güleşen: “Ama gerekli hazırlığı yapmaları 

gerekiyordu, biliyorlardı bu konuda genelgeler var.” 
Mahkeme Başkanı: “İstanbul’un Cumhuriyet Savcıları. Başka sivil yok.” 
Bir kısım sanıklar müdafii Av. Nevzat Güleşen: “Ya aramanın nasıl yapılacağını.” 
Mahkeme Başkanı: “Tutanağa göre öyle anlaşılıyor.” 
Bir kısım sanıklar müdafii Av. Nevzat Güleşen: “Bez torba kullanılmış, mühür kullanılmış.” 
Mahkeme Başkanı: “Tutanağa göre orada bu işlerin askeri savcılığa devredildiği 

anlaşılıyor o konunun. Daha sonra da askeri savcılık ertesi gün.” 
Bir kısım sanıklar müdafii Av. Nevzat Güleşen: “Yani onların da, askeri savcılığının da bu 

işlemler esnasında bir kusuru gözüküyor. Bunları değerlendiriyoruz.” 
Mahkeme Başkanı: “Bilemiyorum o tabi ki sizin değerlendirmeniz. Evet buyurun.” 
Sanık Özden Örnek: “Sayın Başkanım siz demin arkadaş cevap veriyordu kestiniz ama o 

konuya devam etmek istiyorum ben. Semih Çetin ile ilgili yani haberin daha önce geldiğine dair 
donanmaya.” 

Mahkeme Başkanı: “Kesmedim devam etti soru. Bunlar soruldu uzatmayalım dedim ama 
Avukat Bey sordu.” 

Sanık Özden Örnek: “Ama esas bence çok önemli bir konu bu.” 
Mahkeme Başkanı: “Evet.” 
Sanık Özden Örnek: “Onun için müsaade ederseniz kendisine bu konu ile ilgili 2 tane 

basit soru soracağım. Saat kaçta öğrendik dediniz savcının geleceğini?” 
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Sanık Erdinç Yıldız: “15:30 civarında.” 
Sanık Özden Örnek: “Peki Kemalettin Yakar’ın bundan bilgisi var mıydı?” 
Sanık Erdinç Yıldız: “Kemalettin Binbaşı yurtdışındaydı.” 
Sanık Özden Örnek: “Doğru o dışarıdaydı. Cem Çağlar’ın var mıydı?” 
Sanık Erdinç Yıldız: “Cem Çağlar da.” 
Sanık Özden Örnek: “Nöbet için dışarıdaydı.” 
Sanık Erdinç Yıldız: “Nöbet için gelmişti saati tam hatırlamıyorum ama 5 civarı falan 

herhalde geldi.” 
Sanık Özden Örnek: “Peki kim vardı İstihbarat Başkanlığında?” 
Sanık Erdinç Yıldız: “İstihbarat Başkanlığında Güvenlik Kısım Amiri.” 
Sanık Özden Örnek: “Evet.” 
Sanık Erdinç Yıldız: “Şube Müdürü.” 
Sanık Özden Örnek: “Şube Müdürü.” 
Sanık Erdinç Yıldız: “İKK Kısımda ben vardım.” 
Sanık Özden Örnek: “Şube Müdürünün ismini söyler misiniz?” 
Sanık Erdinç Yıldız: “Behçet Altıntaş Yarbay.” 
Sanık Özden Örnek: “Peki onun haberi var mıydı 15:30’da?” 
Sanık Erdinç Yıldız: “Tabi o söyledi zaten.” 
Sanık Özden Örnek: “O söyledi ve o biliyor değil mi orada olduğunun malzemenin?” 
Sanık Erdinç Yıldız: “Tabi herkes biliyor yani.” 
Sanık Özden Örnek: “Peki arama kaçta yapıldı?” 
Sanık Erdinç Yıldız: “18:30’da.” 
Sanık Özden Örnek: “3 saat vaktiniz vardı yani değil mi?” 
Sanık Erdinç Yıldız: “3 saat vaktimiz vardır ve biz aramanın yapılmasını bekledik 

odamızda.” 
Sanık Özden Örnek: “Oldu peki teşekkür ederim.” 
Sanık Yasin Türker: “Donanma Komutanlığı tarafından yapılan idari soruşturma 

kapsamında alınan ifadelere göre o poşetlerin son 1 ay içerisinde çok yoğun bir hareketi var. En 
son 29 Ekim 2010 tarihinde onarım yapılan oda da yapılan kontrolde poşet olmadığı görülüyor. 
Kemalettin Yakar ifadesinde belirtti yurtdışında göreve gitmeden önce yani 5-6 Kasımdan 2 gün 
önce poşetleri oraya koyduğunu söylüyor. Erdinç Yıldız da idari tahkikat kapsamında verdiği 
ifadesinde poşetler konulduktan bir gün sonra orada yapılan bir kablolama esnasında poşetlerin 
orada olduğunu Cem Çağlar’ın öğrendiğini söylüyor. Bunu şube müdürüne rapor ettiğini 
söylüyor. En son 23 Kasım 2010 tarihinde tekrar orada yapılan bir onarım esnasında poşetler 
tekrar ortaya çıkıyor. Benim ilk sorum bu poşetler onarım esnasında yer kaplamaları 
söküldüğünde gece süresinde açıkta kalıyor muydu? Hatırlıyor musunuz?” 

