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10.AĞIR CEZA MAHKEMESİNİN 2010/283 ESAS NUMARALI DOSYASINA 

AİT ÖN SAVUNMAMDIR. (Süleyman Namık Kurşuncu) 

Adım Süleyman Namık Kurşuncu’dur. 8 Temmuz 2011 tarihinde tutuklanana 

kadar TSK’da Yarbay Rütbesi ile harbe hazır F-16 pilotu olarak görev yapmaktaydım. 

Bu dijital veriler ile her hangi bir alakam yoktur bütün suçlamaları ret ediyorum. Hiçbir 

belgede elektronik ya da ıslak imzam yoktur. 2003-2004 yıllarında Hava Harp 

Akademisinde öğrenciydim. Şubat 2003 tarihinde 1,5 yıllık yüzbaşıyım ve İstanbul‘da 

ki altıncı ayımdayım. Dava kapsamında Suçlanan en genç ve düşük rütbedeki havacı 

subay benim. Gölcük’te bulunan Donanma K.lığına hayatım boyunca hiç gitmedim. 1 

nci Ordu K.lığında 2003 yılında icra edilen seminere katılmadım. Harp Akademileri 

öğrenimim boyunca (2002–2004) şahsıma tahsisli bir bilgisayar ve kullanıcı adı 

yoktur. Mahkemenizin talebi doğrultusunda 20 nolu ara karar ile talep edilen ve sizin 

imzanız ile 31 Mayıs 2011 tarihinde mahkemenize ulaşan hava kuvvetleri bilirkişi 

raporu ve İddianamede de yer alan Donanma K.lığı bilirkişi Raporu oldukça 

önemlidir. CMK nın 250 nci maddesi ile yetkilenerek bizleri yargılayan mahkemenizin 

yine ceza kanunlarında da yer verilen ve önemi vurgulanan bilirkişi raporlarını ve 

içeriğini göz ardı edeceğini tahmin etmiyorum. Söz konusu Raporlar mahkemenize 

sunulmuştur. 

Savunmamı aşağıdaki başlıklar altında sunacağım. 

• Kimlik Tespiti ile ilgili hususlar 

• İddianamedeki suçlamaların savunulması 

– Mantık 

– Suç Yerinde Olmamak (Alibi) 

– Dijital verilerin Sahteliği 

• Sonuç 

 

Tutuklu şahıs benim. Ancak Benim adım Namık Kurşuncu değil şüpheli kim? 

Bu isim ile ilişkilendirilmeyi kabul etmiyorum. Kimlik fotokopim Ek-C de sunulmuştur. 

Benim adım Süleyman Namık Kurşuncu’dur. Bunu ilk ifademde de belirttim. Adımın 

dahi bulunmadığı sözde plan yüzünden tutuklandım. Namık Kurşuncu adına 2003 
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yılında bir bankaya yüklü miktar para gelse inanın kimlik uyuşmazlığından parayı 

çektirmezler, siz beni tutukladınız. 

 

Ben sahte veriyi hazırlamaktan, yani yazmaktan tutuklandım. Bir insanın kendi 

adını yanlış yazması olasılığı nedir size soruyorum? Eğer tutuklu yargılanmasam 

savunmam sadece bu kadar olacaktı. Ancak tutuklandığım için meşru müdafaa 

olarak savunmama devam ediyorum. Bunda sonraki savunmam bu kapsamda 

değerlendirilmelidir.  
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Şimdi İddianamedeki suçlamaların mantık ve hayatın doğal akışına aykırılığını 

belirteceğim. Ek-I Lahika 4, 11 nolu cd kapsamında ele geçen ve asla bilgim 

dahilinde olmayan bir isim listesidir. Listede bulunma suçlaması ile karşı karşıyayım. 

Bu listenin sahteliği ve gelişi güzel hazırlanmış olduğu bellidir. 

