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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 Adem Ceylan da hazır olduğu halde 
CMK’nın 147/1-h ve 219/1 maddeleri gereğince sesli ve görüntülü kayıt yapılmak suretiyle 
03.02.2012 günü saat 09:44 itibari ile açıldı. Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş hazır. 

Mahkeme Başkanı: “Tutuklu sanıklardan Muharrem Nuri Alacalı, Hasan Basri Aslan, 
Erdinç Atik, Ali Aydın, Ergün Balaban, Abdurrahman Başbuğ, Mustafa Haluk Baybaş, Servet 
Bilgin, Yaşar Barbaros Büyüksağnak, Levent Çehreli, Hakan İsmail Çelikcan, Ali Semih Çetin, 
Hüseyin Çınar, Mehmet Ferhat Çolpan, Ahmet Necdet Doluel, Nadir Hakan Eraydın, Celal 
Kerem Eren, Levent Erkek, Ayhan Gedik, Burhan Göğce, Taner Gül, Nuri Selçuk Güneri, Behçet 
Alper Güney, Ramazan Cem Gürdeniz, Mustafa Erdal Hamzaoğulları, Nurettin Işık, Mehmet 
Fatih İlgar, Ercan İrençin, Dursun Tolga Kaplama, Zafer Karataş, Barbaros Kasar, Yusuf Kelleli, 
Kıvanç Kırmacı, Erhan Kuraner, Doğan Fatih Küçük, İlkay Nerat, Hasan Nurgören, Mustafa 
Önsel, Mehmet Örgen, Mustafa Korkut Özarslan, İkrami Özturan, Soner Polat, Hüseyin 
Polatsoy, Kadir Sağdıç, Bora Serdar, Aydın Sezenoğlu, Mehmet Alper Şengezer, İsmail Taylan, 
Sinan Topuz, Ali Türkşen, Ertuğrul Uçar, Ahmet Zeki Üçok, Murat Ünlü, Ayhan Üstbaş, Fatih 
Uluç Yeğin, Fahri Can Yıldırım, Sırrı Yılmaz, Mustafa Yuvanç, Taylan Çakır, Turgay Erdağ, Fatih 
Altun, Yalçın Ergül, Gökhan Gökay, Hanifi Yıldırım, Şafak Yürekli, Ender Güngör, Nedim Ulusan, 
Gürbüz Kaya, Mehmet Cem Çağlar, Hakan Akkoç, Murat Ataç, Bilgin Balanlı, Ahmet Sinan 
Ertuğrul, Levent Görgeç, Ali Sadi Ünsal, Ahmet Tuncer, Murat Saka, Mustafa Erhan Pamuk, 
Murat Özçelik, Ümit Metin, Cengiz Köylü, Beyazıt Karataş, Mehmet Erkorkmaz, Ahmet Hacıoğlu, 
Mustafa Koç, Derya Ön, Erhan Şensoy, Gürsel Çaypınar, Derya Günergin, Davut İsmet Çınkı, 
Levent Kerim Uça, Berker Emre Tok, Önder Çelebi, Hasan Özyurt, Levent Ersöz, Emin 
Küçükkılıç, Ahmet Küçükşahin, Suat Aytın, Doğan Temel, Lütfi Sancar, Namık Koç ve Süha 
Tanyeri dışındakiler hazır. “ 

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

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. 

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

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 Mehmet Aygün müdafii Av. Mete Kubilay,  
Sanık Ali Yasin Türker müdafii Av. Burçin Hekimoğlu. 
Sanık Alpar Karaahmet ve diğer bir kısım sanıklar ile yetki belgesine istinaden Murat 

Saka ve diğer bir kısım sanıklar müdafii Av. Kemal Yener Saraçoğlu. 
Sanıklar Ahmet Dikmen, Aşkın Öztürk, Doğan Uysal, Erdinç Altıner, Fikret Güneş, 

Hannan Şayan, Hasan Hoşgit, Haydar Mücahit Şişlioğlu, Hüseyin Hoşgit, İsmail Taylan, Mehmet 
Baybars Küçükatay, Murat Özenalp, Onur Uluocak, Ökkeş Alp Kırıkkanat, Yavuz Kılıç ve yetki 
belgesine istinaden Necat Akgüner müdafii Av. Nevzat Güleşen, 

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

Sanık Serdar Gökgöz müdafii Av. Serhat Zenginpedük. 
Sanık Ahmet Yavuz müdafii Av. Selim Yavuz. 
Sanık Mehmet Otuzbiroğlu müdafii Av. İlkan Koyuncu,  
Sanık Mehmet Otuzbiroğlu müdafii Av. Burak Candan,  
Sanıklar Recai Elmaz, Ahmet Topdağı ve Yaşar Dilber müdafii Av. Haluk Demirkılıç, 
Sanık Berna Dönmez müdafii Av. İsmet Polatcan, 
Sanıklar Uğur Uzal müdafii Av. Şükrü Kuvvetli Yılmaz, 
Sanık Gürkan Yıldız müdafii Av. Keziban Doğan,  
Sanıklar Suat Aytın ve İzzet Ocak müdafii Av. Muammer Küçük, 
Mahkeme Başkanı: Hazırlar. Açık duruşmaya başlandı. Emin Hakan Özbek müdafii Av. 

Ümit Karaçavuş mazeret faksı göndermiş, yine sanık Ahmet Hacıoğlu müdafi de mazeret faksı 
göndermiş, sanık Mehmet Otuzbiroğlu adına müdafii Av. Köksal Bayraktar, Av. Burak Candan 
ve Av. Eren Kaptan’ı yetkili kıldığına dair yetki belgesi göndermiş, yine Av. Mustafa Pandar 
sanık Eyüp Aktaş müdafii yetki belgesini Mahkememize göndermişler. Bugün Mahkemede hazır 
olmadığı belirtilen tutuklu sanıkların sağlık sebebiyle hazır olmadıklarına dair Askeri Cezaevi ve 
Silivri Ceza İnfaz Kurumlarından gerekli tutanaklar Mahkememize ulaşmıştır. Evet savunmaları 
almaya devam ediyoruz. Mehmet Cem Çağlar var mı bugün duruşmada?” 

Bir kısım sanıklar müdafii Av. Ali Fahir Kayacan:“Ameliyat olmuştu, hastaneden daha 
çıkmamıştır. Bel fıtığı, bel fıtığı ameliyatı olmuştu.” 

Mahkeme Başkanı:“Bir anda göremedim ismini aslında okudukta sonra isim listesinde 
karıştı. Mehmet Seyfettin Alevcan.” 

Sanık Mehmet Seyfettin Alevcan:“Başkanım avukatım yok o yüzden daha sonra savunma 
yapacağım.” 

Mahkeme Başkanı:“Abdulkadir Eryılmaz müdafii öğlenden sonra gelecekti değil mi? Evet. 
Adem Ceylan müdafii burada siz Canatan Turgut ve Murat Dülek’le birlikte.” 
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 Sanıklar Adem Ceylan, Canatan Turgut, Kenan Yüce, Murat Dülek müdafii Av. Yasin 
Tekakça:“Mikrofona konuşmadığı için anlaşılamadı.” 
 Mahkeme Başkanı:“Siz onların da müdafisiniz tamam uygun uygun. Adem Ceylan’dan 
başlayalım.” 
 Sanık Adem Ceylan:“Sayın Başkanım Değerli Üyeler yazılı beyanlarımı okuyup dosyaya 
ithal edilmek üzere sunmak istiyorum. Balyoz güvenlik harekat planı ve iddianamede belirtilen 
eylemlere ilgili şahsıma isnat edilen suçlamaları kabul etmiyorum. İddianamede hakkımda 
yeniden yapılandırma faaliyetleri kapsamında 2002 Ekim ayı içerisinde Donanma Komutanlığı 
bağlısı birliklerde görevli astsubayların Türkiye Cumhuriyetinin temel nitelikleri ile Atatürk İlke ve 
İnkılaplarına bağlıklarının kontrol edilmesi maksadıyla ev ve işyerlerinde gerekli incelemeleri 
yapmak üzere görevlendirildiğim. Bu çerçevede incelemeler yaptığım iddia edilmektedir. Sayın 
Başkanım ne bahse konu Ekim 2002 tarihinde ne öncesinde ne de sonrasında öyle bir faaliyette 
bulunmadım. Herhangi bir kimse tarafından bana böyle bir görev verilmiş ve tebliğ edilmiş 
değildir. Bahse konu faaliyetleri filende yapmam mümkün değildir. Çünkü Askeri Cezaevi ve 
Tutukevi Müdürlüğü gibi çok yoğun bir görev yerinde çalışmaktaydım. Cezaevi Donanma 
Komutanlığına 9 kilometre uzaklıkta Konca mevkiinde konuşludur. Cezaevinde benim haricimde 
bir subay binbaşı rütbesinde müdür, bir astsubay kıdemli başçavuş rütbesinde disiplin cezaevi 
müdürü ve güvenlik hizmet takım komutanı olmak üzere toplam 3 kişi görev yapmaktaydık. 
Benim görevim cezaevinde görevli 45-50 kadar erbaş erin özlük işleri, eğitimi, atışı, sporu, 
iaşesi, sağlık işlemleri, izin, nöbet hizmetleri, terhis işlemleri ile cezaevinin güvenlik ve diğer 
hizmet işlerinin yerine getirilmesiydi. Mesafe olarak Donanma Komutanlığından bu kadar uzakta 
ve bu kadar işlerin yoğun olduğu bir görev yerinde bağlı olduğum amirin bilgisi olmadan iddia 
edilen faaliyetlerde bulunmam imkansızdır. Mahkemenizce gerek duyulması halinde bu konu 
hakkında o dönemde cezaevinde görev yapan personelden bilgi alınabilir. Yine o dönemde 
Donanma Komutanlığından 4000 civarında astsubay olduğu dikkate alındığında ve bilgi 
notundan anlaşıldığı kadarıyla bu izleme faaliyetinin Ekim 2002 tarihinde yapıldığı gözetildiğinde 
4000 kişinin izlenmesi işinin bu kadar süre içinde icra edilmesi fiili olarak da mümkün 
görülmemektedir. Yani bilgi notunda yazılanlar hayatın olağan akışına uygun değildir. Bilgi 
notunda ismi geçen şahıslardan Kürşat Güven Ertaş’ı, Cafer Uyar’ı, İlker Yunus’u tanımam 
kendileriyle hiçbir zaman mesleki bir irtibatım olmamıştır. İsimlerini Cumhuriyet Başsavcılığına 
ifade vermek için çağrıldığımda öğrendim. Bülent Akalın ve Murat Dülek’i 2004 yılının Ağustos 
ayında kuvvet karargahına atandıktan sonra tanıdım. Kendileriyle 2004 yılı öncesinde bir 
tanışıklığımız, mesleki bir irtibatımız olmamıştır. Olması da mümkün değildir. Çünkü isimleri 
geçen personeller Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı okullarda yetişmiş. Ben ise Kara 
Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı okulda yetiştim ve 2004 yılına kadar hep deniz piyade sınıfı 
subay/astsubay ile çalıştım. Hiçbir deniz sınıfı subay ile çalışmadım. Sadece 2000-2004 yılları 
arasında cezaevinde görevliyken 2 deniz sınıfı astsubay ile çalıştım. Onlar ile de astlık/üstlük 
dışında bir irtibatım olmamıştır. Gölcük bölgesinde müzahir subay/astsubay isim listesinde yer 
aldığım iddiasıyla ilgili olarak Sayın Başkanım benim böyle bir belgeden haberim yoktur. Ne 
amaçla, kimler tarafından nasıl yazıldığını bilmiyorum. Belgeyi tanzim iddia edilen Ümit Özcan 
isimli şahsı tanımıyorum. 3- Emekli Oramiral Özden Örnek’e ait olduğu belirtilen günlüklerde 17 
Eylül 2004 tarihli bölümde atamalara ilişkin personel memnuniyetinin ve neticesinde işgücü 
verimliliğinin artırılması maksadıyla personel başkanlığı bünyesinde danışma subay/astsubay 
kadrolarının oluşturulduğu ve ismimin astsubay şube danışma kısmı personeli başlıklı sitede 
bulunduğu belirtilmiştir. 2004 yılı genel atamalarıyla deniz piyade, deniz istikam sınıfı danışma 
astsubay olarak atandım. Benim buradaki görevim kendi sınıfıma ait astsubaylarla yüz yüze, 
telefon ile, e-mail yoluyla görüşerek atamalara yönelik taleplerini almak. Kadro ve görev pat 
erleri hakkında bilgi vermek ve bu görüşmeleri bilgisayar ortamında muhafaza ederek bunları 
ilgili atama subay ve atama kısım amirine iletmekten ibarettir. Sayın Başkanım sonuç olarak 
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haberim olmayan bir görevlendirme icra etmediğim bir inceleme ve izleme faaliyeti sebebiyle 
huzurunuzda bulunmaktayım. Şahsıma isnat edilen suçlamaları kabul etmiyorum. Benim bahse 
konu tarihlerde ne öncesinde ne sonrasında ismi geçen şahıslarla irtibatımı gösteren tek bir 
telefon görüşmesi, tek bir teknik takip görüntüsü, imzamı ya da el yazımı taşıyan tek bir mektup 
ya da başka bir belge mevcut değildir. Meslek hayatım boyunca illegal bir faaliyette bulunmadım. 
Almış olduğum maaşın hakkını vermek için işimi en iyi şekilde yapmak için çalıştım. Türk Silahlı 
Kuvvetlerinde değil de başka bir kamu kurumunda çalışsaydım aynı özveriyle çalışırdım. Bu 
olaylara ismimin karıştığını öğrendikten sora şahsım ve ailem perişan ve mağdur olmuştur. 
Hakkımda asılsız şekilde belge düzenleyen kişilerin bulunarak cezalandırılmasını istiyorum. 
Hem Savcılık Soruşturmasına, hem Yüce Mahkemenin huzuruna çağrı üzerine kendim geldim. 
Kaçmak gibi bir düşüncem hiç olmadı. Hakkımda berat kararı verilmesini ve duruşmalardan 
bağışık tutulmayı talep ediyorum. Arz ederim.” 
 Mahkeme Başkanı:“Nüfus kaydınızı okuyorum. Adem Ceylan, Faik oğlu Fatma Ana’dan 
olma, Aksaray 04.02.1973 doğumlu Aksaray ili Merkez Yeşiltepe/ Zafer nüfusuna kayıtlı. Size mi 
ait kayıt?” 
 Sanık Adem Ceylan:“Doğrudur efendim, doğrudur.” 
 Mahkeme Başkanı:“Sabıkanız yok.” 
 Sanık Adem Ceylan:“Evet efendim.” 
 Mahkeme Başkanı:“Klasör 18 dizi 81 ve devamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 
17.08.2011 tarihinde alınan ifadeniz var. Kabul ediyor musunuz bu ifadenizi? “ 
 Sanık Adem Ceylan:“Kabul ediyor efendim.” 
 Mahkeme Başkanı:“Peki. Daha önceki duruşmalarda buradaydınız değil mi iddianame 
okunduğu duruşmalarda hak ve yasal haklarınızın hatırlatıldığı duruşmalarda buradaydınız 
biliyorsunuz hakkınızı.” 
 Sanık Adem Ceylan:“Doğrudur buradaydım efendim.” 
 Mahkeme Başkanı:“Peki gönderdiğiniz yazılı savunmada alındı. Sanık müdafii birlikte mi 
savunma yapacaksınız.” 
 Sanıklar Adem Ceylan, Canatan Turgut, Kenan Yüce, Murat Dülek müdafii Av. Av. Yasin 
Tekakça:“Başkanım birlikte savunma yapacağım.” 
 Mahkeme Başkanı:“Birlikte katkıda bulunacaksınız peki. Sanığa soru sormak isteyen var 
mı? Yok peki savunmanız tamamlanmıştır. Canatan Turgut. Buyurun başlayabilirsiniz.” 
 Sanık Canatan Turgut:“Sayın Başkanım Değerli Üyeler yazılı beyanlarımı okuyup 
dosyaya ithal edilmek üzere sunmak istiyorum. Balyoz güvenlik harekat planı ve iddianamede 
belirtilen eylemlerle ilgili şahsıma isnat edilen suçlamaları kabul etmiyorum. İddianamede 
hakkımda yeniden yapılandırma faaliyetleri kapsamında 2002 Kasım ayı içerisinde Muğla 
bölgesinde görevli subay/astsubayların Türkiye Cumhuriyetinin temel nitelikleriyle Atatürk İlke ve 
İnkılaplarına bağlıklarının kontrol edilmesi maksadıyla ev ve işyerlerinde gerekli incelemeleri 
yapmak üzere görevlendirildiğim. Bu çerçevede incelemeler yaptığım iddia edilmektedir. Sayın 
Başkanım bahse konu belgede ismimin neden yazılı olduğunu ve kimin yazdığını bilmiyorum. 
Meslek hayatım boyunca hiçbir üst veya amirim bana Meslektaşlarımı, Arkadaşlarımı veya 
başkaca kişileri izlemem, kontrol etmem, rapor etmem konusunda yazılı veya sözlü emir 
vermedi. Ben böyle bir görev içerisinde bulunmadım. Benim böyle bir görevlendirmeden haberim 
yoktur. Belirttiğim şekilde ben gemilerde görev yaptım geminin limanda bulunmadığı dönemlerde 
böyle bir görevlendirmede belirtilen faaliyette bulunmak fiilen imkansızdır. Bunun dışında gemi 
limanda iken de mesaimizi gemide devam ettiğinden yine böyle bir faaliyeti icra etmem de 
imkansızdır. Yine o dönemde Marmaris’te 2000 civarında subay/astsubay olduğu dikkate 
alındığında ve bilgi notunda anlaşıldığı kadarıyla bu izleme faaliyetinin bu kadar kısa bir süre 
içerisinde icra edilmesi fiili olarak da mümkün değildir. Marmaris Güney Görev Gurup 
Komutanlığında görev yaptığım dönem içerisinde birlikte bir takım kişilerin izlendiği takip 
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edildiğine dair bir bilgim de yoktur. Söylediğim şekilde bana bu konuda kimse sözlü ya da yazılı 
bir emir de vermedi. Ben 2006  yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Muhabere Elektronik 
Tesisler Komutanlığına atandım. Bilgi notunda ismi geçen personelden sadece Kenan Yüce’yi 
tanıyorum. İsmi geçen diğer personelleri tanımıyorum. Onlarla hukuki veya fiili bir irtibatım 
olmamıştır. Haberim olmayan bir görevlendirme, icra etmediğim bir inceleme ve izleme faaliyeti 
sebebiyle huzurunuzda bulunmaktayım. Ben meslek hayatımın başından beri bana verilen 
görevleri layıkıyla yapmaya çalıştım. Şimdiye kadar kanunsuz, hukuk dışı hiçbir eylemim 
olmamıştır. Muğla bölgesinde müzahir subay astsubay isim listesinde yer aldığım iddiasıyla ilgili 
olarak da müzahir personelde ismimin bulunduğu bilinmektedir. Yukarıda da belirttiğim şekilde 
böyle bir listeden haberim yoktur. Beni kim ne maksatla ne zaman böyle bir listeye yazmış 
bilmiyorum. 2008 yılında İstanbul Emniyet Müdürlüğüne gönderilen bir elektronik postada da 
birileri Türk Solu içinde görev verilmeli şeklinde ismimi yazmış. Neden ismimin böyle bir ihbarda 
geçiyor olmasını anlamakta zorluk çekiyorum. Ben hayatım boyunca Türk Solu isimdi dergiyi 
okumadım. Adını soruşturma esnasında duydum. Böyle bir faaliyet içerisinde olmadım. Siyasi 
etkinliğim seçim zamanlarında eğer görevde değilsem oy kullanmaktan öteye gitmez. Bu siyası 
yapıdaki birisinin nasıl böyle bir yayın organı ile irtibatta kullanacağını ve görev verileceğini 
anlamıyorum. Ben bu tür konularda herhangi bir eğitim de almadım. Sayın Başkanım benim 
bahse konu tarihlerde ne öncesinde ne sonrasında ismi geçen şahıslarla irtibatını gösteren tek 
bir telefon görüşmesi, tek bir takip görüntüsü, imzamı ya da el yazımı taşıyan tek bir mektup ya 
da başka bir belge mevcut delidir. Hiçbir Meslektaşımı veya herhangi bir insanın gizli kamera ile 
çekmedim. Ev ve işyerlerini kontrol etmedim. Bu konuda herhangi bir eğitim de almadım. 
İsmimin karıştığını öğrendikten sonra şahsım ve ailem perişan ve mağdur olmuştur. Şahsıma 
isnat edilen suçlamaları kabul etmiyorum. Hakkımda beraat kararı verilmesini ve duruşmalardan 
bağışık tutulmayı talep ediyorum. Arz ederim.” 
 Mahkeme Başkanı:“Peki tamamladınız mı?” 
 Sanık Canatan Turgut:“Tamamladım.” 
 Mahkeme Başkanı:“Peki başka bir konu vardı ona takıldık. Nüfus kaydınızı okuyorum. 
Canatan Turgut, Mehmet Ali oğlu, Hikmet’ten olma Kırşehir 12.12.1974 doğumlu Kırşehir ili 
Merkez Yenice nüfusuna kayıtlı size mi ait kayıt.” 
 Sanık Canatan Turgut:“Evet.” 
 Mahkeme Başkanı:“Sabıkanız yok.” 
 Sanık Canatan Turgut:“Yok.” 
 Mahkeme Başkanı:“Klasör 39 dizi 157, 158’de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 
alınan ifadeniz var bu ifadeyi kabul ediyor musunuz? “ 
 Sanık Canatan Turgut:“Ediyorum.” 
 Mahkeme Başkanı:“Ediyorsunuz. Peki sanığa soru sormak isteyen var mı? Buyurun. 
Pardon bir soru soracak Hakim Bey size.” 
 Üye Hakim Aytekin Özanlı:“Hasan Özyurt’la ilişkilerinizi kaçırmış olabilirim anlatır mısınız, 
tanıyor musunuz nedir? “ 
 Sanık Canatan Turgut:“Kendisini tanımıyorum. Sadece listede ismi geçen Kenan Yüce’yi 
tanıyorum diğerlerinin tanımıyorum.” 
 Mahkeme Başkanı:“Peki. Sorgunuz tamamlanmıştır yerinize geçebilirsiniz. Yazılı 
savunmanız da alındı. Evet Murat Dülek. Siz de vardınız değil mi ilk celseden beri duruşmalara 
katıldınız.” 
 Sanık Murat Dülek:“Evet.” 
 Mahkeme Başkanı:“Hakların hatırlatıldığı, iddianamenin okunduğu duruşmaları 
biliyorsunuz.” 
 Sanık Murat Dülek:“Evet.” 
 Mahkeme Başkanı:“Buyurun savunmanızı dinliyoruz.” 



T.C. İSTANBUL 10.AĞIR CEZA MAHKEMESİ ( CMK 250 MADDESİ İLE YETKİLİ ) CELSE TARİHİ 
03.02.2012 ESAS NO: 2010/283 CELSE NO:80 Sayfa:6 

 

 6 

 Sanık Murat Dülek:“Sayın Başkanım yazılı beyanlarımı okuyup dosyaya ithal edilmek 
üzere sunmak istiyorum. Balyoz güvenlik harekat planı ve iddianamede belirtilen eylemlerle ilgili 
şahsıma isnat edilen suçlamaları kabul etmiyorum. İddianamede ismim 2 yerde geçmekte olup 
müzahir personel listesinde ismim bulunmamaktadır. İddianamede hakkımda 1- Yeniden 
yapılandırma faaliyetleri kapsamında 2002 Ekim ayı içerisinde Donanma Komutanlığı bağlısı 
birliklerde görevli astsubayların Türkiye Cumhuriyetinin temel nitelikleriyle Atatürk İlke ve 
İnkılaplarına bağlılıklarının kontrol edilmesi maksadıyla ev ve iş yerlerinde gerekli incelemeleri 
yapmak üzere görevlendirildiğim. Bu çerçevede incelemeler yaptığım iddia edilmektedir. Sayın 
Başkanım ben 1991-2004 yılları arasında seyir yoğunluğu en fazla olan gemilerde görev yaptım. 
Bu nedenle ana üssümüz olan Gölcük Limanında çok fazla bulunamıyorduk. Limanda 
bulunduğumuz zamanlarda ise gemilerde vardiya sistemi olarak nöbet tutulduğu için 4 günde 1 
gün gemide nöbetçi olarak bulunuyordum. Diğer günlerde de mesaili olarak görev yapıyorduk. 
Donanma Komutanlığında 4000 civarında astsubay olduğu dikkate alındığında ve bilgi notundan 
da anlaşıldığı kadarıyla bu izleme faaliyetinin Ekim 2002 tarihinde yapıldığı gözetildiğinde 4000 
kişinin izlenmesi işinin bu kadar kısa süre içinde icra edilmesi fiili olarak da mümkün 
görülmemektedir. Yani bilgi notunda yazılanların hayatın olağan akışına uygun delidir. Bilgi 
notunda ismi geçen şahıslardan Kürşat Güven Ertaş’ı, Cafer Uyar’ı, İlker Yunus’u tanımam 
kendileriyle hiçbir zaman mesleki bir irtibatım olmamıştır. İsimlerini Cumhuriyet Başsavcılığına 
ifade vermek için çağrıldığımda öğrendim. Bülent Akalın ve Adem Ceylan’ı 2004 yılının Ağustos 
ayında kuvvet karargahına atandıktan sonra tanıdım. Kendileriyle 2004 yılı öncesinde bir 
tanışıklığımız, mesleki bir irtibatımız olmamıştır. 2- Emekli Oramiral Özden Örnek’e ait olduğu 
belirtilen günlüklerde 17 Eylül 2004 tarihli bölümde atamalara ilişkin personel memnuniyetinin ve 
neticesinde iş gücü verimliliğinin arttırılması maksadı ile personel başkanlığı bünyesinde 
danışma subay astsubay kadrolarının oluşturulduğu ve ismimin astsubay şube danışma kısmı 
personeli başlıklı listede bulunduğu belirtilmiştir. Sayın Başkanım 2004 yılı genel atamaları ile 
radar sınıfı danışma astsubayı olarak atandım. Benim buradaki görevim kendi sınıfıma ait 
astsubaylar ile yüz yüze, telefon, e-mail yolu ile görüşerek atamalara yönelik taleplerini almak, 
kadro ve görev patenleri hakkında bilgi vermek ve bu görüşmeleri bilgisayar ortamında 
muhafaza ederek bunları atama subayı ve atama kısım amirine iletmekten ibarettir. Sayın 
Başkanım sonuç olarak haberim olmayan bir görevlendirme icra etmediğim bir inceleme ve 
izleme faaliyeti sebebi ile huzurunuzda bulunmaktayım. Şahsıma isnat edilen suçlamaları kabul 
etmiyorum. Benim bahse konu tarihlerde ne öncesinde ne de sonrasına ismi geçen şahıslar ile 
irtibatımı gösteren tek bir telefon görüşmesi, tek bir teknik takip görüntüsü, imzamın ya da el 
yazımı taşıyan tek bir mektup ya da başka bir belge mevcut değildir. Sayın Başkanım meslek 
hayatım boyunca illegal bir faaliyette bulunmadım. Almış olduğum maaşımın hakkını vermek için 
işimi en iyi şekilde yapmak için çalıştım. TSK’da değil de başka bir kamu kurumunda 
çalışsaydım da aynı özveri ile çalışırdım. Bu olaylara ismimin karıştığını öğrendikten sonra 
şahsım ve ailem maddi ve manevi olarak etkilenmiş ve etkilenmeye devam etmektedir. 
Hakkımda asılsız şekilde belge düzenleyen kişilerin bulunarak cezalandırılmasını istiyorum. 
Hem Savcılık soruşturmasına hem Yüce Mahkemenin huzuruna çağrı üzerine kendim geldim. 
Kaçmak gibi bir düşüncem hiç olmadı. Hakkımda beraat kararı verilmesini ve duruşmalardan 
bağışık tutulmayı talep ediyorum, arz ederim.” 

Mahkeme Başkanı: “Nüfus kaydınızı okuyorum. Murat Dülek. İsmail oğlu, Zeliha’dan 
olma. 20/07/1973 doğumlu. Eskişehir ili Sivrihisar ilçesi İlören nüfusuna kayıtlı. Size mi ait 
kayıt?” 

Sanık Murat Dülek: “Doğrudur efendim.” 
Mahkeme Başkanı: “Sabıkanız yok.” 
Sanık Murat Dülek: “Yok.” 
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Mahkeme Başkanı: “Klasör 32 dizi 129’da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan 
12/08/2011 tarihli ifadeniz var. Bunu kabul ediyor musunuz?” 

Sanık Murat Dülek: “Kabul ediyorum.” 
Mahkeme Başkanı: “Peki, sanıklar Adem Ceylan, Canatan Turgut ve Murat Dülek 

müdafiinden savunmalara ilave edeceği bir husus olup olmadığı soruldu.” 
Sanıklar Adem Ceylan, Canatan Turgut ve Murat Dülek müdafii Av. Yasin Tekakça: 

“Sayın Başkan, Değerli Üyeler müvekkiller Adem Ceylan, Canatan Turgut ve Murat Dülek’in 
kendilerinin de ifade ettiği üzere haklarında müzahir personel listesinde oldukları, bu kapsamda 
yeniden yapılandırma faaliyetleri nedeni ile 2002 Ekim ayı içerisinde Donanma Komutanlığı 
bağlısı birliklerde görevli astsubayların Türkiye Cumhuriyetinin temel nitelikleri ile Atatürk İlke ve 
İnkılaplarına bağlılıklarının kontrol edilmesi maksadı ile görevlendirildikleri ve Adem Ceylan ile 
Murat Dülek hakkında da Özden Örnek’e ait olduğu belirtilen günlüklerde atamalara ilişkin 
personel memnuniyetinin ve neticesinde iş gücü verimliliğinin arttırılması maksadı ile danışma 
subay astsubay danışma kadrolarının oluşturulduğu, müvekkilinde astsubay şube danışma 
kısmı personeli olarak belirtildiği görülerek haklarında Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebren 
ıskat veya vazife görmekten cebren men etmeye teşebbüs suçundan cezalandırılması talep 
edilmektedir. Burada bulanan sanıkların hepsine isnat edilen suçun oluşabilmesi için örgütlü bir 
yapı olması gerekmektedir. Zaten bu kovuşturmada bu kadar çok sanık olması, bu kadar uzun 
bir zaman dilimine yayılmış olması ve yurdun değişik yerlerinde gerçekleştiği iddia edilen 
eylemlerin olması da bu yüzdendir. Şu anda bu davada sanık olanların büyük çoğunluğunun tek 
başına veya küçük gruplar ile böyle bir suçu işlemeleri mümkün değildir. Örnek vermek 
gerekirse huzurda bulunan sanıklardan 4 veya 5 tane astsubay veya binbaşı albay rütbesindeki 
kişiler bir araya gelse gerçekte oturup bir plan yapsalar bu suçun oluşması mümkün değildir. 
Neden? Çünkü elverişli vasıta kriteri bulunmaz. Bu nedenle iddianamede bir örgüt yapılanması 
gibi oluşum olduğu iddia edilmektedir. Bunun da oluşabilmesi için yargı kararlarına göre bir 
amaç etrafında örgütlenmiş hiyerarşik bir yapılanması olan, uzunca bir süre devamlılığı bulanan 
bir yapı olmalı ve bu da yetmez, buna ilave olarak elverişli vasıtalara sahip olmalı ve amaçları 
doğrultusunda da eylemlerde bulunmalıdır. Zaten şuana kadar olan iddiaların, sanıkların ve 
vekillerinin ileri sürdüğü hususlar incelendiğinde bütün hepsinin hayatın olağan akışına uygun 
olmadığı, aynı amaç için örgütlü yapı olarak öne sürülen kişilerin birbirlerini tanımadıkları, 
delillerin askeri mantıksal ve zamansal hatalar ile dolu olduğu, ayrıca ceza yargılama açısından 
da delillerin hukuka aykırı olduğu belirtilmektedir. Kanımızca bizce önemli olan husus; 
müvekkillere yüklenen eylemler arasında iddia edilen konular ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini 
cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etmeye teşebbüs sonucu arasındaki illiyet 
bağının kurulmamış olmasıdır. İddianamede bu konuda bir bilgi yoktur. İddianamede yazılı 
eylemleri gerçekleştirdiği kabul edilse dahi yüklenen suçun oluşmayacağı tartışmasızdır. Bizler 
deliller ile ilgili olduğu gibi savunma yapan müdafiiler olarak da olanın olmadığını ispatlamaya 
çalışmaktayız. Suça teşebbüs kavramı ile ilgili olarak Türk Ceza Kanununda, 765 Sayılı 
Kanunda müvekkillere yüklenen suç bir tehlike suçu olarak öngörülmüş, bazı şartlar ile hazırlık 
hareketleri ve icra hareketlerinin başlangıcına hukuki sonuç bağlanmıştır. Aslında hukuki sorun 
bu noktadır. Sorguların tamamlanmasından sonra bu konu detaylı olarak irdelenecektir. Ancak 
bu aşamada şunu belirtmeyi uygun görüyoruz; müvekkillere yüklenen iddianamedeki eylemler 
icra hareketleri yönünden tamamlanmıştır. İddia Makamının kabulüne göre bu böyledir. Peki, bu 
icra hareketleri sonucu isnat edilen eylem ile meydana getirilen suç, iddia edilen suç arasındaki 
somut unsurlar illiyet bağı nedir, bu ortaya konulamamıştır. Bu açıklamaları faydalı gördük çünkü 
müvekkillere yüklenen eylemlerin bu çerçeve içinde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. 
Diğer bir husus deliller ile ilgilidir. Delil maddi bir vakanın gerçekliğini ortaya koyan her türlü bilgi, 
belge ve dökümanlardır. Ceza yargılamasında maddi eylemlerin sübutuna ilişkin delillerin açık, 
anlaşılır ve tartışmasız olarak ortaya konulması gerekmektedir. Müvekkiller hakkındaki iddialar 
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ile ilgili olarak delil ortaya konulamadığından bir eylemin varlığının İddia Makamınca 
ispatlanması gerektiği halde sanıklar ve vekili olarak bizler bir olayın olmadığını ispatını 
yapmaya çalışmaktayız. Bu genel açıklamalardan sonra İddia Makamının elindeki delil 
Donanma Komutanlığında yapılan aramada ele geçirilen dijital kayıt ve Özden Örnek’e ait 
olduğu bildirilen günlüklerdir. İddia Makamı bazı bilgilerde açık kaynaklardan da deliller 
derlediğini iddia etmektedir. Bu tabi olduğu şekilde mümkündür. Ancak bu bilginin doğrulu ve 
yasallığı kesin olarak bilinmelidir. Açık kaynaklarda bulunan ancak doğruluğu tespit edilemeyen 
bilgiler ile hele yasallığı tartışmalı veya yasal olmayan bilgiler delil olarak kullanılamaz. Yasadışı 
delillerin hükme esas alınamayacağı, kişiler aleyhine kullanılamayacağı hukuk alanında 
tartışmasız bir konudur. Örnek vermek gerekirse yasadışı dinleme ile bir kişi hakkında delil 
toplanıp bir banka kasasına konulduğunda isterseniz onlarca mahkeme kararı ile bu banka 
kasasına ulaşın ve arayın, temelinde yasadışı olarak toplanmış bu deliller geçerli değildir veya 
bir hırsız mağdurun evinden çaldığı mağduru ait gayriahlaki fotoğrafları evinde muhafaza ediyor 
olsa bunlar mahkeme kararı ile hırsızın evinde ele geçtiğinde bu fotoğraflar mağdur aleyhine 
delil olarak kullanılabilir mi? Bu sorunun cevabı hayırdır. Bu açıklamalar sonrasında maddi 
meselemize döndüğümüzde müvekkiller hakkındaki delillerin tamamının yasadışı olarak ele 
geçirildiği görülmektedir. Nasıl bir hukuki nitelendirme yapılırsa yapılsın bu delillerin tamamı 
temelinde ve en başında yasadışı yöntemler ile ele geçirilmiştir. Savunmamızda yazılı olarak 
detaylı olarak belirttik. Bu konuda Mahkemenin ve diğer sanıkların vaktini almak istemiyoruz. Işık 
Koşaner’in ses kaydının bir internet sitesinde yayınlanması üzerine İddia Makamı bu ses 
kaydının belirli kısımlarını alarak iddianameye açık kaynaktan elde edilen bilgi olarak koymasına 
rağmen son kısmındaki bazı bölümlerini yani bahsi geçen plan semineri belgelerinin çaldırıldığı 
ile ilgili konuşmaların delil olarak belgede belirtmemiştir. Soruşturma aşamasında bunları detaylı 
olarak açıkladık. Hiçbir gerekçe ve belge yokken yarım sayfa dijital belgeye dayanarak 
müvekkiller hakkında kamu davası açılmasını hukuka aykırı buluyoruz. Soruşturma aşamasında 
bunun ile ilgili beyanlarda bulunduk ve Savcılıktan talep ettik. Ancak İddia Makamı bu konuda 
herhangi bir araştırma yapma gereği bile duymadı. Müvekkillerim belirtilen tarihlerde yani 2002, 
Kasım 2002 tarihlerinde nerede görev yaptıkları, görev yaptığı yer itibari ile kendilerine 
yüklenilen araştırma izleme faaliyetlerini yapabilecek zaman ve imkanlara sahip olup olmadığı 
araştırılmadı. Ekim 2002 tarihi itibari ile Donanma Komutanlığında çalışan astsubay rütbesindeki 
personel sayısı yaklaşık 4 bindir. Araştırma yapılacak personel sayısı ile araştırma yapacak 
sayısı inlendiğinde bir kişinin bir günde yaklaşık 30 personelin evine ve iş yerine giderek 
inceleme yapması ve onların da ziyaretçilerini gözlemesi gerekmektedir. Böyle bir sonuç ortaya 
çıkmaktadır. Müvekkil Adem Ceylan deniz piyade sınıfındadır ve Donanma Komutanlığına bağlı 
Askeri Cezaevi Müdürlüğünde güvenlik ve hizmet takım komutanıdır. Aslında şu anda huzurda 
Mahkeme salonunda bulunan Cezaevi Birlik Komutanlığında görevli jandarma astsubaylarım 
benzeri bir görevi ifa etmektedir. Bu nedenle böyle bir araştırmayı yapması zaten mümkün 
değildir. Canatan Turgut ve Murat Dülek ise her ikisi de gemi de görevlidirler. Onların da fiilen 
böyle bir araştırma yapmaları mümkün değildir. İddianame sayfa 218’de haber elemanlarının 
dolayısı ile müvekkillerin gizli çekim yaptıkları, bu kayıtların Kemalettin Yakar’ın bilgisayarında 
bulunduğu belirtilmiştir. Israr ve inat ile belirtmek isteriz, müvekkiller böyle bir gizli çekim 
yapmamıştır. İddia Makamı Kemalettin Yakar’ın bilgisayarında Donanma Komutanlığı 
bağlılarında görevli şu şahsın evinde veya iş yerinde yapılan gizli çekim görüntüleri şu dosya adı 
altında kayıtlıdır diyememiş sadece haber elemanları çekim yapıyordu demiştir. Bu muğlak 
beyanın bizce tek sebebi vardır. O da müvekkillerin böyle bir faaliyet içinde olmadığıdır. 
Müvekkiller ile ilgili deliller klasöründe ve iddianamede gizli çekim yapıldığı belirtilen bir takım 
görüntülerden bahsedilmiştir. Ancak Kemalettin Yakar’ın bilgisayarındaki bilgilerin gerçek 
olduğuna inanılıyorsa ki bu bilgiler döşeme altında bulunan veya oraya nasıl konduğu belli 
olmayan yasadışı deliller değildir. Bu kayıtlar arasında isimleri, kimlikleri, çalıştıkları yer ve 
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adresleri belli. Hatta kendileri ile haber elemanı olmaları sebebi ile bir takım belgeler imzalatılmış 
kişiler bulunmaktadır. Bu kişilerin müvekkiller yerine sanıklar arasında olmasının hayatın olağan 
akışına daha uygun olduğunu değerlendirmekteyiz. Kemalettin Yakar’ın bilgisayarında bulunan 
bir takım görüntüler müvekkiller ile ilişkilendirme çabası içindedir. Buna katılmak da mümkün 
değildir. Yalnızca suga planında böyle bir çekim yapılacağı yazıyor ve müvekkillerin de bu tür bir 
izleme faaliyeti içinde olduğu belirtilerek bir bilgi notunda ismi geçiyor ise de yasal deliller içinde 
bu görüntüleri çekme ihtimali bulunan kişiler belli olduğundan müvekkiller ile ilişkilendirilmesi 
hatalıdır. Zaten iddianamede Savcının kullandığı ifade aynen şöyledir; 2003 yılında 
astsubayların suga planı kapsamında ev, iş yeri kontrolü amacı ile kullanılmış olabileceği kanaati 
oluşmuştur denilmektedir. Şimdi burada bu dosyanın çok kapsamlı olduğu, yargı mensupları 
tarafından, hakimler ve savcılar tarafından gerçekten çok yorucu olduğu bir gerçektir. Ancak 
olabileceği kanaati oluşmuştur diye Savcılık tarafından şüphenin varlığı kesin olarak kabul 
edilmişken müvekkillerin de müebbet ağır hapis cezası ile yargılanması hoş görülemez. Ceza 
hukukunda kesin deliller ile suçluluk mümkün iken şüphenin kesinliği İddia Makamı tarafından da 
kabul edilmiştir. Bu nedenle aynı anda dava açılmıştır. Aslında Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
Jandarma Genel Komutanlığı hariç hiçbir biriminde haber elemanı, istihbarat elemanı gibi askeri 
statüsünün dışında görev yapan bir personel yoktur. Böyle bir kadro da yoktur. Yani filmlerde 
gördüğümüz gibi istihbarati faaliyeti yürüten bir birim ve personel yoktur. Nitekim dün Erdinç 
Yıldız’ın savunmasında gördük, Donanma Komutanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığının bel 
kemiğidir. Yani tek ana birliğidir aslında. Donanma Komutanlığında İKK kısmında bir binbaşı ve 
bir astsubay görev yapmaktadır. Nitekim binbaşı yurtdışı göre gittiğinde bir astsubay görevi 
devam ettirmiştir. Dolayısı ile iddia edildiği gibi istihbarat birimlerinde böyle bir çalışma yapılması 
imkanı yoktur. Kaldı ki bu konuda böyle bir araştırma yapılmasına da gerek yoktur. Zira 
komutanlıklar personelin yıkıcı, bölücü ve irticai akımlar ile ilgili bir bağlantısı olup olmadığına 
dair taleplerini MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı her zaman 
yapmaktadırlar. Dolayısı ile birilerini görevlendirip gizli bir şekilde böyle bir faaliyet içinde 
bulunmasının da bir anlamı bulunmamaktadır. Müvekkiller hakkında diğer iddia edilen eylem 
Adem Ceylan ve Murat Dülek ‘in Deniz Kuvvetleri atama dairesindeki halen yürüttükleri görev ile 
ilgilidir. 2004 yılında atanmışlardır. Görevin içeriği şudur; taşrada görev yapan kendi sınıfları ile 
ilgili personelin doğrudan kuvvet karargahında muhatap olabileceği atamalar ile ilgili bilgi 
alabileceği bir birim oluşturulmuştur. Bu Sayın Özden Örnek’in günlüklerinde geçiyor olmasının 
hiçbir somut anlamı da bulunmamaktadır. Herhangi bir suç unsuru da yoktur. Aslında bir örnek 
vermek gerekirse Hakim Savcılar Yüksek Kurulunda 1. Daire Başkanlığında bir birimin olması 
hakim ve savcıların ayrı ayrı atama durumunda olmaları, özel nedenler ile atama talep etmeleri 
halinde bu birimden bilgi talep etmeleri gibi bir şeydir bu. Kendi mesleki patenleri hakkında 
onlara atamalarının hangi yönde olabileceği hakkında bilgi vermeleri gibi bir şeydir. Bu aslında 
birlikler açısından herhangi bir tavasud, diğer değişik yasadışı demeyelim de hukuka aykırı 
durumların oluşmasını önleyen bir sistemdir ve faydalı olduğu da değerlendirilmektedir. Bunun 
günlüğe geçirilmiş olmasının pratik bir faydası da yoktur. Müvekkillerin atamalardan sonraki 
Eylül 2004 ayında günlüğe bu şekilde geçirildiği ifadesinin bunun açıklanmasından başka bir 
anlamı bulunmamaktadır. Sadece bunun bir suç sayılması da mümkün değildir. Çünkü listede 
müvekkiller dışında başkaca kişilerin isimleri de vardır. 10-15 kişi bulunduğu halde sadece 
müvekkiller hakkında dava açılmıştır. Bir diğer iddia edilen konu; müzahir personel listesi. 
Müzahir personel listesi ile ilgili çok detaylı açıklama yazılı savunmamızda yaptık. Müvekkillerin 
bundan herhangi bir haberi yoktur. Kim tarafından hazırladığı da belli değildir. Aslında bir bayan 
meslektaşımız daha önce sorgu esnasında şu hard diskleri kimlerin hazırladığını bulsalar da bu 
sorunlar ortadan kalksa, biz de rahatlasak diye söyledi. Meslektaşımın bu beyanlarına 
katılıyorum. Bu nedenlerle müvekkiller aslında iddia edilen tek eylem bulundukları bölgelerde 
subay ve astsubayların kişilerin aileleri, iş yerleri hakkında araştırma ve inceleme yaptıkları ile 
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ilgilidir. Dolayısı ile bu zamana kadar olan dijital verilerin hukuka aykırılığı ile ilgili konuları 
burada sanıklar ve müdafiler tarafından sunuldu. Bunların hepsine biz aynen katılıyoruz. 
Bunlarında aslında gerçek olmadığını düşünüyoruz. Bu kovuşturma kapsamında bizim 
tesadüfen aynı bölgede olmayan müvekkillerimiz bulunması sebebi ile vakıf olduğumuz bir konu 
bulunmaktadır. Aslında 2 bilgi notu bulunmaktadır. 1 tanesi Donanma Komutanlığı bağlısı 
birliklerde bir araştırma yapıldığı Ekim 2002 ayında, diğeri de Muğla bölgesinde Güney Deniz 
Saha Komutanlığı bölgesinde bir araştırma yapıldığı, bu da Kasım 2002 ayında sonuçlanmış gibi 
bir nottur. Biz tesadüfen her iki tarafın da müvekkili olduğumuz için bu belgeye bu şekilde 
yaklaştık. Bu iki birlik arasında yaklaşık 700 kilometre mesafe vardır. Bilgi notları birebir aynıdır. 
Aynı imla hataları yapılmıştır. Yani ayrı kişiler tarafından düzenlendiği iddia edilmektedir fakat 
belgeler aynı düzenlenmiştir. Müvekkillerin 4 bin ile 2 bin personeli bu şekilde araştırma 
yapamayacağı fiziki olarak da bir gerçektir. Dolayısı ile bu iddialara ilave edecek, savunmalara 
ilave edecek bir şey bulamıyoruz. Müvekkil Canatan Turgut ile ilgili bir iddia da İstanbul Emniyet 
Müdürlüğüne gönderilen elektronik İhbar postasında yazılan yazılardır. Kim tarafından ne 
maksat ile yazıldığı ile gerçek olup olmadığı belli olmayan bu elektronik postanın iddianamede 
müvekkil aleyhine kullanılmasını işin gerçeği şaşırdık. Bu konuda sormak istediğimiz soru şudur; 
bu elektronik postanın doğruluğu, hangi bilgisayardan gönderildiği neden araştırılmamıştır? Her 
elektronik postada yazanlara eğer itibar edip iddianamelere özellikle böylesine önemli bir kamu 
davasına konu olan iddianameye yazılacak ise kişilerin adli makamlara olan güveni nasıl 
sağlanacaktır. Bu delili bir araştırmaya tabi tutulmadan iddianameye konulduğu için kabul 
etmiyoruz. Bilinen gerçek şudur ki; internet ortamında birçok elektronik posta kaynağı gizlenerek 
gönderilmekte, kişilere suç isnat edilerek hakaret edilmektedir. Bu elektronik posta ile ilgili 
söylenecek diğer bir konu ise içeriğidir. Bu elektronik postada müvekkil ile ilgili özel bilgiler 
bildirilmesi ötesinde müvekkilin Türk Solu isimli dergi için görevlendirileceği belirtilmiştir. Türk 
Solu dergisi halen yayında bulunan sahibi, yazı işleri müdürü, yazarları ve yeri belli bir yayındır. 
Bilinen bir internet sitesi vardır ve ne gazete ne de internet sitesi yasaklı değildir. Dolayısı ile 
yasal bir yayındır. Böylesine bir yayın ile ilişkilendirilmek nasıl oluyor da suç teşkil ediyor bu 
konuda bunu da anlamış değiliz. İddia Makamı bu elektronik postayı gönderen kişinin müvekkilin 
kişisel bilgilerini bir şekilde elde ettiğini, arşivlediğini böylece bir suçun mağduru olduğunu 
gözardı edip mağduru olduğu iftiranın sanığı yapmıştır. Acaba başka bir elektronik posta ile 
müvekkilin cezai ehliyeti olmadığı ihbar edilse idi acaba bir araştırma yapılmadan hakkında 
kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilebilecek miydi? Bunun dışında müvekkilin Türk Solu 
dergisinde görevlendirildiği belirtilmiş olmak ile birlikte aynı ihbar elektronik postasında Türk Solu 
grubunu yönlendirecek ve Ergenekon terör örgütü ile irtibatını sağlayacak kişi olan Tayfun 
Duman ile geçmişte ve halen hiçbir irtibatının ortaya çıkarılmamış olması İddia Makamı 
tarafından iddianamede belirtilmemiştir. Müvekkiller hakkında açılan bu kamu davası onlar 
hakkında gerçekten aileleri hakkında yıpratıcı bir süreç yaşamalarına neden olmuştur. Bizler 
müvekkillerin kendileri hakkında araştırma inceleme faaliyetlerini yaptığı belirtilen kişiler ile ilgili 
herhangi bir irtibatı bulunmadığını defalarca söyledik. Askeri Savcılık tarafından düzeltiyorum, 
Savcılık tarafından soruşturma esnasında bu kişilerin müvekkiller ile bir irtibatı olup olmadığı 
teknik takip, inceleme, elektronik postaların incelenmesi gibi kanallar ile araştırılmış, bunların 
arasında herhangi bir bağlantı bulunmadığı Savcılık tarafından da kabul edilmiştir. Bu konunun 
tekrar araştırılması da Mahkemenizin takdirindedir. Mahkemenizce de eğer bu konuda bir şüphe 
oluştuğu takdirde bunun araştırılmasını her zaman talep ediyoruz. Müvekkiller hakkında yeterli 
delil olmadan bu davanın açıldığı, davanın uzaması müvekkillerin iş, aile, ekonomik ve sosyal 
yaşantısını olumsuz etkileyeceği de bir gerçektir. Belirttiğimiz nedenler ile savunmamızın kabul 
edilerek müvekkillerim hakkındaki davalardan beraatlerine karar verilmesini, beyanlarımıza itibar 
edilmeyecek olursa biraz önce belirttiğimiz suçsuzluğuna yönelik araştırmaların yapılmasını yani 
diğer sanıklar ile telefon veya başka bir irtibatının olup olmadığının araştırılması, iddia edilen 
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araştırmayı yaptığı tarihlerde belirtilen görevlerde fiilen bu araştırmayı yapabilecek durumda 
bulunup bulunmadığını birliğinden sorulmasını ve müvekkillerin sorguları tespit edildiğinden 
duruşmalardan bağışık tutulmasına karar verilmesini saygı ile arz ve talep ediyorum.” 