Sanık Erdinç Yıldız: “Yani şöyle, baştan söyleyeyim. Yani Kemalettin Binbaşı oraya 
koyduktan sonra bir daha malzemeler gidip gelmedi.” 

Sanık Yasin Türker: “Hayır sorum şu. Kaplamalar söküldüğü zaman orada nöbet tutan 
kişiler herhangi bir vantuz olmadan veya o odaya girmeye yetkili kişiler poşetlere de oradan 
ulaşabiliyorlar mıydı?”  

Sanık Erdinç Yıldız: “Yani tek başına kalıyor kişi, orada nöbet tutuyor yani istese tabi ki 
yapar yani.” 

Sanık Yasin Türker: “Ama herhangi bir de yani gece açıksa kaplamalar ulaşabilir. Peki siz 
poşetleri koyarken dikkat ettiniz mi poşetler nasıl kapatılmıştı? Hatırlayabiliyor musunuz?” 

Sanık Erdinç Yıldız: “Normal kapatılmıştı.” 
Sanık Yasin Türker: “Normal bir yani böyle bantla mı veya iple mi?” 
Sanık Erdinç Yıldız: “Bantlıydı sanki öyle hatırlıyorum, bantlı.” 
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Sanık Yasin Türker: “Peki sizin odanız biraz önce söylediğiniz belirli kişilerin girmesine 
elverişli. İfadenizde de belirtiyorsunuz odanızda karteks var, kilitli dolaplar var.” 

Sanık Erdinç Yıldız: “Evet.” 
Sanık Yasin Türker: “Benzetmemi mazur görün herhalde hard disk şundan birazcık daha 

büyük boyutta.” 
Sanık Erdinç Yıldız: “Evet.” 
Sanık Yasin Türker: “Bir malzeme. Siz bunu emniyetli bir şekilde Kemalettin Binbaşıya 

teslim ettiğiniz zaman Kemalettin Binbaşı bunu bu kilitli dolaplarda muhafaza etseydi bu hard 
disklerin orada olduğunu bir kere hiç kimse bilmezdi. Bu 14 kişi de sizin kısımda bu tipte bir hard 
disk olduğunu bilmezdi. Doğru mu?”  

Sanık Erdinç Yıldız: “Yani odamızda kalsaydı evet.” 
Sanık Yasin Türker: “Evet şimdi iddianamede çünkü şöyle bir ifade var. Diyor ki; ele 

geçen suç eşyalarını Kemalettin Yakar ve suç arkadaşlarının kontrolü dahilinde muhafaza 
edildikleri bu yere bir başkasının girip çıkmasının mümkün olmadığı yine bir kısım tanık 
anlatımlarıyla doğrulandığı üzere bu malzemenin çıkmadığı anlaşılmıştır. Yani Kemalettin Yakar 
isteseydi çok daha güvenli olarak bu hard diskleri koyardı karteksine hatta bir tanede kilitli 
kasanız var. O kilitli kasaya koyardı, sadece bunun arada olduğunu siz bilirdiniz bir de 
Kemalettin Yakar bilirdi. Başka kimsenin de haberi olmazdı. Yani poşette falan başkalarının 
ulaşabileceği şekilde de olmazdı.”  

Sanık Erdinç Yıldız: “Evet.” 
Sanık Yasin Türker: “Yani bu iddianamedeki ifade gerçek durumla çelişmekte. Tabi siz 

biraz önceki ifadenizde hard diskler çıktıktan sonra Kemalettin Yakar’a teslim ettiğinizi 
söylediniz.” 

Sanık Erdinç Yıldız: “Evet.” 
Sanık Yasin Türker: “Peki Kemalettin Yakar’ın kendisi herhalde şuanda duruşmada değil. 

Belki olsaydı ona sormak gerekecekti Başkanım ama ne zaman o poşetin içine fiziki olarak 
koyduğunu biliyor musunuz? Yani hiç odasında mı durdu, belli bir zaman sonra karar verdide mi 
poşetin içine attı?” 

Sanık Erdinç Yıldız: “Yani göreve gitmeden önceydi Kasım ayı başında. Bütün 
malzemelerle beraber onlarında oraya konulduğunu biliyorum.” 