 

Liste dikkatlice incelenirse söz konusu yerde benden çok daha kıdemli ve 

emrinde yüzlerce personel olan bir albay var iken benim planlama yapmam 

imkânsızdır. Listede kıdeme uygun olarak yazılmıştır. O personel benim üst 

sıramdadır. Ayrıca sıra 73 deki personel benimle aynı yerde görevli iken ayrıca sıra 

130 da kamu malları mutemedi olarak görevlendirilmiştir. Yine aynı listede sıra 8 de 

belirtilen personel Hava İrtibat subayı olarak görevlendirilmiştir. Bu personel kendisi o 

tarihte harbe hazır F-16 pilotudur. Şu anda emekli olmuştur. Sıra 119 da Defin işleri 

ile de görevlendirilmiştir.  

Bu listedeki, çift görevlendirilmeler ve imkânsız görevler ile insanları suçlamak 

ne derece mantıklıdır bunu mahkemenin takdirine bırakıyorum. 
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1 Adet F-16 yaklaşık 25 Milyon dolardır. Ancak resimdeki en pahalı öğe uçak 

değil insandır; pilottur. 

 

F-16 Pilotuna stadyumda görev vermek ile, Beşiktaş futbolcusu Quaresma 

(Q7)’yı futbolcu olarak değil!! Kulübün çim hokeyi takımında masör olarak kullanmak 

eş değer mantıksızlıktadır. Hukukta kibar olarak hayatın doğal akışına aykırı 

denilmektedir. 
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İddianame sayfa 155 Suç yapılanması kapsamındaki görevlendirmelerin temel 

dayanağını Ergun Saygun'un seminerdeki konuşmaları oluşturmaktadır.  

Bu konuşmada ;“..... Komutanım bu noktadan hareketle de ve bugün bölgemizde 

İstanbul bölgesinde Piyade Okulu gibi Deniz Harp Okulu, Deniz Lisesi, Hava Harp 

Okulu vesaire gibi böyle bir durumda fiilen görev yapmayacak ama ellerinde 

fevkalade değerli yetenekli personeli olan kurum ve kuruluşlarımız mevcuttur. 

Bunlardan sefer görevi olmayanların mesela pilotların muhtemelen vardır gidip bir 

takım birlikleri takviye edecektir. Akademi Karargâhı hakeza o şekildedir. Bunların 

böyle görevi olmayanların şimdiden belirlenerek sıkıyönetim karargâhlarında 

görevlendirilmeleri....”  

Bu ifadede muhtemelen vardır diyerek pilotların sefer görevi olduğu 

vurgulanmakta sefer görevi olmayan personelin sıkıyönetim karargâhların 

kullanılabileceği söylenmektedir.  

Yani İddianamede de pilotlara görev verilmeyeceği yer almasına rağmen 

tutuklanmamı ve yargılanmamı anlamıyorum. Savcılık dahi Suç yapılanması 

kapsamındaki görevlendirmeleri bu mantığa dayamıştır. 
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Havadan Kontrol sahte Balyoz/Oraj Planlarının ana metinlerinin neresinde 

yazıyor? Harekât tasarılarında yok, Seminerde lafı geçiyor mu? Seminerdeki 

Fenerbahçe Stadyumu ve Kadıköy ile ilgili olan, ancak havadan kontrol ile alakası 

olmayan bütün hususlar iddianameye konulmuştur. Ben burada iddia edilen belgeyi 

hazırlamadım. Tüm suçlamaları şiddetle ret ediyorum. 

 

İçeriğe gelirsek. İlk görüşte saçma gelen bu husus yüzünden tutuklandım ve 

mesleğim, ailem ciddi zararlar gördü. Savcılık soruşturmada nasıl bu iş olacak diye 
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sormadı soramadı. Tutuklayan yargıç sormadı soramadı. Ben soruyorum şimdi ilk 

duyan herkesin güldüğü bu iş nasıl olacak. Bir toplama yerinin havadan kontrol ve 

emniyeti nasıl ve neden alınır? Siz hiç saatte 650 km hız ile uçan bir uçaktan yerdeki 

insanların teşhis ve kontrolünün sağlana bileceğini düşünüyor musunuz?  Bakın 

bilirkişi ne diyor havacılıkta benzeri ve örneği yok. 