Mahkeme Başkanı: “Sanık Murat Dülek’e soru sormak isteyen var mı? Yok. Var mı? 
Buyurun Kemal Bey.” 

Bülent Akalın ve bir kısım sanıklar müdafii Av. Kemal Yener Saraçoğlu: “Müsaadenizle 
Sayın Başkanım. Siz bu Ekim 2002 tarihinde hangi gemide görevli idiniz?” 

Sanık Murat Dülek: “TCG Barbaros.” 
Bülent Akalın ve bir kısım sanıklar müdafii Av. Kemal Yener Saraçoğlu: “TCG Barbaros. 

Bu gemide kaç astsubay görevli idi?” 
Sanık Murat Dülek: “Yaklaşık 120-150 civarında astsubay.” 
Bülent Akalın ve bir kısım sanıklar müdafii Av. Kemal Yener Saraçoğlu: “Bu astsubaylar 

ile ilişkileriniz mevcut muydu yani salonlarda veya geminin yaşantısı itibari ile. Biraz açıklar 
mısınız o ilişkilerinizi?” 

Sanık Murat Dülek: “Gemide 4 tip salon vardır. Subay salonu, kıdemli astsubay salonu, 
kıdemsiz astsubay salonu ve er salonudur. Kıdemli astsubay salonunda ben astsubaylardan 
bahsetmek istiyorum. Kıdemli astsubay salonunda yaklaşık 25-30 kişi civarında personel 
bulunur. Kıdemsiz astsubay salonunda da diğer kalan personel yani en kıdemsiz astsubaylar 
kalır. Burada da 70-80 civarında personel kalabiliyor.” 

Bülent Akalın ve bir kısım sanıklar müdafii Av. Kemal Yener Saraçoğlu: “Bu seyirlerde 
falan.” 

Sanık Murat Dülek: “Tabi yani gemideki tüm personeli birebir yakinen tanırsınız.” 
Bülent Akalın ve bir kısım sanıklar müdafii Av. Kemal Yener Saraçoğlu: “Peki, bu 

astsubaylardan siz böyle bir şeye katılmadığınızı beyan ettiniz. Bu astsubaylardan yüklü 
miktarda bir astsubay kitlesi bir iletişiminiz olmuş anladığımız kadarı ile. Hiç benim müvekkilim 
Bülent Akalın bu belgede ismi geçtiği için tutuklu olan tek astsubay. Bülent Akalın’ın böyle bir 
faaliyet içinde olduğuna ilişkin size herhangi bir dedikodu, söylenti geldi mi?” 

Sanık Murat Dülek: “Hayır, kesinlikle gelmedi.” 
Bülent Akalın ve bir kısım sanıklar müdafii Av. Kemal Yener Saraçoğlu: “Peki, bu tip 

olayların olduğuna ilişkin evlerin böyle gezildiği, araştırıldığına ilişkin herhangi bir söylenti, 
şikayetçi hiç duydunuz mu bu astsubaylardan?” 

Sanık Murat Dülek: “Kesinlikle hiç duymadım.” 
Bülent Akalın ve bir kısım sanıklar müdafii Av. Kemal Yener Saraçoğlu: “Teşekkür ederim 

Sayın Başkanım.” 
Mahkeme Başkanı: “Sorgunuz tamamlanmıştır. Ayrıca yazılı savunmanız ve müdafiinin 

verdiği yazılı savunma alındı. Yerinize geçebilirsiniz. Tutuksuz sanıklardan devam edeceğiz 
savunma almaya. Ahmet Gökhan Rahtuvan şuana kadar hiç duruşmaya iştirak etmedi. 
Hakkında zorla getirme kararı çıkardık, şimdiye kadar ona da cevap verilmedi. Bekliyoruz, 
umarım yakalama çıkarmak zorunda kalmayız kendisine. Ali Göznek yurtdışında onun da 
Genelkurmay tarafından hazır edilmesini bekliyoruz önümüzdeki hafta. Ali Tarık Akça, buyurun.” 

Sanık Ali Tarık Akça müdafii Av. İsmet Polatcan: “Efendim sanığın atanmış avukatı 
gelmediği için müdafiliğini ben üstleniyorum.” 

Mahkeme Başkanı: “Tamam, kabul ediyor musunuz?”  
Sanık Ali Tarık Akça: “Kabul ediyorum Başkanım.” 
Mahkeme Başkanı: “Peki, uygun.” 
Sanık Ali Tarık Akça: “Başkanım iddianamede 3 tane suçlama ile suçlanıyorum. Her 

üçünü de kabul etmiyorum. Bunlardan bir tanesi sıkıyönetim görevlerinde kullanılacak personel 
olarak belirlendiğim, ikincisi Hava Kuvvetleri Merkezi İstihbarat Teşkilatında yer aldığım, 
üçüncüsü de bir tane cetvel hazırladığım şeklinde. Daha önce bu konuların delil teşkil 
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edemeyeceğine dair hususlar olduğu için tekrar konuya girmeyeceğim. Bunlara aynen 
katılıyorum. Benim burada vurgulamak istediğim husus şudur Sayın Başkanım. Malumları Türk 
Silahlı Kuvvetleri mensuplarının malumudur. Biz planları, ihtimalat planlarını direktifler 
doğrusunda hazırlarız. Meslek hayatım boyunca da, mesleğim gereği de, bir kurmay subayı 
olarak da birçok plan hazırlığı içerisinde yer aldım ve birçok ihtimalat planı hazırladım ve birçok 
ihtamalat planının harp oyununa, plan seminerine katıldım. Ancak katıldığım bu hazırladığım 
gerek planlarda gerekse seminerlerde gerekse harp oyunlarında hiçbir zaman personel 
görevlendirildiğini görmedim. Bizler Türk Silahlı Kuvvetleri birlikleri mensupları ihtimalat 
planlarında personel görevlendirmeyiz Sayın Başkanım. Birlik isimleri yer alır. Ana jet üst 
komutanlıkları gibi, kuvvet komutanlıkları gibi, tugay komutanlıkları gibi, kolordu komutanlıkları 
gibi planlarda personel isimleri yer almaz, birlik isimleri yer alır. Bu hazırlandığı iddia edilen 
balyoz planında ise bakıldığında birlik isimlerinin ki o da gerçeği yansıtmayan şekilde çok nadir 
olarak yer aldığı, tamamen isimler üzerine kurulu olduğu görülmektedir. Bir ikinci husus ihtimalat 
planları ile ilgili olarak. Gerçek planları bu harp oyunlarında denediğimiz özellikle kurmay 
subayların eğitiminde, personel eğitimlerinde kullandığımız Harp Akademilerini kastediyorum. 
Planlarından ayırt etmek için özellikle 90 yıllardan itibaren bir uygulama getirilmiştir. Bizler 
planlarda gerçek plan isimleri kullanmayız, gerçek ülke isimleri kullanmayız 90 yıllardan itibaren. 
Sarı ülke gibi, kırmızı ülke gibi kod isimler kullanılır. Ancak baktığımızda bu bir seminerdir, bir 
plan semineridir, bir gerçek durum değildir. Ancak gerçek isimler kullanılmıştır. Birlik isimleri 
değildir, herhangi bir kod kullanılmamıştır. Bunun da bu konuya da dikkat çekmek istiyorum. 
Diğer bir husus buradaki ikinci bu Hava Kuvvetleri Merkezi İstihbarat teşkilatı olarak ifade 
ediliyor ki orada da görülecektir. Sayın Başkanım Türk Silahlı Kuvvetlerinde disiplin esastır. 
Hiyerarşi esastır. Bizde şunu bu disiplini sağlama şeklinin temeli şudur; her asker birinci sicil 
amirinden emir alır. Başka bir makamdan, başka bir komutandan, üst subaydan emir almaz. 
İkinci sicil amirimiz de, ikinci komutanımız da, üçüncü komutanımız da talimat verebilir. Ancak 
bunların uygulama şekilleri vardır. İkinci sicil amirimiz bize bir emir verdiğinde o emir derhal 
uygulanır. Ancak birinci sicil amirine derhal bilgi verilir emir hakkında. Böyle bir ikinci 
komutanımızdan talimat aldık bunu uyguluyoruz derim. Bizim amirimiz olmayan, bizden üst bir 
subay gerek aynı karargah içerisinde olsun gerekse başka bir yerde olsun bir emir vermeye 
çalıştığında kendisine münasip bir lisanla bu talimatın komutanımız tarafından bize verileceği 
ifade edilir ve komutanımıza durum izah edilir. Bu teşkilat yapısında bakıldığında özellikle bu 
merkez istihbarat teşkilatında birlikte adımın geçmiş olduğu büyüklerim ve bir küçüğüm hiçbir 
şekilde emir komuta bağlantısı içinde Hava Kuvvetlerinde hiçbir yerde çalışmadım, birlikte görev 
yapmadım. Bu dönemde balyoz planı ile ilgili olarak evveliyatı ve sonrasında Genelkurmay 
İstihbarat Başkanlığında Şube Müdürü olarak görev yaptım. Özellikle gerçi birkaç kez vurgulandı 
ama burada bir kez daha açmak istiyorum. Bu dönem özellikle Irak Krizi öncesinde Eylül 2002 
tarihinden itibaren başlayan ve harekat sona erinceye kadar Haziran 2003’e kadar devam eden 
olağanüstü bir dönemdi, bir harp dönemiydi. Bir Kıbrıs Barış Harekatı gibi Türkiye 
Cumhuriyetinin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Genelkurmay Başkanlığının, mensubu olduğum Hava 
Kuvvetleri Komutanının nadiren yaşadığı olağanüstü durumlarından birisiydi. Harbe girmek 
üzereydik, harekat merkezleri tamamen açılmıştı. Komuta kademesi, Genelkurmay Başkanı, 
Kuvvet Komutanları, komutanlar Genelkurmay Başkanlığında açılan harekat merkezlerinde 
sabah ve akşam Irak’a yönelik olarak icra edilecek harekat ile ilgili brifinglere katılmaktaydı. 
Şimdi böyle bir dönemde bir Türk Silahlı Kuvvetleri olarak harbe giriyorsunuz. Dışişleri Bakanlığı 
ile İçişleri Bakanlığı ile ilgili bütün bakanlıklarla, bütün kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak 24 
saat esasına göre görev yapıyorsunuz ki 1 Mart Tezkeresi olarak ifade ediliyor. Daha öncesinde 
side survier olarak ifade edilen bir tezkere geçmiştir bu mevzi, keşif. İkinci olarak say propation 
olarak ifade edilen bir mevzi hazırlık tezkeresi yine Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul 
edilmiştir ve son olarak da kabul edilmeyen 1 Mart Tezkeresi vardır. Bu dönemin gerek 
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öncesinde, gerek sırasında ve gerek sonrasında sadece Türkiye içerisinde başta Dışişleri 
Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri dahil olmak üzere kendi kurumları arasındaki koordinenin 
yanı sıra Amerika harekatı icra eden Amerika Birleşik Devletlerinin ilgili unsurları ile Dışişleri 
Bakanlığı unsurları ile İstihbarat Teşkilatı unsurları ile Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay 
Başkanlığı unsurları ile çok yoğun müzakereler yürütülmüştür. Ben o dönemi şu şekilde ifade 
ederim kendi meslek hayatım boyunca. Birçok görev yaptım çok değişik yerlerde ancak meslek 
hayatım boyunca yaşadığım en yoğun dönemdir, harbe en yakın olduğumuz dönemdir. 1 Mart 
Tezkeresi geçmemesine rağmen Sayın Başkanım Türküye Cumhuriyeti harbin içerisinde, daha 
doğrusu kıyısında gerek üst geçiş izni vererek, gerek U2 uçuşları ile gerek Amerika Birleşik 
Devletleri askeri unsurlarının Türkiye üzerinden geçişi nedeni ile çok yoğun bir dönem yaşamış. 
Sanki harbin içinde yer aldık. Böyle bir dönemde burada ifade etmek istediğim husus şu. Bizler o 
dönemde ben Şube Müdürü olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin komuta kademesinde bir şekilde 
yer almış personel olarak bizler nasıl bir komuta heyetiyiz ki bir taraftan harbe girerken öbür 
taraftan aynı anda böyle bir dönemde, üstelik böyle bir dönemde hükümeti devirip bir şeyler 
yapmaya çalışacağız. Bu kabul edilebilir bir husus değildir Sayın Başkanım. Bu hususa özellikle 
dikkat çekmek istiyorum. İsimler konusunu bir kez daha vurgulamak istiyorum Sayın Başkanım. 
Şimdi baktığımda ben bir konuyu örnekle açıklamak isterim burada. Şimdi bizler askeriz, bizler 
akademi eğitimi aldık kurmay subayız. Önümüze bir yazı geldi zaman bir satırlık yazı da bile 
onun kimin kaleminden çıktığını çok rahatlıkla anlarız. Örnek veriyorum genellikle çok yapılan bir 
hatadır. Genelkurmay Başkanlığı yazılırken Genel ve Kurmay bitişik yazılır Sayın Başkanım ayrı 
yazılmaz. Genel ve Kurmay ayrı yazıldığı an deriz ki; bu tedrisatı iyi almamıştır, daha genç bir 
subaydır astsubaydır veya bu arkadaşımız, bu arkadaşımız asker değildir. Bunu anlayabiliriz. 
Ben bu plana baktığım zaman kusura bakmayın eğer bir darbeden bahsediliyor. Bu darbeyi 
yapacaksa sanırım bu darbeyi yapacak kişilerin belirli bir gücü, emrinde belirli bir birlikleri olması 
gerekir. Bu darbeyi, bu planları kim hazırladıysa benim görebildiğim henüz daha, henüz daha 
eğer böyle bir şey varsa ki olduğuna kesinlikle inanmıyorum henüz daha rütbe almamış birisi 
olsa gerek veya askeri tedrisattan hiçbir şekilde geçmemiş birisi olsa gerek diye düşünüyorum 
Sayın Başkanım. Benim arz edeceklerim kısaca bunlar.” 

Mahkeme Başkanı: “Nüfus kaydınızı okuyorum. Ali Tarık Akça. Mehmet oğlu, 
Meryem’den olma, Çayırhan, 12.03.1962 doğumlu. Osmaniye ili, Kadirli ilçesi, Öksüzlü nüfusuna 
kayıtlı. Sizi mi ait bu kayıt?” 

Sanık Ali Tarık Akça: “Doğrudur Sayın Başkanım.” 
Mahkeme Başkanı: “Sabıkanız yok.” 
Sanık Ali Tarık Akça: “Evet Sayın Başkanım.” 
Mahkeme Başkanı: “Klasör 22, Dizi 143 ve devamında İstanbul Cumhuriyet 

Başsavcılığınca alınan 22.07.2011 tarihli ifadeniz var. Bu ifadeyi kabul ediyor musunuz?”  
Sanık Ali Tarık Akça: “Evet Sayın Başkanım.” 
Mahkeme Başkanı: “Ediyorsunuz peki. Sanık müdafiinden savunmaya ilave edeceği bir 

husus olup olmadığı soruldu.”  
Sanık Ali Tarık Akça müdafii Av. İsmet Polatcan: “Sayın Başkanım, Değerli Heyet, Sayın 

İddia Makamı. Müvekkilim Ali Tarık Akça ile ilgili iddianamenin 159. sayfasında yapılan isnatlar 
açıklanmış. Bu belgelere göre, bu açıklamaya göre EK-1 Lahika-5 isimli belge incelendiğinde 
müvekkilim oraj hava harekat planı kapsamında sıkıyönetim görevlerinde kullanılacak personel 
olarak belirlendiği ve gene EK-C Lahika-7 Cetvel-A isimli belgede Sayın Korgeneral Ziya 
Güler’in yeniden oluşturduğu istihbarat başkanlığında tek istihbarat elemanı olarak 
görevlendirildiği ve buna bağlı olarak da kendisinin oraj hava harekat planı istihbarat 
değerlendirme ve analiz faaliyetleri ile ilgili hususlar konusunda bir veri, bir belge düzenlendiği 
iddia edilmekte. Bu iddialara dayanarak kendisinin hükümeti cebren ıskata yönelik suçlama ile 
cezalandırılması talep ve iddia edilmiştir. Müvekkilimin anlattıklarına katılıyorum. Kendisi o 
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günlere 2002-2003 yıllarında görevli olduğu dönemdeki konumunu Sayın Heyete arz etti. Ancak 
şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Kendisi ile dışarıda ikili görüşmemizde bu belgeden hiç 
haberi olmadığını, böyle bir belgeyi düzenlemediğini kesin kez bize söylemiştir. Ancak 
zannediyorum bir unutkanlık olarak huzurda bunu ayrıca vurgulamadı. Kaldı ki daha önce 
ifadesine, savunmasına başvurulan Sayın Ziya Güler ve müdafii Sayın Meslektaşım Ali Fahir 
Kayacan bu konuda bu belge ile ilgili, bu istihbarat başkanı oluşması ile ilgili gerçekleri olduğu 
gibi söylediler ve böyle bir belgenin uydurma, sahte olarak üretildiğini belirttiler. Bu savunmaya 
ve Sayın Avukatın bu konudaki savunmalarına aynen katılıyorum. Sayın Başkanım burada aşağı 
yukarı 280 kişiye yakın yargılandı ve bu tüm davalarda, tüm savunmalarda bu belgelerin sahte 
olduğu, üretilmiş olduğu yönünde malumlarınız binleri aşan çelişkiler, zaman, mekan aykırılıkları 
söylendi. Bunlar gerçek iddialardır, bunlar gerçek hususlardır. Muhakkak Sayın Heyet bu 
konuları inceleyecek ve layıki ile değerlendirecektir. Bunan en ufak bir şüphemiz yoktur. Ancak 
bir konuyu daha ilave etmek istiyorum. Malumları yine bu yargılama aşamasındaki gerek sanık 
ve gerekse müdafilerden bu konularda teknik bilgisi çok yüksek olan arkadaşlarımız anlattılar. 
Ben bilgisayar mühendisi değilim ama bugünkü teknik olanaklar karşısında izninizle şunu 
belirtmek istiyorum. Öğrendiğim kadarı ile zatıalinizin bilgisayarına sizin hiç haberiniz olmadan, 
sizin kullanıcı adınızı kullanarak çok rahat bir şekilde olmadık planlar yüklenebilirmiş. Bunu 
teknik kişiler daha iyi değerlendirdiler. Yani burada müvekkille ilgili düzenlenmiş olan sahte 
verilere inanmak başka deliller ile güçlendirilmediği sürece yasal, geçerli cezalandırmaya yönelik 
bir delil olarak kabul etmenin mümkün olmadığını söylemek istiyorum. Bir diğer konu. Sanığın ve 
burada pek çok sanığın maalesef ve maalesef üzülerek söylüyorum Hava Harp Okulunda hukuk 
öğretmenliğini yaptım. Onlara Anayasayı, iç hizmeti anlattım ama hiçbir dersimizde hiçbir zaman 
darbenin d’sinin yanına yaklaşmadık. Hiçbir harp okulunda bu konularda böyle dersler verilmez. 
Kendisi de askerliğin ab’si olan ilk başta gelen İç Hizmet Kanununun 21. maddesindeki emirlerin 
hiyerarşik düzende verileceğine ilişkin konuyu çok güzel anlattı. Sayın Başkanım biz 32 sene 
harp okullarında askerlere şunu öğretmeye çalıştık. Emir amirden alınır. Üstten emir alınmaz. 
Ancak çok acil ve zaruri durumlar varsa bu olabilir ama bunun dışında bir askerin Genelkurmay 
Başkanlığı İstihbarat Şubesinde görevli müvekkilimin Hava Kuvvetlerindeki Korgeneral, o 
zamanın Tümgenerali Ziya Güler’den emir alması veya Harp Akademisi Komutanı Sayın 
Orgeneral İbrahim Fırtına’dan emir alması mümkün değildir. Bir askerin bu hiyerarşik düzen 
içerisinde başka bir yerden emir alması darbe de olsa, çok gizli tutulacakta olsa samimi olarak 
söylemek istiyorum mümkün değil. Biz derslerimizde böyle emri yerine getiren kişinin pasif, köle 
olduğunu anlatmışızdır. Onun için buna dikkat etmek istiyorum. Askerliğin temeli budur, budur. 
Müvekkilime inanıyorum, güveniyorum. Kesinlikle böyle sahte, düzmece, sözde bir oluşumun 
içerisinde olabileceğine kesinlikle ve kesinlikle bir hocası olarak ihtimal vermiyorum. Kendisi 
hakkında düzenlenmiş olan deliller akla ve mantığa uygun değildir. Bu konuda tekrar ediyorum 
Sayın Ziya Güler ve avukatı, müdafii bu konuda ayrıntılı bilgileri verdiler tekrar üzerinde durmak 
istemiyorum. Bu açıktır, bunu değerlendirilmesini takdirlerinize sunuyorum. Efendim kendisi 
Ankara’da ikamet etmektedir, savunmasını yapmıştır. Bu açıdan duruşmalardan vareste 
tutulmasını, yargılama sonucunda beraatine karar verilmesini Yüksek Heyetinizden saygılarımla 
arz ve talep ediyorum. Teşekkür ederim.” 

Mahkeme Başkanı: “Soru sormak isteyen var mı? Buyurun.” 
Sanık Ziya Güler müdafii Av. Ali Fahir Kayacan: “Efendim 3 Şubat 2003 tarihi itibari ile 

Ziya Güler’i tanıyor muydunuz? Herhangi bir tanışıklığınız var mıydı?” 
Sanık Ali Tarık Akça: “Arz edeyim efendim. Efendim Türk Silahlı Kuvvetlerinde usuldür, 

teamüldür. Bizler Harbiye’yi bitirdik. Harbiye’yi bitirenler büyüklerini tanırlar. Küçüklerini ise 
görürlerse, kendilerini tanıtırlarsa hatırlarlar. Ziya Güler Paşa 1972 mezunu bir subaydır. Ben 
1982 mezunu bir subayım. Hava Kuvvetleri de çok büyük bir camia değildir. Ziya Güler adını 
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bilirim ama herhangi bir şekilde kendisi ile birlikteliğim, birlikte olmuşluğum, birlikte görev 
yapmışlığım, ailevi olarak birlikte oturmuşluğum, kalkmışlığım, çay içmişliğim yoktur efendim.”  

Sanık Ziya Güler müdafii Av. Ali Fahir Kayacan: “Yine anılan dönem, yani 3 Şubat 2003 
öncesi veya takip eden günlerde gerçi siz o dönemde çok yoğun olarak Genelkurmayda görev 
yaptığınızı ifade ettiniz ama tabi dijital veriler delil olarak gösterildiği için sormak zorundayım. 
Ziya Güler ile tanımanızın ötesinde gerçi tanımıyorum dediniz fakat doğal sonucu da aslında 
herhangi bir görüşmeniz, telefon görüşmeniz, herhangi o aralarda toplantı veya başka bir 
amaçla bir araya gelmeniz de söz konusu oldu mu?” 

Sanık Ali Tarık Akça: “Hayır efendim kesinlikle bu şekilde olmadı. Biraz önce de 
savunmamda arz ettim. Zaten Türk Silahlı Kuvvetlerinin emir komuta yapısı, hiyerarşik yapısı 
Ziya Güler Paşamın o dönemde bana emir vermesine müsait değildir. Ne kendisi böyle bir emri 
aldığı, terbiye askeri terbiye gereği verir, ne de ben böyle bir emri kabul ederim efendim.” 

Sanık Ziya Güler müdafii Av. Ali Fahir Kayacan: “Teşekkür ediyorum.” 
Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Sorabilir miyim başkanım?” 
Mahkeme Başkanı: “Buyurun.” 
Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Cengiz Köylü ile tanışmışlığınız oldu mu?” 
Sanık Ali Tarık Akça: “Hayır hiç olmadı hiç birlikte çalışmışlığım, tanışmışlığım yoktur 

Sayın Hakimim.” 
Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Şimdi isminizin şirket ismi olarak kullanılmış olarak 

herhangi bir bilgisayar sahibi oldunuz mu?” 
Sanık Ali Tarık Akça: “Hayır o şekilde olmadım efendim.” 
Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Ata kullanıcı ismini herhangi bir şekilde kullandınız mı?” 
Sanık Ali Tarık Akça: “Hayır Sayın Hakim. Ben her zaman Atakça olarak, bütün bilgisayar 

kullanmasını bilirim. Askerilik hayatım boyunca da sonrasında da hiçbir zaman Ata olarak 
bilgisayar kullanımı yapmadım. Hep Atakça olarak adımın ve soyismimin adımın baş harfleri ve 
soyisim şeklinde, e-maillerim de o şekildedir Sayın Hakim.” 

Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Tamam Başkanım.” 
Mahkeme Başkanı: “Peki sorgunuz tamamlanmıştır.” 
Sanık Ali Tarık Akça: “Sağolun.” 
Mahkeme Başkanı: “Alpar Karaahmet. Müdafii hazır mı? Sizin kimliğiniz tespit edildi. 

Haklarınızın hatırlatıldığı duruşma buradaydınız.” 
Sanık Alpar Karaahmet: “Evet efendim.” 
Mahkeme Başkanı: “Müdafiiniz hazır. Buyurun savunma yapabilirsiniz.” 
Sanık Alpar Karaahmet: “Sayın Başkan, Sayın Üyeler ben Alpar Karaahmet. Sayın 

Mahkeme tarafından kabul edilen iddianame ile hakkımda Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini 
cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etmeye teşebbüs suçunu işlediğim iddia 
edilmiştir. Hakkımda düzenlenen iddianame üçüncü kişilerden elde edilen dijital kayıtlar esas 
alınarak içeriksel nitelikleri belli olmayan, asılsız, tamamen sanal dijital bilgisayar kayıtlarına 
dayanılarak hazırlanmıştır. İddianame ve eklerini incelediğimde iddia edilen suça ilişkin olarak 
benim ile ilişkilendirilen bir eylem olmadığı gibi hakkımdaki iddialara yönelik olarak delil niteliği 
taşıyan hiçbir somut olgu bulunmadığını tespit ettim. İddianamede belirtilen ve tarafıma 
yöneltilen bütün iddialar ve suçlamalar asılsız olup bir komplo ürünüdür. Tamamını reddediyor 
ve kabul etmiyorum. Ancak Savcılıktaki ifademde de çok net bir şekilde ifade etmiş olmama 
rağmen kabul etmediğim ve somut hiçbir delille desteklenmeyen dijital kayıtlara dayanan iddialar 
ile ilgili savunma yapmak zorunda kalıyorum. Söz konusu iddialar temel olarak 6 adet imzasız, 
tarihsiz, ilgisiz ve belge niteliğine haiz olmayan dijital kaydın iddianamede belge olarak 
nitelendirilmesine dayandırılmaktadır. Ben İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında alınan ifademde 
Savcılık tarafından yöneltilen sorulara doğru ve samimi cevaplar verdim. Adli mercileri yanılma 
çabası içine girmedim. İfade sürecinde genel olarak bir kısım şüpheliler ile ilişkim sorulduğunda 
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sadece askeri öğrenimim ve melek hayatım boyunca çeşitli vesileler ile asker, askeri kökenli 
kişileri tanıdığımı, bunlarla ilişimin görevim ile kısıtlı kaldığını, görev ilişkisi ötesinde başlıca bir 
ilişkimin olmadığını beyan ettim. İddianamenin benim hakkımda düzenlenen bölümlerinde 
Donanma Komutanlığında 6 Aralık 2010 tarihinde ele geçirilen 5 nolu hard diskte bulunduğu 
iddia edilen; 1.) Balyoz darbe planı kapsamında da yer aldığı bildirilen EK-D isimli öncelikli ve 
özellikli görevlendirme listesi başlıklı dijital kayıtta ismimin bulunduğu. 2.) Ege’de bulunan ada ve 
adacıklar ile ilgili olarak yapılacak çalışmalar için Aydın alt çalışma grubunda görevlendirildiğim 
ve benimle alakası olmamasına rağmen EGAYDAAK çalışma grubu.doc ve bu dijital kaydın eki 
olan EK-A.doc isimli dijital kayıtlar ile alt çalışma grubunda çalışmalar yaptığım ki bu kanıya 
nasıl varıldığını anlayamadım. Zira benim bu çalışma grubunda herhangi bir faaliyette 
bulunduğuma dair en ufak bir kanır veya destekleyici bir olgu bulunmamaktadır. 3.) Ödenek.doc 
isimli dijital kayıt kapsamında ise çeşitli malzemelerin temini amacı ile terörle mücadele 
kapsamında tahsis edilen ödenekten para transferi çalışmalarında bulunduğum ki yine burada 
da böyle bir kanaate nasıl varıldığını anlayamamaktayım. 4.) Donanma Komutanlığında elde 
edilen diğer veriler arasında geçen AKP izleme.doc isimli dijital kayıt eki olan çalışmalar.doc ile 
cemaatsızma.doc isimli belgelerde adımın yer alması. 5.) Ayrıca kimliği belirsiz bir kişi tarafından 
24.05.2009 tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Muhabere Emniyet Şube Müdürlüğüne 
gönderilen ihbar e-mail ekinde yer alan listede adımın geçmesi şeklinde tespitler bulunduğu 
iddia edilerek Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men 
etmeye teşebbüs suçunu işlediğim şeklinde hiçbir maddi tespite dayanmayan bir değerlendirme 
yapılmıştır. Şunu açıkça belirtmem gerekir ki ben böyle dijital kayıtlar hazırlamadım, böyle dijital 
kayıtlar hazırlanması konusunda kimseden direktif almadım. İddianame ve eklerinde benim 
böyle dijital kayıtlar hazırladığıma veya böyle dijital kayıtlar içinde adımın geçmesinin benimle 
ilişkilendirilmesine imkan sağlayacak hiçbir tespit, iletişim kaydı bulunmamaktadır. Kaynağı ve 
gerçekliği belli olmayan dijital kayıtlarla benim nasıl ilişkilendirildiğimi anlamam mümkün değildir. 
Sayın Mahkeme söz konusu 6 adet sözde belgeden 5’inde yani 1’i hariç tamamı üçüncü kişiler 
tarafından hazırlandığı iddia edilen dijital kayıtlarda, mevcut listelerde görevlendirilmiş 
gözüküyorum. Yani yalnızca listelerde adım yer almaktadır. Benim adımı bu listelere kimin, niçin, 
ne zaman, ne maksatla yazdığını bilmiyorum. Bu listelerden haberim yoktur ve hiçbir zaman da 
olmamıştır. Ayrıca bütün bu görevlendirmeleri destekleyen başka hiçbir somut kanıt 
bulunmamakta, buna mukabil ilginç bir şekilde amir listesi 1 isimli belgede de bu kadar yoğun 
çalışmama rağmen terfi etmem öngörülmemektedir. Bu da bana göre oldukça büyük bir tezat 
teşkil etmektedir. Ben savcılık sorgumda da belirttiğim üzere ikmal sınıfı bir deniz subayıyım. 
Mesleki ihtisas ve tecrübem sebebi ile hayatım boyunca hiçbir harekat planlama faaliyetine 
katılmadım. Plan tatbikatını ve seminerine iştirak etmedim. Sınıfımın görevlerine uygun olarak 
yurtdışı tedarik, özellikle Amerika Birleşik Devletlerinden fms yöntemi ile malzeme temini ve 
modernizasyon projelerinin mali yönetimi konusunda çalışmalarda bulundum. Dolayısı ile böyle 
sözde planlamalarda veya bunlara ilişkin bir çalışmada bana görev verilmesi hiç inandırıcı 
değildir. İlave olarak hiçbir çıktısı veya imzalı nüshası bulunmayan ödenek.doc isimli dijital 
kaydın teknik inceleme raporunda ise belgenin dijital kullanıcı yolları incelendiğinde 
A_Karaahmet isimli kullanıcı tarafından 8 Ocak 2003 tarihinde oluşturulduğu tespiti yapılmıştır. 
Benin A_Karaahmet kullanıcı isimli bir bilgisayarım yoktur, hiç olmamıştır. Bu yönde herhangi bir 
yerde ele geçirilmiş A_Karaahmet kullanıcı isimli bir bilgisayar da mevcut değildir. Ancak her 
türlü değişiklik ve sahteciliğin yapılabildiği böyle bir dijital kayıtta adımın geçmesi ile bir kısım 
silahlı kuvvetler personeline yönelik olarak hazırlanan komplonun aracı olarak kullanıldığım ve 
silahlı kuvvetlerden tasfiyemin hedeflendiği anlaşılmaktadır. Bu belge ile ilgili olarak ayrıca şu 
hususları da eklemek isterim. Belgede ifade edilen terörle mücadele ödeneği Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığına hiçbir zaman tahsis edilmemiştir. Böyle illegal bir yapı içerisinde milli bütçeden bir 
ödenek transferi mümkün değildir. Belgede ayrıca ihtiyaçların projelendirilerek harekat ihtiyaç 



T.C. İSTANBUL 10.AĞIR CEZA MAHKEMESİ ( CMK 250 MADDESİ İLE YETKİLİ ) CELSE TARİHİ 
03.02.2012 ESAS NO: 2010/283 CELSE NO:80 Sayfa:17 

 

 17 

analizlerinin yapılması istenmektedir ki harekat ihtiyaç analizleri 2007 yılından itibaren yapılmaya 
başlandığından bu ifadenin Ocak 2003 tarihli yazıda yer alması mümkün değildir. Bu da 
belgenin 2007 yılından sonra hazırlandığını göstermektedir. Sonuç olarak hakkımdaki 
suçlamalar üçüncü bir kişide ele geçirilen dijital kayıtlarda bulunan belgelere dayanmaktadır. 
Dijital kayıtları destekleyen somut bir delil veya iddia edilen ilişkilere ait iletişim tespit tutanakları 
da bulunmamaktadır. Sayın Mahkemeden kısa sürede yargılamayı tamamlayarak 
mağduriyetimin giderilmesini, suçsuzluğumu ve hakkımda bu komploları yapan asıl failleri ortaya 
çıkarmasını bekliyorum. Suçsuz olduğumu tekrarlar halen muvazzaf bir asker olmam, 
ikametimin ve iş yerimin Ankara’da olması nedeni ile duruşmalardan bağışık tutulmama, 
savunmamın kabul edilerek nihayetinde beraatime karar verilmesini saygılı ile Mahkemenizden 
talep ediyorum. Savunmamı yazılı olarak da Sayın Mahkemeye sunuyorum.” 

Mahkeme Başkanı: “Nüfus kaydınızı okuyorum. Alpar Karaahmet. Yalçın oğlu, Hatice’den 
olma, İzmit, 16.01.1967 doğumlu. Kastamonu ili, İnebolu ilçesi, Boyran nüfusuna kayıtlı.” 

Sanık Alpar Karaahmet: “Evet efendim.”   
Mahkeme Başkanı: “Size ait kayıt. Herhangi bir sabıkanız yok.” 
Sanık Alpar Karaahmet: “Hayır efendim.” 
Mahkeme Başkanı: “Klasör 38, Dizi 242 ve devamında İstanbul Cumhuriyet 

Başsavcılığınca alınan 26.08.2011 tarihli ifadeniz var. Bu ifadeyi kabul ediyor musunuz?” 
Sanık Alpar Karaahmet: “Evet efendim.”  
Mahkeme Başkanı: “Kabul ediyorsunuz. Yine sorguya sevk edilmişsiniz Nöbetçi İstanbul 

12. Ağır Ceza Mahkemesi Hakimliğine. Buradan serbest bırakılmışsınız. Hakimlik yönündeki 
savunmanızı kabul ediyor musunuz?” 