Sanık Yasin Türker: “Ben ama şunu soruyorum. Hard diskler ayrı bir yerde fiziki olarak 
durabilir bu ayrıdır. Poşetin içinde olduğu zaman o poşetin içerisinde olup olmadığını 
bilemezsiniz o poşetin eğer içini açıp kontrol etmediyseniz. Yani oraya malzemeyi koyan bilir, bir 
de poşeti açan bilir.”  

Sanık Erdinç Yıldız: “Evet tabi.” 
Sanık Yasin Türker: “Ne zaman Kemalettin Yakar oraya koyduğunu biliyor musunuz?” 
Sanık Erdinç Yıldız: “Hayır yani.” 
Sanık Yasin Türker: “Siz teslim ettikten sonra.” 
Sanık Erdinç Yıldız: “Ben teslim ettikten sonra malzemeler bir kere daha gitti geldi. Onun 

zaten.” 
Sanık Yasin Türker: “Ama poşetin içine mi gidip geldi?” 
Mahkeme Başkanı: “En son masasının üzerinde gördüğünü söylüyor.” 
Sanık Erdinç Yıldız: “En son masasının üzerinde gördüğümü.” 
Sanık Yasin Türker: “Masasının üzerindeydi yani, şeyde Kasım ayında.” 
Sanık Erdinç Yıldız: “Tüm malzemeleri koyacağını söyledi bana.” 
Sanık Yasin Türker: “Hard disklerde oradaydı o sırada.” 
Sanık Erdinç Yıldız: “Tabi yani onlarda gitti o zaman oraya.” 
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Sanık Yasin Türker: “Şimdi bu Donanmada yapılan idari tahkikat esnasında şube 
müdürünün ifadesi var biraz önce de belirtildiği gibi. O esnada Deniz Kuvvetleri soruda da 
cevaplandı. Hard disklerin imhası için bir makine alma aşamasında bu işten sorumlu EKM 
Komutanlığına gelme aşamasında ve şube müdürü Ankara ile yaptığı görüşmede bu makinelerin 
alınmak üzere olduğunu öğreniyor ve ifadesinde de bizim dosyamızdaki ifadesinde de var. 
Makineler geldiği zaman imha edeceğini söylüyor. Bu dava konusu e-maile baktığımız zaman da 
e-mailde şöyle bir ifade var. İstihbarat Şube Müdürlüğünün zemininde ve duvarlarında bulunan 
gizli bölmelerin bulunması halinde bahsettiğim materyallere ulaşacağınıza düşünüyorum. Ancak 
bu ekip bahsettiğim bu materyalleri yakın zamanda imha etmeyi düşünmektedir. Bundan dolayı 
verdiğim bilgilerin acil olarak sivil savcıya, yani bu işi organize eden bu hard diske bu dava 
konusu dijitalleri yükleyen kişi veya kişiler bir süre sonra Kemalettin Yakar görevden gelince ve 
makineler alınınca imha edildiğini bildiği için bu dava konusu e-mail ile durumu artık kolluk 
kuvvetine veya savcılığa iletiyor. Aynı zamanda bizim dava dosyamızda mevcut değil Başkanım 
ama mahkeme kararı saat 15:00’da imzalanmış. Oraya el yazısı ile 15:00 olarak yazılmış. Sayın 
Semih Çetin’in ifadesi aynen şu şekilde. 4-5 saat önce ben bu olaydan haberdar oldum diyor. 
Şeyden, aramadan arama saat 18:30’da yanlış hatırlamıyorsam başlıyor.” 

Sanık Erdinç Yıldız: “Evet evet.” 
Sanık Yasin Türker: “Biz eğer 4 saat alırsak 14:30 olur. 5 saat olarak alırsak 13:30 olur. 

Yani belki de Sayın Savcımız, Hakimimiz kararı imzalamadan önce kurmay başkanına arama ile 
ilgili bilgi vermiş. Bu çelişkiyi de bilginize sunuyorum.” 

Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Başkanım bir sorum vardı.” 
Mahkeme Başkanı: “Peki buyurun.” 
Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Kullanmış olduğunuz bilgisayarda şahsi veri girme imkanı 

var mıydı? Bilgisayarda herhangi bir şifre var mıydı ya da dışarıdan getirmiş olduğunuz bir disket 
ya da bir flash bellek veyahut da disk ile getirdiğiniz bir veriyi o bilgisayara kayıt edebilme 
imkanınız var mıydı? Çıktısını alabilme imkanınız var mıydı?” 