 

Şimdi söz konusu stat zaten nerede ise üstü kapalı bir tesistir. Sadece yeşil 

alanın üstü açıktır.  F–16 Standart Harekât usullerine göre Alçak irtifa en az 350 knot 

yani 650 km/h hız ile uçar Emniyet irtifası AGL+2000 feet yaklaşık 650 metredir. F–

16 ile stat üstünde göreceğiniz görüntü budur. Bu irtifadan ve sürati hesaba katmaz 

isek bile herhangi bir insan ya da nesneyi teşhis etmenin imkânı var mıdır? 
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Peki, Gece, Kötü hava şartları, Bulut olduğu zaman ne olacak? Kısacası eski 

bir Türk atasözünün dediği gibi Bir deli kuyuya taş atar kırk akıllı çıkaramaz. Böyle bir 

sebebden hapis yattığıma inanamıyorum. Size soruyorum bu veriyi ciddiye alıp tespit 

tutanağına yazan ve iddianameye koyanların uçuş tecrübeleri ve hava harekât görev 

tiplerine olan uzmanlıkları nedir ki iki satır sahte yazıyı ayrıntılı planlama olarak 

yorumlamışlardır. Bu ifadeleri yorumlayan polisler bilgi ve tecrübelerinin çok ötesinde 

yorumlar yaparak bu sahte veriyi seminer ile ilişkilendirmişlerdir. Polis tespit 

tutanağını yazan polis memurlarının ve iddanemeyi hazırlayan savcının uçuş saati ve 

hava harekâtına ilişkin bilgi seviyesinin sorulmasını talep ediyorum. 

 

 

Şimdi suç yerinde olmamak (Alibi) konusuna bakar isek. Basit olarak: Bu 

davaya özel, Üst verilerdeki zamanda yine üst verilerde gösterilen bilgisayar ile farklı 

mevkilerde bulunmak, ya da bilgisayarın olmadığı yerde bulunmak olarak tanımlar 

isek hata yapmış olmayız. 

Şimdi gerçek dijital veri nedir diye sorar isek, Kredi Kartı harcamaları ve 

Bankamatiklerden yapılan para çekmek ve diğer işlemler doğruluğu tartışılamayacak 

dijital verilerdir. 2003 yılında kredi kartı şifre sistemi yoktur. Kimlik göstermek ve 

sonrası imza atmak sureti ile alışverişler yapılmaktadır.  
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Soru: Sahte veri nerede hazırlanabilir? O tarihte bana ait olamayan 

NKURSUNCU kullanıcı adı ile giriş yapabileceğim bir bilgisayarda bunlar: 

• İşyeri 

• Ev 

• Taşınabilir bilgisayar? Olabilir. 

Savunmamda kullanacağım kredi kartı bilgilerim, Yıl 2003, İsim tekrar ediyorum isim 

Süleyman Namık Kurşuncu ve İşlem tarihinin hangi sütun olduğuna dikkatinizi 

çekiyorum.  

Bankadan alınmış onaylı bilgiler mahkemenize Ek-D de sunuyorum. İnsan 

bankada hesap açar iken formdaki gerekli bilgileri kendisi doldurur bu belge aynı 

zamanda o tarihte kendi adımı doğru yazabildiğimin de kanıtıdır. 

 

Taşınabilir bilgisayarımı aldığım tarih 12 Mart 2003 dür. Şahsıma yapılan 

suçlamalardan tam bir ay sonradır. Yani söz konusu tarihlerde taşınabilir bilgisayarım 

yoktur. 
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Şimdi Oluşturulma 3 Şubat 2003 10.22 AM ve Son kayıt 13 Şubat 2003 12.38 

PM tarihleri ile aşağıda gösterilen tek kayıt satırlarına dikkat etmenizi istiyorum.  

Mahkemenize sunulan Polis Tespit Tutanağındaki İncelemeden alınmış polis 

verileridir. Tekrar ediyorum polis verileridir. 