Sanık Alpar Karaahmet: “Evet efendim.”   
Mahkeme Başkanı: “Peki sanık müdafiinden savunmaya ilave edeceği bir husus olup 

olmadığı soruldu.” 
Sanık Alpar Karaahmet müdafii Av. Kemal Yener Saraçoğlu: “Sayın Başkan, Sayın 

Heyet, Sayın Cumhuriyet Savcım. Müvekkil hakkındaki iddiaların tamamı görevlendirme 
niteliğindeki dijital listelerde adının geçtiği iddiası ile sınırlıdır. Müvekkil anılan tarihlerde böyle bir 
görevlendirmeden, sözde darbe planlarından haberdar olmadığını huzurda açıkça beyan 
etmiştir. Müvekkilin beyanlarına iştirak ediyorum. Efendim üst veri yollarında A-Karaahmet 
yazması ile müvekkil ile ilişkilendirilen bir ödenek.doc isimli dijital kayıt kapsamında müvekkilin 
çeşitli malzemelerin temini amacı ile terörle mücadele kapsamında tahsis edilen ödenekten para 
transferi çalışmalarında bulunduğu iddia edilmektedir. Ödenek.doc isimli dijital kaydın teknik 
inceleme raporunda 8 Ocak 2003 tarihinde oluşturulduğu tespiti mevcuttur ki bu tarih sözde 
darbe planlamasından önceki bir tarih olduğu düşünüldüğünde daha darbe planları yapılmadan 
hangi amaçla ödenek tahsis edileceği gibi mantıksız bir sonuç çıkmaktadır. Kaldı ki darbe için 
ihtiyaç duyulan ödeneklerin, darbe yapılacağı iddia edilen Hükümetin, Milli Savunma Bakanlığı 
tarafından tahsis edilmesi öngörülmektedir. Ancak belgede ifade edilen terörle mücadele 
ödeneğinin Deniz Kuvvetlerine tahsis edildiğine ilişkin bir araştırma yapılmasına soruşturma 
aşamasında ihtiyaç duyulmadığı anlaşılmaktadır. Biz yaptığımız araştırmalarda böyle bir 
ödeneğin hiçbir zaman Deniz Kuvvetleri Komutanlığına tahsis edilmediğini tespit ettik. Belgede 
ayrıca ihtiyaçların projelendirilerek harekat ihtiyaç analizlerinin yapılması şeklinde bir ifade 
mevcuttur. Ancak müvekkil de beyan etti. Bu harekat ihtiyaç analizleri şeklinde bir analiz 2007 
yılından itibaren bütçe sistemine girmiş ve bu tarihten itibaren yapılmaya başlamıştır. Böyle bir 
yanlışlık bizim tabi yanlışlıklarla ilgili bir sözde hata kod tablosu var. O hata kod tablosunda da 
mevcut değil. 2007 yılından önce yapılamayan böyle bir analize 2003 yılında hazırlandığı iddia 
edilen bir dijital kayıtta bulunması izah edilemez. Bunun tek izahı, belgenin 2007 yılından sonra 
hazırlandığının bir göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır ki bu tespitimizi destekleyen başka 
bir olgu da bu tabi doğrudan dava ile ilgili değil ama müvekkil ile ilişkilendirilmiş, konulmuş bir 
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2004 tarihli AKP izleme isimli bir belge var. Bu da dijital kayıt. Burada da işte AKP sözde darbe 
yapılacağı iddia edilen hükümetin izlenmesi, işte güçsüzleştirilmesi ile ilgili bir kısım planlamalar 
yapıldığı anlaşılıyor, iddia ediliyor. Fakat bunun 3. maddesi çok enteresan Sayın Başkan, Sayın 
Heyet. Bunun 3. maddesinde diyor ki; Cumhurbaşkanını etkisizleştirme faaliyetleri, tekrar 
ediyorum Cumhurbaşkanını etkisizleştirme faaliyetleri icra edilecek diye bir ibare var. Fakat 2004 
yılında şöyle bir hafızamızı tazeleyecek olursak Cumhurbaşkanı olan Sayın Ahmet Necdet 
Sezer’in hükümet faaliyetlerini ve atamalarını nasıl bir titizlikle incelediği ve bunlardan hükümetin 
tabi bir kısım yankımalarının da, yakınmalarının da olduğunu kamuoyunun malumudur. Sonuç 
olarak bu belgede 2007 sonrası olaylara ve kadrolara yönelik olduğu olarak hazırlandığı açıktır. 
Ancak bu yönde yapılan yüzlerce tespiti burada iki tespit daha Sayın Mahkemeye arz etmeye 
çalıştık. Bu tespitler tabi soruşturma sırasında da ifadelerimizde Sayın Savcılığa sunmuştuk. Bu 
tespitler müteaddit defalar sunuluyor. Ancak maalesef müvekkillerimiz hakkında makul suç 
şüphesi görülerek iddianame düzenlenmesine engel olmamış ve diğer bir kısım 
müvekkillerimizin de tutuklanmasını engelleyememiştir. Sonuç olarak müvekkilimin dijital 
kayıtlarının tamamının manipülatif olarak üretildiği bunlardan anlaşılmaktadır. Müvekkilimin 
sözde darbe planları ile hiçbir ilgisi mevcut değildir. Yargılama sonunda beraatına karar 
verilmesini ve arz ettiği gibi muvazzaf asker olması ve ikametgahı nedeniyle de bundan sonraki 
aşamada vareste tutulmasını talep eder, Sayın Mahkemeye saygılar sunarız.” 

Mahkeme Başkanı: “ Sanığa soru sormak isteyen var mı? Peki sorgunuz tamamlanmıştır, 
yerinize geçebilirsiniz. Armağan Aksakal müdafii. Az önce gelmeyen sanıklarla ilgili bir açıklama 
yaparken bir yanlışlık oluştu ona tam dikkat etmedik, baktım şu anda da Ahmet Gökhan 
Rahtuvan mazereti var. Avukatı Şule Hanım bize mazeret vermiş emekli olduktan sonra 
yurtdışına 4 ay görevli gideceği ve Nisan başında ancak Türkiye’ye dönebileceğini belirtmiş. Ali 
Göznek de emekli olmuş 30 Ağustos itibari ile yurtdışında bulunan subaylardan değil, onun 
hakkında gerekli araştırma için Mahkememiz karar alacaktır. Evet siz kimlik tespitinde vardınız, 
kimliğiniz tespit edildi.” 

Sanık Armağan Aksakal: “Vardım.” 
Mahkeme Başkanı: “Haklarınız hatırlatılmasında vardınız.” 
Sanık Armağan Aksakal: “Vardım.” 
Mahkeme Başkanı: “Buyurun savunmanızı yapabilirsiniz.” 
Sanık Armağan Aksakal: “Sayın Başkan yazılı savunmamı Mahkemenize sunuyorum. 

İzmir Aksaz Bölgesi müzahir personel listesinde ismimin yer aldığı belirtilerek hakkımda bir 
görevlendirme yapıldığı iddiası ile suçlanmaktayım. Öncelikle belirtmek isterim ki şahsıma 
yönlendirilen suçlamakları kesinlikle kabul etmiyorum. Balyoz güvenlik harekat planı 
kapsamında oluşturulduğu iddia edilen müzahir personel listelerinin hazırlanmasından haberim 
ve bilgim yoktur. Bu listelerde neden ve hangi ölçütlere göre yer aldığımı bilmiyorum. Listeleri 
hazırladığı iddia edilen şahısların hiçbirini tanımıyorum. Suga harekat planının icrasında 
reaksiyonların gösterilmesine engel olan komutanların geçici, sürekli olarak tevkif edilmesi veya 
yetki devri içeren tebligatın yapılması amacıyla yapıldığı iddia edilen görevlendirmeden de 
haberim ve bilgim yoktur. Aynı şekilde bu görevlendirme listelerini hazırladığı ve benimle birlikte 
görev alacağı iddia edilen şahısların hiçbirini tanımıyorum. Mesleki yaşamımın hiçbir döneminde 
söz konusu şahıslarla görev, amir- memur ilişkisi veya sicil bağlantısı içinde olmadım. Herhangi 
bir faaliyette ve çalışmada birlikte bulunmadım. Müzahir personel listeleri ve benimle ilgili olarak 
yapıldığı iddia edilen görevlendirme bilgim, rızam ve iradem dışındadır. Söz konusu müzahir 
personel ve görevlendirme listeleri benim dışımda, 3. kişilerce hazırlanmıştır. Bu listeleri ilk defa 
17 Haziran 2011 tarihinde çağırıldığım Savcılık sorgusunda gördüm. Bu hususlarla ilgili olarak 
hiçbir zaman ve hiçbir kimse tarafından böyle bir oluşum içerisinde yer almam hakkında 
şahsıma talepte bulunulmamıştır. Hiçbir zaman bu planları duymadım, içerisinde yer almadım ve 
bu tip görevlendirmeyi kabul etmedim. Kanunun suç saydığı böyle bir oluşum içinde yer almayı 
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kabul etmem de mümkün değildir. Bu görevlendirme ile ilgili olarak şahsıma hiç kimse tarafından 
sözlü veya yazılı bir tebliğde bulunulmamıştır. İddia edildiği şekilde bu konu ile ilgili herhangi bir 
muhtıra veya belge imzalamadım. Dava dosyasında da benim muhtıra imzaladığıma dair 
herhangi bir delil mevcut değildir. İhtisasım gereği teknik konularda eğitim almış ve görev 
yapmış bir kişi olarak mesleki hayatım süresince hiçbir zaman harekat ve planlama ile ilgili 
konularda görev almadım. Bu konularla ilgili hiçbir toplantı, seminer ve benzeri bir faaliyete 
katılmadım. Bu güne kadar yapmış olduğum ve bulunduğum bütün görevler teknik konularla 
sınırlı olmuştur. İradem ve rızam dışında ismimin yer aldığı bu listeleri reddediyor, şahsıma 
yönlendirilen suçlamaları kabul etmediğimi bir kez daha tekrar ediyorum. Yargılama sonrasında 
beraatime karar verilmesini ve duruşmalardan vareste tutulmamı talep ediyorum.” 

Mahkeme Başkanı: “Nüfus kaydınız okuyorum. Armağan Aksakal, İsmet oğlu, Gülsen’den 
olma. 20.08.1969 İstanbul doğumlu, Tekirdağ ili, Çorlu ilçesi, Silahtarağa nüfusuna kayıtlı. Size 
mi ait kayıt?” 

Sanık Armağan Aksakal: “Evet.” 
Mahkeme Başkanı: “Herhangi bir sabıkanız yok. Klasör 11, dizi 161’de ve devamında 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan 17.06.2011 tarihli ifadeniz var. Bunu kabul ediyor 
musunuz?”  

Sanık Armağan Aksakal: “Kabul ediyorum.” 
Mahkeme Başkanı: “Sanık müdafiinden savunmaya ilave edeceği husus olup olmadığı 

soruldu.” 
Sanık Armağan Aksakal müdafii Av. Hasan Gürbüz: “Sayın Başkan, Sayın Üyeler 

iddianamede müvekkil ile ilgili bölüm 14 satırdan ibarettir. Suçlama İzmir ve Marmaris bölgeleri 
müzahir subay astsubay listelerinde adının yer aldığı ve kendisine bu görevin tebliğine dair 
muhtıra imzalattırıldığı iddiası ile hakkında dava açılmıştır. Ancak iddianamede muhtıra 
imzalattırıldığı söylenmesine rağmen imzalı bir muhtıra iddianamenin eklerinde sunulmamıştır. 
Kaldı ki müzahir subay listelerinin de hukuki durumu delil niteliğinde değildir. Bunlar ıslak imzalı 
belgeler değil sadece dijital verilerdir. Nitekim bu listeleri hazırladığı iddia edilen çalışma 
grubunun başında bulunduğu iddia edilen Hüseyin Hoşgit de böyle bir listeler hazırlamadıklarını, 
böyle bir çalışma yapmadığını savunmasında söylemiştir. Tabi bunların dışında birkaç hususa 
daha değinip toparlayacağım Sayın Başkan. Bu çalışma grupları müzahir subay astsubay 
listelerindeki subay astsubay sayısı 2000’in üzerindedir. Ancak bunlardan çok az bir kısmı 
hakkında soruşturma yapılmış ve iddianame tanzim edilmiştir. Buradan da anlaşılıyor ki bu 
listelerin Soruşturma Makamları tarafından da hukuki olarak delil mahiyetinde olmadığı 
değerlendirilmiş olacak ki diğer subay ve astsubaylara soruşturma dahi yapılmamıştır. Yine 
müvekkil de değindi savunmasında, kendisi teknik personeldir. O tarihlerde Osmangazi 
gemisinde başçarkçıdır. Görevi gemideki teknik cihazların bakımı ve onarımıdır. Bakımı ve 
bozulduğunda onarımı ile ilgilidir. Kendisinin harekat ve planlama gibi konularda hiçbir zaman 
görev yapmamıştır. Delil niteliğinde olmayan, kim tarafından ne zaman ve ne amaçla 
hazırlandığı bilinmeyen bu listelerde adının kendi iradesi dışında yazılmış olması bu listeler 
doğru bile kabul edilse verilen görevi kabul ettiği anlamına da gelmez. Çünkü bu hususta bir 
tebligat da yoktur. Mahkumiyete yeterli delil söz konusu değildir. Sayın Mahkemenizin de bu delil 
niteliğinde olmayan dijital verileri delil olarak kabul etmeyeceğini düşünüyoruz. Kendisi hakkında 
beraat kararı verilmesini ve sorgu ve savunması tamamlandığından ayrıca kendisi muvazzaf 
subay olup, ikamet ve iş adresi sabit olduğundan, bundan sonraki duruşmalardan esas 
hakkındaki savunması alınıncaya kadar vareste tutulmasına karar verilmesini talep ediyorum. 
Ayrıca yazılı olarak da savunmamı sunuyorum.” 

Mahkeme Başkanı: “Müvekkiliniz ve sizin yazılı savunmalarınız alındı. Ayrıca bir önce 
savunma yapan Alpar Karaahmet de yazılı savunmasını Mahkememize gönderdi. Sanığa soru 
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sormak isteyen var mı? Peki, sorgunuz tamamlanmıştır. Yerinize geçebilirsiniz. Aşkın Öztürk 
buyurun, müdafiiniz burada. Evet sizin de kimliğiniz tespit edilmişti.” 

Sanık Aşkın Öztürk: “Evet.” 
Mahkeme Başkanı: “Haklarınız hatırlatılmıştı.” 
Sanık Aşkın Öztürk: “Evet.” 
Mahkeme Başkanı: “İddianameyi dinlediniz.” 
Sanık Aşkın Öztürk: “Evet.” 
Mahkeme Başkanı: “Buyurun savunmanızı yapabilirsiniz.” 
Sanık Aşkın Öztürk: “Sayın Başkan, Sayın Heyet, Sayın Savcım ben Aşkın Öztürk. 

İddianame kapsamında EK-F isimli İstanbul bölgesi müzahir subay ve astsubay listesi başlıklı 
sanal veride, ek tefrik.doc isimli sanal veride İstanbul bölgesi daire grup amirleri bilgi formu xls 
isimli sanal veride ismimin yer aldığı iddia edilmektedir. Öncelikle hakkımdaki tüm iddiaları 
şiddetle reddediyorum. Egemenlik alanım dışında, 3. bir kişiden elde edilen, hukuki delil niteliği 
taşımayan, sanal verilere dayanmayan ve hiçbir maddi delil ve unsur ile desteklenmeyen 
hakkımdaki tüm iddiaları kabul etmiyor, hepsini şiddetle reddediyorum. 5–7 Mart 2003 
tarihlerinde 1. Ordu Komutanlığında icra edilen seminere de katılmadım. Suçlamalarla ilgili 
olarak ilgim, bilgim, görgüm ve iradem yoktur. Kimseden emir almadım, kimseye emir vermedim. 
Hiçbir kişi veya grup tarafından bana herhangi bir şey tebliğ edilmedi, ben herhangi bir şey 
tebellüğ etmedim, muhtıra imzalamadım ve herhangi.”  

Mahkeme Başkanı: “Bilgisayarda bir sorun oluşmuşta tekrar baştan başlarsanız. Şuana 
kadar yaptığınız savunma kayda geçmiş.” 

Sanık Aşkın Öztürk: “Anladım.” 
Mahkeme Başkanı: “Sizin slaytla ilgili kısımda sorun oluştu.” 
Sanık Aşkın Öztürk: “Devam edebilirim de Başkanım.” 
Mahkeme Başkanı: “Bitti mi? Bir dakika teknisyen bitirsin oradan devam edersiniz.” 
Sanık Aşkın Öztürk: “Sanal verilerin yazan, son kaydeden kısımları ile veri yollarında 

adım geçmemektedir. Sözde listelerin hiçbirinde imza hanesi, onaylayan hanesi adıma açılmış 
değildir. Söz konusu sanal veriler ıslak imzalı olmadığı gibi elektronik imza ile de imzalanmış 
değildir. Bu tür sözde görevlendirmenin yapıldığından da haberim yoktur. Tüm dosya 
kapsamında sözde görevlendirmeler ile ilgili bana bir tebligat yapıldığı ve görevleri kabul ettiğim 
anlamına gelebilecek hiçbir bilgi, belge, görüntü, ses kaydı, tanık vesaire yani hiçbir delil yoktur. 
İddianamede belirtilen suç tarihi kapsamında sözde belgeleri yazan, son kaydeden kısımları ile 
veri yollarında adları geçen sözde belgeleri hazırladığı, onayladığı iddia edilen şahıslar ile 
kişisel, mesleki ve hiyerarşik olarak hiçbir ilişkim ve bağlantım olmamıştır. Adım, bu listelere 
yazılarak mağduriyetime sebebiyet verilmiştir. Bilgi notu isimli sanal verinin eklerinden EK-F 
isimli İstanbul bölgesi müzahir subay ve astsubay belgesi başlıklı sanal veride ismim yer aldığı 
iddia edilmektedir. Söz konusu veride, söz konusu listede görev yerim yanlış yazılmıştır. 
Yukarıda da görüleceği gibi İstanbul eki.doc Aralık 2002 tarihinde oluşturulduğu iddia 
edilmektedir ve görev yerim kurtarma ve sualtı komutanlığı olarak belirtilmiştir. Ek tefrik.doc yine 
iddianamede yer alan bir veridir. Ocak 2003 tarihinde yaratılmış, orada da görev yerim kurtarma 
grup komutanlığı olarak gösterilmektedir. Doğru yerim de burasıdır. Kurtarma grup 
komutanlığıdır, 2000-2004 yılları arasında görev yaptığım yer. Sözde müzahir personel 
listelerinde adları geçen ancak aynı zamanda TSK’dan ilişiği kesilecek, görev yerleri 
değiştirilecek personel listesinde yer alan 6 personel bulunmaktadır. Söz konusu listeler 
incelendiği zaman, çerçeve içine almıştım bakarsanız, İhsan Özcan, Eyüphan Öztürk, Cengiz 
Genç, Altuğ Akyüz ve Murat Bakacak müzahir subay listesindeler. Aynı zamanda bir başka veri 
olan TSK’dan ilişiği kesilecek ve/veya görev yeri değiştirilecek listesinde de aynı personelin 
adları geçmektedir. Ayrıca sözde listelerde adı bulunan ama hakkında herhangi bir soruşturma 
veya dava açılmamış birçok personel mevcuttur. Yani başlı başına bu listede bir ismin 
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bulunması Sayın Soruşturma Savcısı tarafından soruşturmaya çağırmak ya da Mahkeme açmak 
için yeterli görülmemiştir. Ek tefrik.doc isimli sanal veride ismimin yer aldığı ve dönemin Kuzey 
Deniz Saha Komutanının tutukluluk işlemelerinde görevlendirildiğim iddia edilmektedir. Ek-
tefrik.doc isimli sanal verideki sözde veriler incelendiğinde 2. ve 3. sıradaki personelin sözde 
tevkif edeceği komutanlar ile aynı karargahta, çok yakınında ya da yakın görev ilişkisinde 
bulundukları görünmektedir. Burada diğer personelin sözde tevkif edecekleri komutanları ile aynı 
yerde bulunmalarının onlara bu görevin verildiği gibi bir sonuç doğurmayacağını da, bu anlama 
gelmeyeceğini belirtmek istiyorum. Sözde İstanbul bölgesi müzahir listesi incelendiğinde Kuzey 
Deniz saha Komutanlığı Karargahında görev yapan 7 personel bulunduğu görülecektir. Tüm bu 
faktörler gözönünde bulundurulduğunda İstanbul bölgesi müzahir personel listesinde Kuzey 
Deniz Saha Komutanlığında görev yapan 7 personel dururken, görev yerime yaklaşık 35 km 
uzaklıkta bulunan Kuzey Deniz Saha Komutanını tevkif ile görevlendirilmem, bir de elimde sözde 
MP-5 tabancam olacağı düşünüldüğünde ne kadar uygun bir hal tarzıdır. Sözde EK-Ç 
operasyonel faaliyetleri yürütecek personel listesi incelendiğinde söz konusu listede toplam 13 
SAT ve SAS özel ihtisaslı personelin isminin yer almakta olduğu yer almaktadır. Bu personel 
aldıkları eğitim kapsamında Deniz Kuvvetlerinin en nitelikli personelidir. Ayrıca her iki ihtisasa 
sahip personel Deniz Kuvvetleri envanterinde mevcut tüm tabanca ve tüfekleri çok etkili bir 
şekilde kullanma konusunda yoğun bir eğitim almaktadır. Hayatında hiç MP-5 otomatik tabanca 
kullanma eğitimi almamış, bu silahla hiç atış yapmamış ve hiç kullanmamış bir kişi olarak söz 
konusu tevkif görevi için benim mi, yoksa operasyonel faaliyetleri yürütecek personel listesinde 
yer alan söz konusu özel ihtisaslı personelin mi görevlendirilmesi daha akılcı ve uygun bir hal 
tarzıdır. Burada söz konusu personelin sözde listelerde adının geçmesinin bu ve benzeri 
görevleri kabul edecekleri veya bu tür görevlendirmenin yapılabileceği anlamına gelmeyeceğini 
belirtmek istiyorum. Ayrıca Kuzey Deniz Saha Komutanlığı sabotaja karşı koruma timleri, nöbetçi 
subay ve astsubayları, Kuzey Deniz Saha Komutanlığı emir subayı, emir astsubayı, hizmetine 
verilen erler varken yani en az 30 personel tarafından üstelik bana verildiği iddia edilen 
tabancadan çok daha yüksek atış gücüne sahip tüfekler ile korunurken, benim Kuzey Deniz 
Saha Komutanını tevkif edebilmem olasılığı var mıdır? Ve komutanının tevkifinden sonra ne 
yapacağımız, nereye, nasıl ve neyle götüreceğimiz belli değildir. Böyle eksik bir plan ya da emir 
olabilir mi? Sayın Altaç Atılan, hassas ve darbeye karşı bir şahıs ise aynı zamanda Sayın Özden 
Örnek tarafından hazırlandığı iddia olunan amiraller listesinde 2003–2005 yıllarında donanma 
komutanı, 2005–2007 yıllarında ise kuvvet komutanı olması öngörülmüştür, bu mümkün müdür? 
Ayrıca klasör 6, sayfa 17, dizin 162’de dönemlerine göre kuvvet komutanlığı için adaylar 
ibaresinin altında 15 amiralin ismi yazılmış olup 2. sırada Koramiral Altaç Atılan bulunmakta ve 
isimlerden sonra baştan ilk iki kişiden birisi 2007 yılına kadar komutanlık yapacaktır ibaresi yer 
almaktadır. Yani Sayın Özden Örnek tarafından sözde suga harekat planının icrasına 
reaksiyonların gösterilmesine engel olacak komutanlar arasında yer verilen Sayın Altaç Atılan’ın 
aynı zamanda 2005–2007 yılları arasında Deniz Kuvvetleri Komutanı olması ön görülmüştür. Bu 
çok ciddi bir çelişki değil midir? Bütün bu açık deliller söz konusu listelerin düzmece ve komplo 
olduğunu ve/veya benimle ilgili olmadığını, adımın iradem ve bilgim dışında böyle listelere 
yazıldığını açıkça ispat etmektedir. Anayasamızda da açıkça güvence altına alınan ceza 
sorumluluğu şahsiliği ilkesinin bir gereği olan Türk Ceza Kanununun 20. maddesinde ceza 
sorumluluğun şahsi olduğu ve kimsenin başkasının fiilinden dolayı sorumlu tutulamayacağı 
belirtilmektedir. Adımın başkaları tarafından, rızam olmaksızın bir takım listelere yazılmasının 
benim için bir sorumluluk doğurmayacağı kesindir. Sayın Mahkeme Heyeti, Sayın Başkan, Sayın 
Heyet, Sayın Savcım bu hayal ürünü sanal verilerin komplo ve sahte olduğuna yönelik detaylı 
analizlerim yazılı savunmamda sunulmuştur. Sayın Başkan, Sayın Heyet, Sayın Savcım sonuç 
olarak ben suçsuzum, masumum. Tek güvencem Yüce Türk Adaletidir. Savunmamın kabulünü, 
bu kirli senaryoları hazırlayan komplo çetesinin üyelerinin ortaya çıkartılarak adalet önünde 
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hesap vermesini, Ekim ayından beri emekli olduğum gözönünde bulundurulduğunda geçimimi 
sağlamak için çalışmaya ihtiyacım nedeni ile olup biteni dışarıdan takip etmek ve istenildiğinde 
huzurunuzda hazır olmak kaydı ile duruşmalardan vareste tutulmamı, dava sonucunda da 
beraatimi arz ve talep ederim. Sözlü savunmam tamamlanmıştır.” 

Mahkeme Başkanı: “Nüfus kaydınızı okuyorum. Aşkın Öztürk, Akın oğlu, Ruhan’dan olma 
24.08.1969 Ankara doğumlu. Kocaeli ili, Gölcük ilçesi, Merkez nüfusuna kayıtlı. Size mi ait 
kayıt?” 

Sanık Aşkın Öztürk: “Bana aittir.” 
Mahkeme Başkanı: “Herhangi bir sabıkanız yok.” 
Sanık Aşkın Öztürk: “Yoktur.” 
Mahkeme Başkanı: “Klasör 35, dizi 250 ve devamında İstanbul Cumhuriyet 

Başsavcılığınca 19.08.2011 tarihinde alınan ifadeniz var. Bunu kabul ediyor musunuz?” 
Sanık Aşkın Öztürk: “Bir hususu değiştirmek istiyorum müsaadenizle.” 
Mahkeme Başkanı: “Buyurun.” 
Sanık Aşkın Öztürk: “Dizi 249’un 11. satırının son cümlesinde yer alan, ismimin yanında 

yer alan kişisel bilgilerim doğrudur ifadesinin, ismimin yanında yer alan kişisel bilgilerim, görev 
yerim hariç doğrudur. O dönemde görev yerim Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı değil, Kurtarma 
Grup Komutanlığıdır şeklinde değiştirilmesini talep ediyorum.” 

Mahkeme Başkanı: “Peki.” 
Sanık Aşkın Öztürk: “Ve kabul ediyorum diğerlerini.” 
Mahkeme Başkanı: “Aynı klasörde İstanbul Nöbetçi 10. Ağır Ceza Mahkemesi 

Hakimliğinde savunmanız var, bunu kabul ediyor musunuz?” 
Sanık Aşkın Öztürk: “Kabul ediyorum.” 
Mahkeme Başkanı: “Sanık müdafiinden savunmaya ilave edeceği bir husus olup olmadığı 

soruldu.” 
Sanık Aşkın Öztürk müdafii Av. Nevzat Güleşen: “Müsaadenizle Sayın Başkan kürsüde 

arz etmek istiyorum. Sayın Başkanım, Sayın Heyet, Sayın Savcım saygılarımla selamlıyorum 
Avukat Nevzat Güleşen, Aşkın Öztürk müdafii. Efendim Aşkın Öztürk’le ilgili iddianamede sayfa 
226’da isnatlar yer alıyor, ek delil klasörü 35’te. Aşkın Öztürk bir dalgıç subay. Kurmay subay 
ama dalgıç subay. Bu soruşturma başladıktan sonra emekliliğini istedi ve Deniz Kuvvetleri 
kıymetli bir elemanını daha böylece kaybetmiş oldu. 19 Ağustos 2011 günü Sayın Cihan 
Kansız’ın önüne gittik. Orada 7 sayfalık bir savunma dilekçesi ile 8 tane ek sunduk. Savunma 
dilekçesini bunu CD halinde size arz edeceğim. Savunma dilekçemiz esasında Aşkın Öztürk’ün 
bundan sonraki yargılama süreci içerisindeki bütün sorulara da cevap veriyor. Özellikle 
kendisine isminin bulunduğu söylenen 2 tane dökümanla ilgili meta data analizlerine bu 
savunmamızın 2. ve 4. sayfalarında detaylı olarak yer verdik. Ancak Cihan Kansız tarafından 
tutuklu yargılanmak üzere, tutuklanmak talebi ile Mahkemeye sevk edildi. Mahkemede o gün 6 
kişi sevk edildikten sonra Aşkın Öztürk serbest bırakıldı ve tutuksuz yargılanmaya başlandı. 
Efendim Aşkın Öztürk ile ilgili iddialar esasında 2 tane, 2 tane listede ismi geçiyor. Bunun 
dışında hiçbir şey yok ve bunların da kaydedicisi, son kullanıcısı falan olduğu da söylenmiyor. 
Sadece ve sadece ismi listelerde geçiyor. Bunun dışında bildiğiniz gibi birçok sanıklar tarafından 
ve müdafiler tarafından 2008 yılı sonrasındaki iddialara pek girilmiyor ama biz özellikle girmek 
istedik. Çünkü orada da çok büyük bir aykırılık var. Bütün bunları toplayacak olursak Aşkın 
Öztürk tüm suçlamalarda pasif süje olarak gözüküyor. Kendisi tarafından yazıldığı, kullanıldığı, 
kaydedildiği, son kez kaydedildiği iddia olunan hiçbir döküman yok. Hoşgörünüze sığınarak 
burada bir biraz karikatürize etmek istedim. Savcımız Sayın Cihan Kansız ile yaşadığımız süreç 
aynen bu karikatüre çok uygundu. Suçlamalardan ilki EK-F İstanbul Bölgesi müzahir personel 
listesi idi. Bu konu ile ilgili savunmalarımızı daha önceki savunmalarımızda yapmıştık, kısaca 
diyoruz ki; böyle bir şey kendisine tebliği edilmemiştir. Bu konu ile ilgili olarak da bir örnek 
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vermek istiyorum. Dün gece geç saatlerde Sayın Ömer Diken’in ismini Google’dan sorguladım 
ve saniyenin onda biri kadar bir sürede yarım milyon sonuç çıktı. Bakın fotoğrafınızı bile 
koymuşlar Sayın Başkanım. Sizin hiçbir dahiliniz var mı, oralara siz mi koydunuz? Tamamen 
pasif süje değil misiniz? Sayın Ali Efendi Peksak için de yaptım böyle bir araştırma bu da dün 
gece saat 3 dolaylarında yapılan bir araştırma onun içinde 0.40 saniyede yaklaşık 60 bine yakın 
sonuç çıktı. Hem de gördüğünüz gibi fotoğrafınıza kadar sizi de koymuşlar. Aşkın Öztürk’ün 
durumu da aynen buna benziyor. Kendi iradesi ile o listelere girmiş değil. Listeye baktığımız 
zaman 185 kişi var. 9 sayfadan oluşuyor, her bir satırda 55 tane veya 70 tane arasında karakter 
var ve bunlarında İstanbul.doc isimli bir dökümandan alındığı söyleniyor. İstanbul.doc isimli 
dökümana da baktığımız zaman gerçekten komiklikler ve aykırılıklar var. Dikkat edecek 
olursanız revizyon sayısı orada 13 gözüküyor 18 dakikada yapılmış gözüküyor. Bu kadar büyük 
bir listenin 18 dakika içerisinde yapılamayacağını biz daha öncede söylemiştik. Zaten savunma 
dilekçemizin Savcılıkta vermiş olduğumuz savunma dilekçemizin 2. sayfasında da bu hususlar 
detaylı olarak arz edilmiştir. Kullanıcı dosya yollarına dikkat edecek olursanız Utku Arslan, Utku 
Arslan satırı bir kullanıcı dosya yolu değil. Fulpat’e baktığınız zaman böyle bir veri yolu olamaz 
diyoruz ve bunu da gerçekten yine hoşgörünüze sığınarak biraz karikatürize etmek istiyoruz. 
Karikatürde gördüğünüz gibi 60 kalkış, 54 inişi olan bir pilota iş vermeye çekiniyorlar ve 
endişeleniyorlar. Bizde diyoruz ki revizyon sayıları bu kadar uyumsuz olan bir dokümanda sizin 
de endişelenmeniz lazım, bizim de endişelenmemiz lazım. Efendim bir diğer iddiada da Aytaç 
Atılan’ın tevkif edilmesi iddiası var. Ek tefrik doc. isimli bir döküman da yine ismi geçiyor. Burada 
da yine dikkatinizi çekmek istediğim 1-2 husus var. Gördüğünüz gibi Sonay Akpolat adına 
açılmış bir doküman. Listeye baktığımız zaman da gerçekten en kıdemli şahıs Sonay Akpolat. 
Sonay Akpolat hem imzaya açılmış kendisine de görev vermiş. İsmail Taylan örneğinde 
hatırlayacaksınız İsmail Taylan kendisinden 10 yıl daha kıdemli amirallere görev vermişti ama 
kendisi görev almamıştı. Fakat Sonay Akpolat’ın soyadına şimdi dikkatinizi bir çekmek istiyorum. 
Bu da Savcılık esnasında vermiş olduğumuz dilekçemizin 4. sayfası görüyorsunuz Akpolat değil 
Polat diye gözüküyor ve muhtemelen Deniz Kuvvetleri Komutanlığında böyle bir personel de 
yok. Yine komik bir şey aşağıda kullanıcı dosya yollarında kırmızı çerçeve içinde görüyorsunuz 
orada bir kullanıcı dosya yolu değil kullanıcı ismi var. Yeşille görüyorsunuz son kaydeden Sonay 
Polat deniyor ama gerçekte aşağıdaki yeşil çerçeve içerisinde Cem Gürdeniz’i görüyorsunuz. 
Sahtecilikler son derece bariz ve müvekkilimin masum olduğu son derece açık. Büyük bir 
esasında tesadüf eseri Altaç Atılan’ı tevkif edeceği arkadaşı Yavuz Kılıç isminde bir şahıs o da 
benim müvekkilim. Bildiğiniz gibi şuan da yurtdışında 6 Şubat’ta dönecek. Fakat böyle bir görevi 
yapacak şahısların birbirleri ile tanışıklığı olan bir çay içmiş, sigara içmiş, yemek yemiş insanlar 
olması gerektiğini düşünürüz ama böyle bir şey yok. Yavuz Kılıç’a kendisini sorduğum zaman 
Aşkın Öztürk’ü tanıyor musun dediğim zaman, bana aynen böyle söyledi. Hayatımda hiçbir kere 
ne birlikte yemek yedim, ne çay içtim. Biz onu yakışıklı bir arkadaş olarak biliriz bizden üst 
sınıftır diye ifade etti. Yine bir standartta yok listelerin oluşturulmasında bakınız Aşkın Öztürk 
müzahir personel listesinde, Yavuz Kılıç ise öncelikli ve özellikli personel listesinde. Böyle bir 
tutuklama içinde bir standart olmalıydı diye düşünüyoruz. Yine EK-Ç denilen bir döküman var 
biliyorsunuz orada 41 kişi var operasyonel faaliyetleri yürütecek olanlar. O şahısların 15 tanesi 
İstanbul’da görev yapıyor, 11 tanesi de bizzat Kuzey Deniz Saha Komutanlığında görevli. 
Operasyonel yetenekleri olan insanları da ben şey diye tanımlıyorum; serçe parmağı ile insanı 
öldürebilecek yetenekte SAS ve SAT komandoları nedense öyle birisi de tefrik edilmemiş bir 
dalgıç subay ve bir öğrenci subay tefrik edilmiş. Bütün bunlar tabi akıl ve mantık kurallarına son 
derece rahatsız ediyor. MP-5 tabanca verildiği söyleniyor. Bunun dışında hiçbir araç-gereç 
personelde tahsis edilmemiş ama en güzel şeylerden birisi sahtecilerin bilmedikleri bir şey, 
Aşkın Öztürk’ün babası bir deniz subayı ve Altaç Atılan’ın sınıf arkadaşı, devre arkadaşı. Şimdi 
burada bulunan sanıklar çok iyi biliyorlar. Geleneklerimizde sınıf arkadaşı devre arkadaşı olmak 
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kardeşten daha yakındır. Herhalde Aşkın Öztürk gidip Altaç Atılan’ı tutuklamaya tevkif etmeye 
kalksaydı babası onu hayat boyu affetmeyecekti. Kuzey Deniz Saha Komutanlığındaki Satkor 
timlerinin yetenekleri konusunda zaten müvekkilim kendisi detaylı analizler yaptı. Fakat biz şu 
MP-5 tabanca ile ilgili olarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bir soru sorduk. Baybars 
Küçükatay için sormuştum ben bu soruyu ve gelen cevapta Baybars Küçükatay’a da, Baybars 
Küçükatay’ı hatırlayın 750 kilometre uzaktan Gölcük’ten kalkıp Aksaz’da 360 kişilik bir müzahir 
personel listesi varken o gidip Ahmet Aksoy’u Aksaz’da tutuklayacaktı. Dedik ki Deniz 
Kuvvetlerine; siz istihbaratçısınız böyle bir tabanca acaba tahsis edilmiş mi? Dediler ki; hayır 
öyle bir tabanca falan tahsis edilmemiş. Peki kayıp tabanca var mı, MP-5 tabanca sizde? Evet 
dediler var. 2 tane MP-5 tabanca kayıpmış, bunlardan bir tanesi 1997 yılında Deniz Lisesi 
Komutanlığında kaybolmuş. Deniz Lisesi de Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığına bağlı 
olduğu için bu yazıda Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı diye geçiyor. Bir diğeri de Suatlı 
Taarruz Komutanlığı envanterinden kaybolmuş çünkü bir tane bot alabora olmuş ve denize 
düşmüş. Dolayısı ile Deniz Kuvvetlerinin envanterinde bilinmedik bir kayıp yok. 2008 yılı sonrası 
ile ilgili olarak da müvekkilimin daire grubu amiri olduğu söyleniyor. Bu konu ile ilgili olarak 
belirtmek istediğim husus öncelikle şu; bakınız bu tespit tutanağı, D/görev analizi diye bir veri 
yolu koymuşlar bu kesinlikle olmaz diyoruz. Olduğunu iddia eden varsa gelsin bize ispat etsin. 
Böyle bir veri yolu olmaz. Ardından demişler ki; ergenekon, poyrazköy, kafes, casusluk vb 
soruşturmalarla ilgili. Bizim bu davamızın 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen poyrazköy 
davası ile de, 13. Ağır Cezada görülen ergenekon ile de kafesle de, 11 Ağır Cezadaki casusluk 
davası ile de hiçbir ilişkisi yok ve bir iddianameye de böyle genişletici yorum yapacak şekilde vb 
ifadesinin kullanılmasını da etik açıdan doğru bulmuyoruz. Sayın Başkanım şu ana kadar arz 
ettiğim hususlar müvekkilim ile ilgili idi. Bundan sonra arz edeceğim birkaç husus diğer tüm 
sanıkları ilgilendiriyor. Hatırlayacaksınız dün Erdinç Yıldız bir savunma yaptı ve o savunmada 
bende bir soru sordum. Bu 5 nolu hard diskin imajı ne zaman alındı dedim. Kendisi de; 
aramadan bir gün sonra yapıldığını söyledi. Evet, doğru söyledi bende doğru cevabı biliyordum. 
Bakınız bu balyoz 3’ün ek delil klasörlerinden 1.’si. 7 Aralık 2010 saat 15:40’da imaj alınmaya 
başlanmış. Ancak Ceza Muhakemesi Kanunu öyle yapmayacaksın diyor. Arama el koyma işlemi 
esnasında yapacaksın diyor. Dolayısı ile bu hard disklerin gece nerede kaldığı da Merkez 
Komutanlığında mı, Askeri Savcılıkta mı kaldığı da belli değil. Dolayısı ile tamamen hukuka 
aykırı bir işlem yapılmış. Bu hususa dikkatinizi çekmek istiyorum. İmajlar neden ve ne zaman 
alındı diye sorusunu sormak istiyorum şimdi. Başkanım bu da yine ekranda gördüğümüz Adli ve 
Önlemi Aramaları Yöneltmeliğinin 17. maddesi en son paragrafa çerçeve içinde kısmen dikkat 
edecek olursanız. Biraz önce göstermiş olduğum Ceza Muhakemesi Kanununun 134. 
maddesinin 3. fıkrası ile son derece uyumlu bilgisayar ve bilgisayar kütüklerine el koyma işlemi 
sırasında diyor. Yani kanunla yönetmelik çok uyumlu dolayısı ile hem kanunu, hem yönetmeliğe 
aykırı bir işlem yapılmış ama ben neden alındığını da bir sorgulamak istedim. Bakınız 2. 
paragraf bilgisayar, bilgisayar programları diye başlayan cümlede orda 3 tane koşul var. 
Cümleye dikkat edecek olursanız 3 tane koşul var. 1.’si diyor ki; şifrenin çözülememesinden 
dolayı bilgisayar kütüklerine girilememesi, 2.’si gizlenmiş bilgilere ulaşılamaması, 3.’sü de gerekli 
kopyaların alınabilmesi. Şimdi bunları ilkokul 3. sınıf müfredatında builtin aritmetiği diyoruz. 
Matematik değil aritmetik diyoruz. Onla bu 3 önermeyi tek tek koyuyorum, şifrenin 
çözümlememesinde dolayı girilememesi diye bir olay var mı? Hayır, öyle bir şey yok 5 nolu hard 
diskte. Gizlenmiş bilgiler var mı? Öyle bir şeyde yok, o da sıfır. Gerekli kopyaların 
alınabilmesinin gereklilik olduğunu varsayıp doğru diyelim ve bunun denklemi şöyle bir şey ve bu 
denklemi ben koyduğum zaman Savcılığın hiçbir şekilde el koyma kararı alamayacağı sonucuna 
varıyorum. Kesinlikle ve kesinlikle hukuka aykırı bir işlem yapılmış ama burada “r” önermesini 
birazdan biraz daha inceleyeceğiz. Bakın esasında o da gerçekte sıfır. Çünkü 17. maddeye gidip 
baktığımız zaman başka bir surette delil elde imkanının bulunmaması diye bir koşul var. 
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Gerçekte ne oldu? Donanma Komutanlığındaki arama balyoz soruşturması kapsamında 
yapılmadı. Fuhuş ve casusluk soruşturması kapsamında yapıldı. Yani 2010/1003 Sayılı 
soruşturma kapsamında yapıldı. Yani kolluk ve savcılık devletin güvenliğini sağlayan bir kuruma 
Donanma Komutanlığına adeta sol gösterip sağ vurdu. Biz dediler fuhuş ve casusluk için 
geliyoruz. Halbuki o dosyada birçok delil de vardı. Yani böyle bir arama yapılmasına da ihtiyaç 
yoktu. Dolayısı ile delillerin var olduğu gözönüne alındığında bizim o formülümüz gerçekten 
hiçbir tanesi hukuki koşullara uymuyor. Hukuka aykırı delillerle ilgili olarak da 1982 Anayasasının 
38. maddesini zaten biliyorsunuz. Hiçbir şekilde hukuka aykırı delilin kullanılmaması gerekir. 
Ceza Muhakemesi Kanununun 217. maddesini çok iyi biliyorsunuz. Ceza Muhakemesi 
Kanununun 230. maddesinde gerekçenizi yazarken hukuka aykırı delillerin tek tek gösterilmesi 
gerektiğini biliyorsunuz. Bütün bunlardan sonra bir de ihbar ve şikayetle ilgili tespitlerim var. 
Bakınız memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması ile ilgili olarak 4483 Sayılı Yasanın 
2004 yılında değişiklik getirilmiş olan 4. fıkrasında ne diyor. İhbar ve şikayet dilekçesinde dilekçe 
sahibinin doğru adı, soyadı, imzası, iş veya ikametgah adresi bulunmak zorundadır diyor. Bütün 
kamu görevlileri hakkında yani sizin hakkınızda da birisi bir ihbar ve şikayette bulunacak olsa 
işte adını, soyadını, imzasını yazmak zorunda. Sadece orada mı diyor? Hayır, buda 3017 Sayılı 
Kanun. Dilekçe hakkının kullanılması aynı ifade burada da geçiyor adı, soyadı, işyeri, imzası, 
ikametgah adresi bulunacak diyor. Sadece burada mı diyor? Bakın bir tane de yönetmelik var. 
Genelge de var bu konuda ama genelgeler hakim ve savcıları bağlamadığı için bunu geçiyorum 
ama yönetmelik var. Yönetmeliğin ismi de kamu görevlileri etik davranış ilkeleri ve başvuru usul 
ve esasları hakkındaki yönetmelik. Burada da bakın ne diyor. Başvuranın kimliği tespit 
edilmeyen başvurular değerlendirmeye alınmaz. Yani bizim bütün normatif hukukumuz eğer 
birisini şikayet edeceksen adını, soyadını, imzanı, işyeri adresini, ikametgah adresini yazacaksın 
diyor. Bu bu kadar basit. Ve son olarak da bütün hukukçuların en iyi bildiği kanun, Ceza 
Muhakemesi Kanununun 158. maddesi. İhbar ve şikayet yazılı veya tutanağa geçirilmek üzere 
sözlü olarak yapılır diyor. Yani sözlü bile yapacaksınız mutlaka git tutanağa geçir adını, 
soyadını, adresini bildir diyor. Ama bizim bütün bu davamız 5 nolu diskin veya 6 nolu torbadan 
çıkan 1 nolu CD’nin veya Sayın Hüseyin Ersöz tarafından sahteliği defalarca kanıtlanan 11 nolu 
CD’nin üzerine kurulu ve bunlarında tamamı gelen ihbarlarla elde edilmiş olan isimsiz, imzasız 
ihbarlarla elde edilmiş olan dökümanlar. Berlin’de hakimler var sözümü çok iyi 
hatırlayacaksınız.” 

Mahkeme Başkanı: “Bir de 160. madde var onu da geçelim isterseniz.” 
Bir kısım sanıklar müdafii Av. Nevzat Güleşen: “Nasıl efendim?” 
Mahkeme Başkanı: “CMK 160. madde var. Herhangi bir suç ihbarını öğrenen Cumhuriyet 

Savcısı, duyumu alan Cumhuriyet Savcısı ne yapar?” 
Bir kısım sanıklar müdafii Av. Nevzat Güleşen: “Ama ismini ve adresini bildirmeyecek 

demiyor orada.” 
Mahkeme Başkanı: “Ama orada isim almak değil Cumhuriyet Savcısı bir duyum alırsa 

bunun altında imza vardır yani bununla ilgili söylemeyelim şimdi söylerken şimdi birisi telefon 
etse jandarmaya dese ki bu olayla alakalı değil onu anlatırken bunların atlamamak da lazım. 
Şimdi jandarma komutanlarımızda burada dese ki; falan köy, falan mevkiinde derede bir insan 
cesedine benzer bir şey gördüm dese. Şimdi savcı; ya gitmeyin ne arayan belli, ne soran belli mi 
diyecek savcı? Gidip jandarma bakacak oraya, gerçekten orada bir insan var mı, yok mu? İşte 
böyle bir şey yani bir duyum alan savcı onun aslını araştırır diyor. Şimdi sizin dediğiniz daha çok 
kişileri zan altında bırakan ihbarlar ile ilgili. Efendim memur şöyle bir suç işledi, şimdi memura 
iftira olacak ya da hakaret edecek bir şey ile ilgili olursa o zaman ihbar edenin kimliğinin ortaya 
konulması ya da bir kişiye ama maddi bir olgu ortaya o atılırsa maddi olgununda araştırılması 
için gerekli adımların atılması lazım. Olgu iddiası var buyurun siz devam edin.” 
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Bir kısım sanıklar müdafii Av. Nevzat Güleşen: “Efendim 4483 Sayılı Kanunu okuduk hep 
beraber.” 