Sanık Erdinç Yıldız: “Evet vardı.” 
Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Bilgisayarın sistem saatini değiştirebilme yetkiniz veyahut 

da değiştirilebiliyor muydu, kolay mıydı? Herhangi bir şifre adminastör şifresi soruyor muydu?” 
Salonda söz almadan konuşanlar oldu, anlaşılamadı. 
Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Bir saniye. Kendisi cevap versin yorum yapmayalım.” 
Sanık Erdinç Yıldız: “Bilmiyorum yani ama değiştirilir. İstedikten sonra değiştirilir herhalde 

bilmiyorum.” 
Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Siz mesela kendiniz herhangi bir yani atıyorum internetten 

evde gördüğünüz bir şeyi kayıt ettiniz. Dediniz ki; bunun çıktısını almak istiyorum. O bilgisayara 
takıp dışarıdan getirmiş olduğunuz herhangi bir harici bellek ile taşınabilir bir disk ile öyle bir çıktı 
almanız oldu mu?” 

Sanık Erdinç Yıldız: “Çıktı almam olmuştur ama son zamanlarda zaten harici bellek 
getirmek yasaktı. O tip şeyler getirmek yasaktı ama daha eski zamanlarda olmuştur herhalde.” 

Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Son zamanlardan dediğiniz kastınız ne hangi tarih?” 
Sanık Erdinç Yıldız: “Güvenlik önlemleri kapsamında harici bellek (birkaç kelime 

anlaşılamadı).” 
Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Bir zaman verebilme imkanınız var mı bu konuda, yıl?” 
Sanık Erdinç Yıldız: “Ben hatırlamıyorum. Son birkaç yılda yasaktı yani.” 
Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Tamam. Son bir sorum. Şimdi en son işte Başkan Bey de 