 

 

Öncelikle 3 Şubat 2003 saat 12.09 da ben Bursa'dayım. Çamlıca taksi 

durağından 12.09 da Bankamatikten kartım ile para çekmişim. Bir buçuk saat içinde 

İstanbul-Bursa arası gidilebilir mi? Bankadan alınmış onaylı hesap ekstresini 

mahkemenize Ek-E de sunuyorum. 
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Hesap ekstresini daha yakından incelersek isim Süleyman Namık Kurşuncu.  

Tarih aralığı 1 Şubat -1 Mart 2003 çekilen para miktarı ve saat açıkça görülmektedir. 

Benim iddia edilen tarihte belge oluşturmamın ve hazırlamamın imkânı yoktur. 
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İşin asıl ilginç kısmı son kayıt tarihidir. Son kayıt tarihi Kurban bayramının 3 

üncü günüdür. Ben ailemin evinde İzmir’deyim. O tarihte taşınabilir bilgisayarımın 

olmadığını tekrar hatırlatmak isterim. Sahte NKURSUNCU kullanıcı adı ile nereden 

ve nasıl bilgisayarda bir son kayıt yapabilirim. Somut delillerim nelerdir? 

• Kredi Kartı bilgileri 

• İzmir’de o tarihte çekilmiş resimler, 

• 2003 Temyiz Takvimi 

• Gerçek şahitler, 

 

Bakın ilk tutuklandığım andaki ifadelerim ile şuan ki ifadelerim hep tutarlıdır. 

Dikkatinizi çekmek isterim. 
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12 Şubat oğlumun doğum günü pastası,13 Şubat İzmir'deyim, Hatta 14-15 

Şubat 2003 halen daha İzmir’deyim. 
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Polis tespit tutanağına göre sahte veri tek bilgisayarda yazılmış, İlk ve son 

kayıt tarihlerinde iki farklı yerde, ev ve işyerimden yüzlerce km. uzaklıktayım. Nerede 

olduğumu dakika hassasiyetinde heyetinize ispatladım. 

Söz konusu tarihlerde dizüstü, taşınabilir bilgisayarım yok. 

Bu sebeple; Hem Bursa’da; hem de İzmir’de aynı bilgisayara Kullanıcı Dosya 

Yollarındaki Sahte NKURSUNCU kullanıcı adı ile temas etmem mümkün değildir. 

İnsan Bilgisayara değmeden, temas etmeden iddia edilen sahte verileri 

hazırlaya bilir mi? Özetle; Benim söz konusu veriyi hazırlamam olanaksızdır.  

 

Şimdi dijital verilerin sahteliğine ilişkin konuşmak istiyorum. Bu belgenin üst 

verileri incelendiğinde 3 Şubat tarihinde yaratıldığı ve 13 Şubat 2003 tarihinde son 

olarak kaydedildiği ve 18 kez üstünde değişiklik yapıldığı görülüyor. Ancak bu 

belgenin yazıldığı programda Word 9.0 kayıtların son on tanesinin saklanma 

özelliğinden komplocular habersiz. Polis tespit tutanağındaki teknik incelemede de 

kullanıcı dosya yolları tek olarak görülüyor. Bilirkişi bu hususu fark ediyor ve 

mahkemenize bildiriyor. 
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İddianame sayfa 151 de savcı bey de bu hususa deyinerek son on kayıt 

satırının önemini vurgulamıştır. Sahte olamayacağı tezini incelemelerde son on kayıt 

satırına ulaşılmasına atıfta bulunarak yapmıştır. 

 

 

Buradaki, Sahteliğin barizliği tek kayıt satırından anlaşılmaktadır. Ayın üçünde 

açılmış kapatılmış ve on üçünde tekrar açılmış kapatılmış bir belgede bile en az iki 

satır olmalıdır. 18 değişikliği olan bu belgede ise en az on kayıt satırı olmalıdır. 
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Üst verileri ile oynandığı kesin olan, Bu hususun bilirkişi raporlarında defalarca 

vurgulandığı bu veri yüzünden tutuklu bulunmam nasıl açıklana bilir. Belgenin 

sahteliğini tespit bilirkişilerin, tutukluluğun devamına karar ise heyetinizin 

takdirindedir. Tek kayıt satırı olan veriye savcılık dahi sahip çıkamamaktadır. 