Mahkeme Başkanı: “Yani her şeyin kanunların bakış açıları var.” 
Bir kısım sanıklar müdafii Av. Nevzat Güleşen: “Şimdi efendim zaten Sayın Beşiktaş’taki 

Savcılarımızdan daha farklı bakan bir Gölcük Savcısına yöneleceğiz. Berlin’de hakimler var 
sözünü hepimiz çok iyi biliyoruz. Bakın Gölcük’teki Savcılar ne diyor; bu Donanma Komutanlığı 
Askeri Savcılarının bir kovuşturmaya yer olmadığı kararı. Bu kararda demiş ki; Kemalreis 
Gemisinde bir ihbarda bulunuyorlar. Anlaşılacağı üzere şikayet ve dilekçe hakkı gibi savunma 
hakkı da çok önemlidir ve savunma hakkı esasında daha da kutsaldır ve benim o savunma 
hakkını kullanabilmem için şikayetinde yasal çerçevede yapılmış olması gerekir diyor. Yani 
burada bulunana 367 tane sanığın savunma haklarını adil bir şekilde kullanabilmeleri için şikayet 
ve ihbarın da yasal olarak yapılması gerekir diyor ve ardından da bakın yeşil bölümde afaki, 
yasal bir zemin ve somut bir delile dayanmayan ithamların neticesi ne olursa olsun kişilerin 
ileride telafisi imkansız mağduriyetlerine neden olup kamu vicdanında derin yaralar açacağı 
muhakkaktır. İşte kamu vicdanı burada. Burada 367 tane insan maalesef yargılanıyorlar ve bir 
kısmı da 1 yıldan, bir kısmı herhalde 4. yıla kadar da tutuklu kalmış durumdalar. Efendim bu 
insanlar da hukuk fakültesinden mezun oldular. Onlar Mars’ta bitirmediler sadece onu söylemek 
istiyorum. Bu konu ile ilgili olarak esasında bir şey daha söylemek isterim, geçtiğimiz günlerde 
Kuzey Deniz Saha Askeri Mahkemesinde bir davam vardı. Görev konusu söz konusu olduğunda 
dedim ki; ben Askeri Mahkemede yargılanmak istiyorum. Çünkü temyiz ettiğim zaman Askeri 
Yargıtay’dan gerekçe minimum 40 sayfa geliyor. Doyuruyor yani haksız da olsam beni 
doyuruyor. Duruşma salonuna girdiğimde duruşma salonuna girdiğimi hissediyorum. Savcıya 
güveniyorum, hakimlere güveniyorum. Dedim ki; ben Askeri Mahkemelerde müvekkilimin 
yargılanmasını istiyorum. Görevle ilgili olarak hiçbir itirazım yok. Efendim Victor Hugo’nun bir 
sözü ile son veriyorum sözlerime iyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır der. Müvekkilimle ilgili 
savunmaları dinlediniz hiçbir veri yolunda dahi ismi yok. Bütün bu dökümanların içerisinde adı 
kaydedici, son kaydedici vesaire gibi geçmiyor ve kendisinin beraat etmesini talep ediyoruz. 
Ancak beraat ederken de Ceza Muhakemesi Kanununun 223. maddesinin 2-e maddesini değil 
2-b maddesine dayanılmasını özellikle arz ve talep ediyoruz. Aradaki farkı siz çok daha iyi 
biliyorsunuz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum saygılarımı sunuyorum.” 

Mahkeme Başkanı: “Peki Türkiye’nin her yerinde hakimler ve savcılar var merak etmeyin 
Nevzat Bey. Siz sadece kendi açınızdan baktınız olaya ama Cumhuriyet Savcısı suç ihbarı 
konusunu eksik bıraktınız. Cumhuriyet Savcısı çarşıda gezerken bile bir duyum elde etse, 
pazarda alışveriş yaparken bir şey duysa şu köyde şöyle bir olay olmuş, onun aslını araştırma 
yetkisi vardır. Yani ille adı, soyadı, efendim ihbarcının kimliği falan kamu adına kovuşturulan bir 
suç iddiası ile ilgili bir söz duysa acaba bunu birileri Cumhuriyet Savcılığına ihbar etmekten 
korkuyor mu? Ya da belki bir organize suç örgütünün orada bir faaliyeti varda o köydeki insanlar 
bunu savcılığa getiremiyor mu? Bunun bile aslını araştırmak ile görevlidir Cumhuriyet Savcısı. 
Bunu araştırırken insanları hürriyetten mahrum etme ya da haberleşme özgürlüğünü kısıtlama 
anlamında değil. Gerekli tahkikatı yapar, eğer kamu adına kovuşturmayı gerektiren bir şeyi 
bulursa da soruşturma gerektiren bir hususu bulursa soruşturmaya başlar, 160 madde bunu 
emrediyor. Her suç adı sanı belli bir kişi ile ihbar edilecekse o zaman nasıl suç soruşturması 
başlayacak? Yani siz.” 

Bir kısım sanıklar müdafii Av. Nevzat Güleşen: “(mikrofon kapalı olduğu için 
anlaşılamadı).” 

Mahkeme Başkanı: “Onlar farklı.” 
Bir kısım sanıklar müdafii Av. Nevzat Güleşen: “Ama (mikrofon kapalı olduğu için 

anlaşılamadı).” 
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Mahkeme Başkanı: “Her suç bir kişi ihbarı ile mi başlayacak suçlu soruşturması? O 
konular eksik kalıyor.” 

Bir kısım sanıklar müdafii Av. Eyyup Sabri Gürsoy: “Bu davada ihbarcılar (bir kelime 
anlaşılamadı).” 

Mahkeme Başkanı: “Bu dava ile ilgili değil, bu dava ile ilgili değil. Yani onu anlatırken bir 
de Gölcük’te Savcılar var ama öbür tarafta ne demek istiyorsunuz? İstanbul Adliyesinde Savcılar 
yok mu demek istiyorsunuz?” 

Bir kısım sanıklar müdafii Av. Nevzat Güleşen: “Hayır efendim olmaz.” 
Mahkeme Başkanı: “Böyle bir şey olmaz.” 
Bir kısım sanıklar müdafii Av. Nevzat Güleşen: “Biliyorsunuz meşhur bir söz. Alman 

köylüsü Alman İmparatoruna demiş ki; sen bana böyle yaparsan Berlin’de hakimler var.” 
Mahkeme Başkanı: “Ben de size diyorum ki şu anda; muhakkak o sözü bizde biliyoruz. 

Siz sadece sanki ihbarın bir isim ile yapılacağı yönündeki yasa maddelerini gösterdiniz. Onlar 
daha çok belli bir kişiyi doğrudan zan altında bırakan iddialar ile ilgilidir. Efendim şu kişi şu işi 
yaptı. Doğrudan şahsa yönelik bir ihbar ama birde kamu adına kovuşturmayı gerektiren olaylar 
vardır. Orada kişiler arasındaki husumetin bir suç kovuşturmasına konu olabilmesinden 
kaynaklanan endişeler dile getirilmiştir o yasa maddelerinde kişiler arasında ama kamu adına 
kovuşturmayı gerektiren birçok olay vardır. Hepsinde bir şahıs arayamayız bir ihbarcı kişi 
arayamayız.” 

Bir kısım sanıklar müdafii Av. Nevzat Güleşen: “Efendim tabi ki.” 
Mahkeme Başkanı: “İstihbari bir duyum ile de soruşturma başlar ama neticede onu hukuki 

delillerle, delillerini ortaya koyarsanız hukuki yollar ile onun neticesinde de bir sonuca varırsınız.” 
Bir kısım sanıklar müdafii Av. Nevzat Güleşen: “Efendim yani bu konuda.” 
Mahkeme Başkanı: “Kişiye bağlanmaz hiçbir zaman suç soruşturması kişiye bağlanmaz.” 
Bir kısım sanıklar müdafii Av. Nevzat Güleşen: “Ya bu konuda ben daha fazla 

konuşmayacağım yorumlar sizin öyle, bizim böyle biz onun için kıbleyi Gölcük’teki Savcılığa 
çevirmiş durumdayız hukuk konusunda.” 

Mahkeme Başkanı: “Peki, siz.” 
Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş: “Başkanım müsaadenizle bu konuda bir şey ilave 

edebilir miyim? Çok kısa.” 
Mahkeme Başkanı: “Açıklama olarak yani buyurun.” 
Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş: “Çok kısa 10 saniyelik bir açıklama.” 
Mahkeme Başkanı: “Buyurun.” 
Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş: “Sayın Avukat Nevzat Güleşen Bey’in bu talebi 

doğrultusunda Gölcük’teki bir Savcımızda şu anda burada görev yapmaya başladı, sizi 
duymuşlar yani.” 

Mahkeme Başkanı: “Kastettiği Askeri Mahkemedeki Savcılar olsa gerek Avukat Bey’in 
onunla ilgili bir açıklama yapmıştı. Peki.” 

Sanık Kadri Sonay Akpolat: “Sayın Başkanım.” 
Mahkeme Başkanı: “Aşkın.” 
Sanık Kadri Sonay Akpolat: “Bir sorum vardı.” 
Mahkeme Başkanı: “Evet şimdi Aşkın Öztürk’e sorusu olan var mı?” 
Sanık Kadri Sonay Akpolat: “Var Başkanım.” 
Mahkeme Başkanı: “Buyurun.” 
Sanık Kadri Sonay Akpolat: “Sayın Başkanım demin ismim yarım doğru şeklinde geçtiği 

için ben bir açıklama yapmak istiyorum bir de Sayın Öztürk’e soru soracağım.” 
Mahkeme Başkanı: “Buyurun, isminizi belirtmiş miydiniz?” 
Sanık Kadri Sonay Akpolat: “Adım Kadri Sonay Akpolat.” 
Mahkeme Başkanı: “Evet.” 
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Sanık Kadri Sonay Akpolat: “Savunmamda da belirttiğim üzere iddianame Savcısının da 
yapmış olduğu değerlendirme gibi Sayın Güleşen de demin savunmasında ifade etti ben Sonay 
Polat, ne Sonay Polat’ım ne Sonay Akpolat’ım. Ben Kadri Sonay Akpolat’ım. Bir kere daha bunu 
ifade etmek gereğini hissettim. Bundan sonra benimle ilgili bir ifade de bulunan şahısların Kadri 
Sonay Akpolat şeklinde beyanını talep ediyorum. Sayın Öztürk suç tarihinde aynı bölgede görev 
yaptık. Fakat ben sizi tanımıyorum çok ayrı birliklerde olduğumuz için ben muharip filoda 
çalışıyordum hücumbot komutanıydım ve sizi bir şekilde sanal belgede görevlendirildiğim 
gözüküyor. Ben sizi tanımıyordum o dönemde hatta bu davaya kadar sizin ablanızla beraber 
ben hem ortaokulda, hem de lisede sınıf arkadaşıydık. Ben sizin ablanızın kardeşi olduğunuzu 
da bilmiyordum. Burada öğrendim. Siz beni o dönemde tanıyor muydunuz?” 

Sanık Aşkın Öztürk: “Hayır hiçbir şekilde tanımıyordum.” 
Sanık Kadri Sonay Akpolat: “Peki Sonay Polat isminde birini tanıyor musunuz?” 
Sanık Aşkın Öztürk: “Hayır tanımıyorum.” 
Sanık Kadri Sonay Akpolat: “Peki teşekkür ederim. Bir de ikimiz de sözde görevle 

görevlendirilmişiz gözüküyor. Ben tutukluyum siz tutuksuzsunuz bu konuda ne 
düşünüyorsunuz?” 

Sanık Aşkın Öztürk: “Mahkeme.” 
Mahkeme Başkanı: “Cevap vermeyeceksiniz o soru değildir. Başka sorusu olan var mı?” 
Sanık Dursun Çiçek: “Şimdi İddia Makamının bizlerle ilgili talepleri ve Mahkemenin aldığı 

kararlar kapsamında yaklaşık 1 yıldır tutukluyuz. İddia Makamının veya Mahkemenin ihbarcılarla 
ilgili gerçek mi, değil mi? iddiaları gerçek mi, değil mi konusunda bir karar aldığına veya bu 
konuda bir araştırma yaptığına şahit oldunuz mu?” 

Mahkeme Başkanı: “Bu da soru değil, evet buyurun.” 
Sanık Dursun Çiçek: “Diğer bir konu, diğer bir konu. Belki basından takip ediyorsunuz 

annemin rahatsızlığı nedeniyle bir izin talebim oldu. Sizin benzer bir sorunla karşılaşsanız 
anneniz rahatsız olsa benim yaşadığım sorunu yaşar mısınız?” 

Mahkeme Başkanı: “Evet bu da bir soru değil. Dursun Çiçek dün size bu konuda 
açıklama yaptık yani işin insanlık boyutu farklı, yasal boyutu farklı, oturabilirsiniz.” 

Sanık Dursun Çiçek: “Sayın Başkanım 2 tane dijital veride ismi geçiyormuş arkadaşımızın 
öyle bir sorunu yok. Benim bir dijital veride ismim geçiyor sorunum var. Şimdi tabi.” 

Mahkeme Başkanı: “Muhakkak sizin.” 
Sanık Dursun Çiçek: “İnşallah başınıza bunun 10 katı vicdan azabı çekeceğiniz sorunlar 

gelir diyemiyorum çünkü inançlarım var, vicdanım var arz ederim.” 
Mahkeme Başkanı: “Peki buyurun Kemal Bey.” 
Bir kısım sanıklar müdafii Av. Kemal Yener Saraçoğlu: “Bu verilerin ele geçirildiği arama 

kararı fuhuşa yönelik suçlara ilişkin bir ihbarla başlıyor ve ona ilişkin bir arama kararı alınarak 
aynı gün deliller ele geçiriliyor. Bu fuhuşa yönelik olarak siz bu arama kararından önce veya bu 
soruşturma sırasında bir teknik takibe maruz kaldınız mı, bilginiz var mı?” 

Sanık Aşkın Öztürk: “Hayır bilgim yok.” 
Bir kısım sanıklar müdafii Av. Kemal Yener Saraçoğlu: “Teşekkür ederim.” 
Mahkeme Başkanı: “Peki sorgunuz tamamlanmıştır. Yazılı savunmanız da Mahkemeye 

ulaştı ayrıca sanık Bayram Ali Tavlayan vekili Av. Mustafa Başar Engin de bugün başka bir 
duruşması sebebiyle Mahkemeye gelemeyeceğine dair mazeret bildirdi. Öğle arası veriyoruz 
daha sonra devam edeceğiz daha sonra.” 

Duruşmaya öğle arası verildi. 
Duruşmaya kaldığı yerden devam olundu. 
Mahkeme Başkanı: “Evet bir kısım sanıklar müdafileri Avukatlar Yasin Turhan ve Yakup 

Akyüz’ün duruşmaya katıldıkları bildirildi. Ayrıca sabah hastaneye giden tutuklu sanık Süha 
Tanyeri’nin de duruşmaya katıldığı bildirildi. Aşkın Üredi. Müdafii burada mı, Aşkın Üredi 
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müdafii? Sizin mi? Buyurun. Sizin savunma yapacak başka müvekkiliniz var mı bugün burada 
olup tutuksuz sanıklardan? Var mı?” 

Bir kısım sanıklar müdafii Av. Günizi Dizdar: “Burada efendim.” 
Mahkeme Başkanı: “Salonda mı? Tamam ondan sonra o hazırlansın onu alalım. Bir de 

öğleden sonra katılacağını bildiren Avukat Bey vardı barodan atanan geldi mi? Abdülkadir 
Eryılmaz ve 3-4 kişi daha vardı tutuksuz sanık müdafii. Öğleden sonra geleceğim demişti.” 

Bir kısım sanıklar müdafii Av. Ahmet Koç: “(Birkaç kelime mikrofona konuşulmadığı için 
anlaşılamadı) tutuksuz çok da kısa savunma yapacaklar. Takdir ederseniz memnun olurum.” 

Mahkeme Başkanı: “Kimdi Avukat Bey?” 
Bir kısım sanıklar müdafii Av. Ahmet Koç: “Cüneyt Sarıkaya ve Süha Civan Sayın 

Başkan. Teşekkür ediyorum.” 
Mahkeme Başkanı: “Peki Avukat Hanım diğeri kimdi sizin?” 
Bir kısım sanıklar müdafii Av. Günizi Dizdar: “Efendim.” 
Mahkeme Başkanı: “Sizin diğer müvekkiliniz kim?” 
Bir kısım sanıklar müdafii Av. Günizi Dizdar: “Engin Kılıç efendim Engin Kılıç.” 
Mahkeme Başkanı: “Aslında birlikte savunmaya katkıda bulunursunuz. İlave edeceğiniz 

bir husus olursa. Avukat Cafer Gül’ün duruşmaya katıldığı bildirildi. Bu Abdulkadir Eryılmaz ve 
birkaç yine tutuksuz sanık müdafii geldi mi? Onu bir geldiğinde haber. O da çünkü dün şey yaptı, 
bildirdi. Biz de kendisine yarın savunmalarının alınabileceğini söylemiştik. Hazırlandı mı Aşkın 
Üredi? Siz iddianame okunurken ve kimlikler tespit edilirken buradaydınız, hakların 
hatırlatılmasında buradaydınız.” 

Sanık Aşkın Üredi: “Evet efendim buradaydım.” 
Mahkeme Başkanı: “Buyurun savunmanızı yapın.” 
Sanık Aşkın Üredi: “Sayın Başkan, Sayın Üyeler ben Aşkın Üredi. Suçlamalara neden 

olan ve delil olarak gösterilen dijital verileri ilk kez 16 Eylül 2011 tarihinde Beşiktaş Adliyesinde 
ifade verirken gördüm. Savunmama başlarken şunu özellikle belirtmek istiyorum. 16 Eylül 2011 
tarihinde Beşiktaş Adliyesinde verdiğim ifade esnasında bana EGAYDAAK’lar konusunda 
çalışma grubu oluşturmak, tevkifi öngörülen amiralleri tutuklayacak 2’şer personel belirlemek, 
muhtıra imzalatmak, diğer bölgelerde hazırlandığı iddia edilen çeşitli listeleri görmek konularında 
hiçbir soru sorulmamış olmasına rağmen bu hususlar iddianamede yer almakta ve ben bu 
konularda suçlanmaktayım. Bir kurgu ürünü olan 11 numaralı CD ve 5 numaralı hard diskte 
bulunduğu iddia edilen dijital verilerin manipülatif olduğu bilirkişi raporları, içerisindeki dijital 
verilerin ise düzmece olduğu benden önce ifade veren sanıklar ve müdafileri tarafından da 
defaten kanıtlanmıştır. Bu nedenle 11 numaralı CD ve 5 numaralı hard diskte mevcut dijital 
verilerin kurgu olduğu konusunda yapılmış olan tüm savunmalara katılıyorum. Tamamı kurgu 
olan sözde suga planı içinde ismimin geçtiği düzmece listelere dayanılarak iddianamede 
tarafıma yüklenilmeye çalışılan suç ile hiçbir ilgim yoktur. Söz konusu hayali dijital verilere 
ismimin kendi bilgim, iznim ve iradem dışında kimler tarafından ne maksat ile yazıldığını 
bilmiyorum. Tüm iddiaları şiddet ile reddediyorum. İddianamede İzmir ve Marmaris bölgeleri 
müzahir ve subay ve astsubay listeleri başlıklı belgede ismimin geçtiği iddia edilmektedir. Ben 
böyle bir liste olduğunu ve bu listede adımın geçtiğini ilk kez 16 Eylül 2011 tarihinde ifade 
verdiğim Beşiktaş Adliyesinde öğrendim. 360 subay ve astsubayın isminin bulunduğu hayali 
dijital listeye benim ismimin kim ya da kimler tarafından ne maksat ile yazıldığını bilmiyorum. 
Başka birileri tarafından benim adımın yazılması neden beni suçlu gösteriyor bunu da anlamış 
değilim. Bu listelerde adımın yazması dışında hiçbir dijital veride şahsıma görev verildiğine dair 
hiçbir ifade veya delil bulunmamaktadır. Yine iddianamede mevcut hiçbir çalışma grubunda da 
adım geçmemektedir. Buna rağmen sadece kullanıcı yollarında ismimin geçtiği iddiası ile bazı 
dijital verileri gördüğüm, kurgucular tarafından bazı dijital verilerin altına adımın yazılması nedeni 
ile bazı dijital verileri de hazırladığım iddia edilmektedir. Dosyada mevcut hassas kontrol.doc ve 
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bilgi notu başlığı ile 21 Ocak 2003 tarihinde suga harekat plan icrası konu olarak hazırlanmış 
olduğu iddia edilen dijital veriyi gördüğüm ve ekinde adımın yazdığı ve personel belirlediğim 
iddia ediliyor. Öncelikle gördüğüm iddia edilen dijital veriden başlamak istiyorum. O dönemde 
ben personel şube müdürü olarak görev yapmakta idim. Personel şube müdürü olarak da 
görevim İzmir İlinde lojman dağıtımı yapmak, subay, astsubay, erbaş ve erlerin ayrılış, katılış, 
kurs, sağlık cüzdanı, emeklilik ve terhis işlemleri gibi personel işlemlerini yapmaktı. Ben böyle bir 
dijital veriyi daha önce hiç görmedim varlığından da haberdar değilim. İddianame kapsamında 
ifade verdiğim zaman gördüğüm bu dijital veride daha önce savunma yapan komutanlarımız 
tarafından da kanıtlandığı üzere birçok yazım hatası ve hatalı bilgiler mevcuttur. Söz konusu 
veriye baktığımızda dijital verinin ilgisinin Donanma Komutanlığının yazısı olduğunu görüyoruz. 
Bu da bize sözde planın Donanma Komutanlığı Harekat Şubesinde hazırlandığını 
göstermektedir. Yani bu dijital veri sözde Donanma Komutanlığı Hareket Şubesinden çıktığı için 
benim bulunduğum komutanlıkta da bu evraka harekat şubenin işlem yapması gerekmektedir. 
Bir karargahta harekat şube varken harekat planları konusunda başka şube işlem yapamaz. O 
nedenle de bu dijital veriyi benim görmem dahi imkansızdır. Ayrıca her şube kendisini 
ilgilendiren konularda personel listesi yazabilir. İsmi personel görevlendirmesi olan her evrakın 
personel şube tarafından hazırlanacağına dair bir kural yoktur. Bu sözde dijital veriye 
baktığımızda dijital verinin 21 Ocak 2003 tarihinde oluşturulduğu iddia edilmektedir. Daha sözde 
suga planı ortada yokken ilgi yapılmış, kimse böyle bir planın varlığını bilmiyor, Donanma 
Komutanlığından çıktığı iddia edilen dijital veri sözde İzmir Birlik Komutanlığına adresli ama 
cevabı Ege Deniz Bölge Komutanlığı veriyor. Ege Deniz Bölge Komutanı suga isimli bir planın 
yapılacağını ve bu planda da kendisinin İzmir Birlik Komutanı olacağını nasıl biliyor? Sözde suga 
planı yayınlanmamış ve suga kuvvetleri teşkil edilmemiştir. Oysaki dijital veri kurulduğu 
varsayılan sözde birlik komutanlıklarına adreslenmiştir. Bu dijital veri hangi adrese gidecektir? 
Hiçbir yerde bu komutanlıklara hangi birliklerin bağlı olduğu ve bu birliklerde görevli subaylardan 
kimlerin ne görüşte olduğuna dair bir kayıt bulunmamaktadır. Bu durumda tarafımdan 
hazırlandığı iddia edilen ve bu dijital verinin eki niteliği taşıyan listedeki personeli ben nereden 
seçmiş olabilirim? Orada adı yazan personelin bu birliklerde görevli olduğunu nasıl bilebilirim. 
Yani daha İzmir Birlik Komutanlığı diye bir birliğin varlığından hiç kimsenin bilgisi yok, personel 
böyle bir komutanlığın emrinde görevli olduğunu bilmiyor, varlığı dahi bilinmeyen bir komutanlık 
emrinde görevli personelin kimler olduğunu bilmeden bu personel nasıl seçilebilir? Eğer bu 
kurgu dijital verinin Ege Deniz Bölge Komutanlığı tarafından hazırlandığı iddia ediliyor ise o 
zaman Ege Deniz Bölge Komutanı kendi emrinde olmayan subaylara emir veremez. Öncelikle 
bu dijital veride bir şeyin sonucu rapor ediliyor. Ancak bu konuda verilmiş bir emir yok. Sözde 
amiralleri tutuklamaları maksadı ile yapılmış bir görevlendirme emri yok. Sadece sonuç 
bildiriliyor. Bu listede adı geçen personele görev verildiğine dair emir nerede? Bu personel sözde 
görevlerini nasıl yapacak? Sözde tevkif edecekleri komutanları nereye götürecek? Bu ve buna 
benzer konularda emir verilmemiş. Emir verilmiş olsa idi aynı bilgisayarlarda bulunmaları 
gerekmez miydi? Eğer emir verilmiş olsa idi İddia Makamının bunları da tespit etmiş olması 
gerekmez miydi? Dijital verinin eki olarak görünen ve altına benim adım yazılmış olan dijital 
veriyi ilk kez 16 Eylül 2011 tarihinde Beşiktaş Adliyesinde gördüm. Bu dijital veriye adımın kim 
tarafından ve ne maksatla yazıldığını bilmiyorum. Ayrıca benim yazdığım iddia edilen sözde 
dijital verinin hiçbirisinde imzam veya parafım bulunmamaktadır. Dijital veriyi benim 
hazırladığımın yanı sıra adı geçen personeli de benim seçtiğim ve görevlendirilen personele 
muhtıra imzalattığım iddia edilmektedir. Tüm bunlar bana ait bir bilgisayarda bulunmayan ve 
üzerinde imza olmayan bir dijital veriye bakılarak iddia edilmektedir. İddianamenin hiçbir yerinde 
bana görev veya emir verildiğine dair bir ifade bulunmamaktadır. O halde neden ben kendi 
kendime liste hazırlayayım? Ben personel görevlendirmek gerektiğini nereden bileyim? Bana 
iddianamede belirtildiği şekilde liste hazırlamak, çalışma yapmak ve benzeri konularda 
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kanunlara aykırı olarak hiç kimse tarafından emir veya görev verilmemiştir. Ben kanunlara aykırı 
olarak iddia edildiği şekilde bir liste hazırlamadım, hiçbir çalışmaya da iştirak etmedim. İddia 
edilen tarihte yüzbaşı rütbesinde ve karargah subayı olarak görev yapmakta idim. Rütbem, 
kıdemim ve yetkilerim itibari ile böyle bir görevlendirme yapmam söz konusu değildir. Bu İç 
Hizmet Kanununa da aykırıdır. Hazırladığım iddia edilen dijital veride adı geçen subayların 
çoğunu tanımıyorum. Listede adı geçen Mete Demirgil’in rütbesi kurmay olarak yazılmıştır. Mete 
Demirgil kurmay değildir. Aynı şekilde listede adı geçen Berker Emre Tok’un rütbesi kurmay 
kıdemli yüzbaşı yazılmıştır. Berker Emre Tok 2006 yılında akademiden binbaşı rütbesi ile mezun 
olmuş yani hiçbir zaman kurmay yüzbaşı olmamıştır. 06 Ocak 2012 tarihinde huzurunuzda 
verdiği ifade de bunu beyan etmiştir. Sözde Aksaz Deniz Üs Komutanlığını kontrol etmek üzere 
TCG Gökçeada ve TCG Trakya Personelinin görevlendirilmiş olduğu görülmektedir. TCG 
Gökçeada ve TCG Trakya Gölcük’te konuşludur. Gölcük’te konuşlu gemilerdeki personeli 
kilometrelerce uzakta olan Aksaz’da görevlendirmek akla ve mantığa aykırıdır. Söz konusu 
listede adı geçen hiçbir personel böyle bir görev aldığını ya da yaptığını beyan etmemiştir. Bunu 
ben hazırlamış olsa idim bu hataları yapmazdım. Sayın Başkan, Sayın Üyeler şimdi sizlere 
sözde bilgi notu madde 3’te geçen ifadeyi okuyorum. Görevlendirilen personele yemin ettirilerek 
muhtıra imzalattırılmıştır şeklindedir. Sahte olduğu defaten kanıtlanmış olan bu dijital verideki 
metinde kim tarafından sorusuna cevap verebilir misiniz? Hayır. Peki o zaman İddia Makamı 
imzasız dijital veriye bakarak muhtıranın benim tarafımdan imzalatıldığına nasıl karar vermiş? 
Bu sözde muhtıra nerededir? İddialarda belirtilen belgelerin içerisinde sözde muhtıranın benim 
tarafımdan imzalatılacağına dair herhangi bir ifade bulunmamaktadır. Sözde delillerin içerisinde 
herhangi bir şekilde hazırlanmış dijital dahi olsa muhtıra formu yoktur. Muhtıra imzalatıldığı iddia 
edilen subaylardan hiçbirisi muhtıra imzaladığını beyan etmemiştir. Yani ortada ne hazırlanmış 
bir muhtıra var, ne de muhtıra imzalamış bir subay var. Ben böyle bir liste hazırlamadım, 
herhangi bir subaya da muhtıra imzalatmadım. Bu dijital veride adı geçen subayların hepsine 
soruyorum. Benim tarafımdan size bir tebligat yapılmış mıdır, muhtıra imzalatılmış mıdır? Yine 
bana yöneltilen suçlamalardan birisi de Ege’de bulunan ada/adacıklar ile ilgili yapılacak eylem 
planlarını organize ve icra etmek üzere çalışma grubu oluşturduğum, bu amaçla çalışma 
gruplarına iletmek üzere hazırlanan üst yapı niteliğindeki belgenin dijital özelliklerinde ismimin 
geçtiği şeklindedir. Savunmamın başında da belirttiğim üzere bana verilmiş olan hiçbir görev 
yoktur. Neden ben kendi kendime çalışma grubu oluşturayım? Bana bu yetkiyi kim vermiş? 
Bunun yanında yine EGAYDAAK konusu da harekat şubeleri ilgilendiren bir konudur. Doğaldır ki 
bu dijital veriye de harekat şube varken tarafımdan işlem yapılması, harekat şube tarafından 
işlem yapılması gerekir. Görevim gereğince benim EGAYDAAK konulu bir evrakı görmem söz 
konusu değildir. Diğer taraftan 15 Mayıs 2003 tarihinden önce EGEAYDAAK şeklinde kullanılan 
kısaltma bu tarihten itibaren EGAYDAAK şeklinde kullanılmaya başlanmıştır. Bu da bize kurgu 
dijitalin, verinin 15 Mayıs 2003 tarihinden sonra oluşturulduğunu açıkça göstermektedir. Sayın 
Başkan, Sayın Üyeler daha sözde plan, suga planı yazılmamışken, sözde suga planı 
kapsamında EGAYDAAK’lar konusunda çalışma yapmak üzere çalışma grupları oluşturulduğu 
iddia edilmektedir. 19 Kasım 2002 tarihli Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanlığı adına 
imza bloğu açılmış olan bilgi notu isimli dijital veride madde 3, suga harekat planının 
uygulanmasında en hassas safha olduğu değerlendirilen EGAYDAAK’lara istinaden yürütülecek 
faaliyetlerin tespit edilmesi maksadı ile oluşturulan çalışma grupları ekte sunulmuştur 
denmektedir. Bu dijital verinin ekinde üst değerlendirme grubu ve ayrıca Aydın, Burak ve Cemal 
çalışma grubu adı altında 3 çalışma grubu yer almaktadır. Sözde İzmir Birlik Komutanlığına 
EGAYDAAK’lar konusunda bir çalışma grubu oluşturma görevi verilmemiştir. Benim şahsıma da 
bir görev verilmemiştir. Ancak ne hikmetse kendine emir verilmemiş olan Ege Deniz Bölge 
Komutanlığı, dikkatinizi çekerim Ege Deniz Bölge Komutanlığı üzerine hiç vazife olmayana ve 
emir verilmeyen EGAYDAAK’lar konusunda bir çalışma grubu oluşturuyor, bir de sözde dijital 
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veriyi imzaladığı iddia edilen komutanımız madde 1’de kendisine direktif verildiğini ifade etmiş. 
Bu direktif nerededir? Bu kurguyu hazırlayanlar Ege Deniz Bölge Komutanlığına direktif 
verilmediğini gözden kaçırmışlar. Sözde çalışmalar daha sözde suga planı ortada yokken plana 
atıfta bulunarak tamamlanıyor ve sonucu rapor ediliyor. Böyle bir şey mümkün değildir. Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığı çapında oluşturulduğu iddia edilen sözde çalışma gruplarının tüm amiral 
seviyesinde harekat başkanı tarafından oluşturulduğu iddia edilirken kendisine emir dahi 
verilmemiş olan Ege Deniz Bölge Komutanlığında ise bu işi görevi ve yetkisi olmamasına 
rağmen personel şube müdürü yapıyor. Madem ki bu konu önemli ve Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı seviyesinde planlama yapıldığı iddia ediliyor o zaman yetkim olmadığı halde 
yüzbaşı seviyesinde bunu benim yapmam mümkün müdür? EGAYDAAK’lara istinaden 
yürütülecek faaliyetler çalışma grubu konulu bilgi notu başlıklı dijital veriye baktığımızda bunun 
bir rapor mahiyetinde olduğunu ve bir komutandan üst makama hitap ettiğini görüyoruz. Ancak 
bu konuda verilmiş bir emir yok, yapılmış bir görevlendirme yok. Sadece sonuç bildiriliyor. Böyle 
bir faaliyetin olabilmesi için birtakım emirlerin verilmesi ve yapılması gerekir ki sonucunu rapor 
edebilesiniz. Eğer bu bir sonuç raporu ve üst makama yazılıyor ise bunun resmi evrak olarak 
yazılması gerekir. Farklı karargahta bulunan bir komutana birlik komutanı bilgi notu hazırlamaz. 
Zaten bilgi notu şeklinde bir yazışma da yoktur. Diğer taraftan Aralık ayında yazıldığını 
gördüğümüz dijital veride daha yazılmaya dahi başlanmamış olan sözde suga harekat planından 
bahsediliyor. Daha hazırlanmamış bir planın varlığı nasıl bilinebilir? Burada adı geçen personeli 
görevlendirmem gerektiğini nasıl bilebilirim? Sözde suga kuvvetlerine bağlı İzmir Birlik 
Komutanlığı teşkil edilmemiştir. Görevlendirildiği iddia edilen personelin hiçbirisi gerçekte 2002-
2003 yılında Ege Deniz Bölge Komutanlığı veya bağlılarında görevli değildir. Böyle bir evrakı 
alsalar dahi hiç kimse işlem yapmaz. Çünkü Türk Silahlı Kuvvetlerinde her komutan sadece 
kendi emrinde görevli personele emir verebilir. İddianamede bu konu ile bağlantılı olarak diğer 
bazı şüphelilerin toplantıya katıldıkları ve sonucu rapor ettikleri iddia edilmektedir. Bu konuda ne 
zaman, nerede, kimin başkanlığında ve ne maksat ile toplantı yapılacağına dair bir emir 
verilmemiştir. Toplantıya katıldıkları iddia edilen personel toplantının nerede, hangi tarihte 
yapılacağını nasıl bilebilir? İcra konusunda emir verilmemiş ama sonuç bildiriliyor. Böyle bir şey 
olamaz. Sözde dijital veride personelin yayımlanan çalışma planına istinaden düzenlenen 
toplantılara iştirak ettiği belirtilmektedir. Yayımlanmış olan çalışma planı nerededir? Bahsettiğim 
konularda emir verildiğini farz ve kabul edersek bu emirler nerede? Onların da aynı bilgisayarda 
olmaları gerekmez mi? Bu sözde dijitallerin yazıldığı iddia edilen bilgisayarlar nerede? Böyle bir 
bilgisayar yok. Çünkü iddia edilen dijital veriler gerçekte yazılmadı. Yine o dönemde rütbem ve 
konumum itibari ile böyle bir çalışma grubu oluşturmam söz konusu değildir. Tarafımdan 
oluşturulduğu iddia edilen çalışma grubunda adı geçen subayların hepsi benden kıdemlidir. 
Benden çok kıdemli olan subaylara görev vermem, onları organize etmem söz konusu değildir. 
Bu subayların hiçbirisini şahsen tanımıyorum. Çalışma grubunda oldukları iddia edilen 
subayların hiçbirisi böyle bir çalışma grubunun varlığını ve benim tarafımdan böyle bir 
çalışmanın yapıldığını beyan etmemiştir. Dün verdiği ifadesinde Sayın Şafak Yürekli çalışma 
grubu olmadığını ve herhangi bir çalışmanın yapılmadığını tüm belgeleri ile kanıtlamıştır. 
EGAYDAAK’lara istinaden yürütülecek faaliyetler çalışma grubu konulu olan ve Aralık 2002 
tarihinde imzalandığı iddia edilen sözde dijital verinin kullanıcı yollarında adımın olduğu iddia 
edilmektedir. Çalışma grubu başlığı ile hazırlandığı ve adıma imza hanesi açıldığı iddia edilen 
sözde dijital veriyi yazanın Derya Ön, son kaydedenin ise ben olduğum iddia edilmektedir. 
Sözde dijital verilerin meta data bilgileri ve kullanıcı bilgilerinde bulunan yanlış bilgileri daha önce 
ifade veren sanık ve müdafileri defaten anlattılar ve kanıtladılar. Aynı yanlışlar benim gördüğüm 
iddia edilen dijital verilerde de mevcuttur. Bunlardan sadece birini söyleyeceğim. Kullanıcı 
yollarına bakıldığında son olarak kaydettiğim iddia edilen dijital veriyi bırakın kaydetmeyi sözde 
incelemeye göre son gören 3 kişiden birisi de değilim. Bu dijital veriyi son olarak benim 
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kaydettiğime nasıl karar verilmiş? Sadece adımın yazdığı ve kullanıcı yollarında adımın geçtiği 
iddiası ile bu sözde dijital veriyi benim hazırladığım söylenemez. Bu kurgu dijital veride bir 
subayın yapamayacağı tarzda o kadar çok hata vardır ki bu dijital veriyi burada bulunan hiçbir 
subay hazırlamış olamaz. Bu onların mesleki kariyerlerine de hakaret demektir. Sayın Başkan, 
Sayın Üyeler. Sonuç olarak herhangi bir mekanda oluşturulabilecek bir bilgisayar ağ sistemi ile 
iddia edilen bu dijital veriler çok kolayca oluşturulabilir. Bu kapsamda daha önce varlığından 
haberdar olmadığım, varlığını bu dava kapsamında ilk defa ifade verdiğim 16 Eylül 2011 
tarihinde öğrendiğim dijital verilere adımın nasıl, ne maksatla ve kimler tarafından yazıldığını 
bilmiyorum. Silahlı kuvvetlerin emir komuta zinciri ve hayatın doğal akışı gözönüne alındığında 
önemli ve özellik arz eden olayların yüzbaşı rütbesinde tarafımdan yapılmasının imkanı yoktur. 
Ben iddia edildiği şekilde kanunlara aykırı bir emir almadım ve yine kanunlara aykırı hiçbir 
faaliyette bulunmadım. İddianamede personel şube müdürü olarak görev yapmam nedeni ile 
şüphelerin üzerimde toplanmasının kuvvetlendiği iddia edilmektedir. Benimle benzer konumda 
suçlamalara maruz kalan diğer subayların görevlerini incelediğimde hepsinin farklı görevlerde 
olduklarını ve personel şube müdürü olmadıklarını tespit ettim. Yani personel konusunda bir şey 
yazmak için illa ki personel şube müdürü olmaya gerek yoktur ya da personel şube müdürü 
olmak insanı potansiyel suçlu yapmaz. Bunları hazırlayanlar böyle bir kurguyu gözetmeksizin 
herkes için yapmışlar ki bunu yaparken de kimse göreve bakmamış. Karalamak istedikleri ve 
zan altında bırakmak istedikleri herkes için uygun bir kılıf zaten hazırlamışlar. Benim yazdığım 
ve gördüğüm iddia edilen dijital verilerin hiçbirisinde imzam, parafım veya benim hazırladığıma 
dair fiziki bir unsur bulunmamaktadır. Hiçbirisi bana ait bir bilgisayarda tespit edilmemiş, benim 
kullandığım bir mekanda da bulunmamıştır. Bu dijital verilerin altına herkesin ismi rahatlıkla 
yazılabilir. Bu listelerin altında benim adımın yazması listeleri benim hazırladığım anlamını 
taşımaz ve delil olarak kabul edilemez. İddianamede belirtilen dijital verilerin hiçbirisini ben 
hazırlamadım. Yine iddianamede belirtildiği şekilde ben 1. Ordu Komutanlığında yapıldığı iddia 
edilen hiçbir toplantı veya seminere iştirak etmedim. Kendi bilgim, iznim ve iradem dışında 
oluşturulduğunu gördüğüm dijital verilere dayandırılan bu iddiaların tamamını şiddetle 
reddediyorum. İddiaları kabul etmiyor ve beraatimi talep ediyorum. Savunmam bu kadardır.” 

Mahkeme Başkanı: “Nüfus kaydınızı okuyorum. Aşkın Üredi. Mehmet Ali oğlu, 
Kamuran’dan olma, 24.10.1968 Silifke doğumlu. Mersin ili, Silifke ilçesi, Gülümpaşalı nüfusuna 
kayıtlı.” 

Sanık Aşkın Üredi: “Evet.” 
Mahkeme Başkanı: “Sabıkanız yok. Klasör 47, Dizi 273-274’de İstanbul Cumhuriyet 

Başsavcılığınca 16.09.2011 tarihinde alınmış ifadeniz var. Bunu kabul ediyor musunuz?” 
Sanık Aşkın Üredi: “Evet.” 
Mahkeme Başkanı: “Yine aynı klasör, dizi 279 ve devamında İstanbul Nöbetçi 13. Ağır 

Ceza Mahkemesi Hakimliğindeki savunmanız var. Bunu kabul ediyor musunuz?” 
Sanık Aşkın Üredi: “Burada geçen belge kelimelerinin dijital veri olarak düzeltilmesini 

talep ediyorum.” 
Mahkeme Başkanı: “Sanık müdafii daha sonra söz alacak. Soru sormak isteyen var mı 

sanığa?” 
Sanık Aşkın Üredi müdafii Av. Günizi Dizdar: “Bundan sonrakileri öyle yapalım 3 tane 

daha var çünkü.” 
Mahkeme Başkanı: “Evet siz hazırsınız kolaylık olsun diye.” 
Sanık Aşkın Üredi müdafii Av. Günizi Dizdar: “Yani ikisini birlikte hazırım savunma 

yapmaya ama ikisini birlikte yapmayayım. Kendi dinamikleri içerisinde kısasa bir şeyler 
söyleyeyim.” 

Mahkeme Başkanı: “Tamam buyurun sanık müdafiinden savunmaya ilave edeceği bir 
husus olup olmadığı soruldu. Tabi buyurun.” 
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Sanık Aşkın Üredi müdafii Av. Günizi Dizdar: “Müsaade ederseniz. Teşekkür ederim 
Sayın Başkanım. Şimdi gerçekten bazı mırıldanmalara sebep oluyor ama kusura bakmayın bu 
tarzda bir şey ile karşılaşacağımızı bilemedik.” 

Mahkeme Başkanı: “Birçok müdafii birlikte savunma yapmak istedikleri için ben o yüzden 
sizin konumunuz farklı saygı duyarız.” 