okudu. Kafeteryadan geldiğinizde Kemalettin Yakar’ın işte vantuzla zemini açtığını hatta bizzat 
taşıdığını yani kısacası o zemin altından çıktığı iddia edilen torbalar ve içerisindeki neler varsa 
en son onu Kemalettin Yakar mı oraya koydu? Sizin herhangi bir müdahaleniz oldu mu?” 
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Sanık Erdinç Yıldız: “Benden yardım istemişti. Ben kafeteryaya çıktım.” 
 Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Evet.” 
 Sanık Erdinç Yıldız: “Geldiğimde ifademde belirttiğim gibi yapmıştı kendisi.” 
 Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Hayır daha öncesinde siz başka odalardan başka bir 
astsubayla yardımlaşarak onu getirip götürdünüz onu anladım.” 
 Sanık Erdinç Yıldız: “İlk çıktığında.” 
    Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Ama en son zemine Kemalettin Yakar kendisi mi koydu?” 
 Sanık Erdinç Yıldız: “Evet evet.” 
 Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Sizin yardımınız olmadı.” 
 Sanık Erdinç Yıldız: “Kendisi halletti zaten. Bana gerek kalmadığını söyledi. Kendi zaten 
söyledi kendisi de.” 
 Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Tamam. Oraya konulduktan sonra yeniden o poşetlerin bir 
kez daha çıkarıldığına şahit oldunuz mu dışarı veya dışarıda olduğunu gördünüz mü?” 
 Sanık Erdinç Yıldız: “Hayır.” 
 Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Tamam Başkanım.” 
 Mahkeme Başkanı: “Buyurun.” 
 Sanık Abdullah Can Erenoğlu: “Peki sizden yardım istediğinde niye kafeteryaya çıktınız 
da hemen yardım etmeye gitmediniz?” 
 Sanık Erdinç Yıldız: “Şöyle ben yemeğe çıkıyordum zaten baştan. Bana yemeğe gitme 
işimiz var dedi. Ben odada bekledim. Bir emir vermeyince kafeteryaya çıktım.” 
 Sanık Abdullah Can Erenoğlu: “Yani o yardım istedi ve siz kafeteryaya çıktınız. Daha 
sonra.” 
 Sanık Erdinç Yıldız: “Evet kafeteryadan geldiğimde kendisi ben hallettim dedi sen yemeğe 
gidebilirsin dedi.” 
 Sanık Abdullah Can Erenoğlu: “Anında niye yardım etmeye gitmediniz. Yani yardım istedi 
ve siz kafeteryaya gidiyorsunuz. Niye yardım etmeye önce gitmiyorsunuz da amiriniz, 
kafeteryaya gidiyorsunuz. Bunu bir açıklığa kavuşturalım.” 
 Mahkeme Başkanı: “Orada açıkladı.” 
 Sanık Erdinç Yıldız: “Hayır şöyle, ben odada oturuyorum. Oturduk beraber bana ne 
dedim, bir evrak falan mı yazılacak dedim. Bekle demişti. Yok dedi ben malzemeleri taşıyacağım 
dedi, yan tarafa dedi. Taşımama yardım et dedi. Ben bekledim. Herhangi bir şey olmayınca 
yukarı kafeteryaya çıkıyorum dedim. Tamam sen çık dedi bana. İndiğimde de ben hallet gerek 
yok dedi. Sen çıkabilirsin istersen dedi.” 
 Sanık Abdullah Can Erenoğlu:“Peki bu 6 Aralık 2010 tarihinde yapılan aramada ele 
geçirildiği iddia edilen tüm bu sahte dijital verileri hiç daha önce bu bilgisayarda gördünüz mü?” 
 Sanık Erdinç Yıldız: “Kesinlikle.” 
  Sanık Abdullah Can Erenoğlu: “Bu hard disk takılıyken, 5 numaralı olarak isimlendirilen 
hard disk takılıyken bu banka dekontunun da sizin 2008 Ağustos tarihli banka dekontunun da 
olduğu bilgisayarda hiç bunları daha önce hiçbir şekilde gördünüz mü? Bu dosyaları açıp dosya 
klasörlerinin hepsini görüyorsunuz çünkü açtığınız zaman.” 
 Sanık Erdinç Yıldız: “Tabi görüyorum.” 
 Sanık Abdullah Can Erenoğlu: “Bu dosyalarda bu sahte dijital verileri gördünüz mü, 
görmediniz mi?” 
 Sanık Erdinç Yıldız: “Kesinlikle görmedin. Konuşulduğuna dahi şahit olmadım.” 
 Sanık Abdullah Can Erenoğlu: “Peki teşekkür ederim.” 
 Salonda söz almadan konuşanlar oldu, anlaşılamadı. 
 Mahkeme Başkanı: “Sordunuz ne vardı eksik olan.” 
 Sanık Yasin Türker: “Üye Hakimimiz bir şey söyledi onunla ilgili bilgi.” 
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 Mahkeme Başkanı: “Evet.” 
 Sanık Yasin Türker: “İdari soruşturma raporunda Hakim Bey Devlet Memuru İsmail 
Güngör’ün ifadesinde kendisi 23 Kasım 2010 tarihinde görevlendirme nedeniyle elektrik ve 
televizyon hattı çekmek üzere Donanma Karargahında geldiğinde vakumlu alet yardımıyla 
kaldırdığımda 6 Aralık 2010 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan aramada ele 
geçirilen poşetleri gördüm diyor. Yani 23 Kasımda tekrar bu poşetler ortaya çıkıyor.” 