 

Sonuç üst verilerin tamamı ile oynanmıştır. Tek kayıt satırı bunun kesin 

delilidir. Böyle bir verinin yazan son kaydeden ilk ve son oluşturma tarihlerine 

güvenilemez. Bu verinin suç yaratmak için oluşturulduğu açıktır. 
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Sonuç; Adımın dahi bulunmadığı, Polis Tespit Tutanağı ve incelemesinde dahi 

tek kayıt satırı bulunan,  sahteliği Donanma K.lığı  Bilirkişi ve Hv.K.K.lığı Raporları ile 

kanıtlanmış dijital veriler ile suçlanmaktayım. 

Bu sahteliği bilirkişi raporları ile sabit, Havacılık literatüründe benzeri olmayan 

mantık dışı bir iftiradır. Oluşturulma tarihi 3 Şubat 2003 Bursa’da Bilgisayar ile 

irtibatımın olmadığını, Son kayıt 13 Şubat 2003 tarihinde Bilgisayar ile irtibatımın 

olmadığı, resmi dini tatilde İzmir'de olduğumu kanıtladığım halde tutukluyum. 

Yansıda Gölcük’te ele geçtiği iddia edilen, 5 nolu diskteki Birleştir Dosyasının 

içeriği gözükmektedir. Bu dosyada gözüken manipülatif verileriler ile ilişkilendirilmeye 

çalışılan ve o  dönemde Hv.K.K.lığı mensubu olan personelin tamamı bu dava 

kapsamında tutuklu yada tutuksuz yargılanmaktadır.  

Ben o dönem Hava Harp Akademisi Öğrencisi olan 9 subayın hazırladığı iddia 

edilen verileri kare ve elips içine aldım. Benim gibi Hava Harp Akademisi Öğrencisi 

olan dokuz kişiden altısı doğru ve medeni bir uygulama ile tutuksuz yargılanmaktadır. 

Ek delil klasörleri dâhil hepsini inceledim, kendi durumum ile hiçbir fark 

göremedim. İddianamede hepimiz için sahte ve tamamı ortada olmayan mantık dışı 

bir planın çok küçük bir kısmını hazırladığı kanaati oluşmuştur.Peki, neden ben? Aynı 

dosya altında bulunan sahte veriler yüzünden tutuklu yargılanan üç subaydan 

biriyim?  

Ayrıca şu davadaki en mantık dışı ve komik suçlamalardan biri ile karşı 

karşıyayım. Havadan Kontrol !!! Uçan Gardiyanlık !!! 
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Yıllarca hayatını hiçe sayarak Bosna, Kosova ve İç Güvenlik Harekâtlarında 

uçmuş bir savaş uçağı pilotu olan ben, Niye? Uzmanlık alanımın çok dışındaki, hiçbir 

somut delile dayanmayan bu suçlama ile tutukluyum? 

Lütfen bana cevap veriniz. Mantık sınırlarını zorlayan bir iddiaya istinaden 

özgürlüğümün elimden alınması hangi hak, hukuk, vicdan ve adalet duygusu ile 

örtüşmektedir? Anayasadaki eşitlik ilkesi niçin bana uygulanmıyor?  

 

Suçsuz olduğumu tekrarlıyorum. Söz konusu stadyumun havadan görünüşüne 

son bir kez bakınız. Bu işin saçmalığını sizlere günlerce anlatabilirim. Ben herkesin 

istediği evrensel hukuk kurallarının yanında, azıcık evrensel akıl ve mantık da talep 

ediyorum. Bu suçlama akıl ve mantık dışıdır. Savunmamın kabul edilerek, bugüne 

kadarki tutukluluk halimin de dikkate alınmasını, Bihakkın tahliye edilmeme ve 

nihayetinde beraatıma karar verilmesini talep ederim. 

Ek-A Onaylı Kredi Kartı Hesap Özeti 

Ek-B Onaylı Hesap Özeti 

 