Sanık Aşkın Üredi müdafii Av. Günizi Dizdar: “Ama şimdi ben.” 
Mahkeme Başkanı: “O yüzden ben.” 
Sanık Aşkın Üredi müdafii Av. Günizi Dizdar: “Peş peşe alırsanız diğerini de yapacağım 

müsaade ederseniz. Bunu kısa, öbürünü de kısaca geçeyim.” 
Mahkeme Başkanı: “Tabi.” 
Sanık Aşkın Üredi müdafii Av. Günizi Dizdar: “Ama arka arkaya almak sadece araya 

girersem kabul etmeyecekseniz öyle yapalım efendim.” 
Mahkeme Başkanı: “Buyurun.” 
Sanık Aşkın Üredi müdafii Av. Günizi Dizdar: “Peki teşekkür ederim. Yani yanlış bir şey 

anlaşmış olmayalım.” 
Mahkeme Başkanı: “Yok yok yok yanlış falan bir şey yok.”  
Sanık Aşkın Üredi müdafii Av. Günizi Dizdar: “Şimdi bu işler başladığından beri insanlar 

çeşitli dinamiklerle bir araya geliyor. Yolda ben de hava muhalefeti sebebi ile gelirken, 
konuşulurken dendi ki; Avukat Hanım sen baya bu şnorkel sahası bilmem ne filan tabirlere iyice 
aşina olmaya başladın. Dedim ki ben de ne bileyim işte kıratın yanında duran ya huyundan ya 
tüyünden. Müvekkilim de benimle o kadar çok bir arada kaldı ki bana söz bırakmayacak kadar 
güzel bir savunma yaptı. Onun için gerçekten çok kısa bazı şeylere değinip geçeceğim. Bizler bir 
parça asker, onlarda bir parça hukukçu olmak yolunda ilerliyorlar. Şimdi Sayın Başkanım, Sayın 
Heyet müvekkilim 227. sayfada yer aldığı üzere bazı şeylerle suçlanıyor, dijital çıktılarla. Fakat 
bunların bize hiç huzurda sorulmayan, 16 Eylül günü sorulmayan, 2011 günü sorulmayan birkaç 
tanesine değinmek ihtiyacı hissediyorum. Bu EGAYDAAK’lar konusundaki çalışma grubu 
oluşturmak, tevkifi öngörülen amiralleri tutuklayacak 2’şer personeli belirlemek, muhtıra 
imzalatmak, diğer belgelerde hazırlandığı iddia edilen çeşitli listeleri görmek, listelere son şeklini 
vermek. Şimdi diğer belgelerde hazırlandığı iddia edilen çeşitli listeleri görmek diye bir suç tarifi 
kanunda yok ama böyle bir şey geçmiş ibare. Bunu herhalde şey olmuş artık bir yanlışlık olmuş 
diye değerlendirmek söz konusu. Daha önceki Değerli Meslektaşımla da yaşanan küçük hukuki 
görüş farklılığına da değinerek bir şeyi daha söylemek istiyorum. Şimdi her ne kadar 
savcılarımız son derece yetenekli, donanımlı ve ellerine gelen her şeyi de değerlendirmek 
zorundaysalar da ben Sayın Makamlarının hem bireysel olarak hem de heyet olarak aynı 
derecede yetkilerle donanmış ve bu işlerde son derece mahir olduğunu düşünüyorum. Bir 
profesörüm derste demişti ki; en temel fark nedir diye sormuştuk hukukla ceza arasında. Kendisi 
şöyle buyurmuştu. Hukuk davalarında hakim hakemdir. Avukat ne kadar iyi çalışır ne kadar çok 
belge, delil üretir ve sunarsa şansı o kadar yükselir ama ceza davalarında hakim tam hakimdir, 
yargıç tam yargıçtır. Sizin söylemediğiniz bazı şeyleri de, her şeyi de re’sen gözönünde 
bulundurmak zorundadır. Dolayısı ile aslında ceza yargılamasında avukatlık yapmak, savunma 
yapmak hem çok kolay, hem çok güç. Çünkü karşımızda sizler gibi biz söylemesek de bazı 
hadiseleri hem vicdanınızda hem aklınızda değerlendiren önemli yargı organı durmakta. Bu 
küçük tespitleri yapmama müsaade ettiğiniz için teşekkür ederim. Şimdi bu 4-5 konu son derece 
enteresan. İşte görmek, listelere son şeklini vermek filan. Bunların hiçbir tanesi müvekkilime 
sorulmadığı için huzurda biz bunları kesinlikle kabul etmiyoruz ve bunun gereğini de Yüce 
Heyete ben tevdi ediyorum. Her nasıl takdir buyuruyorsanız. Müvekkilimin ilk suçlarından bir 
tanesi diğer bütün salondaki Değerli Komutanlara atfedildiği üzere dijital bir veride ismi geçmek 
suçu. Bu suçtan aslında mağduruz, öyle demek lazım. Toplamda yaklaşık 1850 personeli içine 
alan meşhur müzahir listedeki 360 subay ve astsubayın ismi var. Müvekkilimin isminin 
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bulunduğu hayali listede de bu ismin kimler tarafından yazıldığını ve ne maksatla yazıldığını 
bilemediğimiz gibi bir ibare kullanıyoruz. Aslında bu da yanlış. Ne maksatla kullanıldığı belli. 
Burada yargılansınlar diye kullanıldı bu isimler. Onun için bilemiyoruz demeyeceğim bundan 
sonra. Niye kullanıldığını biliyoruz diyeceğim. Yine takdiri sizlere bırakıyorum. Ha bu bir listede 
adı geçmekten dolayı yargılanmak adil mi? Bunu da vicdanlara bırakmak lazım. Bir harekat 
şubesi yazısı söz konusu müvekkilimin sunduğu yansılardan bir tanesinde 21 Ocak 2003 tarihi 
olduğu gösterilen yansılardan birinde. Çok Değerli Komutanımız Sayın Özden Örnek burada. 
Acaba ben bir hanım olarak bu iç dinamikleri iyi bilemediğim için kendisinden öğrenebiliriz 
mesela. Bir dijital veride Donanma Komutanlığı Harekat Şubesinden çıktığı için harekat şube 
varken harekat planları konusunda bir başka şube işlem yapabilir mi veya bir başka şube 
çalışanı? Mesela bu galiba mümkün değil. Öyle öğrendim ben ama yine huzurda sormak isterim. 
E peki personel şube müdürü olan müvekkilimin harekat konularına nüfuz edecek boyutta 
yetkileri nereden kaynaklanıyor? Bu soruya da cevap yok. Onlar hep şüphe davet eden sorular. 
Peki personel şube müdürü olarak tayin, lojman, taşınma, yolluk vesaire gibi işlerle meşgul olan 
bir kişinin bu tip görev yapıyor olmasının 227. sayfada geçen iddianamenin son satırlarında 
2002-2005 yılları arasında Personel Şube Müdürü olarak görev yaptığını beyan etmiş olup bu 
husus listelerin şüpheli üzerinde toplanmış olmasını kuvvetlendirmektedir diye bir ibare var. Peki 
personel müdürü olunca insanlar muhakkak bir suç işlemeye mütemayil mi olurlar? Orada o işi 
yapmadığını mı söylemeliydi müvekkilim? Görevi buydu çünkü. Bu da bir başka tespit. Yine bir 
garip, hayatın tecellisi ismi geçen her 2, her 3 müvekkilim diyeyim şu anda huzurda bulunan 
Aşkın Üredi, yine evraklarda ismi geçen Mete Demirgil ki kurmay değil ve serbest kalmıştı. Onun 
da sorgusunda bulunmuştum. Bir de şöyle hatırlayacaksınız geçen savunmalardan bir tanesinde 
hani Aksaz’da görevli olup hem Aksaz Üs Radyosundan Kur’an-ı Kerim okunmasına engel 
olacak kadar dine karşı olup hem de muhtırada yemin edecek kadar dindar olan her iki konuda 
da nasıl olduğunu bilemediğimiz Berker Emre Tok müvekkilim var. Hepsinin bir arada 
değerlendirildiği yazıları da Sayın Müvekkilim Aşkın Üredi yazmış görünüyor. Yani rütbeler farklı, 
yazılar yanlış bunları geçiyorum. Çünkü daha evvel defalarca söylendi. Müvekkilimden sadır 
kabul edilen listeleri yazmak ve görmek suçunu işleyen, müvekkilimden sadır kabul edilen bu 
dijital verilerin malumunuz zaten imzası, ıslak imzası, elektronik imzası, parmak izi hiçbir şeyi 
yok. Efendim rütbesi, kıdemi, yetkileri itibari ile bir görevlendirme yapma şansı da yok. Bunu da 
tekrar söylemiş olalım. Ayrıca bu listenin baş tarafına mesela böyle bir listenin, yansının 3. 
yansıdaydı yanılmıyorsam müvekkilimin verdiği. Böyle bir liste hazırlanıp da baş tarafına mesela 
askeri bir çelenk koyma törenine komutanlar ile birlikte katılacak subaylar diye bir ibare yazsak 
bu bir suç oluşturmuş olacak mıydı? Yani bu kadar anlamsız listelerle insanların bir kısmı 
tutuklu. Neyse ki bizim ki, şu andaki huzurdaki müvekkilim şimdilik tutuklu değil. Bu muhtıra ile 
ilgili çok kısa bir şeye değinmek istiyorum Sayın Başkanım. Muhtıra yazdı, muhtıra imzalattı, 
muhtıra götürdü, muhtıra getirdi bir muhtıradır gidiyor. Muhtıranın metni yok, dijital verisi de yok, 
hiçbir şeyi yok. Hani bu muhtıra, nerede? Unutmuşlar herhalde böyle bir şeyi. Yani bunun gibi 
daha birçok kendiliğinden de rastlanacak birtakım şeyler söz konusu, gariplikler. Şimdi 
EGAYDAAK’lar konusunda müvekkilim uzun uzun anlattı. Kurguyu hazırlayan olamayacağını, 
Ege Deniz Bölge Komutanına direktif verilmediğini, işte çalışanların bu çalışmaların sözde suga 
planı ortada yokken organize edilmeye kalkışılmış gibi gösterildiğini, bu sözde plana atıfta 
bulunarak tamamlanmaya çalışıldığını, zaman ve mekanın uygun olmadığını, hepsini izah 
etmeye gayret etti. Ayrıca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı çapınca oluşturulduğu iddia edilen bu 
çalışma gruplarının tümamiral seviyesinde harekat başkanı tarafından oluşturulduğu iddia 
ediliyor. Kendisine emir dahi verilmemiş olan Ege Deniz Bölge Komutanlığında ise bu işi hiçbir 
görevi, yetkisi olmamasına rağmen ki yine bir Değerli Meslektaşım çok hoş bir şey söyledi. İlk 
defa böyle bir şeyi burada öğrendim. Emir amirden alınır, üstten değil dedi. Böyle de bir olgu ve 
yerleşik yazısız bir kural belki söz konusuyken askeri dinamiklerde.” 
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 Salonda söz almadan konuşanlar oldu, anlaşılamadı. 
Sanık Aşkın Üredi müdafii Av. Günizi Dizdar: “Yazılı emir peki teşekkür ederim 

düzelttiğiniz için. O kadar olacak ben askerlik yapmadım kusura bakmayın. Bu gibi nedenlerle 
birçok vaktinden beri de ısrarla söylediğimiz gibi dijital verilerin Yargıtay Yerleşik İçtihatlarına 
göre de imza vesaire içermemesi nedeni ile manipülatif olmaları nedeni ile manipülasyonlara 
açık olmaları nedeni ile delil kabul edilemeyeceklerinden hangi hard diskten, hangi bilgisayardan 
ürediği belli olmadığı, çıktığı belli olmadığı bu çıktıların bilgisayarlarının bulunmaması nedeni ile 
bizatihi müvekkilimin bu konuda bir dahilinin olmadığı gibi kastının da bulunmaması nedeni ile şu 
ana kadar huzurda yapılan bütün lehte savunmalarla beraber kendisinin savunmalarının tümüne 
de iştirak ediyorum. Yasal olarak elde edilmediğine inandığımız, yasallığı tartışmalı deliller ile 
bile ceza verilmesi mümkün değilken delil niteliğini alması için bazı geçitlere ihtiyaç duyan, 
mesela bilirkişi raporu gibi bu tip şeyler garanti suç işlediğini gösterir yeterli, kesin, somut kanıta 
dönüştürecek verilerden geçmemiş söz konusu manipülatif çıktılarla ceza tertip edilemeyeceğini 
düşündüğümüzden müvekkilimin ifadesi alınmış bulunduğundan, görevinin başında muvazzaf 
olarak devam etmesi ve işlerini aksatmaması, aile birliğinin bozulmaması açısından 
duruşmalardan vareste tutulmasını ve sonuçta da beraatini arz ve istirham ediyorum. Teşekkür 
ederim efendim.” 

Mahkeme Başkanı: “Soru sormak isteyen var mı?” 
Sanık Ahmet Feyyaz Öğütcü: “Sayın Üredi Sayın Avukatınızın da ifade ettiği gibi sanki 

Ankara’dan size bir emir bekliyormuş gibi bir mana çıkarttınız doğru mudur?” 
Sanık Aşkın Üredi: “Hayır komutanım. Bu konuda bir çalışma yapıldığını, bu çalışmanın 

içinde çalışma gruplarının içinde Ege Deniz Bölge Komutanlığının geçmediğini, yani sözde İzmir 
Birlik Komutanlığının geçmediğini ifade ediyorum.” 

Sanık Ahmet Feyyaz Öğütcü: “Ankara Birlik Komutanlığı da geçiyor mu?” 
Sanık Aşkın Üredi: “Hayır hazırlanmış olanların içinde dahi adımız geçmiyor. Onu 

söylemeye çalıştım.” 
Sanık Ahmet Feyyaz Öğütcü: “Ankara Birlik Komutanlığında geçmiyor. Bakarsanız o şeye 

müşterek bir çalışma grubu kuruldu, buradan direktif verildi diye bir afaki söz var yani.” 
Mahkeme Başkanı: “Sanık kendi konumu ile ilgili bir açıklama yapıyor.” 
Sanık Ahmet Feyyaz Öğütcü: “Peki.” 
Mahkeme Başkanı: “Yani diğerlerinin konumunun aksi ile onların ki varmış gibi bir anlam 

çıkmaz buradan.”  
Sanık Ahmet Feyyaz Öğütcü: “Hayır yanlış bir anlaşılmaya neden olacak da onun için söz 

almak istedim. Teşekkür ederim.” 
Mahkeme Başkanı: “Her sanık kendi konumu ile ilgili savunma yapar. Evet Feyyaz 

Öğütcü son konuşan. Peki sorgunuz tamamlanmıştır. Var mıydı? Buyurun Nevzat Bey.” 
Sanık Hüseyin Hoşgit müdafii Av. Nevzat Güleşen: “Sayın Üredi Hannan Şayan’ın 

savunmasında ekrana koymuş olduğumuz 2 tane döküman vardı. Belki hatırlayacaksınız. İkisi 
de 21 Ocak 2003 tarihli biri hasas kontrol, öteki hassas kontroldü. Aradaki bir tane s harfinin de 
aynı klasör ve aynı veri yolunun içerisine kopyalanmaktan dolayı düştüğünü söylemiştik, böyle 
bir sahtecilik yapıldığını söylemiştik. Dökümanların her ikisini de incelediğimiz zaman biri Feyyaz 
Öğütcü tarafından yazıldığı iddia olunuyordu, diğeri de Hüseyin Hoşgit. Dökümanların içine 
baktığımız zaman da ifadeler neredeyse noktası virgülüne aynıydı. Şimdi bu dökümanla ilgili 
olarak size şu soruyu yöneltmek istiyorum. Hassas kontrol dökümanında meta data bilgilerinde 
other kısmında Hüseyin Hoşgit yazıyor. Ancak kullanıcı dosya yollarına gittiğimizde ilk sırada 
sizin isminiz var. Siz böyle bir dökümanı yazmadığınızı söylediniz. Yani kullanıcı dosya yolları ile 
yazar kısmı arasında bir çelişki var. Hüseyin Hoşgit de yazmadığını söylüyor ve siz Hüseyin 
Hoşgit’in Personel Şube Müdürüydünüz doğru mu?”   

Sanık Aşkın Üredi: “Evet.”  
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Sanık Hüseyin Hoşgit müdafii Av. Nevzat Güleşen: “Size sorum şu. Hüseyin Hoşgit’e 
herhangi bir günde, herhangi bir zamanda, gündüz ya da gece mesai saatleri içinde veya 
dışında hiç bilgisayar kullanırken, bir döküman yazarken gördünüz mü?”   

Sanık Aşkın Üredi: “Komutanımızı mesai saati dışında hiç görmedim. Bilgisayar 
kullandığını da hiç görmedim.”  

Sanık Hüseyin Hoşgit müdafii Av. Nevzat Güleşen: “Bilgisayar kullanmayı biliyor muydu?” 
Sanık Aşkın Üredi: “Bilmiyordu çünkü çıktı olarak biz kendisine çıktıları veriyorduk. 

Bilgisayarın açık olduğunu dahi hiç görmedim.”  
Sanık Hüseyin Hoşgit müdafii Av. Nevzat Güleşen: “Teşekkür ederim Sayın Başkanım.” 
Mahkeme Başkanı: “Peki yerinize geçebilirsiniz. Avukat Alparslan Tüzün duruşmaya 

katılmış. Bunun müdafiinin barodan atandığı, 5 sanık için barodan atandı müdafii. Onu dün 
söylemişti, bu gün de savunmaların alınacağını söylemiştik o yüzden Avukat Alparslan Tüzün’ün 
müdafii olarak atandığı sanıkların savunmalarına geçiyoruz. Abdülkadir Eryılmaz. Oradaki 
kastımız şeydi yani siz bazı avukat arkadaşlar tek şeyde yaptıkları için size de kolaylık olsun 
ama her sanık için ayrı yapacaksınız fark etmez sırası geldiğinde de alabiliriz. Siz her gün 
katılıyorsunuz şey yok ama barodan atanan avukatların biliyorsunuz gerek onların 
ücretlendirilmeleri, gerek buraya geliş gidişlerinde farklılıklar var. Onları daha fazla bu konuda 
mağdur etmemek için kolaylık sağlayalım diye düşündük.”  

Sanık Abdulkadir Eryılmaz: “Sayın Başkanım, Sayın Üyeler ve Sayın Savcım, 
iddianamede sözde balyoz harekat planının görüşüldüğü 5-7 Mart 2003 tarihinde gerçekleşen 
plan seminerine katıldığım, sözde balyoz güvenlik harekat planını destekleyen generaller 
arasında yer aldığım, seminer esnasında sıkıyönetim ilan edilmesi halinde polisin jandarma 
nezaretinde kullanılarak, kontrol altında tutulacağını ve polisin sağ tandanslı olduğunu ifade 
ettiğim, Sabiha Gökçen havaalanının jandarma tarafından kontrol altına alınmasını gündeme 
getirdiğim ve bunun için kuvvet tasarrufunda bulunduğum, İstanbul’da irticai ayaklanmaların 
olabileceği yerler ile bunları kontrol altına alabileceğimi beyan ettiğim, bazı bilgi ve belgelerin 
konunun hassasiyeti ve kişiye özel olması sebebiyle takdime dahil etmediğim ve güncelleştirme 
faaliyetlerine devam edildiğini ifade ettiğim, sözde balyoz güvenlik harekat planı kapsamında 
İstanbul Jandarma Bölge Komutanlığı sorumluluk sahasında farklı birçok konu ile ilgili çok 
sayıda istihbari çalışmanın yürütüldüğü ve bunların belgeler haline getirilerek 1’inci Ordu 
Komutanlığına ulaştırıldığı, tüm bu istihbari çalışmaların şahsımın bilgisi ve kontrolünde 
gerçekleştirildiği kanaati ile suçlanmaktayım. Sayın Başkanım, bana yöneltilen suçlamalar ve bu 
suçlamalara yönelik cevaplarımın daha iyi anlaşılması için savunmamı 4 başlık altında 
yapacağım. Bu başlıklar; genel hususlar, seminerde bana ait sözlerden oluşan şüpheler ile ilgili 
savunmam, seminerde bana ait olmayan sözlerin, bana ait olmayan başka sözlerle 
yorumlanarak hakkımda oluşturulan şüpheler ve sonuç ve talepler. Sayın Başkanım, öncelikle 
bana yöneltilen suçlamaların tamamını reddediyor ve kesinlikle kabul etmiyorum. İddianamede 
yer alan balyoz güvenlik planı adını ilk kez 2010 yılı başlarında yazılı ve görsel basında yer 
alması ile duydum. Öncesinde konu ile ilgili herhangi bir bilgim ve görgüm olmamıştır. Takiben 
yakalamalar ve tutuklamalar olduğunu basından izledim. İnternette ses kaydımın olduğu bana 
söylenince ses kaydımı bulup dinledim. Dinlediğim bu ses kaydı benim seminerde yaptığım 
takdimimin kaydı idi. İddianamenin ek klasöründe yer alan dijital verilerin hiçbir yerinde, ismim 
bu dijital verileri hazırlayan olarak yer almamaktadır. Bana herhangi bir icra görevi verildiğine 
veya benim bu görevlendirmeyi kabul ettiğime, benim de görevlendirdiğim herhangi bir kişi 
olduğuna dair hiçbir ve belge veya bunların yerine geçebilecek herhangi bir şey de mevcut 
değildir, olması da mümkün değildir. Ben 2001-2003 yılları arasında İstanbul Jandarma Bölge 
Komutanı olarak görev yaptım. Görev yaptığım dönemde İstanbul Jandarma bölge 
Komutanlığına Edirne, Düzce, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve Tekirdağ İl Jandarma 
Komutanlıkları ile İstanbul’da konuşlu Halkalı Taktik Jandarma Alay Komutanlığı bağlıydı. 05-07 
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Mart 2003 tarihleri arasında 1’inci Ordu Komutanlığında icra edilen yasal plan seminerine, 
mevcut kanun, emir ve talimatlar doğrultusunda katıldım. Burada bir hususu belirtmek istiyorum; 
bu tür seminerler her yıl planlanır ve icra edilir. Bu tür seminerlere hangi birliklerin katılacağı 
mevcut kanun, yönerge ve yönetmeliklerde tespit edilmiştir. Katılıp katılmama konusunda 
şahısların isteği mevzu bahis değildir. Daha önceden yayınlanmış olan seminer emri 
doğrultusunda seminerde; Jandarma Bölge ve İl Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Komando 
Alay Komutanlığının imkan ve kabiliyetleri nelerdir? Bu planlama çerçevesinde Jandarma Bölge 
Komutanlığı unsurlarını nasıl kullanmayı düşünüyorsunuz? Şeklinde, konusunu kapsayan bir 
takdimde bulundum. Sunduğum takdim yansıları EK-39 klasör sayfa 68-107’de yer almaktadır. 
Ayrıca takdimimin geçtiği ses kaydı çözümlemesi 1 ‘inci balyoz iddianamesi Ek-16 klasör sayfa 
157’de yer almaktadır. 25 Kasım 2010 tarihindeki Savcılık ifademde de belirttiğim gibi, sunumum 
emir komuta ettiğim birliklerin; mevcudu, konuşlandığı yerler ve sahip olduğu imkan ve 
kabiliyetlerini kapsamaktadır. Takdimim sırasında ve seminerin icrası esnasında 1. Ordu 
Komutanı Orgeneral Sayın Çetin Doğan’ın bazı soruları oldu, ben de bunları cevapladım. İddia 
edildiği şekilde seminerde kesinlikle bir darbe planı görüşülmedi. Bu hususu daha önce 
Savcılıkta verdiğim ifademde de belirtmiştim. Seminer süresince konusu suç olan hiçbir fiil ve 
sözüm olmamıştır. Bu anlamda bana bir soru da sorulmamıştır. Arz ettiğim gibi ben seminere 
bana verilen bir emrin gereği olarak katıldım. Bu hususu takdirlerinize arz ediyorum. Gerek  
1’inci gerekse 3’üncü balyoz iddianamelerinde yer alan General-etüd başlıklı dijital veriye 
ismimin kim veya kimler tarafından yazıldığını bilmiyorum. Sözde ismimin karşısında bulunan 
destekler-görevli ibaresi ile neyin kastedildiğini de bilmiyorum ve halen de anlamış değilim. Ben 
bu belgeyi ilk defa 2010 yılında internette gördüm. Soruşturma sırasında da bu belge bana 
gösterildi. Bu belgenin hazırlanmasında bilgim, iradem ve olurum yoktur. Ceza Hukukumuzun 
temel ilkelerinden olan 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 20. maddesinde ifadesini bulan Ceza 
sorumluluğu şahsidir kimse başkasının fiilinden sorumlu tutulamaz. Hükmü karşısında bu 
belgenin hakkımda bir delil olarak kullanılması yersizdir, tanzim edenler hakkında da 
şikayetçiyim. Diğer bir suç şüphesi olarak da 1’inci Ordu Komutanı Orgeneral Çetin Doğan’la 
aramda temas ve anlaşmanın sağlandığı iddiasıdır. Kesinlikle aslı astarı olmayan bir iddiadır. 
Sayın Çetin Doğan’la resmi olarak yapılan seminer ve toplantılar ile göreve başlangıcımdaki 
nezaket ziyaretleri haricinde hiçbir şekilde gayri resmi bir sosyal veya görev ilişkim olmamıştır. 
Ne ordu komutanından ne de ordu komutanlığının başka bir personelinden, davaya konu 
hususlara ilişkin sözlü veya yazılı bir görev emri almadım hiçbir personelime de konu ile ilgili 
emir vermedim. Bu asılsız iddia ile ilgili hiçbir somut bilgi ve belge de bulunmamaktadır. 
Bulunması da mümkün değildir. Sıkıyönetim hali haricinde, ordu komutanının birliğim üzerinde 
herhangi bir emir komuta yetkisi yoktur. sıkıyönetimin ilan edilmesi ile birlikte jandarma birlikleri 
sıkıyönetim komutanlığı emrine gireceğinden sıkıyönetim komutanı istediği tasarrufta doğrudan 
bulunabilecektir. Hal böyle olunca ordu komutanının benimle temas ve anlaşmasına zaten lüzum 
yoktur. Sayın Başkanım, savunmamda seminerde bana ait sözlerden oluşan şüpheler ile ilgili 
hususlarla devam ediyorum. İddianamenin 183. sayfa, 18. satırında başlayan ve 1’inci Ordu 
Komutanı Çetin Doğan’ın sorduğu soruya cevaben söyleyen “Komutanım jandarmada böyle 
kuruluş kayıt altına alınmış bir bilgi yok. Ancak gerek 15’inci Kolordu gerek 3’üncü Kolordu 
Komutanlarının arz ettikleri gibi bir kısım polislerimiz geldikleri orijin itibari ile, bir kısmı da 
yönlendirilip eğitim verilmeleri itibari ile biraz önce arz edilen bir tablo polis teşkilatında mevcut. 
Güneydoğuda görev yaptığım sırada buna özellikle özel harekat polislerinde bu yapının belirgin 
olduğu gözüküyor. Sağ görüş tandansı hakimdir ama biraz önce arz ettiğim gibi bir kısmı 
orijinleri itibari ile böyle bir tavır içindedirler fakat kemikleşmiş bir hal olarak da çıkan olabilir, 
çıkar komutanım. Zatıalinizin de malumlarıdır. Ancak bizde kayıt altına alınmış bilgi yok” sözleri 
bana aittir. Bu sözlerim, sıkıyönetimin ilan edilmesi halinde polisin jandarma nezaretinde 
kullanılarak kontrol altında tutulacağı ve polisi sağ tandanslı olmakla suçlamışım gibi yanlış 
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yorumlanmış ve bu konuda tarafıma suçlamada bulunulmuştur. Bu açıklamanın öncesi 
incelendiğinde; dönemin 1. Ordu Komutanı Sayın Çetin Doğan’ın resmi olarak makam aracı 
olarak  makam aracı ile bir yere giderken emniyet mensubu bazı şahısların kendisine arkalarını 
döndükleri, bazılarının ise selam vererek saygılı davranış gösterdiklerini ifade etmiş ve bu 
konuşmanın devamında da askere saygı göstermeyen emniyet personeli kayıtlarının Merkez 
Komutanlığı ve Jandarmada mevcut olup olmadığını sorduğu, sorulan bu soruya istinaden 
açıklama yaptığım görülmektedir. Polise sağ tandanslı demem bir suç şüphesi olarak 
nitelendirilmiştir. Sözlerimdeki amaç çoğu köy çocuğu olan polisin Anadolu aile yapısı itibari ile 
milliyetçi muhafazakar oluşunu arz etmektir. Ben özel harekat polisi ile Iğdır’da 2 yıl, 
Diyarbakır’da 2 yıl görev yaptım. Bu gruplar her operasyonda benim emrime verilirdi. Onların 
ruha halini ve duyarlı olduğu değerleri bilirim. Biz de komanda birliklerimizi ve özel harekat 
birliklerimizi aynı değerlerle motive ederiz. Aynı zamanda bu değerlerin Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
tamamını motive eden unsurlar olduğunu da özellikle belirtmek isterim. Bana ait olan bu sözlerin 
hiçbir yerinde, sıkıyönetimin ilan edilmesi halinde polisin jandarma nezaretinde kullanılarak 
kontrol altında tutulacağı hususu yer almamaktadır. Bu sözlerin, bana isnat edilen suça dair bir 
şüphe olarak nitelendirilmesini kabul edemiyorum. Sözlerimde suça dair bir şüphe 
bulunmamaktadır, takdirlerinize sunuyorum. Sayın Başkanım, 1’inci Ordu Komutanı Orgeneral 
Çetin Doğan’ın egemen harekat planı kapsamında İstanbul’da meydana gelebilecek muhtemel 
toplumsan olaylara müdahalede ihtiyaç halinde birlikleri takviye etmek maksadı ile kuvvet 
tasarrufu yapıp yapamayacağım sorusuna verdiğim ama “hini-hacette mesela şuan Sabiha 
Gökçen havaalanının korunması mevzubahis. Jandarma komutanlıklarından kuvvet tasarrufu 
suretiyle bir birlik kurmak mecburiyetinde kaldım. 20’şer kişi ancak alabildim” şeklindeki 
cevabım, İddia Makamı tarafından Sabiha Gökçen Havaalanının jandarma tarafından kontrol 
alınmasını gündeme getirdiğim olarak yorumlanmış ve bu konuda tarafıma suçlamada 
bulunulmuştur. Cevabımda arz etmek istediğim şudur: O günlerde Sabiha Gökçen havaalanının 
yanında Amerika’nın Irak’a yönelik harekatı nedeni ile bir lojistik birlik konuşlandırılması söz 
konusuydu. Bu birliğin haricen korunma görevi jandarma tarafından yapılacağı nedeni ile 
Jandarma Genel Komutanlığından bana ön emir verilmişti. Ben personel ihtiyacı dahil diğer 
hususların yerinde incelenmesi için zamanın İstanbul İl Jandarma Komutanına emir verdim. İl 
Jandarma Komutanı bana sözlü olarak bilgi arz etti. Ben durumu bizzat değerlendirmem 
lüzumunu hissettim. İstanbul İl Jandarma Komutanını da yanıma alarak durumu yerinde 
inceledim. Bu duruma zamanın İstanbul İl Jandarma Komutanı vakıftır. Türkiye’deki tüm 
havaalanlarında olduğu gibi Sabiha Gökçen havaalanı da zaten kuruluşundan beri jandarma 
tarafından haricen korunmaktadır. İddia edildiği gibi Sabiha Gökçen havaalanının bir plan gereği 
kontrolü diye bir şey mevzubahis değildir. Bana isnat edilen suça dair şüphe oluşturduğu iddia 
edilen bu durum bundan ibarettir. Yani sözde balyoz planının bir parçasıymış gibi anlaşılmasını 
kabul etmiyorum. Ne suç kastı ne de suç niyeti vardır. Takdirlerinize sunuyorum. Sayın 
Başkanım, seminerin icrası içerisinde Orgeneral Çetin Doğan’ın irtica faaliyetleri ve 
ayaklanmaların nerede olabileceğine dair verdiğim cevap; Sarıgazi, Ümraniye, Esenyurt ve 
Gaziosmanpaşa şeklinde olmuştur. Bu soru sıkıyönetimin ilanı halinde genel emniyet ve 
asayişin sağlanmasından sorumlu olan komutanlığın bilgi ihtiyacı ile ilgili bir husustur. Ne soruda 
ne verilen cevapta suç şüphesi yaratacak bir unsur yoktur. bu sözlerimin hiçbir yerinde irtica 
faaliyetlerinin ve ayaklanmaların olabileceği yerleri kontrol altına alabileceğim hususu yer 
almamaktadır. Sözlerimde bana isnat edilen suça dair bir kastım yoktur. Takdirlerinize 
sunuyorum. Sayın Başkanım, seminerde bana ait olmayan sözlerin, bana ait olmayan başka 
sözlerle yorumlanarak hakkımda oluşturulan şüphelerle savunmama devam ediyorum. 
Sıkıyönetim ilan edilmesi halinde polisin jandarma nezaretinde kullanılarak kontrol altında 
tutulacağını ifade etmekle suçlanıyorum. Buna dayanak olarak 1. İddianamenin 229. sayfa 2. 
paragrafında, 3. iddianamenin 183. sayfa 11. satırında başlayan “komutanım biz de bunların 
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jandarma nezaretinde kullanılmasını ve çok sıkı kontrol altında tutulmasını düşünüyoruz. 
Özellikle yapılacak operasyonlara haber verme, önceden ilgili şeyleri ikaz etme, haber taşıma 
gibi bir takım” diye devam eden sözlerin hiçbiri bana ait değildir. Bana ait olmayan sözlerden 
dolayı hukuken sorumlu tutulamam. Takdirlerinize sunuyorum. 1. iddianamenin 228. sayfasında, 
2. iddianamenin 45, 52 ve 82. sayfalarında, 3. iddianamenin ise 33 ve 183. sayfasında yine 
çalışmaların gizliliği ile ilgili olarak seminer esnasında İstanbul Jandarma Bölge Komutanı 
Abdulkadir Eryılmaz’ın; konunun hassasiyeti ve bilgilerin yüksek gizlilik derece kişiye özel gizlilik 
derecesinde olması nedeni ile takdime dahil edilmemiştir. Ancak bunlar dosyada bu bilgilerimiz 
mevcuttur. Güncelleştirme faaliyetleri devam etmektedir şeklindeki beyanların yer aldığı 
görülmüştür şeklinde ifadeler yer almaktadır. Söz konusu bu konuşmanın bana ait olmadığını ve 
ismimin sehven yazıldığına dair emniyet yetkililerinin 28 Nisan 2010 tarihinde Soruşturma 
Savcılığına gönderdiği yazıya rağmen İddia Makamı bu yazıyı dikkate almayarak iddianamede 
bu konuşmanın bana ait olduğunu ifade etmiştir. İfade olduğu ifade etmiştir. Bana ait olmayan bu 
konuşma; 3. balyoz iddianamesinin 33. sayfasındaki yapılan çalışmalarda gizliliğe riayetin ve 
bilmesi gereken prensibine göre davranıldığının bir göstergesi olduğu ve çalışmaların bu prensip 
doğrultusunda yapıldığının seminer öncesinde Çetin Doğan’a bildirildiği kanaatine varılmıştır 
şeklinde hiçbir somut delile dayanmayan şüphelere yol açmıştır. Ayrıca bana ait olmayan bu 
konuşma bu defa da 1. balyoz iddianamesinin 228. sayfasındaki balyoz güvenlik harekat 
planının olasılığı en yüksek tehlikeli senaryo isimli jenerik bir plan şeklinde oynanacağı plan 
seminerine kadar irticai, yıkıcı ve bölücü gruplara ait mevcut tüm listeler ile teşkil edilecek olan 
özel görev timlerinin listeleri güncellenecek ve devamlı olarak güncel tutulacak şeklindeki yine 
bana ait olmayan ifade ile birlikte değerlendirilerek, toplam 34 adet dijital liste çalışmasının 
jandarma personeli tarafından yapıldığı, bu bilgilerin benim bilgim ve kontrolüm altında ve gizlilik 
içerisinde Sayın Çetin Doğan’a ulaştırıldığı gibi hiçbir somut delile dayanmayan bir yorumlama 
yapılmasına neden olmuştur. Bana ait olmayan sözlere dayalı olarak oluşturulan bu şüpheyi 
kesinlikle kabul etmiyorum. Sayın Başkanım, bu durum bana bağlı olan sanık durumundaki 
Kubilay Aktaş, Hanifi Yıldırım, Ömer Mimiroğlu, Cemal Temizöz ve Mehmet Ulutaş isimli 
arkadaşlarım ile bana bağlıymış gibi gösterilmeye çalışılan akademide öğrenci subay olan 26 
jandarma personelinin de şüpheli gibi görülmesine yol açtığını değerlendirmekteyim. Ayrıca 
İstanbul Jandarma Bölge Komutanlığı ile herhangi bir emir komuta bağlantısı olmayan ve 
çoğunluğu Harp Akademisinde öğrenci olan 26 jandarma personeli de İstanbul Jandarma Bölge 
Komutanlığının personeli gibi gösterilmesinin de bu sahtekarlığın ayrı bir boyutu olduğunu 
düşünüyorum. Bu durum, ya sahte veri üretim çetesinin bilgi noksanlığından ya da ciddi bir emir 
komuta yapısı yaratma düşüncesinden kaynaklanmaktadır diye değerlendiriyorum. Ciddi bir 
şüphe olarak gözüken bu durum benimle birlikte kara akademisinde öğrenci subaylar hakkında 
da lehte delil olarak mütalaa edileceğini düşünüyor ve böyle düşünülmesini talep ediyorum. 
Sayın Başkanım dijital verilerin manipülatif olarak üretildiği birçok arkadaşımız tarafından, son 
olarak Hasan Özyurt tarafından da savunmasının sonunda yaptığı takdimde Mahkemenize canlı 
olarak arz edildi. Yine dijital verilerin sahteliği konusunda gerek benim emir komutamda olan 
Cemal Temizöz, Ömer Mimiroğlu, Kubilay Aktaş, Mehmet Ulutaş ve Hanifi Yıldırım gerekse o 
dönemde Kara Harp Akademisinde öğrenci olan 26 jandarma personeli kendi savunmalarında 
birçok şüpheli durumu Mahkemenize sözlü ve yazılı olarak sunmuşlardır. Arkadaşlarımın bu 
tespitlerine aynen iştirak ediyorum. Burada bir hususa da değinmek istiyorum. İstanbul 
Jandarma Bölge Komutanına 7 il jandarma komutanlığı bağlıdır. Ancak iddianamede sözde 
istihbarat ve görevlendirme timleri Tekirdağ ve Edirne İl Jandarma Komutanları imza bloğu 
açılarak, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığında ise genç bir üsteğmenimizin isim imza bloğu 
açılarak sözde dijital veriler gelirken İstanbul, Kırklareli, Sakarya ve Düzce İl Jandarma 
Komutanlıklarından da 11 nolu sahte CD’ye göre bilgi akışı görülmesine rağmen bilgi listelerinin 
altında tanzim edenle ilgili hiçbir bilgi mevcut değildir. Şüpheli bu durumun incelenmesini talep 
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ediyorum. Bu durum, sözde çalışmalar benim bilgim ve kontrolüm altında icra edilmiş olsaydı 
bilgilerin toplanması, gönderilme usul ve esasları mevcut yazışma yönergelerimize göre 
yapılırdı. Bu durum sözde istihbarat çalışmaları ile özel tim listeleri ve diğer veri üretimlerinin 
kesinlikle resmi görevli personel tarafından yapılmadığını göstermektedir. Bu ciddi şüphenin 
lehimde değerlendirilmesini talep ediyorum. Nasıl geldiği şüpheli bilgilerle ne karargahımdaki 
Kubilay Aktaş ne de Hanifi Yıldırım’ın düzenlediği iddia edilen bilgi listelerinin de tanzimi asla 
mümkün değildir. Tanzim edildiği iddia edilen listelerdeki bilgilerin tamamına yakını jandarma 
sorumluluk bölgesi ile de ilgili değildir. Bu hususlar sanıklar lehine ciddi bir şüphe olarak mütalaa 
edilmesi gerekir diye düşünmekteyim. Sayın Başkanım savunmamda da ayrıntılı olarak ifade 
ettiğim gibi bana ait olduğu iddia edilen 36 konuşmadan 14’ü bana ait değildir. Bana ait olmayan 
konuşmalar bana aitmiş gibi değerlendirilerek benim ve bir kısım jandarma personeli hakkında 
suç şüphesi oluşmasına sebep olmuştur. Seminer ses kayıtlarının bana ait olmadığı hususu her 
3 iddianameye yansımış olsaydı hakkımda sıkıyönetim durumunda polisin, jandarmanın 
nezaretinde kullanılması ve kontrol altında tutulması şüphesi oluşmayacaktı. Jandarma 
personelinin birtakım belgeler tanzim ettiği ve bunların benim kontrolümde, kontrolüm altında 1. 
Ordu Komutanlığına gönderildiği şüphesi oluşmayacaktı, Sayın Çetin Doğan’ın benimle temas 
ve anlaşma sağladığı şüphesi oluşmayacaktı. Birtakım bilgileri hazırlattığım ve bunları 
güncelleştirdiğim şüphesi oluşmayacaktı. Jandarma unsurlarının 1. Ordu Komutanlığının bir ast 
birliği gibi çalıştığı şüphesi oluşmayacaktı. Arz ettiğim gibi ses kayıtlarındaki düzeltme raporu 
iddianame düzenlenirken sehven veya ihmalen dikkate alınmadığı için benimle birlikte birçok 
jandarma personeli de mağdur durumdadır. Bu ihmal veya hatanın kovuşturma safhasında 
sorgulanmasını ve mağduriyetin önlenmesini, lehimde olan diğer tüm delillerin de toplanmasını, 
ciddi bir şüphe olarak gördüğüm bu durumun benim ve benimle ilintili görülen tüm jandarma 
personeli hakkında da lehe yorumlanmasını arz ve talep ediyorum. Sonuç olarak iddia edildiği 
gibi Sayın Çetin Doğan ile hiçbir anlaşma içinde olmadım. İddia edildiği gibi hiçbir anlaşma 
içinde olmadım. Hiç kimseden iddianamede yer alan dijital listelerin hazırlanması için emir 
almadım, hiç kimseye emir vermedim, görevlendirme yapmamdım. Savunmamda ayrıntılı olarak 
arz ettiğim gibi seminerde konusu suç teşkil edecek veya şüphe oluşturacak hiçbir konuşma 
yapmadım. Seminerde bana ait konuşmalar verilen takdim konusu ve konunun açıklığa 
kavuşması için sorulan sorulara verdiğim cevaplara ilişkindir. Kesinlikle sözde bir darbeye veya 
illegal bir faaliyete ilişkin konuşmalar değildir iddia edildiği şekilde seminerde kesinlikle darbe 
veya illegal bir başka faaliyete ya da plana ilişkin konuşmalar değildir. Suçsuzum, 
duruşmalardan vareste tutulmamı ve beraatimi arz ve talep ediyorum. Savunmam bundan 
ibarettir.” 

Mahkeme Başkanı: “Nüfus kaydınızı okuyorum. Abdulkadir Eryılmaz. Şit oğlu, Kevser’den 
olma, 20.10.1945 Dereçine doğumlu. Afyonkarahisar ili, Sultandağı ilçesi, Dereçine Camikebir 
nüfusuna kayıtlı. Size mi ait kayıt?” 

Sanık Abdulkadir Eryılmaz: “Doğrudur efendim doğrudur.” 
Mahkeme Başkanı: “Doğru diyorsunuz. Herhangi bir adil sicilde sabıka kaydınız yok. 27. 

klasör, 444 ve devamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 25.11.2010 tarihinde alınmış 
ifadeniz var. Bu ifadeyi kabul ediyor musunuz?” 

Sanık Abdulkadir Eryılmaz: “Sayın Başkanım kabul ediyorum. Ancak bir hususa açıklık 
getirmek istiyorum burada. 9. sorunun sonunda bu fişlemelerin emir komuta zinciri dışında 
hazırlanması mümkün müdür diye bir soru var. Bu soruyu aldığımda Sayın Savcımıza şunu 
söyledim zapta geçmeden. Bu emir komuta ile emir komuta zinciri içinde yapılır desem ben 
şüpheli sıfatıyla karşınızdayım. Benim komutamda yapıldığı anlaşılır. Emir komuta dışında, 
zinciri dışında yapıldı desem o zaman 2 personelimin ismi var bana sorulan sorularda. Bunların 
hakkında bir şüphe kapalı olarak da olsa bir şüphe anlamı taşır dedim. Dedi; hayır o manayı 
taşımaz. Yukarıda bu listelerle ilgili bizim görev ve fonksiyonumuz yok dediniz. Avukata 
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danışayım dedim. Avukata danıştım o da hayır efendim dedi, bir behis yoktur dedi. Ben emir 
komuta zinciri dışında yapılır şeklinde bir beyanda bulundum. Buradaki kastım kesinlikle bir 
personelimi, personelime şüphem olduğu yolunda değildir. Böyle bir şeyim savunmam içerisinde 
de yapılamayacağını ifade ettim. Tek başına 2 karargah subayının yapabileceği iş değil. Benim 
karargahım bilgi toplamakla yetkili ve bu bilgi toplama konusunda kadrosu olan bir karargah 
değildir. Ast birliklerden gelen bilgileri derler buna dair kıymetlendirme yapar. O itibarla bu sorum 
yanlış anlaşılmasın diye düzeltiyorum. Hiç kimse ilgili bir kastım burada yoktur. Tabi üçüncü bir 
cevabı varmış onu burada öğrendim. Yetkisiz ve başkaları tarafından yapılabileceği hususunda 
bir noktaya bulunduğum süre içerisinde gelmiş bulunuyorum.” 