 Mahkeme Başkanı: “Peki buyurun.” 
 Sanık Bülent Akalın: “Sadece soru olarak değil aydınlanması için bir şey söylemek 
istiyorum. Biraz önce sorulan soruda, Sayın Yargıcımızın sorduğu soruda en son taşınabilir, 
kaydedilebilir bellek veya CD veya DVD getirilmesi veya götürülmesi veya kullanılması bununla 
ilgili en son zaten Deniz Kuvvetleri Komutanlığına sorulduğunda o da aynı şeyi söyleyecektir. 
2009 yılından itibaren yasaklandı ve bununla ilgili taşınabilir herhangi bir şey içeriye sokulamadı 
ve Deniz Kuvvetleri alt ana astları bilmiyorum ama Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ince işlemci 
tinclayt dediğimiz ince işlemcilere geçti. Ana astları bilmiyorum tabi ki. Yani taşınabilir, 
yüklenebilir, kaydedilebilir herhangi bir şeyin oluşumu 2009 yılından sonra verilen emirle 
getirilemez der. Getirilebilir miydi? Getirilemezdi. Çünkü onunla ilgili kayıt özelliği veya USB 
kullanma özelliği olan her şey sökülmüştü zaten. Yani getirseniz de hiç bir şey yapamazdınız.” 
 Mahkeme Başkanı: “Dıştan müdahale mümkün değil cihazlara o 2009’dan itibaren Deniz 
Kuvvetlerinde.” 
 Sanık Bülent Akalın: “Yani içerde mümkün değil ama dışarısını bilmiyorum.” 
 Mahkeme Başkanı: “Peki.” 
 Sanık Sinan Ertuğrul: “Biraz önce 2. Kıdemli Hakimimiz bir sorusu vardı bu bilgisayarla 
ilgili. İlk sorum şu bu bilgisayarla ilgili. Bu bilgisayar müstakil bir bilgisayar mıydı, yoksa sizin 
içinizdeki yerel alan ağının bir parçası mıydı?” 
 Sanık Erdinç Yıldız: “O 5 numaralı hard diskin çıktığı bilgisayar Kemalettin Binbaşı ile 
benim ortak kullandığım.” 
 Mahkeme Başkanı: “Ses geliyor devam edin.” 
 Sanık Erdinç Yıldız: “Yani kendisi de açıp şifresini kendisi de kullanıyordu, ben de 
kullanıyordum ve aynı zamanda ikimizin arasında bir ağ vardı. O benim bilgisayarıma 
ulaşabiliyordu bu ağ ile. Yazışmalar yine o bilgisayar üzerinden yapılıyordu. Müstakil 
bilgisayarda.” 
 Sanık Sinan Ertuğrul: “Evet bu bilgisayarda sizin veya Kemalettin Binbaşının admin 
yetkisi var mıydı?” 
 Sanık Erdinç Yıldız: “Hayır yoktu yani.” 
 Sanık Sinan Ertuğrul: “Peki Hakim Bey’e cevap verirken olabilir dediniz. Admin yetkisi 
olmayan birisi nasıl girip bilgisayarın tarihini değiştirecek veya tanışabilir bir diski, hard diski 
vesaireyi oraya monte edebilecek ve onun bilgisayar tarafından kabul edilip veri akışının 
sağlanmasını sağlayacak. Bunu cevaplayabilir misiniz?” 
 Sanık Erdinç Yıldız: “Ben yapılabilir ya da yapılamaz bilemiyorum. Belki bilgisayar bilgisi 
çok iyi olan bir kişi yapabilir demek istedim.” 
 Sanık Sinan Ertuğrul: “Evet Ben Deniz Kuvvetleri Eski MEBS Başkanıyım böyle bir şey 
teknik olarak imkansız. Yapacak birisi varsa da herhalde yeni bir sistem geliştirmiş olması 
gerekir. Deniz Kuvvetlerinde eğer ihmal yoksa hiçbir yerde admin yetkisi kullanıcı şahısa 
verilmez. Verilirse de emirlere itaatsizliktir ve askeri mahkemelik suçtur. Bilginiz için söylüyorum 
teşekkürler.” 
 Mahkeme Başkanı: “Peki savunmanız tamamlandı. Yarın Mehmet Cem Çağlar da gelirse 
bu konuyla ilgili onun da savunmasını alırız. Yine ona da soru sormak isteyen olursa konu biraz 
daha aydınlanmış olur. Şimdi Avukat Bey bir kişinin dinlenmesini istiyordu onu da dinleyelim 
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bitirelim duruşmayı. Çünkü yine dışarıda kar yağıyor. Buzlanma başlamadan herkes gideceği 
yere gitsin. İsminiz neydi?” 
 Sanık Erdoğan Koçoğlu: “Erdoğan Koçoğlu.” 
 Mahkeme Başkanı: “Tüm duruşmalarda burada mıydınız?” 
 Sanık Erdoğan Koçoğlu: “Evet.” 
 Mahkeme Başkanı:“Hakların hatırlatılmasında buradaydınız. İddianameyi dinlediniz.” 
 Sanık Erdoğan Koçoğlu: “Evet.” 
 Mahkeme Başkanı: “Buyurun.” 
 Sanık Erdoğan Koçoğlu: “Sayın Mahkeme Heyeti herkesi saygı ile selamlıyorum. Ne 
maksatla ve kim tarafından hazırlandığını bilmediğim listelerde bilgim ve rızam dışında adımı 
kullanan komplocuların amacına hizmet ederek huzura getirilmekten büyük bir hicap ve üzüntü 
duymaktayım.” 
 Mahkeme Başkanı: “Biraz sessizlik sessizlik lütfen.” 
 Sanık Erdoğan Koçoğlu: “Daha 1 ay öncesine kadar terörle mücadelede 2011 yılının en 
başarılı iç güvenlik taburunun komutanı olarak göğsümü kabartarak dolaşırken şuan sanık 