Mahkeme Başkanı: “Peki.” 
Sanık Abdulkadir Eryılmaz: “Bunu böylece düzeltmek istiyorum.” 
Mahkeme Başkanı: “Ankara’da alınmış ifadeniz onu yanlış ifade ettik.” 
Sanık Abdulkadir Eryılmaz: “Evet.” 
Mahkeme Başkanı: “O zamanki adresiniz Ankara imiş.” 
Sanık Abdulkadir Eryılmaz: “Ankara’daydım.” 
Mahkeme Başkanı: “Sanık müdafii birlikte mi beyanda bulunacaksınız?” 
Sanık Abdulkadir Eryılmaz müdafii Av. Alparslan Tüzün: “Efendim her birinin peşine 

müdafaada bulunabilirim efendim.” 
Mahkeme Başkanı: “Nasıl hazırlandıysanız yani.” 
Sanık Abdulkadir Eryılmaz müdafii Av. Alparslan Tüzün: “Birlikte de olabilir yani.” 
Mahkeme Başkanı: “Peki sanığa sorusu olan var mı?” 
Sanık Abdulkadir Eryılmaz: “Sayın Başkanım savunmamı yazılı olarak vermeyi unuttum. 

Onu da arz ediyorum.” 
Mahkeme Başkanı: “Evet bir kısım yansılı olarak belirttiğinizi gönderdiniz. Buyurun.” 
Sanık Çetin Doğan: “Sayın Başkan sanığa şu soruları sormak istiyorum. Her şeyden önce 

bu tarihi bir dava. Bu tarihi davada herkes kendi yerini alacak.” 
Sanık Abdulkadir Eryılmaz: “Komutanım kulaklarım biraz ağır işitiyor malum.” 
Sanık Çetin Doğan: “Evet bu tarihi bir davadır ve bu tarihi davada herkes kendi yerini 

alacaktır ve gerçek er veya geç ortaya çıkacaktır. Bundan hiç kimsenin, hiçbirimizin burada 
kuşkusu yoktur. Tarihte yaşanan nice düzmece davalara rahmet okutacak bir davadır bu. Çünkü 
kapsamı ve sonuçları itibari ile. O yüzden soracağım sorulara lütfen net ve şerefle noktaladığınız 
mesleğinize gösterdiğiniz titizliği ve netliği göstererek kesin cevaplar veriniz. Seminer ses 
kayıtlarını gündeme getirdiniz. Bana ait olmadığını söylediniz. Seminer ses kayıtlarını 
söylediniz.” 

Sanık Abdulkadir Eryılmaz: “Komutanım sesleri tam anlayamıyorum ben.” 
Sanık Çetin Doğan: “Seminer ses kayıtlarını gündeme getirdiniz.” 
Sanık Abdulkadir Eryılmaz: “Evet. 
Sanık Çetin Doğan: “Bir kısmının size olmadığını, hakkınızda suç isnadının, suç 

kuşkusunun bundan kaynaklandığını, kaynaklanmış olabileceğini daha doğrusu.” 
Sanık Abdulkadir Eryılmaz: “İddianame öyle iddianame.” 
Sanık Çetin Doğan: “Kaynaklandığını söylediniz 
Sanık Abdulkadir Eryılmaz: “Evet.” 
Sanık Çetin Doğan: “Siz seminere katıldınız?” 
Sanık Abdulkadir Eryılmaz: “Katıldım.” 
Sanık Çetin Doğan: “Seminere sizle beraber Hanifi Yıldırım da katıldı hatırladığım 

kadarıyla.” 
Sanık Abdulkadir Eryılmaz: “Katıldı.” 
Sanık Çetin Doğan: “O işin başından beri burada tutuklu bulunuyor. Siz tutuksuz 

yargılanıyorsunuz.” 
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Sanık Abdulkadir Eryılmaz: “Evet.” 
Sanık Çetin Doğan: “Ben burada ilk kendi iddianamemi okurken sizin tutuksuz 

olmanızdan derin memnuniyet duyduğumu, çünkü ciddiyetle ele alınan bu davanın hiçbir ciddi 
kanıtı bulunmadığını belirtmiştim. Siz şimdi seminer ses kayıtlarını söz konusu ederek kendiniz 
hakkındaki şüphenin doğruluğuna mesnet olarak kullanıyorsunuz. Seminerde bulunduğunuz, 
seminerde balyoz güvenlik harekat planı seminerde efendim sakal, çarşaf seminerde oraj, 
seminerde suga herhangi bir darbenin d’si, b’si kullanıldı mı? Bir darbe tartışması, darbe ile ilgili 
herhangi bir konu söz konusu oldu mu? Bir kere buna cevap veriniz.” 

Sanık Abdulkadir Eryılmaz: “Başkanım savunmamın içerisinde buna dair bilgi verdiğimi 
düşünüyorum. Ancak tekrar cevap veriyorum. Kesinlikle ne çarşaf, ne suga, ne balyoz lafını ben 
duymadım. Böyle bir şey.” 

Sanık Çetin Doğan: “Evet.” 
Sanık Abdulkadir Eryılmaz: “Duymadım ben.” 
Sanık Çetin Doğan: “Evet.” 
Sanık Abdulkadir Eryılmaz: “Yani dikkatimden kaçmazdı. Biraz konumum itibari ile temsili 

rolü de var ancak yani dikkatten kaçacak bir şey olmazdı.” 
Mahkeme Başkanı: “Her güne katıldınız mı?” 
Sanık Abdulkadir Eryılmaz: “Efendim.” 
Mahkeme Başkanı: “Tüm günlere katıldınız mı, seminerin tüm günlerine?” 
Sanık Abdulkadir Eryılmaz: “Katıldığımı zannediyorum yani.” 
Sanık Çetin Doğan: “Evet başından sonuna.” 
Sanık Abdulkadir Eryılmaz: “Zaman geçti. Ben katıldım yani, katılmadım demiyorum. 

Tümüne katıldığımı kabul ediyorum.” 
Sanık Çetin Doğan: “Evet.” 
Sanık Abdulkadir Eryılmaz: “Böyle bir şeyi ben duymadım.” 
Sanık Çetin Doğan: “Evet şimdi iddianamenin kendi savunmanızda da söylediğiniz 54. 

sayfası 3. paragrafında sizinle temas ettiğim, anlaşma sağladığım var. Böyle bir konu söz 
konusu mu? Böyle sizle temas ettiğim, ki bunu bahsettiğiniz yok dediniz. Bir daha teyiden açıkça 
söylemenizi istiyorum.” 

Sanık Abdulkadir Eryılmaz: “Sayın Başkanım asla ve asla böyle bir görüşme olmamıştır. 
Bu manaya gelecek bir konuşma olmamıştır.” 

Mahkeme Başkanı: “Onu belirttiniz savunmanızda tamam.” 
Sanık Çetin Doğan: “Ve bir belge var mıdır bu konuda? İddianamede Sayın Savcının bu 

iddiasına mesnet teşkil edecek dijital dahi olsa, hani uyduruk dijital imzasız hiçbir belge 
bulunmamaktadır.”   

Sanık Abdulkadir Eryılmaz: “Hiçbir maddi unsur, maddi bir delil yok.” 
Sanık Çetin Doğan: “Evet.” 
Sanık Abdulkadir Eryılmaz: “Sadece o sözlerden kaynaklı işte gizlilik içinde yapılıyor.” 
Sanık Çetin Doğan: “Evet.” 
Sanık Abdulkadir Eryılmaz: “Çetin Doğan’a gidiyor, ast birliği gibi ben onların bunu 

yarattığını düşündüğüm için.” 
Sanık Çetin Doğan: “Evet.” 
Sanık Abdulkadir Eryılmaz: “Savunmamda ifade etmeye çalıştım.” 
Sanık Çetin Doğan: “Anladım evet anladım. Şimdi diğer soruma geçiyorum. Teker teker 

soracağım. Diğer sorum şu. Biz bunun ile ilgili soruşturmaların 22 Şubat tarihinde başladığını 
biliyoruz ve 22 Şubat tarihinde işte beni gözaltına alınarak sorguya geçildi ve nihayet 26 Şubat’ta 
tutuklanarak cezaevine kondum. Yani aradan neredeyse 2 yıl geçiyor bu davanın başından. 
Sizin ifadeniz ne zaman alındı? İlk ifadeniz, biraz evvel söylediniz ama açıkça bir daha tekrar 
edin Ankara’da?” 
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Sanık Abdulkadir Eryılmaz: “Başkanım.” 
Mahkeme Başkanı: “Onu da belirttik az önce evet.” 
Sanık Çetin Doğan: “Açıkça söylesin bu önemli bir nokta.” 
Sanık Abdulkadir Eryılmaz: “25 Aralık 2010 tarihinde.” 
Mahkeme Başkanı: “Bakın soru sorma tekniğinde bir hata var. Siz ona tabi yani emrediş 

şeklinde söyleyemiyorsunuz. Sadece tabi biz burada birçok şeye müdahale etmiyoruz. Biraz 
daha rahat olalım, sanıklar kendilerini ifade edebilsinler şeklinde. Avukatlar doğrudan soru sorar, 
sanık Mahkemeye cevap verir. Sanıklar ve müdahiller Mahkeme aracılığıyla soru sorar. Tanık ve 
diğer sanıklar Mahkemeye karşı cevap verir. O şeyi biraz dikkat ederek soru sorarsak biz zaten 
ona çok fazla müdahale etmiyoruz ama ona dikkat edelim. Buyurun.” 

Sanık Çetin Doğan: “Evet Sayın Başkan size soruyorum. Sanığa sorar mısınız kendisinin 
ilk ifadesine ne zaman başvuruldu, hangi tarihte?” 

Sanık Abdulkadir Eryılmaz: “25 Şubat 2010 tarihinde.” 
Mahkeme Başkanı: “Evet 2010.” 
Sanık Çetin Doğan: “25 Şubat 2010 tarihinde.” 
Sanık Abdulkadir Eryılmaz: “Evet 2010’da.” 
Sanık Çetin Doğan: “Bu ifadeden sonra tutuklamaya sevk edildiler mi kendileri?” 
Sanık Abdulkadir Eryılmaz: “Hayır bu yıl Aralık ayında da, yani 2011 Aralık ayında da 

iddianame geldi bana. Bu arada ben hep bekledim.” 
Sanık Çetin Doğan: “Evet.” 
Sanık Abdulkadir Eryılmaz: “Yani ne gelecek takip.” 
Mahkeme Başkanı: “Şimdi daha önceki yani bu 1. iddianameye konu soruşturma 

yapılırken sizin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı aracılı ile talimatla ifadeniz alınmış. Ancak ilk 
iddianame düzenlenirken sizin hakkınızdaki evrak tefrik edilmiş, davaya konu edilmemiş.” 

Sanık Abdulkadir Eryılmaz: “Evet 1. iddianamede” 
Mahkeme Başkanı: “3. iddianame dahiline alınmış.” 
Sanık Abdulkadir Eryılmaz: “1. iddianamede soruşturma ayrılmış. Ben nedenini 

bilmiyorum.” 
Sanık Çetin Doğan: “Evet.” 
Sanık Abdulkadir Eryılmaz: “Anlayamadım da orayı ayrılmışız.” 
Mahkeme Başkanı: “Peki.” 
Sanık Çetin Doğan: “Sayın Başkan bir yanlış bir ifade var sanıyorum.” 
Mahkeme Başkanı: “Ne gibi?” 
Sanık Çetin Doğan: “Sizin 25 Kasım biraz evvel söyledik.” 
Sanık Abdulkadir Eryılmaz: “Aralık efendim, komutanım.” 
Sanık Çetin Doğan: “Yok şeydeki ilk ifadenizdeki.” 
Sanık Abdulkadir Eryılmaz: “Ankara’daki ilk ifadem benim. İkinci defa makam huzurda 

bulunuyorum. Birincisi Ankara.” 
Sanık Çetin Doğan: “Kaçta?” 
Sanık Abdulkadir Eryılmaz: “25 Aralık 2010.” 
Mahkeme Başkanı: “25 Kasım 2010.” 
Sanık Çetin Doğan: “25 Aralık.” 
Sanık Abdulkadir Eryılmaz: “Evet.” 
Sanık Çetin Doğan: “Aralık yani.” 
Mahkeme Başkanı: “25 Kasım 2010.” 
Sanık Abdulkadir Eryılmaz: “2010.” 
Sanık Çetin Doğan: “Evet evet önemli olan nokta.” 
Sanık Abdulkadir Eryılmaz: “Kasım mı?” 
Sanık Çetin Doğan: “Bakın bu hayati bir noktada onun için yani.” 
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Sanık Abdulkadir Eryılmaz: “Bir dakika.” 
Sanık Çetin Doğan: “Size bir sanığın kendisine bir suç isnat etmiyorum. Olayı.” 
Sanık Abdulkadir Eryılmaz: “25.11 doğru. 25.11.” 
Sanık Çetin Doğan: “25.11 Kasım evet.” 
Mahkeme Başkanı: “25.11.2010.” 
Sanık Abdulkadir Eryılmaz: “Kasım doğru, yanıldım düzeltiyorum.” 
Sanık Çetin Doğan: “Yani ben sanığa bir suçlama falan yapmıyorum.” 
Sanık Abdulkadir Eryılmaz: “25.11.” 
Sanık Çetin Doğan: “Zaten arkadaşımızı çok yakından tanıyorum. Çok temiz, 

vatansever.” 
Sanık Abdulkadir Eryılmaz: “Hayır komutanım 25.11 yazılı burada ben.” 
Sanık Çetin Doğan: “Evet yani biz sizin ile.” 
Mahkeme Başkanı: “İlk iddianameden sonra alınmış ifadesi o arada soruşturma devam 

etmiş. Ben de yanlış ifade ettim.” 
Sanık Çetin Doğan: “İlk evet ilk iddianame ile ilgili.” 
Mahkeme Başkanı: “Tarihler karıştı.” 
Sanık Çetin Doğan: “Kendisinden şimdi.” 
Mahkeme Başkanı: “Zaten ilk iddianame yazıldığı zaman hakkındaki soruşturma 

tamamlanmamış.” 
Sanık Çetin Doğan: “Evet şunu ifade ediyorum. İlk iddianame yapılıyor, veriliyor 

iddianame yayınlanıyor ve iddianame içerisinde çok ciddi bir suçlama var. Kendisi ile temas 
kurduğum, anlaşma yapıldığım ve bunu yazarken biz sorgulanırken kendisi sorgulanmıyor, 
savcılığa celp edilmiyor. Hiç bu konuda kendisinin bilgisine bu doğrumudur, yanlış mıdır 
demeden kendisine böyle bir ifade ediyorum. Anlamakta güçlük çektiğim nokta bu. Bunu 
belirtmek için söylüyorum evet. Bu tarihten, 25 Kasım’dan sonra herhangi bir şekilde 
Mahkemeye celp edildiniz mi, yani Savcılığa celp edildiniz mi? Hangi tarihte?”    

Sanık Abdulkadir Eryılmaz: “Başkanım.” 
Mahkeme Başkanı: “Onu belitti. İlk kez 25 Kasım Ankara’dan sonra ilk kez buradaki 

duruşmaya geldiğini.” 
Sanık Abdulkadir Eryılmaz: “Ben belirttim. Belirteyim onu müsaade ederseniz, kendimi 

ifade etme lüzumum da var.” 
Mahkeme Başkanı: “Evet buyurun.” 
Sanık Abdulkadir Eryılmaz: “Ben 25 Kasım 2010 tarihinden 26 Aralık 2010 tarihe kadar 

hiçbir adli merci tarafından çağırılmadım.” 
Sanık Çetin Doğan: “Evet.” 
Sanık Abdulkadir Eryılmaz: “Hiçbir adli personel kişi ile görüşmedim, hiçbir makama 

gitmedim. İddianame Afyon’a gitmiş ben buradaydım. Oradan anamız, babamız, babamız 
hayatta değil. Anamız duymasın diye gizlice buraya aldırdım iddianameyi. Halen bilmiyor, onu 
üzmemek için ben buradayım. Bunun haricinde ben hiçbir yere gitmedim.” 

Sanık Çetin Doğan: “Evet.” 
Sanık Abdulkadir Eryılmaz: “Hiçbir merciye uğramadım, hiç kimse benden bilgi talep 

etmedi.” 
Sanık Çetin Doğan: “Evet şimdi Sayın Başkan diğer söyleyeceğim söz şu. Bir açıklamalı 

bir söz, soru. Burada 365 kişi yargılanıyor son ilave edilen 3. balyoz davası sanıkları ile beraber, 
365 kişi. Bunun 250 kişisi tutuklu yargılanıyor. Bütün sanıkların üzerine atılı suç dijital belgelerde 
ismi geçtiği için, üst verilerinde ismi geçtiği için yahut da verinin içerisindeki listede, yahut da 
altındaki imza hanesinde ismi bulunduğu için ve bu dijital verilerin bilirkişi raporlarına göre 
saklanan bilirkişi raporlarına göre Türk Silahlı Kuvvetlerinin, yani savcılar tarafından saklanan bir 
kısmı yok edilen bilirkişi raporlarına göre de Türk Silahlı Kuvvetleri bilgisayarlarında çıkmamış bu 
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dijital veriler. Bu da çok sabit ve çok açık ve sizinle beraber seminere katılan arkadaşımız 
tutuklanıyor, ifadesi alınıyor Şubat ayında bizle beraber ve sizi hiç çağırmaya lüzum 
görmüyorlar. Sayın Abdulkadir Eryılmaz’dan net olarak istediğim cevap şu. Çok ciddi bir iddia 
var hakkınızda iddianamede ve bu iddiaya rağmen siz seminerde takdim yapmanıza rağmen, siz 
ta 25 Kasım’a kadar hiç çağırılmıyorsunuz. 25 Kasım tarihine kadar hiçbir surette ifade 
almıyoruz. Daha doğrusu bende ve arkadaşlarımda açıkça söylüyorum sizi sevdiğim için açıkça 
söylüyorum. Siz kayırılmışsınız siz.” 

Sanık Abdulkadir Eryılmaz: “Nasıl olmuş bunu anlayamadım.” 
Sanık Çetin Doğan: “Kayırılmışsınız.” 
Sanık Abdulkadir Eryılmaz: “Kayırılmışım.” 

Sanık Çetin Doğan: “Yani birileri korumuş, öyle görülüyor. Yani bu tesadüf değil. Birileri sizi 
korumuş. Sizi kimlerin korumuş olabileceği konusunda ben burada dedim ki; arkadaşımız 
eminim ki burada bir töhmet altında kalmaktansa bir madalya gibi boynunda sanık yaftasıyla 
oturmayı tercih eder diye de ifade kullandım sizi tanıdığım için. Şimdi bu durumda sizi kayıran 
konusunda, kayıranlar konusunda herhangi bir er veya geç çıkacak. Zaten biz bu davayı 
kotaranların parmak izlerini Sayın Mahkeme Heyetine sunduk. Ne ölçüde itibara dikkate alıyorlar 
göreceğiz hep birlikte. Daha da var, daha söylemediklerimiz de var. İşlemleri gördükten sonra 
çok daha detaylı bilgiler var. Siz şimdi bana mertçe sizi korumuş olan insan hakkında, insanlar 
hakkında bir bilginiz bir fikriniz var mı, bir düşünceniz var mı, bunu söyleyebilir misiniz?” 
 Sanık Abdulkadir Eryılmaz: “Usule uygun olarak Sayın Mahkeme Başkanına dönerek 
müsaade ederseniz cevap vereyim.” 
 Mahkeme Başkanı: “Böyle bir şey olmadı. Burada iddia edilen nedir, kim korumuş 
olabilir?” 
 Sanık Çetin Doğan: “Efendim.” 
 Mahkeme Başkanı: “Kim korumuş olabilir.” 
 Sanık Çetin Doğan: “Kim korumuş olabilir. Çünkü ortada çok bir anlaşılmayan bir durum 
var. Bu anlaşılır kendisi beni şu korumuş olabilir diye söyleyebilir.” 
 Sanık Abdulkadir Eryılmaz: “Ben müsaade ederseniz.” 
 Mahkeme Başkanı: “Yani sizin savunmanız kapsamında siz.” 
 Sanık Çetin Doğan: “Cevap versin.” 
 Mahkeme Başkanı: “Siz savunmalarınızda belgelerin sonradan düzenlendiğini iddia 
ediyorsunuz. Bu savunmanıza itibar ederek sanığın o belgelerden ismi çıkartılmış olsa bu 
soruda bir mantık olur ama sanığın iddia edilen belgeler içerisinde her aşamada, her aşamada 
demeyelim de daha başlangıçtan itibaren ismi belli, nerede geçtiği belli. Sadece davası size 
göre geç açılmış. Bir de tutuklama tedbirine başvurmamış. Peki bunun dışında herhangi bir fark 
yok.” 
 Sanık Çetin Doğan: “Evet.” 

Salonda söz almadan konuşanlar oldu, anlaşılamadı. 
 Mahkeme Başkanı: “Evet soru sormanın bir mantığı yok bu konuda.” 
 Sanık Çetin Doğan: “Soruya cevap vermek istiyor yalnız.” 
 Mahkeme Başkanı: “Hayır yani sorunun verilecek bir şeyi yok, cevabı da yok. Hukuki bir 
anlamı da yok.” 
 Sanık Çetin Doğan: “Pekala soruya cevap vermek istiyor musunuz istemiyor musunuz?” 
 Mahkeme Başkanı: “Hayır onu ben sorarım.” 
 Sanık Çetin Doğan: “Soru ya cevap istiyor musun veya.” 
 Mahkeme Başkanı: “Hayır geçelim.” 
 Sanık Çetin Doğan: “Geçiyorum pekala. Soru soruyorum.” 
 Mahkeme Başkanı : “Davada bu.” 
 Sanık Çetin Doğan: “Soruyu soruyorum ciddi olarak.”  
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 Mahkeme Başkanı: “Evet.” 
 Sanık Çetin Doğan: “Bu dava vesilesi ile ismide karışmış bir arkadaşın ismini 
söyleyeceğim size. Milletvekilliği yapmış bir kişinin ismini söyleyeceğim. Başkaları da var onları 
da biliyorum. Fakat ilk defa bir ismi söyleyeceğim.” 
 Sanık Abdulkadir Eryılmaz: “Komutanım ben savunma, Başkanım ben müsaade 
ederseniz hiç açmasına gerek yok komutanımın. Ben savunmama müsaade edilmesini istiyorum 
Mahkemenizden.” 
 Mahkeme Başkanı: “Bakın o korumayı sonra açıklarsanız. Bir soru daha soruyor bekleyin 
1 dakika.” 
 Sanık Abdulkadir Eryılmaz: “Ama o konu itham. Yani benim burada konuşmam lazım.” 
 Mahkeme Başkanı: “Bekleyin 1 dakika, bekleyin peki bir soru daha soracak. Buyurun.” 
 Sanık Çetin Doğan: “Siz İhsan Aslan ile bu konuda hiç görüştünüz mü? Size bir bilgi bu 
konuda verdi mi? İhsan Aslan’ı tanıdığınızı biliyoruz.” 
 Sanık Abdulkadir Eryılmaz: “İhsan Aslan’ı ben tanımıyorum.” 
 Sanık Çetin Doğan: “İhsan Aslan’ı tanımıyorsunuz. Size İhsan Aslan’ı tanıdığınızı biz 
kanıtlarsak ne diyeceksiniz.” 
 Sanık Abdulkadir Eryılmaz: “Şöyle söyleyeyim, şöyle söyleyeyim. Asla ve asla İhsan 
Aslan diye birini tanımıyorum ama çok eskiden birlikte çalıştığım falan biri olabilir mi onu 
bilmiyorum. Ancak net söylüyorum ben İhsan Aslan diye birini tanımıyorum bir. İki, bana 
savunma hakkı vermenizi istirham ediyorum. Bunu ben takmadım burama. Ben 2010 Aralık 
ayında savunmamı verdikten sonra daha doğrusu bu olaylar patlak verdiğinde benim felçli 
babam hayattaydı. Ona bakıyorduk. Ben bir gün polis gelecek beni alacak diye bekledim. Adam 
ölmeden ölecek, Allah’a dua ettim. Dedim ki babam ölsün alacaklarsa beni o zaman alsınlar. 
Babam rahmetli oldu. O duymadı, o bunu bilmedi. Benim evime 5 polis geldi, beni davet etti. 
Babam bu acı olayı duymadı. Ben küçük bir yerde oturuyorum müsaade buyurun. Babam 
öldükten sonra işte bu iddianame geldi, soruşturmayı gizledik. Anam köyde yaşayan bir kadın. 
2010 yılında böbrek kanseri yaşadı, böbreğini aldırdık. Böbrek kanserini bilmiyor, gizledik. Bu 
sene kolon kanseri oldu, kolon kanserini de bilmiyor. Onu da sakladık. Bu iddianameyi aldım 
buraya geldim. Bunu da bilmiyor, bunu da sakladık. Ben bunları hep Allah’a dua ettim. Bana 
Allah’ın adamı derler. Yani Allah’tan başka kimsem yoktur. Allah’la da ilgim inanırım, Allah’tan 
korkum vardır benim. Hepimiz gibi öyle bir ailede büyüdük. Kimsem yoktur meslekte benim. Yani 
kimsem yoktur derken yani birileri bir yere çok yakın olduğumuz kişilerin teveccühü demeyim de 
onların verdiği notla, şunla, bunla çok yakın olmamışımdır. Sayın Komutanımla da ben çalıştım, 
saygı duyduğum bir komutanımdır. Çok yakın olmam ama candan baba gibi severim ben 
komutanımı. Kimse ile yakın değilim, İhsan Aslan’ı da tanımıyorum. Tanımıyorum, kim olduğunu 
açıklayabilirsiniz. Şerefsizdir İhsan Aslan’ı tanıyan ve ona sığınan, kimseye sığınmadım. Başka 
ne diyeyim.” 
 Mahkeme Başkanı: “Peki bu mecrayı genişletmenin bir anlamı yok.” 
 Sanık Abdulkadir Eryılmaz: “Hayır efendim bu bir itham.” 
 Mahkeme Başkanı: “Bakın burada daha öteye gitmeniz yani.” 
 Sanık Abdulkadir Eryılmaz: “Ama.” 
 Mahkeme Başkanı: “O zaman Cumhuriyet Savcılarının birilerinin talimatıyla birilerini aldı, 
birilerini almadı şeklinde bir iddia ortaya çıkar o da ciddi bir sıkıntı.” 
 Sanık Abdullah Eryılmaz: “Bana ifade etmeme, yani kendimi ifade etmeme müsaade 
etmelisiniz. Asla böyle bir şey yok.”  
 Mahkeme Başkanı: “Tamam şey yapmayın. Varsa öyle bir iddianız, bakın bunu buruda 
Cumhuriyet Savcılarına karşı iddianame yazanlar biz önümüze gelen davaya bakarız ama 
Cumhuriyet Savcılarına onu kayırdı, bunu kayırdı şeklinde söz söylemekten ziyade o bir 
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hakarete girme ihtimali var. Doğrudan bunu bir ihbar olarak yapın, böyle yasal hakkınızı kullanın. 
Burada yani kendinizi suçlu düşürecek bir konuma girmektense yasal hakkınızı kullanın evet.” 
 Sanık Abdullah Eryılmaz: “Sayın Başkanım.” 
 Mahkeme Başkanı: “Buyurun.” 
 Sanık Abdullah Eryılmaz müdafii Av. Alparslan Tüzün: “Bu konuda bir ihtimal daha var. 
Bu ihtimal nedir? Sayın Abdulkadir Eryılmaz’ın, müvekkilin savcılar tarafından o sırada 
iddianame düzenleme noktasındaki geç kalınmış diyor ya Sayın Çetin Doğan. Şimdi ben bu 
noktada şunu söylemeye çalışıyorum. Yani burada görüldüğü üzere savcılığın bir ihmali de 
olabilir. Beşer hatadan hali değildir. Bir ihmal daha sonradan gelmiştir kayıtlarda.” 
 Mahkeme Başkanı: “Evet.” 
 Sanık Abdullah Eryılmaz müdafii Av. Alparslan Tüzün: “Bunu daha sonradan bu 
iddianame içerisinde yer almıştır müvekkilim.” 
 Mahkeme Başkanı: “Peki şimdi, evet sanık müdafii Av. Alparslan Tüzün.” 
 Sanık Abdullah Eryılmaz müdafii Av. Alparslan Tüzün: “Evet efendim.” 
 Mahkeme Başkanı: “İsim belirtmediniz.” 
 Sanık Abdullah Eryılmaz: “Sayın Başkanım.” 
 Mahkeme Başkanı: “Bakın yani sözüm mecra başka yerlere gidiyor. Sıkıntıya girecek 
sözlere gidiyorsunuz bunu burada kapatalım. Davanın içeriği ile ilgili sorunuz varsa sorun.” 
 Sanık Çetin Doğan: “Sayın Başkan ben içeriği ile ilgili kuşku uyandıran bir nokta var.” 
 Mahkeme Başkanı: “Bakın ben az önce de söyledim. Kendinizle ilgili olarak Cumhuriyet 
Savcılığının kaldı ki daha önce de Celal Ülgen de söyledi biz bu konuda HSYK’ya müracaatta 
bulunduk, müfettişte görevlendirildi dedi. Biz de biliyoruz geldi.” 
 Sanık Çetin Doğan: “Evet.” 
 Mahkeme Başkanı: “Bizden de gerekli belgeleri talep etti. Mahkememiz de onun talep 
ettiği belgeleri kendisine verdi, incelemeyi yaptı. Raporunu düzenler gereği neyse o bizim 
dışımızdaki bir olaydır.” 
 Sanık Çetin Doğan: “Evet.” 
 Mahkeme Başkanı: “Yani şeyi farklı yerlere çekmeyelim. Kendinizi sıkıntıya sokacak 
sözlere girmeyelim. Yargılamanın içeriği ile ilgili sorular soralım.” 
 Sanık Çetin Doğan: “Ben çok ciddi bir iddia var iddianamede o bakımdan diyorum.” 
 Mahkeme Başkanı: “Tamam.” 
 Sanık Çetin Doğan: “İlk müracaatına şey yapılacak müracaat edilecek Özden Örnek 
Paşa’ydı, Fırtına Paşa’ydı ki yapıldı.” 
 Mahkeme Başkanı: “Evet.” 
 Sanık Çetin Doğan: “Ondan sonra da diğer iki arkadaşla, sözde onlarla temas kurmuştu. 
O bakımdan soruyorum. ” 
 Mahkeme Başkanı: “O konuyla ilgili, bakın o konuyla ilgili yasal hakkınızı kullanmıştınız.” 
 Sanık Çetin Doğan: “Evet.” 
 Mahkeme Başkanı: “Bir Cumhuriyet Savcısı bir hakim hakkında nasıl soruşturma 
yapılacağı yasada belli.” 
 Sanık Çetin Doğan: “Evet.” 
 Mahkeme Başkanı: “Avukatlarınız da bunu biliyor.” 
 Sanık Çetin Doğan: “Evet.” 
 Mahkeme Başkanı: “Hüseyin Bey de buralardaydı şu anda göremiyorum. Onlar da bu 
yasal yola başvurmuşlar.” 
 Sanık Çetin Doğan: “Pekala teşekkür ederim Başkanım.” 
 Mahkeme Başkanı: “O teftişteki görevli hakim, savcılar bununla ilgili gerekli araştırmayı 
yaparlar. Nereden kaynaklanmıştır.” 
 Sanık Çetin Doğan: “Evet.” 
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 Mahkeme Başkanı: “Raporlarına yazarlar. Gerekli inceleme, araştırma yapılır buyurun.” 
 Sanık Çetin Doğan: “Teşekkür ederim.” 
 Mahkeme Başkanı: “Şimdi avukatlardan yok. Oradan verelim sırayla önden arkaya doğru 
mikrofonu. Behzat Bey’e verelim mikrofonu, Behzat Bey oradan şey yaptı.” 
 Sanık Behzat Balta: “Sayın Başkanım az önce sorgusu sırasında seminer esnasında 
kendisine hukuk dışı, kanun dışı hiçbir soru sorulmadığı ve hiçbir görüş de ifade etmediği 
belirtildi. Kendisi tarafından ben semine katıldığı için kendimle ilgili bir soru sormak istiyorum. 
Seminer esnasında bana hukuk dışı, yasa dışı bir soru sorulduğu ve benim de cevap verdiğim 
şeklinde bir bilgi size ulaştı mı veya böyle bir hususu gözlemlediniz mi?” 
 Mahkeme Başkanı: “Evet yani Behzat Balta’nın seminerde konuşmasını hatırlıyor 
musunuz? Yani o konuşmalar var.” 
 Sanık Abdulkadir Eryılmaz: “Sayın Başkanım ben kendi konuşmalarımı bant kaydımı 
okuduktan sonra anladım. 6 yıl geçmiş, 7 yıl geçmiş. Ben Balta Paşamın sorularının cevabını 
nereden hatırlarım bilmiyorum.” 
 Mahkeme Başkanı: “Hatırlayamıyorsunuz.” 
 Sanık Behzat Balta: “Hayır seminer esnasında sırf kendisiyle ilgili.” 
 Sanık Abdulkadir Eryılmaz: “Hatırladığım her şeyi söylerim ben.” 
 Mahkeme Başkanı: “Evet.” 
 Sanık Abdulkadir Eryılmaz: “Ben hatırlamadım.” 
 Sanık Behzat Balta: “Kendisiyle ilgili konuda yasadışı bir soruya muhatap olmadığını.” 
 Mahkeme Başkanı: “Şöyle diyelim.” 
 Sanık Abdulkadir Eryılmaz: “Ben kendimi söylüyorum.” 
 Mahkeme Başkanı: “Yani genel anlamda şöyle düşündüğünüzde o gün katıldığınız 
seminer çalışmasında suç teşkil edebilecek bir düşüncenin ortaya çıktığını hatırlıyor musunuz?” 
 Sanık Abdulkadir Eryılmaz: “Sayın Başkanım ben bunu arz ettim. Ben böyle bir şeyi 
duymadım ve bakın benim işitme şeyim de var. Yani anlama güçlüğü de yaşıyorum. Bir de beni 
çok ilgilendiren bir konu değil. Ben takdimimi yaptım, ondan sonra benim ne birliğime görev 
verilmiş, yani bir sıkıyönetim halinde benim birliğime nasıl planın ne senin nasıl kullanacaksın, 
böyle bir takdimin nedir, böyle bilgi yok bende. Sadece birliğimin imkan kabiliyeti, ara sıra 
komutanım bana soru sormuştur. Bunun dışında ben çok ilgili de olamadım yani. Bir de 6, 7 yıl 
geçmiş. Ben buradan Adana’ya gittim terörle mücadele ettim. Her yer susarken ben Abanoz 
dağlarını, yani ben devamlı şeyle geçti benim ömrüm. Ben bunlarla uğraşamadım yani aklımda 
değil.” 
 Mahkeme Başkanı: “Evet yeterli. Yani ben böyle unsuru size de, öyle bir şey 
hatırlamıyorum.” 
 Sanık Abdulkadir Eryılmaz: “Özür dilerim. Yani hatırımda olsa söylerim ama 
zannetmiyorum diyeyim ben.” 
 Sanık Behzat Balta: “Sayın Başkanım ben.” 
 Mahkeme Başkanı: “Evet.” 
 Sanık Behzat Balta: “Ben bu soruyu şu maksatla sordum. Hiç olmazsa burada eşit olalım 
diye yani. Ona yönelik de bir suç unsuru teşkil eden bir soru sorulmamış. Bana yönelik de 
sorulmadı. Ancak şöyle bir eşitsizlik de söz konusu. Şimdi kendisiyle ilgili iddialar Sayın İddia 
Makamının gündeme getirdiği yani iddianamede yer alan iddiaların doğruluğu, yanlışlığı ile ilgili 
bir şey arz etmiyorum. Onları sizin bu meşhur terazinin bir kefesine koyalım. Benimle ilgili 
iddiaları da iddianameden çıkarıp bir kefesine koyalım. Bu yerde ben tavandayım. Ben 15 aydır 
tutukluyum. Bir de böyle bir manzara var. Şayet şu lanet olası darbe yapılmış olsaydı, Çetin 
Doğan’ın emrinde 4 tane adam olacaktı. 1.) Adli müşaviri olurdu, o burada yok. 2.) Jandarma 
bölge komutanı olurdu. Bu kolordu komutanının esamesi okunmazdı. Hele bizim yüzümüze hiç 
bakmazdı. Onun dışında kurmay başkanı olurdu. Bunun dışında Çetin Doğan’ın bizlerle, 
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buradakilerle işi olmazdı. Jandarma bölge komutanı, bir de merkez komutanı olurdu. Merkez 
komutanıyla ilgili ifade sırasında polisin bana söylediği o da bu işin içindeydi ama elimizden 
mahkemede kaçırdık deniliyor. Ondan sonra ona aitmiş gibi kabul edilen konuşmalar da 
iddianamede şahıs bulamayınca 3 nolu iddianamede bana yamanıyor. Yani bunu hak, hukuk, 
eşitlik, adalet, arkadaşım benim devre arkadaşım tutuklansın şeklinde bir özlem içindeysem 
şerefsizim ama tutuklansa da benim 15 ayımı zaten geri getiremez. Fakat ben de bu 
durumdayım bunu bilgilerinize sunmak için bunu söyledim.” 
 Mahkeme Başkanı: “Peki tamam 1-2 soru daha alalım.” 
 Sanık Cemal Temizöz: “Sayın Başkanım olay zamanı ben Tekirdağ İl Jandarma 
komutanıydım. Komutanımızla Tekirdağ’a gelene kadar bir sefer daha beraber çalışmıştık. Beni 
en iyi tanıyanlardan birisi Sayın Komutanımdır. Bizimle ilgili olarak bütün suçlamalara açıklıkla 
net olarak cevap verdi. Benim sorum şu. Ben Tekirdağ İl Jandarma Komutanıyım ve Tekirdağ’a 
atandığımda Tekirdağ’ın durumunu en iyi orada 1 senelik daha bölge komutanı olarak bilen 
komutanımız var. Görevlendirme listesinde ben İstanbul’da yapılacak olan operasyonun 
komutanı olarak görülüyorum. Tekirdağ’da benim hiçbir yardımcım yok. Eğer bir darbe yapılacak 
ise ben Tekirdağ’daki duruma da bakacağım. İstanbul’daki bütün yapılacak operasyonların da 
başında olacağım. Şimdi ben şunu öğrenmek istiyorum. Komutanımız şayet yapılsa idi, böyle bir 
görev verilse idi olarak soruyorum. İstanbul İl Jandarma Komutanının 3 tane yardımcısı var. 
İstanbul İl Jandarma Komutanı kendisi var 4. Bir de Taktik Jandarma Komando Alay Komutanı 
var. Yani eğer böyle bir görev alınmış olsa idi İstanbul’da yapılacak olan operasyonlara kimi 
görevlendirirdi?” 
 Sanık Abdulkadir Eryılmaz: “Başkanım ben böyle bir görevlendirme yapmadım. Bu 
yapılan görevlendirmelere de tüm sanıklar sahte bir veriden ibaret diye savunma yapıyorlar. Tabi 
savunma kendi içerisinde insicamını zaman zamanda kaybediyor haklı olarak sinir sistemleri 
bozuk olunca. Cemal Temizöz benim 2 kez çalıştığım, son derece güvendiğim asla ve asla 
böyle bir şey yapamayacağını da bir vicdan borcu bildim. Belki usulü de aşarak onların böyle bir 
şey yapmadığı ifade ettim burada. Asla ve asla böyle bir şey yapacak karakterde bir adam değil. 
Şemdin Sakık insanlığını bunun sorgu başkanlığında öğrenmiştir. Birlikte sorguladık Şemdin 
Sakık denen adamı. Başkanı buydu Sorgulama Heyetinin. Bir tek fiske vurulmamıştır, kanunsuz 
iş yapılmamıştır. Silah dayasanız kanunsuz iş yaptıramazsınız Cemal Temizöz’e. O bakımdan 
kesinlikle böyle bir görevlendirmeden bilgi sahibi değilim, böyle bir emir almadım. Alsam 
söylerim ben bu noktada.” 
 Mahkeme Başkanı: ”Yani şeyi soruyor herhalde yani.” 
 Sanık Cemal Temizöz: “Mantık olarak ben zaten bizimle ilgili.” 
 Mahkeme Başkanı: “Bir değerlendirme yapılsa.” 
 Sanık Abdukadir Eryılmaz: “Olmaz ha anladım.” 
 Mahkeme Başkanı: “Yardımcısı olmayan bir il jandarma komutanı yerinden çekilir mi?” 
 Sanık Abdukadir Eryılmaz: “Olmaz efendim, böyle bir şey olmaz. Asla olmaz.” 
 Mahkeme Başkanı: “Değil mi bunu demek istiyorsunuz herhalde.” 
 Sanık Cemal Temizöz: “Evet evet evet.” 
 Sanık Abdullah Eryılmaz: “Ama yani benim yaptığım gibi bana sorulunca ben tabi 
açıklama getirmek istiyorum. Ben böyle bir şey yapmadım, bilgim yok. Ben zaten şaşırmış 
durumdayım.” 
 Mahkeme Başkanı: “Askeri teamül açısından bir değerlendirsek.” 
 Sanık Abdulkadir Eryılmaz: “Askeri teamül açısındansa asla ve asla olamaz. Böyle bir şey 
olsa Cemal’i ben yerinden kıpırdatmam. Ömer Mimiroğlu’nu asla kıpırdatmam. Böyle bir şey yok, 
neyin ne olduğu temeli bozuk bu işin zaten.” 
 Mahkeme Başkanı: “Peki.” 
 Sanık Cemal Temizöz: “Benim zaten.” 
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 Sanık Abdulkadir Eryılmaz: “İnsanlar birbirine girmiş yani.” 
 Sanık Cemal Temizöz: “Komutanımız bizimle ilgili olan konulara zaten açıklıkla cevap 
verdi. Ben sadece o buyurduğunuz gibi teamül açısından, askeri teamül açısından bu işin 
olurluğu olmazlığı.” 
 Sanık Abdulkadir Eryılmaz: “Olamaz efendim anladım.” 
 Sanık Cemal Temizöz: “Böyle bir şey şayet verilmiş olsaydı Tekirdağ’dan ben böyle 
uçarak geleceğim, hem Tekirdağ’a bakacağım, hem İstanbul’un bütün operasyon işlerine 
bakacağım bu zaten olmaz görünüyor. Ancak en uygun olan kim olabilirdi yani bu işle ilgili? Eğer 
il jandarma komutanlarına görev veriliyorsa.” 
 Mahkeme Başkanı: “Peki sizin.” 
 Sanık Cemal Temizöz: “Onu sormak istemiştim.” 
 Mahkeme Başkanı: “Bunu sordunuz. Yani uygun olanı bir şey diyemezde en azından sizin 
teamüle uygun olmadığınızı söyledi.” 
 Cemal Temizöz: “Evet başka bir şey yok.” 
 Mahkeme Başkanı: “CD ne kadar, CD bitmek üzereydi? Bir soru daha alalım.” 
 Sanık Ali Demir: “Başkanım CMK 201’deki haklarımı biliyorum. Müsaade ederseniz ben 
jandarma subayıyım komutanım da çok ağır duyuyor. Direkt kendisine birkaç kısa sorular 
soracağım.” 
 Mahkeme Başkanı: “Siz sorun sorularınızı.” 
 Sanık Ali Demir: “Şimdi komutanım ben de jandarma subayıyım daha önce sizle çalışıp 
çalışmadığımı sormayacağım. Çünkü tanışmıyoruz. Bu 11 nolu CD içerisinde 1. iddianamenin 
199. sayfasında İstanbul Jandarma Bölge Komutanlığı kilit görevlere atanacak personel listesi 
ve bununla bağlantılı olarak da yine o 1 nolu iddianamenin 178, 179. sayfalarında bir görev 
talimatının olduğu, o görev talimatının da 8. maddesinde ismen belirlenmiş görevlilerin jandarma 
bölge komutanının onayı olmadan değiştirilmeyeceği iddia edilmektedir.” 
 Sanık Abdulkadir Eryılmaz: “Anladım.” 
 Sanık Ali Demir: ”Siz savunmanızda belirttiniz. Ben netleşmesi açısından soruyorum. Siz 
ismen herhangi bir isim belirlemesi konusunda birine emir verdiniz mi veya böyle bir çalışma 
yaptırdınız mı?” 
 Sanık Abdulkadir Eryılmaz: “Başkanım belirttim bunları. Asla böyle kimseden emir 
almadım, kimseye emir. Yani herkes böyle savunuyor. Sıradanmış gibi inanılmaz hale geliyor. 
Haklı herkes, bunu böyle diyecek. Ben de almadım, vermedim. Bir görev talimatı hatırlıyorum 
Hanifi Yıldırım sözde ismi açılmış. Orada bölge komutanının emri, Hanifi Yıldırım’ın ismi var. 
Bölge komutanı olmadan bu değiştirilemez mi ne diyor emir? Böyle bir şey olamaz, yani olamaz 
böyle bir şey. Bir talimat hazırlama tekniğine uygun değil. Bölge komutanının ismi geçmeden bir 
başkasının ismi yazıyor. Bölge komutanın haberi olmadan gidilmez diyor. Ona bölge komutanın 
ismi açılır yazışma usullerinde. Benim ismimden geçiyor, benim haberim, bölge komutanının ona 
ben imza atarım altına o talimatın. Usul böyle olması lazım. Bu da bir sahte görüntüsüdür, 
emaresidir, sahtecilik şüphesidir.” 
 Mahkeme Başkanı: “Peki.” 
 Sanık Ali Demir: “Başkanım şimdi bunlarla bağlantılı olarak, komutanım siz çok uzun yıllar 
jandarmada görev yaptınız. Kilit görevlere atanacak personel diyor. Jandarma subayı, teğmen 
dahi olsa sizin karargahınızda olsa örneğin lojistik plan subayı onu alıp muhafız takım komutanı 
yapabilme sizin yetkinizde midir, Jandarma Genel Komutanı mı atama yapar?” 
 Sanık Abdulkadir Eryılmaz :“Sayın Başkanım ben bölge komutanı olarak Edirne’deki bir 
eri Tekirdağ’ına veremem. Kayıtlar emir komuta, genel komutanlığın tahditleri bunlardır. 
Kesinlikle eri oynatamam. Edirne’deki eri Tekirdağ’ına veremem. Arkadaşımın sorduğu sorunun 
cevabı bunun içinde saklıdır. Subayı, astsubayı hiç oynatamam.” 
 Mahkeme Başkanı: “Peki anlaşıldı.” 
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 Sanık Ali Demir: “Şimdi yine Başkanım müsaadenizle devam edeceğim çok kısa. Biz o 
dönem akademide öğrenim gören jandarma subaylarıyız. Bizim özlük dosyamız ya da sicil 
belgelerimiz sizde miydi, yoksa Kara Harf Akademisi Komutanlığında mıydı?” 
 Sanık Abdulkadir Eryılmaz: “Neyiniz dediniz?” 
 Sanık Ali Demir: “Sicil belgelerimiz ve kıta özlük dosyalarımız.” 
 Mahkeme Başkanı: “Akademiye giden, sizin emrinizdeki subay akademiye giderse sicil 
dosyaları da gidiyor mu, özlük dosyaları?” 
 Sanık Ali Demir: “Hayır hayır şöyle Başkanım.” 
 Salonda söz almadan konuşanlar oldu, anlaşılamadı. 
 Mahkeme Başkanı: “Dışarıdan gelenler de ayrı da kendisinde olanları da soralım.” 
 Sanık Ali Demir: “Yok ben örneğin Jandarma Genel Komutanlık Karargahında çalışırken 
akademiyi kazandım, akademiye geldim.” 
 Mahkeme Başkanı: “Evet.” 
 Sanık Ali Demir: “Benim kıta özlük dosyam ve sicil belgem bölge komutanlığına mı gider, 
yoksa Kara Harf Akademisi Komutanlığına gider? Onu soruyorum.” 
 Sanık Abdulkadir Eryılmaz: “Sayın Başkanım.” 
 Mahkeme Başkanı: “Bir de bölge komutanlığından kazanan olursa onlar nereye gider? 
Onu da.” 
 Sanık Ali Demir: “Evet öyle olsa da aynı şey.” 
 Sanık Abdulkadir Eryılmaz: “Sayın Başkanım akademiyi kazanan subaylar akademide 
göreve başlamazdan önce Jandarma Bölge Komutanlığına atanırlar. İdari işlemleri için maaşını 
biz tahakkuk ettiririz. Bunun dışına emir komuta ilişkimiz yoktur. Sicili bize gelmez, dosyası bize 
gelmez her şey akademidedir. Biz bir nezaket ziyaretinde bulunmuşlardır. Onu da unutmuş 
gitmişimdir yani. 13-14 kişiler galiba gelirler, bunun dışında hiçbirini de tanımam.” 
 Mahkeme Başkanı: “Maaş bordroları size gelir.” 
 Sanık Abdulkadir Eryılmaz: “Maaşlarını bizim maliyeden tahakkuk ettirirler. Nasıl, hesaba 
yatıyor galiba onu da hesaptan alıyorlar.” 
 Sanık Ali Demir: “Şimdi Başkanım o konu şöyle. Biz İçişleri Bakanlığı personeliyiz. Malum 
Akademi Milli Savunma Bakanlığı o bütçelerde bir sorun vardı. “ 
 Mahkeme Başkanı: “Oradan kaynaklanıyor.” 
 Sanık Ali Demir: “Biz sadece katılış belgesi vermek için, ben örneğin Maliye Şube 
Müdürünü net tanırım o zamanki. Çünkü.” 
 Mahkeme Başkanı: “Maaş nakil ilmühaberini oraya veriyorsunuz.” 
 Sanık Ali Demir: “Evet oraya veriyorduk. Son sorum şu. Biz akademi öğrencileri, 
jandarma sınıfına mensup akademi öğrencileri Harp Akademileri Lojmanlarında mı ikamet 
ediyorduk, yoksa sizin yetkinizde olan bildiğim kadarıyla Balmumcu’da var, Zincirlikuyu’da 
lojmanlar var orada mı ikamet ediyorduk? Yani bize lojman verdiniz mi?” 
 Sanık Abdulkadir Eryılmaz: “Soruyu tam anlayamadım.” 
 Sanık Ali Demir: “Ya ben akademi öğrencisiyim jandarma sınıfına mensup.” 
 Sanık Abdulkadir Eryılmaz: “Tamam.” 
 Mahkeme Başkanı: “Onun yani dışında hiçbir işlemimiz olmuyor diyor.” 
 Sanık Ali Demir: “Evet.” 
 Mahkeme Başkanı: “Yani maaş tahakkuku dışında lojman veriyor musunuz akademiye 
gelen jandarma subaylarına?” 
 Sanık Abdulkadir Eryılmaz: “Varsa verilir ama öncelik bizim çalışanlara verilir. Varsa verilir 
ama hiç verilmedi zannediyorum.” 
 Mahkeme Başkanı: “Öncelik size ait.” 
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 Sanık Ali Demir: “Biz o dönem kesinlikle Yeni Levent’teki lojmanlarda oturuyoruz. 
Başkanım o dönemde biz oy kullanmışız. Zaten o seçmen bilgilerinde de orada oturduğumuz 
sabit.” 
 Mahkeme Başkanı: “Çok tereddüt olacak konular değil.” 
 Sanık Ali Demir: “Evet. 
 Sanık Abdulkadir Eryılmaz: “Yok.  
 Mahkeme Başkanı: “Peki şimdi CD’nin dolduğu söylüyor teknisyen arkadaş. Ara verelim 
5-10 dakika devam edeceğiz.”  
 Duruşmaya kısa bir ara verildi.   

Duruşmaya kaldığı yerden devam olundu. 
Mahkeme Başkanı: “Bir kısım sanıklar müdafileri Avukatlar Bülent Höke ve Tamer Öner 

de duruşmaya iştirak etmişler. Devam ediyoruz soru sormak isteyenlerden.” 
Sanık Kubilay Aktaş: “05-07 Mart 2003 tarihlerinde 1. Ordu Komutanlığındaki seminere 

Harekat Şube Müdürü Hanifi Yıldırım ile beraber katıldığı belirtildi. Başka kimse var mıydı 
Jandarma Bölge Komutanlığı personelinden katılanı olarak?” 

Sanık Abdülkadir Eryılmaz: “Soruyu aldım Başkanım. Bir de Komando Alay Komutanı 
Cahit Aydın vardı. Kubilay Aktaş’ın katıldığı şeklinde bir şüpheli durum var katıldı mı, katılmadı 
mı? Kubilay Aktaş gözükmüyor listelerde. Oturma planlarında yok Kubilay. Ben katılmadım 
Kubilay.” 

Sanık Kubilay Aktaş: “Seminerdeki oturma planında benim fotoğrafım var. Altında da 
Kubilay Aktaş diye yazıyor. Jandarma Bölge Komutanlığı temsilcisi. Fotoğrafım 1. Ordu 
Komutanlığına nasıl gitmiş olabilir?”  

Sanık Abdülkadir Eryılmaz: “Ben fotoğrafı görmedim. Oturma planlarına baktım, inceledim 
dosyamdaki görmedim. Eğer benim göremediğim bir fotoğrafım varsa kurmay başkanı 
tarafından yollanmış olabilir ama kendisinin katıldığına dair, oturduğuna dair bir şey yok, görüntü 
yok.” 

Sanık Kubilay Aktaş: “1 numaralı iddianamenin içerisindeki 184-185 numaralı klasörler 
içerisinde orada bir oturma planı var, o oturma planında benim fotoğrafım var. Hatta önümde de 
zamanın Merkez Komutanı Gafur Aksu Generalin de fotoğrafı da var. O fotoğrafların içerisinde 
benim de fotoğrafım var. Bendeki dosyada bu var. Kurmay başkanı tarafından gönderilmiş ise 
kurmay başkanı re’sen kendi başına böyle bir iş yapabilir mi?” 

Sanık Abdülkadir Eryılmaz: “Şimdi ben resmi görmedim. Yani bir surette resim gitmiştir. 
Resim çok önemli bir olay değil yani orada. Görmedim yani.” 

Sanık Kubilay Aktaş: “Benim tutuklanmamın nedenlerinden birisi de fotoğrafımın olması. 
Dolayısı ile seminere iştirak etmiş gözükmemdir. Diğer bir sorum, 7 il jandarma komutanlığının 
sorumluluk sahası düşünülürse bana isnat edilen, hazırladığım iddia edilen hemen hemen 25–
30 tane çizelge var. Bu çizelgeleri tek başına ve 2, 2 buçuk aylık bir zaman içerisinde yapmış 
olma durumum var mıdır, yok mudur?” 

Sanık Abdülkadir Eryılmaz: “Başkanım savunmamada bu hususa değindim. Mümkün 
değil tek başına ana ast birliklerden bilgi gelmedikçe Kubilay Aktaş’ın İstihbarat Şube Müdürü 
olarak o verileri toplaması mümkün değildir. Bir de o veriler, dijital veriler bizim görev ve 
fonksiyonumuz alanında çalıştığımız şeyler değildir, farklı şeylerdir. Manipülatif olarak 
düzenlendiği şüphesinin bir delilidir bu durum.” 

Sanık Kubilay Aktaş: “Böyle bir faaliyet yürütmüş olsam onun, bölge komutanının haberi 
olmadan, kendisi bunun farkına varabilir mi?” 

Sanık Abdülkadir Eryılmaz: “Yani valla bilemiyorum yani, varılabilir de yani. Varılır 
diyeyim, varılır, varırdım. Varırdım farkına varırdım. Olsaydım.” 

Sanık Kubilay Aktaş: “Benim Bölge İstihbarat Şube Müdürü olarak bağlı 7 il jandarma 
komutanlıklarına komutanın emir ve direktifi olmadan emir verme yetkim var mıdır?” 
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Sanık Abdülkadir Eryılmaz: “Yoktur, ancak benim emrim olursa onu ilet derim o olur. 
Bunun dışında emir verme yetkisi yoktur.” 

Sanık Kubilay Aktaş: “Jandarma Komando Taktik Alay Komutanlığı var Jandarma Bölge 
Komutanlığına bağlı. Bu alayın yapısında tim kuruluşundadır. Bu tim personeli tim haricinde ayrı 
ayrı müstakil görevlere gönderilebilir mi?”    

Sanık Abdülkadir Eryılmaz: “Söyledim savunmamın müteakip bölümünde sorulan soruya. 
Bir eri dahi bir ilden bir ile verme yetkim yok benim. Onu hiç oynatamam. Ona dair de sıkı tahdit 
emri var.” 

Sanık Kubilay Aktaş: “Teşekkür ederim.” 
Mahkeme Başkanı: “Evet sorabilirsiniz sıra ile buyurun.” 
Sanık Halil Helvacıoğlu: “Sanığa, Sayın Abdülkadir Eryılmaz’a sorum şu: Ben bu 

hususların geçtiği dönemde Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanıydım. İstanbul ve 
Bursa Bölge Komutanlıklarının Şube Müdürleri ile bunların yaptıkları çalışmaları görev, yetkim 
ve konumum itibari ile bu sözde düzenlendiği iddia edilen bilgilerin, içindeki bilgileri temin 
ettirdiğim ve bunların çalışmalarını koordine ettiğim iddia edilmektedir. Şimdi ben bu konumum 
itibari ile Jandarma Genel Komutanlığı bir karargah subayı olmam itibari ile İstanbul Bölge 
Komutanlığındaki bir şube müdürüne herhangi bir emir-komuta yetkim, yönetme yetkim, 
yönlendirme yetkim var mıdır? Yetkim dışında gücüm var mıdır?”  

Sanık Abdülkadir Eryılmaz: “İstihbarat Başkanı olarak bölge komutanlıklarını veya il 
jandarma komutanlıklarını arayıp komutanlık, karargah personelini herhangi bir yönlendirmede 
bulunmak, herhangi bir talepte bulunmak usulen mümkün değildir. Halil Paşayı tanırım ben. Bu 
tür şeylere kesinlikle girmez, silsileyi bozmaz. Bu kurallara uyan bir askerdir. Bildiğim için bunu 
söylemeyi de mahsurlu görmüyorum. Olamaz böyle bir şey. Yani birlik komutanı varken astı ile 
görüşecek, edecek. Sabah emir komuta ilişkileri burada anlatıldı. Kim kime nasıl emir verir, nasıl 
icra edilir, bunlar anlatıldı. Bunlar jandarmada da geçerlidir. Daha da sıkı geçerlidir. Çünkü biz 
fiilen görev yapan bir kurumuz. Bunun aksine bir davranış bizi çıkılmaz noktaya götürür. Biz 
bunlara fırsat vermeyiz. Böyle bir şey olamaz.” 

Sanık Mehmet Ulutaş: “Başkanım müsaade ederseniz yansıdan birkaç sorum var. 
Kürsüye gelebilir miyim?” 

Mahkeme Başkanı: “Yani yansı ile ilgili ne soracaksınız onu anlayamadım.” 
Sanık Mehmet Ulutaş: “Yansıda sorularım da göstererek komutanımıza soru sormak 

istiyorum.” 
Mahkeme Başkanı: “Peki siz onu hazırlarken başka soru sormak isteyen varsa o sorsun.” 
Sanık Dursun Çiçek: “Tabi yıllardır jandarma subayı olarak kolluk görevinde bulundunuz. 

Bilgi ve tecrübeniz nedeni ile bu soruyu yöneltmek istiyorum. Tabi hukuk tarihinde hukukun 
zayıfların icadı mı, yoksa kuvvetlinin istismar ettiği bir araç mı olduğu ilk çağdan itibaren 
tartışılmış sonuçta ortaçağda zayıfların korunduğu bir bilim dalı olarak kabul görmüş. Şimdi 
iddianamedeki iddialar ve delilleri ile ilgili bir soru sormak istiyorum. 29 Ocak 2012’de Vatan 
gazetesinde bir haber çıktı. Çamur at izi kalsın tezi Yargıtay tarafından, Yargıtay’ca geçit 
verilmedi şeklinde. Antalya Çocuk Mahkemesinde hırsızlık suçundan bir iddianame hazırlanıyor 
bir çocuk hakkında.” 

Mahkeme Başkanı: “Şimdi siz ne soruyorsunuz onu anlayamadım.”   
Sanık Dursun Çiçek: “Soruyu soracağım. Bir örnek verip sonra soruyu soracağım 

Başkanım. Bu iddianamede çalınan eşyaların kime ait olduğu konusunda bilgi olmadığı için 
çocuk mahkemesi bu iddianameyi reddediyor. Tabi savcı da iddianamesinde ısrarlı olduğu için 
konuyu Adalet Bakanlığına taşıyor. Adalet Bakanlığı savcıya hak veriyor. Sonra konu Yargıtay 
13. Ceza Dairesine gidiyor ve Yargıtay 13. Ceza Dairesi mahkemeyi haklı görüp iddianamenin 
reddinin gerektiğine karar veriyor, kesin karar. Şimdi bu okuduğunuz, yargılandığınız 
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iddianamedeki size yönelik suçlamalar ve delilleri dikkate aldığınızda bu şekilde bir dikkat, itina 
gösterildiğini söyleyebilir misiniz?”  

Mahkeme Başkanı: “Rapor şeyi aydınlatacak bir soru değil cevap vermeyebilirsiniz.” 
Sanık Abdülkadir Eryılmaz: “Yani her sanık ne düşünüyorsa ben de öyle düşündüm yani. 

Soyut kabul ettim iddiaları soyut şeyler olarak düşünüyorum, maddi delille desteklenmediğini 
düşünüyorum. O itibarla vereceğim cevap daha fazla şey yok.” 

Sanık Dursun Çiçek: “Yani bu dikkatin gösterilmediği kanaatindesiniz.” 
Sanık Abdülkadir Eryılmaz: “Evet.” 
Sanık Dursun Çiçek: “Teşekkür ederim.” 
Sanık Mehmet Ulutaş: “Sayın Başkanım müsaade ederseniz ben 2 aşamada.” 
Mahkeme Başkanı: “İsminizi belirtiniz.” 
Sanık Mehmet Ulutaş: “Mehmet Ulutaş 189 numaralı sanık. 2 aşamada sorumu sormak 

istiyorum. Birinci aşamada kendi ifademde kullandığım yansılar üzerinde, ikinci aşamada da 3. 
iddianamede de ismim değişik yerlerde geçiyor. Ona istinaden komutanımıza birkaç soru 
yönlendireceğim. Sayın Abdülkadir Eryılmaz gördüğünüz gibi yansıda sicil bağlantı durumumuz 
mevcut. Türk Silahlı Kuvvetlerindeki emir komuta yapısı gözönüne alındığında aramızdaki sicil 
bağlantı durumu burada doğru olarak gösterilmiş mi?” 

Sanık Abdülkadir Eryılmaz: “Doğru.” 
Sanık Mehmet Ulutaş: “Şimdi burada da görüldüğü üzere bölge komutanımız hem 

seminere katılmış, hem konuşmalar yapmış. Az önce de onlar belirtildi zaten. İl jandarma 
komutanımız kolordudaki plan çalışmasına katılmış, şube müdürümüz ile ilgili herhangi bir şey 
yok. Ben hem kolordudaki plan çalışmasına, hem de 1. Ordu seminerine katılmadım. Ancak 
iddianamenin de özünü oluşturan iddianamenin 953. sayfasında birinci cümlensinin son 
bölümünde der ki; kolordular kendileri ile ilgili bölümleri hazırlıklı olarak ordu plan seminerine 
gelecek diyor. Ancak eğer ortada bir darbe varsa ve bu darbenin provaları da bu şekilde icra 
edilmişse, eğer bu çalışmalar benim tarafımdan yapıldıysa buraya benim katılmam gerekiyor bu 
toplantılara ki hazırlanan bilgileri istenilen makamlara arz edebilelim diye. Ancak bunlar 
yapılmamış. Aramızda emir komuta bağlantısı olmayan Kubilay Aktaş ve Hanifi Yıldırım ile beni 
hiyerarşik yapının dışında bir yapılanma içerisinde gösterilmiş. Bu durum mümkün müdür 
hiyerarşik yapı dışındaki bu yansıda gördüğünüz durum? İncelerseniz, cevap verirseniz.” 

Sanık Abdülkadir Eryılmaz: “Yani senin katılmamış olman mümkün müdür mü diyorsun?” 
Sanık Mehmet Ulutaş: “Anlayamadım.” 
Sanık Abdülkadir Eryılmaz: “Katılmamış olman, anlayamadım sorunu tam.” 
Sanık Mehmet Ulutaş: “Ben şunu soruyorum. Ben seminere katılmadım, plan çalışmasına 

da katılmadım. Ancak iddianame diyor ki; Mehmet Ulutaş sen çeşitli belgeler, dijital verileri 
hazırlamışsın bunları da hiyerarşik yapının dışında İstanbul Bölge Komutanlığı İstihbarat Şube 
Müdürlüğünde bulunan Kubilay Aktaş ya da Hanifi Yıldırım’a göndermişsin. Ben de diyorum ki; 
farklı şehirlerde ve birliklerde görevliyiz. Aramızda amir memur ilişkisi söz konusu değil, 
birbirimizi tanımıyoruz, bir araya gelmemişiz. Bu durumda İstanbul Bölge Komutanlığındaki 
personele benim bunları vermem bir hiyerarşik yapı dışında dahi olsa mümkün müdür bu?” 

Sanık Abdülkadir Eryılmaz: “Değildir, mümkün değildir. Böyle bir çalışma usulü olmaz. 
Ben destekler görevli diye tanımlanmışım. Benim bilgim yok. Bilgim olsaydı ben sizi toplardım, 
gelin böyle ciddi bir olay var der çalışmayı yapardım. Çalışma sonuçlarını elden alır elden 
yollardım bu da böyle çıkmazdı yani. Böyle bir şey yok zaten, aslı yok bu olayın. Sen sözde 
şeyde vaziyet durumu ele geçirmişsin gözüküyor Kocaeli’nde. Alay komutanı yok, şube müdürün 
yok, o yok bu yok sen bilgi toplayıp emir komuta sisteminin dışında bilgi aktarıyorsun. Herkes 
ölmüş demektir o birlikte. Böyle bir şey olamaz. Bir şüpheli haldir, lehine bir şüpheli haldir. Böyle 
düşünüyorum ben. Böyle de değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyor, Yüce Mahkemenizden de 
talep ediyorum Sayın Başkanım bu hususun dikkate alınmasını. Böyle bir şey olamaz yani. Bir 
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üsteğmen duracak efendim bilgi toplayacak, onu emir komuta zincirinin dışında yollayacak 
edecek, diğer olaylardan gelmeyecek. Böyle bir şey olmaz.”  

Sanık Mehmet Ulutaş: “Şimdi yine yansıda görüldüğü üzere 7 tane il jandarma 
komutanlığı var emrinizde. Ancak Gölcük Donanma Komutanlığında yapılan aramada Kocaeli, 
Edirne ve Tekirdağ İl Jandarma Komutanlıklarına ait veriler bulunuyor. Bu verilerin bulunduğu 
tarihte de şöyle bir durum mevcuttu bu salonda. Bu soruşturma başladığı zaman diğer 4 il 
jandarma komutanlığında da herhangi bir sanık yoktu. 3 sanık var 3 ilden. Gölcük’ten de bu 3 ile 
ait ve 3 sanığa ait belge çıkıyor.” 

Sanık Abdülkadir Eryılmaz: “Ok işareti koymuşsunuz oraya. Şüpheli bir haldir bu. 
İncelenmesi gereken bir durumdur. Sanık lehine düşünülmesini Yüce Mahkemenizden bu 
hususun talep ediyorum Sayın Başkanım. Bu şüpheli bir durumdur yani. 4 olaydan nasıl geldiği 
savunmamda da belirttim. Bu üsteğmen arkadaşım da aynı konuda şüpheli durumu bana 
soruyor haklıdır. Böyle bir şey olamaz. 4 olaydan nasıl geldiği belli değil. İddia Makamının 
araştırması lazım. Bir sonuca varılamıyorsa bir başka kanaat oluşacaktır, varılıyorsa bir başka 
sonuca varılacaktır diye düşünüyorum.”  

Sanık Mehmet Ulutaş: “Şimdi burada gördüğünüz gibi ben il jandarma komutanı gibi 
gösterilmişim. Sizin ne zaman emekli olduğunuzu bilmiyorum ancak şu anda halihazırda mevcut 
Türkiye’deki astsubaylıktan subaylığa geçen, yani benim konumumdaki astsubaylıktan subaylığa 
geçenler. Ben yüzbaşılıktan emekli oldum. Binbaşı, yarbay ve albaylar arasında şu anda dahil 
atanmış Türkiye’de Jandarma Genel Komutanlığı Teşkilatında tabur veya il jandarma komutanı 
var mıdır?”  

Sanık Abdülkadir Eryılmaz: “Bilemiyorum ben de 2006’da emekli oldum.” 
Sanık Mehmet Ulutaş: “Emekli olduğunuz dönemde var mıydı?” 
Sanık Abdülkadir Eryılmaz: “Yoktu yoktu.” 
Sanık Mehmet Ulutaş: “Ben şu anda da olduğunu sanmıyorum. Yani olsaydı duyulurdu 

bu. Ancak burada da görüldüğü üzere Sayın Başkanım, beni il jandarma komutanı gibi 
göstermişler. Oysa astsubaylıktan subaylığa geçişlerin onun bir stratejik planı vardır o plan 
çerçevesinde bu tip görevler henüz verilmemektedir. Umarım ileride bu görevler de verilir. Bu 
duruma göre İstanbul Jandarma Bölge Komutanı olarak hiyerarşik yapı dışında Üsteğmen 
Mehmet Ulutaş Kocaeli İl Jandarma Komutanı gibi görevlendirilmiş olması mümkün müdür?” 

Sanık Abdulkadir Eryılmaz: “Yok öyle bir şey olamaz. Bunları anlattım, hepsini söyledim.” 
Sanık Mehmet Ulutaş: “Müsaade ederseniz 3. iddianamede de şahsımla ilgili bir takım 

yerler geçiyor. Onunla ilgili Sayın Abdulkadir Eryılmaz’a bir iki bilgi arz ettikten sonra en sonunda 
sorumu sormak istiyorum. Şimdi 3. iddianamenin 100 ve 112 sahifeleri arasında Kocaeli İl 
jandarma Komutanlığı isimli klasör içerisinde yer alan Kocaeli ilinde bölücü görüşlü üniversite 
öğrencileri, tabi bu 12 tane var ben 1 tanesini aldım. İsimli jandarma üsteğmen Mehmet Ulutaş 
adına imzaya açılmış, imzaya açılmış. Kocaeli ilinde bölücü görüşlü üniversite öğrencileri başlıklı 
belgede 94 kişiye ait isim, soyisim, üniversite ve fakülte bilgilerinin yer aldığı görülmüştür 
şeklinde 12 kez Mehmet Ulutaş’ın ismi geçmektedir. Evet, imzaya açılmıştır. Zaten bizim 
iddiamız ve doğru olan da budur. Amacım ve gayretim de bu dijital verileri üreten Mehmet Ulutaş 
adına imzaya açanı bulmaktır. Şimdi bu dijital verileri üretenlerin kimler olabileceği ve ne zaman 
üretildiğini ve yaptıkları sahtecilikleri özellikle arz edeceğim ve izahata muhtaç olanlardan 
bazılarını hem Sayın Heyetinizin dikkatine sunacağım, hem de Sayın Abdulkadir Eryılmaz’dan 
en sonunda bu sorulara cevap vermesini talep edeceğim. Dijital verileri üretenler kim, kimler 
olabilir? 2005 ve sonraki yıllarda Kocaeli veya başka bir ilde görevli olan ancak kim veya kimler 
olduğunu bilmediğim şahıslarca hazırlanmıştır. Bunu örnekleyecek olursak, şimdi burada 
çizelgede görüldüğü üzere üniversite öğrencileri var. Bunlar da Sayın Savcılığımızın yaptığı 
yazışmalar sonucunda, üniversite öğrencilerinde bazı öğrencilerin 2005 ve sonraki yıllarda 
üniversiteleri kazandığı gözüküyor. Oysa ben Eylül 2002- Temmuz 2003 tarihlerinde 10,5 ay, 
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10,5 ay Kocaeli ilinde görev yaptım. Nasıl 2005 yılında üniversiteye kayıt olan bir öğrenciyi 2002 
yılında, üstelik faklı şekilde lise öğrencilerini üniversitenin bölümü ile bilip kayıt yapacak, bunu 
bilme olasılığım var mıdır? Bu 12 adet dijital veriyi üretenler 2005 veya sonraki yıllarda Kocaeli 
istihbarat şube isimli bir bilgisayar oluşturarak sahte dijital veriler üretmiştir. Bunu da 
örnekleyecek olursak, ekranda gördüğünüz gibi 12 tane dijital veri var. Hiçbirinin veri yollarında 
Mehmet Ulutaş adı geçmemektedir. Kocaeli istihbarat şube isimli bir yazar ve son kaydeden ve 
çeşitli zaman dilimlerinde kaydedilmiş bilgiler mevcut, ancak son 12. dijital veriye bakarsanız 14 
kez üzerinde değişiklik yapılmış. 14 kez değişiklik yapılmasına rağmen verinin üretilme süresi 
000’dır. Yine bu dijital verilerin bazısına girdiğimiz zaman ekrana gelen bölümünde sözcük 
sayıları ile dijital verinin özellikleri bölümündeki sayılar birbirini tutmamaktadır. Bunları da tabi biz 
burada öğrendik. Bunları ben şahıs olarak bu salona gelene kadar hiçbir zaman bir verinin 
özellikleri bölümüne girdiğimi hatırlamıyorum ancak burada bunları da öğrendik. Burada 5 tane 
dijital veri var, bu verilerin hepsi sözcük sayıları farklı bunları muhtemelen paragraf ve satır 
sayıları da farklıdır. Ancak onlardan anlamadığım için onlara giremedim. Şimdi burada da 
görüldüğü üzere dijital verinin üretilme süresi 00 olarak gözüküyor.” 

Mahkeme Başkanı: “ Bakın bunları açıkladınız.” 
Sanık Mehmet Ulutaş: “Bitti Sayın Başkanım.” 
Mahkeme Başkanı: “ Bakın bu hakkın kötüye kullanılmasıdır.” 
Sanık Mehmet Ulutaş: “Bitti Sayın Başkanım, soruyorum sorumu müsaade ederseniz. 

Sonuç olarak Tübitak bilirkişi heyeti üst veri bilgilerine sonradan el ile müdahale edip 
değiştirilebileceğini söylemiş, Donanma Komutanlığı Askeri Savcılığının atadığı bilirkişi heyeti, 
bu dijital verilerin manipülatif olduğu yönünde rapor vermiş, şahsımla irtibatlandırılmak istenen 
tüm sanıklar, benden herhangi bir talepte bulunmadıklarını ve 2002-2003 yıllarında irtibatlarının 
olmadıklarını beyan etmişlerdir. Bunu siz de söylediniz, herhangi bir talepte bulunmadığınızı. 
Mevcut dijital verilere ve en erken 2005 yılı ve sonrasında hazırlandığı ortada iken, siz 
25.11.2010 tarihli ifadenizde bu listelerin emir komuta dışında hazırlanabileceğini beyan 
etmişsiniz. Şimdi bu beyanlarınız ve yapılan açıklamalar sonrasında ne söylemek istersiniz, arz 
ederim?” 

Sanık Abdulkadir Eryılmaz: “Bu konuya açıklık getirdim ben, arz ettim neden öyle 
söylediğimi, maksadım ne olduğunu ifade ettim, aynı şeyi tekrar ediyorum.” 

Sanık Mehmet Ulutaş: “ Tamam Sayın Başkanım.” 
Mahkeme Başkanı: “ Peki.” 
Sanık Mehmet Ulutaş: “Teşekkür ederim.” 
Mahkeme Başkanı: “ Buyurun.” 
Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Şimdi Cumhuriyet Savcılığında talimatla alınan 

savunmanızda; söz konusu dosyada bulunan ses kayıtlarının içeriğini okudum. Ben bunların 
içinde bulunan birliğimin teşkilatı, mevcudu polisle ilgili Çetin Paşanın sorduğu soru ve cevaplar 
ile ilgili kaset ve çözüm tutanakları bana aittir. Ses çözüm tutanaklarında belirtildiği üzere savaş 
ve sıkıyönetim durumunda bana bağlı olan birliklerin mevcudu, çalışma şekli ile ilgili bilgiler 
verdim şeklinde bir beyanınız var. Huzurdaki savunmanızda ise bu seminerde 36 kez söz 
verildiği veya size ait olduğu iddia edildiği, bunun 14’ünün kendinize ait olmadığını beyan ettiniz. 
Savcılıkta bu size ait olduğu iddia edilen beyanları okuduğunuzda anlayamadınız mı bunu?” 

Sanık Abdulkadir Eryılmaz: “Sayın Hakimin orada benim takdimim ile ilgili seslerimi net 
aldım. Ne kadar soru vardı, kaç taneydi, bugün iddianamede gözüken sorular var mıydı şuan 
hatırlayamıyorum. Orada duraksadım esasen, fakat fazla uzatmak istemedim. Sayın Cumhuriyet 
Savcımız beni yarın ifade için geleceksiniz diye haber yolladığında bir mazeretim vardı. 
Telefonla beni polisler görüştürdü. Bir mazeretim var dedim, yarından sonra gelebilir miyim, 
gelirim dedim. Bu hüsnüniyetine karşı, yani bu savunmada olmaz ama avukatım da olmasına 
rağmen böyle üstelemeyi de arzu etmedim. Ancak bugün iddianamede görünen seslerin zaten 
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yanlış olduğu, Sayın Başkanım atlamışım ben orayı, bu vesile ile ona da cevap vereyim. Sayın 
Başkanımız tarafından da burada gündeme gelmiş 6 Ekim 2011 tarihinde duruşmada, 28 
Nisan’da bu yanlışlıklar Savcılığa gönderilmesine rağmen ses yanlışlıkları, iddianamelere 
geçmediği hususu Sayın Başkanımın ve Mahkemenizin de malumları zannediyorum. Yani o 
kapsamda olan şeylerdir, bunların haricindekilere benim derim zaten oradakilere. Orada 
dememişsem burada derim ama burada polisin düzeltme kayıtları orada demişsem ona da 
geçerlidir. Yani hatırlayamıyorum şeylerin tümünü.” 

Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Şimdi bu Milli Güvenlik Kararları, Milli Güvenlik Siyaset 
Belgesi, Tümas, Başbakanlık Genelgeleri ya da İl koordinasyon toplantıları ve yine Başbakanlık 
Genelgeleri doğrultusunda çeşitli iç istihbarata dayalı olarak bu verilere, okumuş olduğum 
verilere de dayanarak çalışmaların yapıldığı, bunların alt birliklerden sizlere gönderildiği, sizler 
tarafından da işte Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığına gönderildiği beyan 
edildi. Hatta Kubilay Aktaş da savunmalarında o hususları dile getirmişti. Bu gönderilen ve 
tespitte bulunulan evraklar içerisinde İstanbul Jandarma Bölge Komutanlığı kilit görevlere 
atanması planlanan sivil şahıslara ait liste, jandarma personeline ait operasyon timleri ve görevli 
listesi, İstanbul ilinde yine Kocaeli, Sakarya, Edirne’de gözaltına alınacak irticai faaliyette 
bulunan kişiler listesi, İstanbul, Edirne, Kırklareli, Düzce, Sakarya illerinde gözaltına alınacak 
kamu görevlileri listesi, aynı illerde gözaltına alınacak siyasi parti üyeler listesi, aynı illerde irticai 
gruplar tarafından yayınlanan gazete ve dergiler listesi, aynı illerde irticai örgüt mensupları 
listesi, aynı illerde tutuklanacak siyasi parti üyeleri listesi şekli ile devam eden ve orada belirtilen 
bazı yazıların bulunduğu iddiası. Buna benzer herhangi bir şey gönderildi mi, Jandarma Genel 
Komutanlığı İstihbarat Başkanlığına?” 

Sanık Abdulkadir Eryılmaz: “Sayın Hakimim bu il koordinasyon, emniyet asayiş 
koordinasyon toplantılarına bölge komutanı olarak ben katılmam.” 

Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Evet.” 
Sanık Abdulkadir Eryılmaz: “ Garnizon komutanları katılıyor asker sıfatıyla, il jandarma 

komutanları katılıyor, benim katıldığım olmamıştır. Bahsettiğiniz listeler, bizim o Başbakanlık 
Genelgeleri, Milli Güvenlik Kurulu Kararları içerisinde olmayan şeyler onlar, onlar sözde balyoz 
planının manipülatif olarak hazırlanmış, onu destekleyen şeyleri olduğu kanaatindeyim. Biz öyle 
bir şey derlemeyiz, öyle bir çalışmamız bizim yoktur.” 

Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Evet.” 
Sanık Abdulkadir Eryılmaz: “ Tutuklanacak adam, kapatılacak yer, bilmem gözaltına 

alınacaklar listesi bu yoktur. Yani bizim çalışmalarımızda bunlar yoktur, il jandarma komutanları 
daha net cevap verirler, il asayiş toplantılarına katıldıkları için ancak olmadığını biliyorum, böyle 
bir listeden haberdar değilim ben.” 

Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Bu soruşturma başlatıldıktan sonra sizin hakkınızda, gerçi 
savunmanızın alınması biraz daha geç olmuş. Kubilay Aktaş ile herhangi bir telefon görüşmesi 
yaptınız mı?” 

Sanık Abdulkadir Eryılmaz: “ Görüştüm.” 
Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Bu görüşmenin içeriğini anlatır mısınız?” 
Sanık Abdulkadir Eryılmaz: “ Kubilay Aktaş ile görüşmem şu efendim; benim daha 

soruşturmam başlamamıştı.” 
Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Evet” 
Sanık Abdulkadir Eryılmaz: “ Eşimde Kubilay Aktaş’ın eşinin telefonu, yani nedir bu 

dedim. Kubilay’dan böyle bir şey çünkü o toplanıyor, bu toplanıyor kafalar karışıyor. Kubilay 
böyle bir şey yapacak adam değil dedim bir arayalım şunları. Aradım eşi çıktı, dedim kardeşim 
bu Kubilay bizim Kubilay mı? Evet, komutan bey dedi. Ya neyi var? Komutanım dedi, toplantıya 
da katılmamış böyle böyle aldılar. Kardeşim dedim bana düşen bir şey varsa tanık olarak 
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göstersin kendisinin böyle bir şey yapamayacağını, böyle suça mütemayil bir kişi olmadığını, 
suça bulaşamayacağını, yanınızdayım dedim.” 

Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Evet.” 
Sanık Abdulkadir Eryılmaz: “ Konuşmam bu. Sonra Kubilay Aktaş bir tahliye oldu. Ben 

unuttum, Kubilay Aktaş’la bir ara görüştüm. Beni de aradınız komutanım dedi. Beni tanık 
gösterin dediniz dedi. Bunu ben şeye de söyledim, Hanifi’ye de söyledim. Çünkü onlar içeride, 
ben dışarıda.” 

Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Evet.” 
Sanık Abdulkadir Eryılmaz: “ Dedim ki beni tanık gösterin kardeşim sıkıştığınız bir yer 

varsa dedim. Ben bildiklerimi anlatırım dedim.” 
Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Seminerin konusunu şuan hatırlama imkanınız var mı? 

Sıkıyönetime hangi aşamada ulaşıldığı hususunda o süreci anlatabilir misiniz seminerde?” 
Sanık Abdulkadir Eryılmaz: “Başkanım seminerin, Sayın Hakimim seminerin konusunu 

bilemiyorum. Bir seminer, seminer diye gittik.”  
Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Evet.” 
Sanık Abdulkadir Eryılmaz: “ Yani seminer diye gittik, bana verilen bir konu.” 
Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Ön hazırlık yapmadınız mı?” 
Sanık Abdulkadir Eryılmaz: “ Hayır benim birliğimin imkan ve kabiliyetleri, nasıl 

kullanılacağım hususu bana zannediyorum tevcih edilmiş soru idi.” 
Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Evet.” 
Sanık Abdulkadir Eryılmaz: “ Kurmay Başkanım onu harekat şubede Hanifi ile hazırladılar 

getirdiler. Ben onu takdim ettim, onun dışında bana ne bir soru tevcihi var planlamalar içerisinde, 
planlar içerisinde. Ne birliklerime bir görev var, hiçbir şey yok. Sadece bu takdimimin dışında 
Sayın Orgeneral Çetin Doğan’ın zaman zaman bilgi ihtiyacı bakımından, jandarma oluşumuz 
nedeniyle sorduğu sorular var. Seminerin adını şeyini bilmiyorum.” 

Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Tamam Başkanım.” 
Mahkeme Başkanı: “O sizinle ilgili ses düzeltimi için gelen yazı ona bakıyordum da 

yetmedi zamanımız. Sayfa 43-44’te Abdulkadir Eryılmaz olarak geçen kişi gerçekte Ergin 
Saygun’dur diye geçmiş.” 

Sanık Abdulkadir Eryılmaz: “ Onu ben yazılı savunmamın ekine de koydum Sayın 
Başkanım.” 

Mahkeme Başkanı: “ Hakim Bey açmaya çalışıyor da ulaşamadık o sayfaya 
bakabilirsiniz. Yani emniyetin düşüncesi o sizin kabul edip etmemeniz ayrı bir konu ya da maddi 
olan gerçek ayrı konu.” 

Sanık Abdulkadir Eryılmaz: “Benim hakkımda.” 
Mahkeme Başkanı: “ Onun suç teşkil edip etmemesi ayrı bir konu, onu tartışmıyoruz da 

hani ses kayıtlarının çözümünde yapılan hataların düzeltilmesine ilişkin Emniyet yazısında sizin 
2 noktada geçen yani 43 ve 44 sayfalarda geçen konuşmaların size ait olmadığı, Ergin Saygun’a 
ait olduğu yönünde not gelmiş.” 

Sanık Abdulkadir Eryılmaz: “ Sayın Başkanım yani müsaade ederseniz, bu bana ait 
olmayan sözlerden kaynaklı şüpheler oldukça fazla diye düşünüyorum. Bana isnat olunan 
şüphelerin sebebi onlar diye düşünüyorum. Onu da ifade ettim savunmamda tekraren 
vurgulamayı istediğimden söz ediyorum bu konuyu.” 

Mahkeme Başkanı: “ Buyurun.” 
Bir kısım sanıklar müdafii Av. Kemal Yener Saraçoğlu: “Bu 1. iddianamenin 153. 

sayfasında plan semineri ile ilgili olarak 05-07 Mart’ta yapılan plan semineri ile ilgili olarak, 
olasılığı en yüksek tehlikeli senaryo ismi ile jenerik bir senaryo şeklinde özel seçilmiş sınırlı 
sayıda ve plandan haberdar olan personelin katılımı ile icra edilerek gizli gizlilik derece bir 
toplantı, bir plan seminerinde denenerek bir müzakere edileceği belirtilmiştir şeklinde bir tespit 
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var. Bu plan seminerinde 05-07 Mart tarihinde icra edilen 1. Ordu plan seminerinde ayrı bir 
çalışma grubu, bir illegal çalışmanın yapıldığına ilişkin bir grup oldu mu, öyle bir çalışma grubu 
var mı, bundan bir haberdarınız oldu mu?” 

Sanık Abdulkadir Eryılmaz: “ Ben hiçbir çalışma grubuna katılmadım. Hiçbir çalışmaya 
katılmadım. Doğrudan seminere giden bir kişiyim ben.” 

Bir kısım sanıklar müdafii Av. Kemal Yener Saraçoğlu: “Bu seminerde ayrı bir grup ayrılıp 
ayrı bir çalışma yaptı mı?” 

Sanık Abdulkadir Eryılmaz: “Hayır efendim benim bir bilgim yok. Ben seminer salonunda 
yerimi aldım, 2 gün sürdü zannediyorum. Takdimim, konuşmalarım da savunmamda ifade edildi. 
2 gün sonunda çıktım geldim. Hiçbir başka bir toplantıya, seminere ben katılmadım. Önünde 
sonunda bir şeyle bilgim yok, ilgim yok.”   

Bir kısım sanıklar müdafii Av. Kemal Yener Saraçoğlu: “Bu seminer sürecinde 
generallerin böyle bir dinlenme salonu falan gibi ayrı bir toplandıkları bir mahal var mıydı?” 

Sanık Abdulkadir Eryılmaz: “Hiç hatırlamıyorum öyle bir yerde oturduğumu 
hatırlamıyorum. Yani olmadı zannediyorum.” 

Bir kısım sanıklar müdafii Av. Kemal Yener Saraçoğlu: “Yani buralarda böyle bir sözde 
darbe planları ile ilgili falan konuşma?” 

Sanık Abdulkadir Eryılmaz: “Hiç hatırlamıyorum ben olmadım diye düşünüyorum öyle bir 
yerde yani toplantı çalışma olmadı da ara molada oturulur onu demek istiyorsunuz 
zannediyorum.” 

Bir kısım sanıklar müdafii Av. Kemal Yener Saraçoğlu: “Evet.” 
Sanık Abdulkadir Eryılmaz: “Hatırlamıyorum, ama öyle bir yerde olmadığımı da 

söyleyebilirim yani yoksa hatırlardım. Otururduk bir sohbetimiz olurdu bir şey olurdu. 
Zannetmiyorum olmadı.” 