sıfatıyla karşınızda bulunmanın arasındaki uçurumu kapatacak kelimeleri bulmakta 
zorlanıyorum. İddianamede adına balyoz harekat palını denilen birtakım dijital veri yığınlarında 
görevlendirmeye yetkili personel olarak belirlendiğim, tevdi edilen bu görevi kabul ettiğim, bu 
görev kapsamında personel görevlendirmesinde bulunduğum ve bunların sonuçlarını 1. Ordu 
Komutanlığına ulaştırdığım kanaatine varılmıştır. Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiği 
kesilecek personelden haberdar olduğum da iddia edilmektedir. Öncelikle şunu belirtmek isterim 
ki bu iddiaları kesinlikle kabul etmiyor ve şiddetle reddediyorum. Benden önce savunmalarını 
yapan aynı durumdaki diğer sanıkların ifadelerine tamamen katılıyorum. Kanıttan çok kanaate 
dayanan bu suçlamalara karış da kendimi nasıl savunacağımı bilmiyorum. Silahlı kuvvetler 
düşmanı hainler benim adımı alıyor ve birkaç listede kullanıyor. Buradan hareketle benim bu 
listenin gereğini yaptığım iddia ediliyor. Bu listelerde yapılması istenilen görevleri bana tebliğ 
eden olmadı. Ben bu görevleri tebellüğ etmedim. Bu görevleri kabul ettiğimi bilen, gören, duyan, 
hisseden yok. Ne bir belge, ne bir kanıt, ne bir tutanak ne de bir dijital veri hiçbir şey yok. Hal 
böyle olunca İddia Makamının bu kanaate varmasını anlamsız ve mesnetsiz buluyorum. Adımın 
geçtiği listelerin altında isimleri bulunan kişileri hiç tanımam ve askeri lise yıları da dahil olmak 
üzere 30 senelik üniformalı hayatımda onlarla hiç çalışmadım. Eminim ki onlar da beni tanımaz. 
Ayrıca o dönemde söz konusu dijital verilerde beraber yer aldığımız kişilerden de yalnızca ikisini 
harp okulunda aynı yıllarda okuduğumuz için tanırım. Söz konusu plan seminerinin icra tarihi 05-
07 Mart 2003’tür. Bu seminerin hazırlıklarının yapıldığı tarih ise Aralık 2002. Ekim 2002’de 
başlayan ve yoğun bir eğitim müfredatı olan Kara Harp Akademisinde tabiri caizse gece gündüz 
ders çalışmaktan aileme bile vakit ayıramazken nasıl olur da hiç tanımadığım bu kişilerle 2-3 ay 
gibi kısa bir sürede bir güven ilişkisi kurar, fikir birliğine varır, aynı gurupta yer alır ve toplumda 
infial yaratacak böyle bir eylem planlamasına katılırım. Bunun izahı mümkün müdür? 
Suçlanmama neden olan ve hazırladığımız iddia edilen diğer bir liste hassas tesislerde 
görevlendirilecek personel listesidir. İddia edildiği gibi eğer ben görevlendirmede yetkili personel 
isem neden daha az önemi hassas tesislerinin korunmasında kendime görev vereyim. Ben böyle 
bir görevlendirme yapmadım, böyle bir liste hazırlamadım. İddianamede üzerime atılı diğer bir 
suç ise Harp Akademilerinde silahlı kuvvetlerden ilişiği kesilecek personelden haberdar olduğum 
şeklindedir. Gerek iddianame, gerek polis tespit tutanakları ve gerekse 6 DVD’lik ek klasörleri 
incelediğimde söz konusu liste ve haberdar olmam arasındaki bağlantıyı bir türlü kuramadım. 
Neye göre bu listeden haberdar olduğumun iddia edildiğini de anlayamadım. Ben böyle bir 
listeden haberdar değilim. Sonuç olarak aldığım aile terbiyesi, taşıdığım vatan ve millet sevgisi 
ve içtiğim anda ağlı kalarak hayatımın hiçbir döneminde kanundışı bir emir almadım veya 
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vermedim. Herhangi bir yasadışı teşebbüs, yapılanma ya da eylemin içinde veya yanında bilerek 
ya da bilmeyerek, doğrudan ya da dolaylı olarak yer almadım. Bundan sonra da yer almam 
mümkün değildir. Cezaların şahsiliği ilkesi gereğince beni bu hayal ürünü listelere dahil eden 
hainlerin fiilinden sorumlu tutulamayacağımı, aksine bana ve benim gibi burada bulunan diğer 
komutan ve silah arkadaşlarıma bu iftirayı atanların tespit edilip Yüce Yargı huzuruna 
çıkarılmaları ile adaletin tesis edilebileceğine inancımı belirtir, beraatimi arz ve talep ederim. 
Savunmamı yazılı olarak da Mahkemenize sunuyorum.” 
 Mahkeme Başkanı: “Yazılı savunmanızı alalım. Sizinle ilgili evrakın olduğu klasör geliyor. 
Bu arada avukatınız da savunmaya ilave edeceği bir husus varsa belirtsin. Buyurun Avukat 
Bey.” 
 Sanık Erdoğan Koçoğlu müdafii Av. Muzaffer Değirmenci: “Sayın Başkan öncelikle 
müvekkilin beyanlarına aynen katılıyorum. Ekleriyle birlikte binlerce sayfadan oluşan 
iddianamede müvekkile isnat edilen suçun delili yarım sayfadır. Hatta bu yarım sayfalık 
belgelerde delil olarak gösterilen kısım müvekkilin ad, soyad ve görevinin yazılı olduğu bir 
satırlık yazıdan ibarettir. İddianamede müvekkile iki suç isnat edilmektedir. Biricisi sözde balyoz 
güvenlik harekat planı kapsamında Harp Akademilerinde görevlendirmede yetkili personel olarak 
tayin edilen ve bu görevi kabul eden 25 kişilik, 25 kişiden birisi olduğu iddiasıdır. Müvekkilin leh 
ve aleyhine delil toplamakla görevli olana İddia Makamının isnat edilen görevi müvekkilin kabul 
ettiğine dair böylesi kesin ve mutlak bir sonuca nasıl ve hangi delillerle vardığını anlamak 
mümkün değildir. CMK 217/2. maddesine göre hukuka uygun şekilde elde edilmeyen delillerin 
delil vasfına haiz olmadığını hüküm altına almıştır. Yargılamanın tüm unsurları yasanın bu açık 
hükmüne uygun davranmak zorundadır. İddianamedeki gibi aksi bir davranış açıkça hukuk 
ihlalidir. Müvekkile isnat edilen 2. suç ise sözde balyoz güvenlik harekat planı kapsamında 
görevlendirilen müvekkilin bu görev kapmasında Harp Akademilerinde özel operasyon, 
sorgulama ve toplama timleriyle hassas tesislerde ve özel görevlerde yer alacak personel 
listesinin teşkilinde görev aldığı iddiasıdır. İddianame ekindeki bütün belgeler gibi bu belgelerin 
de aslının bulunmaması, altında herhangi bir imzanın olmaması, kim tarafından hangi amaçla 
yazıldığının bilinmemesi, müvekkile emir ya da başka bir şekilde tebliğ edilmemiş olması 
sebebiyle müvekkil açısından hukuki bağlayıcılığı, sorumluluğu ve geçerliliği yoktur. Söz konusu 
belgelerin gerçek olup olmadığı ve doğruluğu Yargılama Makamları ve bilirkişiler dahil herkesçe 
şüphelidir.  Ceza hukukunun en genel ve temel ilkesine göre şüpheden sanık yararlanır. Yani bir 
belgenin doğruluğu ve gerçekliği ispat edilemiyor ve şüpheliyse bu belgenin sanık lehine 
değerlendirilmesi gerekir. Bu geçersiz belgelere dayanarak ceza verilmesi mümkün değildir. Zira 
somut olayda suçun işlendiği konusunda değil, suçun işlenmediği konusunda kuvvetli şüphe 
vardır. Hiçbir somut, kesin ve inandırıcı delile dayanmayan suçlamaların tarafımızdan kabulü 
mümkün değildir. İddianame ile müvekkile isnat edilen suçlamaların hukuki dayanaktan yoksun, 
haksız ve gerçekdışı olması sebebiyle tarafımızdan kabulü mümkün değildir Başkanım.” 
 Mahkeme Başkanı: “Peki yazılı savunmanız da alındı. Nüfus kaydınızı okuyorum. 
Erdoğan Koçoğlu. Hakkı oğlu, Atike’den olma 18.03.1968 Ankara doğumlu. Yozgat ili, Sorgun 
ilçesi, Dişli nüfusuna kayıtlı. Size mi ait?” 
 Sanık Erdoğan Koçoğlu: “Doğrudur.” 
 Mahkeme Başkanı: “Sabıkanız yok. Soruşturma kapsamında Bayburt Cumhuriyet 
Başsavcılığınca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine alınan 20.12.2010 tarihli 
ifadeniz var. Bu ifadeniz doğru mu? “ 
 Sanık Erdoğan Koçoğlu: “Doğru.” 
 Mahkeme Başkanı: “Kabul ediyorsunuz. Peki sanığa soru sormak isteyen var mı? Yok. 
Sorgunuz tamamlanmıştır. Kar yağışının devam ettiği söyleniyor. O nedenle duruşmayı, şu 
belgeleri okuyup kapatalım. Refik Ali Uçarcı önümüzdeki pazartesi için mazeret dilekçesi vermiş. 
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Av. Nevzat Güleş’in UYAP üzerinden gönderdiği müvekkili Ahmet Dikmen’in yurtdışında 
bulunduğu tarihlerle ilgili talep dilekçesi var. Nevzat Bey dışarı mı çıktı? O UYAP üzerinden 
gönderdiğim birtakım itiraz dilekçeleri ulaşmamış demişti. Onun sebebini de bugün anladık. 
Bizim katibimiz ameliyat olmuştu. Onun tabi onun UYAP’ı açılmayınca ona düşmüş. Bugün 
hepsinin çıktısı alındı. Gerekli işlemleri yapılıyor. Av. Zafer İşeri’nin mazeret dilekçesi var, Av. 
Haluk Pekşen’in mazeret dilekçesi, sanık Binali Aydoğdu’nun mazeret dilekçesi, Emin 
Küçükkılıç’ın 5 gün raporlu olduğuna dair belgeler, Doğan Temel’in 5 gün raporlu olduğuna dair 
belgeler, Çetin Doğan’ın 10 gün, duruşmaya geldiniz Çetin Doğan raporluymuşsunuz.” 
 Sanık Çetin Doğan: “Kendimi iyi hissediyordum. “ 
 Mahkeme Başkanı: “İyi hissettiniz geldiniz peki. Bunlar Mahkememize ulaştı. Duruşmayı 
03.02.2012 günü saat 09:30’a bırakıyoruz. Bugünkü işlemler tamamlanmıştır.” 02.02.2012 
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