Bir kısım sanıklar müdafii Av. Kemal Yener Saraçoğlu: “Teşekkür ederim.” 
Mahkeme Başkanı: “Peki sorgunuz tamamlanmıştır. Başka sorusu olan yok, yerinize 

geçebilirsiniz. Binali Aydoğdu burada mı? Buyurun. Sizin de atandığınız müvekkiliniz değil mi, 
yetiştiği kadar alalım siz sonra hepsini beraber savunmaya katkıda bulunursunuz. Bu arada 
şöyle bir şeyin farkına vardık. Bu 06.12. 2010 daha doğrusu, dün gelen bir dilekçe ile farkına 
varmamızı sağladı. 06.12.2010 tarihinde Gölcük’te yapılan arama ile ilgili 13. Ağır Ceza 
Mahkemesince verilen arama el koyma inceleme kararı gerçekten dosyada yok. Kararı o tarihte 
ben Nöbetçi Hakim olduğum için ben verdiğim için, kararın içeriği de aklımda olduğu için hep var 
diye bir bilinç arkasına itilme olmuş. O kararı da şu anda 13. Ağır Ceza Mahkemesinden getirdik 
Mahkememize ulaşmıştır. 06.12.2010 tarihli saat 15:00’de imzalanmış, 2010/2412 teknik takip 
sayılı, Kemalettin Yakar, Celal Kerem Eren, Serhat Sözbir, Erdinç Yıldız, Fahri Yavuz Uras ile 
ilgili Kocaeli Gölcük Donanma Komutanlığında bulunan istihbarat şube müdürlüğünde bulanan 
katta arama yapılmasına dair karar. Gerekli belgelerin olduğu kısımlara, yani bununla ilgili 
belgenin olduğu kısımlara bu karar ilave edilecek isteyen de alabilir. Siz vardınız hakların 
hatırlatıldığı ve kimliklerin tespit edildiği duruşmada.” 

Sanık Binali Aydoğdu: “Evet efendim.” 
Mahkeme Başkanı: “İddianameyi dinlemiştiniz? 
Sanık Binali Aydoğdu: “Evet efendim.” 
Mahkeme Başkanı: “Buyurun savunmanızı yapabilirsiniz.” 
Sanık Binali Aydoğdu: “Sayın Başkan, Değerli Mahkeme Heyeti ve Sayın Savcım, ben 

Binali Aydoğdu. Öncelikle hakkımdaki tüm iddiaları kabul etmiyorum ve reddediyorum. 
Hakkımdaki iddialara ilişkin Sayın Savcımın şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere Savcılığa davet 
ettiği gün adımın bu dosyalarda yer aldığını ilk kez o zaman anladım. Daha öncesinde bu 
belgelerde adımın yer aldığını dahi bilmiyordum. Efendim 12 Eylül 1980 darbesinden sonra 
ailem o sırada 2 tane ablam üniversitede okuyordu çok sıkıntı çektiler. Üniversitelerdeki 
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olaylardan dolayı, bu nedenle benim anarşist olmamam için askeri okulda okumamın daha 
uygun olduğunu düşündüler. Ama bugün terörist olarak yargılanıyorum. Yıllar boyunca ailemle 
bu konuda mücadele ettim ben bu işi isteyerek yapmıyorum diye onlar her seferinde bunun 
benim daha iyi olduğunu düşünüyor ama bugün onlar da benim haklı olduğumu kabul ediyorlar. 
Efendim söz konusu belgelere adımın yazılmasına ilişkin hiçbir görüş ve beyanım olmadığı gibi 
adım yazılırken de fikrim alınmadı, haberim dahi olmadı. Bahse konu tarihlerde TCG Bandırma 
Gemisinde 2. komutan olarak görev yapmaktaydım. Bu zaten iddianamede de bu şekilde yer 
almakta. Ancak Aksaz/Marmaris Bölgesinde hiç görev yapmadım. Aksaz Bölgesinde müzahir 
personel olarak gözüküyorum ancak bu bölgede hiç görevlendirilmedim. İzmir Bölgesi müzahir 
personel listesinde adım geçiyor, doğrudur efendim o tarihlerde İzmir’de görevliydim, ama bu 
listeye ilişkin bu listede adımın yer almasına ilişkin herhangi bir bilgim Sayın Savcım Hüseyin 
Ayar beni Beşiktaş’a çağırana kadar belgeyi elinde görene kadar hiçbir zaman bilgim olmadı. 
Darbeye karşı olan amirallerin tutuklanması ile ilgili görevlendirilmiş gözüküyorum belgelerin bir 
tanesinde. Refakat filo komutanı Sayın Tuğamiral Bülent Bostanoğlu’nu tutuklamakla görevliyim. 
Ben kendisini yarbaylığından, gemi komutanlığından beri tanırım. 1992 yılında evlenirken bana 
çok büyük iyiliği dokunmuştur. Bunu kendisi hatırlamıyordur zannetmiyorum, ama o tarihlerden 
beri eşimle ben her zaman kendisine minnet duymuştuk, saygıyla kendisini anmıştım. Bu olay 
sırasında, iddiaya bahse konu olay sırasında kendisi benim filo komutanım ve ben o benim filo 
komutanımken başka ve benimle hiçbir doğrudan bağlantısı olmayan, kendisi ile aynı rütbedeki 
bir başka tuğamiralin emri ile tutuklama ile görevlendiriliyorum ki bahriye örf, adetlerine göre, 
geleneklerine göre bu yaptığım, bu yapmam istenen şey hem sadakatsizlik, hem de isyan 
niteliğinde büyük bir suç. Efendim bir örnek vermek istiyorum. Siz bu Mahkemenin Başkanısınız. 
Yan Mahkemenin Mübaşiri konumundayım ben, sizi tutuklamakla görevlendiriliyorum, durumum 
bu şekilde. Bir de bunun için yemin ettirildiğim yazıyor iddianamede. Ben herhangi bir şeyle 
görevlendirmedim bu konuda. Hiçbir şekilde yemin etmedim. Bunun içinde namusum ve şerefim 
üzerine yemin ederim. Ben daha önce de söyledim. Denizcilik mesleğini çok sevdim, ama 
askerlik mesleğini pek severek icra etmedim. Bu nedenle meslek hayatımın 21 yılı boyunca 8 
ayrı gemide 16 yıl gemi görevinde kaldım. Gemi görevim tamamlandıktan sonra emeklilik 
hakkımı elde ettiğimde 9 Aralık 2010 tarihinde kendi isteğimle daha önceden planladığım şeklide 
emekli oldum ve o dönemde banka kredisi ile bir ev aldım. Ostim Sanayi Sitesinde bir hidrolik 
firmasında çalışmaya başladım. Ancak bu davalar nedeni ile buna ara verdim. Şuanda bu işime 
geri dönmek arzu ediyorum, fakat bu nedenle dönemiyorum, davalar nedeniyle dönemiyorum. 
Uygun gördüğünüz takdirde bu duruşmadan itibaren duruşmalardan vareste tutulmamı ve 
beraatimi Yüce Mahkemenizden saygıyla arz ediyorum efendim.” 

Mahkeme Başkanı: “Nüfus kaydınızı okuyorum. Binali Aydoğdu, Mustafa oğlu, Hüriye’den 
olma. 12.12.1966 Erzurum doğumlu. Ankara ili, Çankaya İlçesi, Cebeci mahallesi nüfusuna 
kayıtlı size mi ait kayıt?” 

Sanık Binali Aydoğdu: “Benim efendim.” 
Mahkeme Başkanı: “Sabıkanız yok.” 
Sanık Binali Aydoğdu: “Yok efendim.” 
Mahkeme Başkanı: “Klasör 11, dizi 103 ve devamında İstanbul Cumhuriyet 

Başsavcılığınca 22.08.2011 tarihinde alınan ifadeniz var. Doğru mu bu ifadeniz hatırlıyor 
musunuz?” 

Sanık Binali Aydoğdu: “Doğru efendim hatırlıyorum.” 
Mahkeme Başkanı: “Peki, müdafiiniz birlikte savunma yapacağınızı söyledi. Soru sormak 

isteyen var mı sanığa? Peki, savunmanız tamamlanmıştır. Var mıydı? Göremiyorum ulaştıralım 
mikrofonu.” 

Sanık Ahmet Dikmen: “Binali Aydoğdu buradaki beyanınızda askerlik mesleğini 
sevmediğinizi ancak denizciliği sevdiğinizi beyan ettiniz doğru mudur?” 
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Sanık Binali Aydoğdu: “Doğrudur, çok seviyorum hem de denizciliği, çok severek yaptım.” 
Sanık Ahmet Dikmen: “Peki, ben Ahmet Dikmen. Biz bariye subayı olarak ben 

yapmadığım halde gemi komutanlığını kutsal bir görev olarak düşünürüz ve böyle inanırız. 
Madem askerlik mesleğini sevmiyordunuz, peki niçin gemi komutanlığını kabul ettiniz. Ben 
biliyorum ki eğer istemeseydiniz bunu yapmayabilirdiniz.” 

Sanık Binali Aydoğdu: “Gemi komutanlığı mesleğin zirve noktası, en üst noktası benim 
açımdan yıllarca pek çok gemi komutanı emrinde çalışırken, onları kendime örnek aldım, onlar 
gibi olmak için çabaladım. Gemi komutanlığı farklı bir şey bu bir jet pilotunun uçağını kullanması 
gibi bir zevk, çok daha fazlası, bunu istemediğimi söylemedim. Gemi komutanlığı benim çok 
istediğim bir görevdi, bunu da bir kurmay subay olmadan akademiye gitmeden yapmış olmaktan 
dolayı gurur duyuyorum. Benim için bir onur meselesi bu aksini düşünmüyorum.” 

Sanık Ahmet Dikmen: “Türk savaş gemileri insanların denizciliğe ait olan egolarını tatmin 
etmek için kullanılan bir araç olmadığını biz en küçük yaşlardan itibaren öğreniyoruz. Eğer bana 
göre böyle bir egonuzu tamamlamak isteseydiniz bunu rahatlıkla sivil bir ortamda da 
yapabilirdiniz. Keşke gemi komutanlığı gibi kutsal bir görevi daha severek yapacak birisine 
bıraksaydınız teşekkür ederim.” 

Mahkeme Başkanı: “Peki savunmanız tamamlanmıştır. Erden Ülgen.” 
Sanık Erden Ülgen: “Başlayabilir miyim Sayın Başkanım?” 
Mahkeme Başkanı: “Buyurun başlayın.” 
Sanık Erden Ülgen: “Sayın Başkan, Mahkeme Heyeti. İddianamede belirtilen 2003 

tarihinde 15. Füze Üs Komutanı Tuğgeneral Taylan İnce emir komutasında doğrudan bağlı olan 
ve anılan tarihlerde İstanbul Boğazının her iki yakasında konuşlandırılan mevcut iki füze grup 
komutanlığından Avrupa yakasında, İstanbul Fenertepe Garnizonunda konuşlandırılmış bulunan 
2. Füze Grup Komutanlığında grup komutanlığı görevini yerine getirmekteydim. 2002–2006 
tarihleri arasında tamamladığım bu görevimi müteakiben Hava Harp Okulu Kurmay Başkanlığına 
atandım. Son görevim olan Türk Silahlı Kuvvetleri Müşterek Doktrin Geliştirme Şube Müdürlüğü 
görevimi tamamlayarak 30 Ağustos 2010 tarihinde Hava Kuvvetlerinden emekli oldum. 
Halihazırda burada bulunma sebebimi bile doğru dürüst anlayamadığım bir dava dosyası ve 
adımın bir şekilde bu davaya ait olduğu ısrarla iddia edilen asla görmediğim, dokunmadığım 
imzasız belge, bilgilerde geçmesi dolayısı ile ilk ifademde de belirttiğim gibi asla kabul 
edemeyeceğim bir suçun sanığı olarak karşınızdayım. İlahi adalete olan inancıma dayanarak ve 
bilerek ifade ediyorum ki suçsuzum. Bu doğrultuda benim ve sevdiklerimin vaktini gereksiz yere 
çalarak beni ve bu haksız suçlamaya karşı savunmak zorunda bırakanlardan telafi 
edilmeyeceğine inandığım halde her türlü maddi, manevi tazminatı Mahkemeniz nezdinde talep 
ediyorum. Özellikle kul hakkı alan o kişiler bilsinler ki sadece bu dünyada değil, ahirette de iki 
elim yakalarında olacaktır. Sayın Başkan müsaade ederseniz masumiyetime olan mutlak 
inancım doğrultusunda ifade vermek yerine, suçsuzluğuma esas olacak bazı gerçekleri şuana 
kadar açıklanan tüm hususlara katılarak ve ilave olarak özetle ifade etmeye çalışarak 
savunmamı yapmak ve kaybolduğuna inandığım hakkımı aramak istiyorum. Savunmamı, 
savunmama esas belge ve bilgilerin çok kısa olarak hava füze savunma görevim ki önemli. 
Tarafımdan verilmeyen belge, bilgi, döküman, CD, disket ve bunun gibi suçsuzluğuma ait 
savunmam ve bilirkişi talebim ana başlıklar altında arz edeceğim. Yıllarını havadan gelebilecek 
düşman tehdidine karşı ülke savunması görevlerinde geçiren tecrübeli bir kişi olarak şuanda 
burada sanık olarak Yüce Mahkemenize karşı şahsımı savunma konumunda bulunmaktan 
üzüntü duymaktayım. Savunmamın başlangıcında rahatlıkla belirtebilirim ki ülke hava 
savunması için önem arz eden gerçek hava füze savunma planlarının, iç güvenlik harekatı 
kapsamında icra edileceği iddia edilen bu konularla uzaktan yakından ilgisi olamaz. 
İddianameye esas olan ve 5 ila 7 Mart 2003 tarihinde icra edildiği bildirilen seminerde ses 
kayıtları dahil konu edilen varsa hava füze savunmasıyla ilgili hususların cahil veya art niyetli 
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kişilerce bilgisizce ve maksadını aşan bir şeklide iddianameye esas haliyle temin edilerek, varsa 
düzmece iç güvenlik harekat planı kapsamında kullanılmış olabileceğini de değerlendirdiğimde 
dahi baştan aşağı ne kadar tutarsızlıklar ve saçmalıklarla dolu olduğunu bilgilerinize bir kez daha 
ben de sunmak isterim. Sayın Başkan anılan tarihlerdeki füze gurup komutanlığım sürecinde asli 
harp görevim, sorumluluk alanımda bölge hava füze savunma görevlerini Nato veya Milli tastı, 
yerden havaya füze silah sistemleriyle ve mevcut komuta kontrol zinciri içerisinde yerine 
getirmek olarak tanımlanmaktadır. Mahkeme dosyasına esas olacak bu bilgileri, arz ettiğim 
görev tanımım ve tecrübelerime dayanarak, bilirkişi olarak sunmakta olduğumu 
değerlendirmelerinize bırakmaktayım. Görev tanımımda da görüldüğü üzere hiçbir füze 
savunma sistemi öz savunması hariç bir komuta merkezi olmadan müstakilen görev yapacak 
imkan ve kabiliyete sahip değildir. İddianamede arz edildiği şekli ile 1975 yılında ettiğim yemin 
sonrası geçen 35 yıllık Türk Silahlı Kuvvetlerindeki görev sürecimde de şahıs olarak da hiçbir 
şekilde barışta ve savaşta yaverlik görevim dahil müstakil icra ettiğim bir görev tanımlamam da 
olmamıştır. Böyle bir görev şahsıma asla tebliğ edilmemiştir. Ayrıca iddianamede yer aldığı gibi 
hava füze savunma görevleri asla bireylere değil bizzat birliklere verilir. Bunu tüm hava 
kuvvetlerinde plan yapan, planlama faaliyetlerinde bulunan veya benim gibi harp akademilerinde 
öğretmenlik ve ana bilim dalı başkanlığı yapan ilgili kişiler çok açık bilirler. Ayrıca iddianamede 
belirtilen hava füze savunma görevi füze sisteminde grup komutanına değil, birleştirilmiş bölge 
harekat merkeziyle birlikte 15. Füze Üs Komutanlığına verilir. Aksi takdirde bu görev 
tanımlanması yanlış ve esik olduğundan yerine getirilemez. İlk yazılı ifademde belirttiğim 
Mahkemenizin iddianamedeki ses kayıtlarında bu hususun böyle yer almasına ve adımın dahi 
bulunmamasına rağmen yine de iddianamedeki şahsıma atfedilen suçlamada şahsıma bir görev 
verilmiş gibi gösterilmesinin sehven olduğu düşüncesiyle asla kabul etmiyorum. Ses kayıtları 
olduğu belirtilen yazılı bölümlerden de açık olarak anlaşılacağı üzere anılan toplantıya 
katılmadığım açık ve aşikardır. Üs Komutanlığımızda görevli ve bu tür toplantılara ön hazırlık 
yaparak katılması gereken Harekat Plan Subayı Hava Savunma Binbaşı Murat Kalyoncu’nun 
katılmış olması da hakkımdaki bizzat döküman verdiğime dair ileri sürülen mantık hatalarıyla 
dolu olan iddiaları da ortadan kaldırmaya yeterlidir. Sayın Başkan, savunmam boyunca bu 
konulardaki duygu ve düşüncelerimi ifade ederken usul ve haddimi aşmadan kullandığım, 
kullanacağım sözlerde muhataplarımın düzmece plan müsveddelerine adımı yazarak yaklaşık 7 
aydır her daim şahsımın suçlanmasına sebebiyet veren ve bana sanık sıfatının yakıştırılmasına 
sebebiyet veren gerçek suçluları kastettiğimi bilmenizi talep ederim. Konu Mahkemeniz 
iddianamede kayıtlarında ifadesine başvurduğunuza inandığım ve malum toplantıya katıldığı ses 
kayıtlarıyla tespit edildiği Mahkemenizce önceki sorgularda belirtilen, anılan tarihlerde 15. Füze 
Üs Harekat Subayı olana şu anda emekli olan çalışkan ve dürüst bir subay olarak tanıdığım 
Binbaşı Murat Kalyoncu’ya da bizzat bu değerlendirme doğrultusunda bilirkişi olarak sorulmasını 
talep ediyorum. İlk ifademde de açıkça belirttiğim üzere adını dahi soruşturmaların başladığında 
duyduğum anılan seminer öncesinde, esnasında, sonrasında asla herhangi bir görev almadım, 
alamazdım. İşlediğim iddia edilen işlemediğim, işlemeyi düşünmediğim ve asla 
düşünemeyeceğim bu suç için işleyen kişi gurupları gördüğüm, duyduğum, bildiğim anda mani 
olabileceğimi. Her türlü hukuki işlemi başlatmak için şu anda olduğu gibi anılan tarihlerde de 
özgür bir iradeye sahip olduğumu bir kez daha açıkça belirtirim. Ayrıca anılan tarihlerde 
tamamen milli veya Nato kontrol ve denetiminde olan 15. Füze Üs Komutanlığının Hava 
Kuvvetleri Komutanlığının ve Nato’nun bilgisi ve onayı dışında böyle bir seminer görevi ve 
konsepti dahi olamayacağı da açıktır. Bu açıdan değerlendirildiğinde iddianamede yer alan 
hususlardaki çok kısıtlı bir sahanın nokta savunması için kullanılacağı değerlendirilen hava 
savunma silahlarının menzili, teknik kapasitesi ve yetersizliğinden dolayı bu amaçla 
kullanılabilirliği kabul edilemez. Bu görevin hiçbir şekilde uygulanamaz olduğunu 
değerlendiriyorum. Sayın Başkan, gerçek harp planlarında yer alan stratejik ve ekonomik 
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bölgelerin hava savunma şemsiyesi kapsamında kalması dolayısıyla Tüpraş gibi bir tesisin 
emniyetinin alınması ise ayrı bir ihtisas ve eğitim gerektiren, mevcut füze silah sistemleri ile o 
dönemde kritik personel kadrosunda bulunan kurmay bir albayın yerine getiremeyeceği ayrı bir 
konu veya bir görev tanımlamasıdır. İddia Makamının bu konuda hiçbir teknik açıklaması 
olamayacak şekilde yer alan bu hususları da iddianameden çıkarılmasının gerekliğini bilgi, 
tecrübe ve görev alanındaki uzmanlığım dolayısıyla saygı ile arz ederim. Bu konuda şahsıma 
yapılan haksız ve yersiz suçlama iddiası devam ettiği sürece daha detaylı bir araştırma gerektiği 
ve masumiyetimin apaçık ortaya çıkacağına inancım doğrultusunda Hava Kuvvetleri 
Komutanlığımızın ve 15. Füze Üs Komutanlığının bilirkişi desteğinin alınmasını da talep 
etmekteyim. Önceki bilirkişi değerlendirmeleri ve kişisel değerlendirmem sonucu gerekli olması 
dolayısıyla Mahkemenizce yapılmasını talep ettiğim stratejik ve ekonomik bölgelerin hava 
savunmasının nasıl yapılacağına ait güncel bilirkişi inceleme raporları sonucunda arz ettiğim 
hususların doğruluğu kanıtlanabilecektir. Sayın Başkanım bilmeniz gerekir ki bulunduğum tüm 
görev yerlerinde aldığım takdir, teşekkür, birlik komutanlıkları, harekat, eğitim, idari, lojistik 
başarı, övünç belgelerimle dolu bir görev yaşantım olmuştur. Dolayısıyla teknik bilgilerini 
açıklamaya çalıştığım hava füze savunması alanında görev yaptığım süre içerisinde yeterli 
olduğumu kanıtlayabilecek bilgi sahibi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak arz ettiğim bu 
somut hususlar doğrultusunda tarafıma yöneltilen şüpheli, doğru olmayan tüm hususların 
iddianameden ivedilikle çıkarılmasını Mahkemenizden bir kez daha talep etmekteyim. 
Halihazırda içinde bulunduğum durum arsası, kullanılacak malzemesi, işçileri olmayan ve 
çizimleri ehil olmayan mühendislerce hazırlanmış, onaylanmamış, müsaadesi alınmamış, adı 
dahi konulmamış hayali bir inşaat filanının cuntasal faaliyetlerin içerisine konu ile ilgili bilgim ve 
ilgim olmadan inşaatta çalışacak işçi olarak adımın yazılması dolayısıyla burada bulunmam ve 
bu benzetmem iddianamedeki şüpheli sıfatımla eşdeğerdir. İlginç bulduğum husus ise şu anda 
bana bu kaçak inşaatın hiç bilmediğim hesapları veya neresinde yer aldığım konuları şüpheli 
sıfatıyla sorulmasıdır. Bu durumda kaçak yapılmaya çalışılan ancak anladığım kadarıyla asla 
gerçekleşememiş hayali bir inşaatın cezai müeyyidesinde konu ilgim, bilgim, alakam olmaması 
dolayısıyla ahlaken ve hukuken ben ne kadar suçluyum veya ne kadar şüpheliyim Sayın İddia 
Makamının belirttiği gibi cuntasal faaliyetin ben neresindeyim, neden benim hiç haberim yok? 
Bilemiyorum. Dolayısıyla Korcan Pulatsü Generalimin belirttiği gibi ben de yok olan,, olmayan bir 
şeyin yok olduğunu, olmadığını ispat etmek için aslı olmayan bu konunun savunmasında 
görüldüğü üzere tam olarak gerçekleştiremiyorum. Sanırım bu konuyu asıl savunması gereken 
sorumlularda bu düzmece planları hazırlayanların bizatihi kendileri olması gerekirdi ki maalesef 
onlar da burada yoklar. Şahsım adına hissettiğim ve değerlendirdiğim kadarıyla şuana kadar 
yapmış olduğum savunmaya yönelik konularda bundan 8–9 yıl öncesinin şahsıma ait olmayan 
hesabını mecburen verirken, Mahkemenin hiçbir yardımı olmadan asıl olan gerçeklere ulaşmaya 
çalışırken çok kıymetli olduğuna inandığım zamanım, zamanınız kaybolup gitmektedir. Bu 
hususun da Mahkemenizce de çok iyi algılanmasını arz ve talep ediyorum. Varsa suçsuz ve bu 
konuda günahsız kişilerin hayatını çalan sorumluların biran evvel ortaya konması şuan için tek 
temennimdir. İşin özü varsa kaçak inşaatı planlayanları, hazırlayanları veya böyle bir oluşum 
olmadan bunun üzerinde çıkar sağlayacak olanları bulmanızı, ben de Ceza Muhakemesi 
Kanunu gereği hakları bulunan bir sanığınız olarak Mahkemenizden talep etmekteyim. Sayın 
Başkan Mahkemenizce delillerin somutlaştırılması hususunun savunmam ile ilgili haklarımın 
korunması amacıyla en azından bu süreçten sonra mevcut masumiyet ve mağduriyetimin dava 
sonuna kadar korunabilmesi açısından çok büyük önem arz ettiğini değerlendirmekteyim. Kişisel 
olan bu duygu ve düşüncelerimin doğruluğunu veya yanlışlığını İddia Makamının açıklamak ve 
somut delillerle ispat etmek zorunda olduğunu değerlendiriyorum. Şuan itibariyle burada 
bulunmam dolayısıyla şahsıma ve yakınlarıma, halihazırda özel bir şirkette devam eden benim 
için çok önemli olduğuna inandığım iş hayatıma, maddi manevi zarara sebebiyet verenlerden 
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her türlü kişisel maddi manevi tazminatı vicdan ve aklım doğrultusunda Mahkemenizden ve 
devletinden başka güvencesi olmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak şiddetle ve 
olabildiğince çabuk talep ediyorum. Sayın Başkan sadece Harp Akademilerinde görev yaptığım 
süre içerisinde şerefle, gururla çalıştığım, kısa sürede tanıdığım ve bir büyüğüm olarak affına 
sığınarak şahsını takdire şayan bulduğum kanun, disiplin ve kurallara uyarlı çalışkanlığını her 
zaman korkmadan ve çekinmeden belirtebileceğim. Suçlu olduğuna asla ve asla inanmadığım, 
benim için örnek bir komutan insanı yönleri ve etik kurallara bağlılığı ile örnek bir vatandaş 
gerektiğinde gerçek bir ağabey olan ve iddianamede belirtilen süreçte tümgeneral rütbesinde 
olan Korgeneral Korcan Pulatsü’ye tarafımdan herhangi bir şekilde bir evrak veya doküman 
teslim edilmediğini veya gönderilmediğini, anılan toplantıya ve oluşama asla katılmadığımı, 
katılamayacağımı bir kez daha Yüce Mahkemenize ifade ederken bu konunun ispat edilme 
gerekliğini öncelikle Mahkemenize ve şahsıma karşı şu anda ve Mahkeme devamında çektiğim 
çekeceğim sıkıntılarımın ve üzüntülerimin sonu erdirilmesi açısından tekrar tekrar talep 
ediyorum. Bilinmesi gerekir ki tanımlanmış görevler doğrultusunda idari ve füze savunma 
konularıyla ilgili olarak 15. Füze Üs Komutanlığına defalarca evrak bilgi veya doküman 
gönderilmiştir. Gönderilmiş olan dökümanların listesini, muhteviyatını giriş çıkış tarih kayıtları 
olan varsa arşivlerde bulabileceğinizi de değerlendiriyorum. Israrla belirtirim ki 15. Füze Üs 
doküman kayıtlarından anlaşılabilecek şekli ile iddianamede bahse konu olan kapsamda 
iddianame konusu ile alakalı olduğunu bildiğim bileceğim en ufak bir bilgi, belge Korgeneral 
Korcan Pulatsü’ya veya herhangi bir kimseye asla verilmemiştir, gönderilmemiştir. Halihazırdaki 
düşüncelerim doğrultusunda varsa bu haliyle düzmece olduğu alenen belirgin olan bu belgelerin 
benim dışımda kişi veya kişilerce düzmece plana ek olarak konulmasının her zaman mümkün 
olduğunun değerlendirilmesini de talep etmekteyim. Varsa bu düzmece plan ekinin kimler 
tarafından hazırlandığının yanında eklere nasıl ithal edildiğinin araştırılması Mahkemeniz ve 
bilirkişi tarafından incelenmeye değer ayrı bir husus olarak takdir yetkinizdedir. Hava Kuvvetleri 
Komutanlığı tarafından iddianameye esas olan düzmece dökümanın bilirkişi tarafından 
incelenmesi yapılmış olup, tarafımdan gönderilmemiş olduğu bilgisayar hard disk, soft ware ve 
usuller, hatalar ve belgenin imzasız olması dolayısıyla mümkün olmadığı 25 Mayıs 2011 
tarihinde 2010/283 Esas nolu Mahkemenize iletildiğini bildiğim ara kararla resmi olarak şahsıma 
iletilmiştir. Şuana kadar bu konuda açıklanan tüm bilimsel hususlara rağmen anılan evrakın 
mevcudiyeti Mahkemenizce kabul görmekte ise değerlendirmesinin açıklanmasını da acilen 
talep etmekteyim. Yaşantım süresince kanunlara mutlak itaat ettim. Amirlerime, büyüklerime ve 
devlet makamlarına hiçbir talebim, isteğim olmaksızın karşılıksız sevgi ve saygı duydum, saygı 
duymaya devam etmekteyim. Liyakatimin dışında kültürel, sosyal ve bilimsel araştırmalarımın, 
aklımın, bilgimin, tecrübelerimin vicdani ve etik kurallarımın bana daima rehber olduğunu, 
vicdanı olan, vatanını milletini canından dahi çok seven bir insan olarak Allah’tan başka hiçbir 
şeyden korkmadığımı, dolayısı ile kanunsuz bir oluşuma hiç kimsenin beni dahil edemeyeceğini, 
etmediğini bir kez daha ifade ederken Mahkemenizin tüm mevcut belge, bilgi, deliller 
doğrultusunda şahsım ile ilgili konularda doğru karar vereceğine, ilahi adaletin mutlaka tecelli 
edeceğine inancım da sonsuzdur. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak hükümeti cebren 
devirmek ve engellemek, silahlı terör örgütüne üye olmak suçunun zımnen dahi olsa şüpheli 
sıfatının 53 yıllık yaşantım süresince ki 35 yılı Silahlı Kuvvetlerde geçmiştir. Almış olduğum ve 
alabileceğim haksız, hukuksuz en büyük işkence ve ceza olduğunu değerlendirmekteyim. 
Bundan daha büyük bir suçlama olabileceğini de kabul etmiyorum. Bu suçlamanın telafi 
edilemeyeceğine inandığım tarafı ise öncelikle üniversitede okuyan çocuklarıma ve eşime, 
anneme, kardeşlerime, öğrencilerime, sevdiklerime çok tabidir ki şahsıma bir daha tamiri 
mümkün olmayan derin yaralar açarak büyük zararlar verdiğidir. Sayın Başkan şuana kadar 
ifade etmeye çalıştığım tüm hususlar sanık olarak suçlanan bir insanın af dilemesi veya feryadı 
figanı olarak değil, masum bir insanın haykırışları olarak algılanmalıdır. Masumiyetim konusunda 
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bir kitap yazacak kadar duygu ve bilgi birikimine sahip olmama rağmen Yüce Mahkemenizi 
meşgul etmemek ve hak etmediğime sonuna kadar inandığım, inanacağım haksız, şüphe ve 
suçlamalara karşı hissi ve bencil davranmamak adına savunmamı burada tamamlarken 
darbelerin en çok Türk Halkına ve Silahlı Kuvvetlerine zarar verdiğinin bilinci ile demokrasiye 
güvenen, Anayasa ve yasalara da saygılı birisi olarak bir kez daha şahsıma ait suçlamaları 
reddediyorum. Sayın Başkan, ifadem alındıktan sonra duruşmada hazır bulunmaktan bağışık 
tutulmamı, yargılama sonucunda beraatime karar verilmesini arz ve talep ediyorum. Başta Türk 
sancağının şanını canından aziz bilip icabında vatan, Cumhuriyet ve vazife uğrunda seve seve 
hayatını feda eden aziz şehitlerimize, silah arkadaşlarıma, ailelerine ve Yüce Türk Milletine 
Mahkemeniz nezdinde saygılarımı arz ederim.” 

Mahkeme Başkanı: “Nüfus kaydınızı okuyorum. Erden Ülgen. Yusuf Ziya oğlu, Feriha’dan 
olma. Antakya 01/08/1958 doğumlu. Isparta ili Şarkikaraağaç ilçesi Aşağıkale nüfusuna kayıtlı. 
Size mi ait?” 

Sanık Erden Ülgen: “Doğrudur Sayın Başkanım.” 
Mahkeme Başkanı: “Sabıkanız yok.” 
Sanık Erden Ülgen: “Doğrudur.” 
Mahkeme Başkanı: “Klasör 11 dizi 56 ve devamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 

29/07/2011 tarihinde alınmış ifadeniz var. Bu ifadeyi kabul ediyor musunuz?” 
Sanık Erden Ülgen: “Kabul ediyorum Sayın Başkanım. Yalnız bir şart ile. O ifadede 

belirtmeme rağmen müteakip iddianamede de tekrar tekrar konular çarpıştırılarak, özellikle o 
toplantıda bulunmamama rağmen ilave ek suçlamalar getirilerek hakkımda tutuksuz sanık olarak 
bu şekilde bir şüpheli sıfatı gelmiştir. Bu konuyu tekrar değerlendirilmesini talep etmekteyim, arz 
ederim.” 

Mahkeme Başkanı: “Sorusu olan var mı sanığa? Peki, sorgunuz tamamlanmıştır. Avukat 
Bey sizin ne kadar sürecek tahmini ilave edeceğiniz hususlar?” 

Sanıklar Abdulkadir Eryılmaz, Erden Ülgen ve Binali Aydoğdu müdafii Av. Alparslan 
Tüzen:”Efendim şuana kadarki 3 kişi dinlenildi, ifadesi alındı.” 

Mahkeme Başkanı: “Şeyler burada mı, Murat Bektaşoğlu ve Özgür Ecevit Taşcı burada 
mı?” 

Sanıklar Abdulkadir Eryılmaz, Erden Ülgen ve Binali Aydoğdu müdafii Av. Alparslan 
Tüzen:”Özgür Ecevit Taşcı savunmasını hazırlamamış, onu başka bir gününe artık Pazartesi 
olursa eğer mümkünse.” 

Mahkeme Başkanı: “Pazartesi tamam. Murat Bektaşoğlu burada mı? O da yok görüldüğü 
kadarı ile var mı? Göremiyorum. Yok. Peki sanıklar Abdulkadir Eryılmaz, Binali Aydoğdu ve 
Erden Ülgen müdafiinden savunmalara ilave edeceği bir husus olup olmadığı soruldu. Buyurun.” 

Sanıklar Abdulkadir Eryılmaz, Erden Ülgen ve Binali Aydoğdu müdafii Av. Alparslan 
Tüzen: ”İfadelerine çok samimi bularak ve çok içtenlikle ve ifadelerine katılıyorum. Bu noktada 
İddia Makamının suç isnadı olarak yaptığı değerlendirmelere katılmıyoruz. Çünkü hepimizin, 
hukukçuların, hepimizin malumu olduğu üzere yasak ağacın meyveleri hükmünde yani hukuka 
açıkça aykırı olan deliller ile bir kimse suçlanamaz. Bu noktada kasıt, ihmal, teşebbüs olarak 
yapılan değerlendirmelere katılmıyoruz. İddia Makamının bu noktada teşebbüs noktasındaki 
değerlendirmeleri de çok daha fazla dikkat ve özen gösterilerek yapılmalıydı. Yüce Mahkemenin 
bu noktada bunları değerlendirirken daha dikkatli bir şekilde adil bir sonuç ile netilendireceğine 
inancım tamdır. Şimdi maddi vakalar ile desteklenmeyen bu dijital verilerin delil olarak 
kullanılması da şüpheli bir durum olarak değerlendirilmeli ve Ceza Hukukun genel 
prensiplerinden sanık şüpheden yararlanır ilkesinin uygulanması ve Sayın Mahkemenin ceza 
ihdas etmeme yoluna gidilmesi noktası değerlendirilmelidir. Dijital ortamda imzaya açılan, afaki 
olarak değerlendirilen bu belge diye ileri sürülen müvekkillerime ait olan sözler ve diğer sanık 
müdafilerinin de bu noktadaki beyanlarına katılıyoruz. Bu noktada zaten şuana kadar dinlenen 3 
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müvekkilim çok güzel bir, samimi bir şekilde detaylandırarak ve içtenlikle savunmalarını 
yapmıştır, onlara katılıyoruz ve sonunda da müvekkillerim hakkında beraat hükmünü verilmesini 
Sayın Mahkemeden talep ediyoruz efendim.” 

Mahkeme Başkanı: “Peki, Cahit Serdar Gökgöz müdafii buradaydı. Bakın 5 dakikamız 
var. Yani zorlama anlamında değil yetişecek ise alalım.” 

Mikrofona konuşulmadığı için anlaşılamadı. 
Mahkeme Başkanı: “Peki, Cahit Serdar Gökgöz. Buyurun hızlı hareket edelim. Buyurun 

başlayabilirsiniz. Siz iddianamenin okunmasında, kimlik tespitinde vardınız?” 
Sanık Cahit Serdar Gökgöz: “Vardım.” 
Mahkeme Başkanı: “Hakların hatırlatılmasında vardınız.” 
Sanık Cahit Serdar Gökgöz: “Vardım efendim.” 
Mahkeme Başkanı: “Peki, buyurun.” 
Sanık Cahit Serdar Gökgöz: “Sayın Başkan, Sayın Heyet, Sayın İddia Makamı. Ben Cahit 

Serdar Gökgöz. İddianamenin 208 ve 209. sayfalarındaki 54-61 sıra nolu şüpheliler ile ilgili 
iddiaların bulunduğu bölümde 2010/185 Sayılı soruşturma delili 11 nolu CD ve 2011/322 Sayılı 
soruşturma delili 5 nolu hard diskte bulunan EK-D öncelikli ve özellikli görevlendirme listesinde 
adımın yer alması, bu kapsamda Ege’deki ada ve adacıklara yönelik faaliyetler için hazırlanan 
bilgi notu ekinde Cemal alt çalışma grubunda görevlendirildiğim, yine bu çerçevede yürütülen 
çalışmalara ilişkin birisi 13 Aralık 2002 tarihinde, diğeri 2 Ocak 2003 tarihinde yapıldığı belirtilen 
toplantı tutanakları imza bloğu kısmında imzam olmaksızın ad, soyad, rütbemin bulunduğu 
belirtilmekte ve dava konusu isnatlara, isnatlar ile itham edilmekteyim. Ben 1999 yılından 2003 
yılı Ağustos ayına kadar Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanlığında denizaltı gemileri 
işlem subayı olarak görev yapmaktaydım. Belirtilen dönemde ve sonrasında öncelikli ve özellikli 
görevlendirme listesini hiç görmedim. Tarafıma bunun ile ilgili olarak yazılı ve sözlü olarak 
herhangi bir tebligat yapılmamıştır. Adımın böyle bir belgede yer alması konusunda hiçbir bilgim 
de yoktur. EGAYDAAK’lara ilişkin bilgi notu ekindeki Cemal alt çalışma grubunda hiçbir şekilde 
yer almadım. Böyle bir çalışma grubundan hiç haberim olmadı. Keza bu kapsamda 1-13 Aralık 
2002 tarihinde diğeri 2 Ocak 2003 tarihinde yapıldığı belirtilen toplantılara katılmadım. Bu 
toplantıların yapıldığına dair bir duyumum da olmamıştır. Söz konusu toplantılara katıldığı iddia 
edilen kişiler ile iddialar doğrultusunda herhangi bir görüşmem de olmamıştır. Bu davada konu 
edilen tüm kişi ve maddi olaylara ilişkin bilgim, ilgim ve değerlendirmem bulunmamaktadır. 
Ancak Yüce Mahkemenin adil yargılaması neticesinde maddi gerçekliğe ulaşılacağına olan 
inancım tamdır. Ayrıca iddianamenin esas dayanağını teşkil eden 05-07 Mart 2003 tarihlerinde 
1. Ordu Komutanlığında yapıldığı ifade edilen plan seminerine katılmadım. Haberim de 
olmamıştır. Meslek hayatım boyunca kendi işimi, görev tanımım içerisinde yaptım. İşim dışında 
kanun dışı herhangi bir faaliyetim olmamıştır. Netice olarak isnat olunan suçlamaları kabul 
etmiyorum ve tümü ile reddediyorum. Yüce Heyetinizden yargılama neticesinde beraatime karar 
verilmesini saygılarım ile arz ve talep ederim. İfadem sona ermiştir.” 

Mahkeme Başkanı: “Nüfus kaydınızı okuyorum. Cahit Serdar Gökgöz. Mustafa oğlu, 
Suna’dan olma. Ankara 31/07/1961 doğumlu. Denizli ili Acıpayam ilçesi Aşağı nüfusuna kayıtlı, 
size mi ait bu kayıt?” 

Sanık Cahit Serdar Gökgöz: “Evet efendim.” 
Mahkeme Başkanı: “Sabıkanız yok.” 
Sanık Cahit Serdar Gökgöz: “Yoktur.” 
Mahkeme Başkanı: “Klasör 60 dizi 34 ve devamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 

13/10/2011 tarihinde alınan ifadeniz var. Bu ifadeyi kabul ediyor musunuz?” 
Sanık Cahit Serdar Gökgöz: “Hiçbir baskı ve tesir altında kalmadım. İfademi kabul 

ediyorum.” 
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Mahkeme Başkanı: “Peki, sanık müdafiinden savunmaya ilave edeceği bir husus olup 
olmadığı soruldu.” 

Sanık Cahit Serdar Gökgöz müdafii Av. Serhat Zenginpedük: “Sayın Başkan, Sayın 
Heyet müvekkilim Cahit Gökgöz hakkında Ege ada ve adacıklarında yapılacak olan eylem 
planları ile ilgili oluşturulan alt gruplardan Cemal alt çalışma grubunda görevlendirildiği ve 
toplantılar düzenlediği, düzenlenen toplantılara katıldığı iddiasıyla ve öncelikli ve özellikli 
görevlendirilen personel listesinde adının geçtiği iddiası ile huzurdaki davada sanık olarak yer 
almaktadır. Öncelikle müvekkilimin şu andaki sunduğu ifadesine tümü ile katılıyorum, herhangi 
bir diyeceğim yoktur. Öncelikle iddia edilen 13 Aralık ve 2 Ocak tarihli toplantılar için daha önce 
söylenen, söylendiği gibi bahsedilen ana plan olarak iddia edilen suga planından daha önce 
yapılmış olmasına ilişkin çelişkileri sadece vurgulamak ile yetiniyoruz. Buradaki önemli çelişkiyi 
vurguluyoruz. Nitekim müvekkilim de izah ettiği gibi sözü edilen toplantılara hiç katılmamış, 
böyle bir toplantılardan haberdar dahi olmamış, herhangi bir bilgi sahibi de değildir. Ayrıca bu 
toplantıların da fiilen yapılmasının mümkün olamayacağına ilişkin daha önceki dosyada mevcut 
delil ve savunmalara da tekrar Mahkemenizin dikkatini çekmek istiyoruz. Müvekkilim bahsettiği 
gibi tüm meslek hayatı boyunca herhangi bir hukuka aykırı yapılanma ya da girişim içerisinde 
olmamış. Sadece mesleki olarak görevi tanımı içerisinde davranmıştır. Adının geçtiği öncelikli ve 
özellikli görevlendirme listesinde de adının neden ve hangi gerekçe ile yazılı olduğunu 
bilinmemektedir, herkesin olduğu gibi. Adının kimler veya kimler tarafından ve ne şekilde bu 
listede yazılı olduğu tarafımızdan da bilinmemektedir. Ve ayrıca söz konusu böyle bir listenin 
bildiğine, böyle bir görevlendirmeyi bildiğine, kabul ettiğine, yazılı veya sözlü olarak muttali 
olduğuna dair herhangi bir belge somut ve maddi bir delil de dosyada bulunmamaktadır. 
Müvekkilim söz konusu iddiaları ve görevlendirmeleri doğrulayacak şekilde herhangi bir fiili, 
iddianamede herhangi bir somut bir davranışından bahsedilmediği gibi ihmali ya da icrai bir fiili 
de söz konusu edilmemektedir. Ceza Yasasının temel prensibi olarak cezaların şahsiliği ilkesi 
gereği suçun maddi ve manevi unsurunu teşkil edecek herhangi bir dosyada somut ve maddi bir 
delil bulunmamaktadır. Bu nedenlerle müvekkilimin beraatini ancak halen görevde olması, 
Ankara’da ikamet etmesi, sorgusunun tamamlanması ve delillerin toplanmış olması nedeni ile de 
yargılama süresince, yargılamadan bağışık tutulmasını, neticeten de beraatine karar verilmesini 
arz ve talep ediyoruz. Saygılarımla.” 

Mahkeme Başkanı: “Peki, yazılı savunmanızı da vermiştiniz. Sanığa sorusu olan var mı? 
Yok. Sorgunuz tamamlanmıştır. Bugün itibari ile saat 17:00’ı geçtiğinden ayrıca kış şartları da 
dikkate alınarak duruşmayı tamamlıyoruz. Yargılamaya 06/02/2012 günü saat 09:30 itibari ile 
devam edilecektir.”03/02/2012 
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