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UMUT ORAN 

02.4.2012 
 
 

1. BAŞLANGIÇ 

 

Değerli Arkadaşlar, 

 

CHP Özel yetkili mahkemelerde süren davaları takip etmektedir. Ergenekon, 

ODA TV, Balyoz ve Şike davaları için Genel Başkanımız belli arkadaşlarımızı 

görevlendirmiş durumdadır.  

 

Bizler de bu davaları takip ediyoruz. Bugün Balyoz davasındaki bulguları 

paylaşmak üzere toplandık. Bu süreci Sayın Nur Serter ve Ali Özgündüz ile 

birlikte takip ediyoruz. Değerlendirmemizi birlikte yapacağız. Biz olaya insan 

hakları ve hukukun üstünlüğü çerçevesinde bakıyoruz. Bu dava da bazı 

aksaklıkların ve insan hakları ihlalleri olduğunu görüyoruz. 

 

2. BALYOZ DAVASI NEDİR 

 

Öncelikle biraz hafızamızı tazeleyelim. Balyoz davası nedir? 

 

Birinci Balyoz iddianamesinin temeli, bir gazeteciye gönderilen bir bavuldan 

çıkan CD’lerdir. 

 

Bu bavulda toplam 19 CD var. Bu 19 CD’nin 16 tanesi suçla ilgisi olmayan 

CD’ler. Geriye 3 CD kalıyor. Bu 3 CD’den biri meşhur 11 Nolu CD. Bu CD Balyoz 

davasına konu olan tüm belgelere sahip. 

 

Bu CD bir kerede oluşturulmuş ve daha sonra herhangi bir ekleme çıkarma 

yapılmamıştır.  Burası çok önemli. Bu CD bir kerede oluşturulmuş ve üzerinde 

bir değişiklik yapılmamıştır. 

 

Malum gazeteci, 30 Ocak 2010 tarihinde bu CD’leri Beşiktaş’taki İstanbul 

Adliyesine teslim etti. 

 

Daha sonra savcılık tarafından bir soruşturma başlatıldı. 

 

Başlayan soruşturma çerçevesinde, ikinci ve üçüncü Balyoz davaları olarak 

bilinen davalara esas olan bulgular ele geçirildi.  

 

6 Aralık 2010 tarihinde Gölcükte 5 nolu harddisk bulunmuştur. Bu harddiskte 

hem 11 nolu CD’nin içindeki bazı belgeler hem de yeni belgeler bulunmaktadır. 

 

Yine Eskişehir’de bir eve yapılan bir baskın sonucunda taşınabilir bir bellek 

bulunmuştur.  
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Bütün bu dijital veriler sebebiyle 250’si tutuklu 365 kişi yargılanmaktadır. 

 

29 Mart 2012 tarihli duruşmada savcılık 

 

“Türkiye cumhuriyetini cebren ıskat ve vazife görmekten men etmeye teşebbüs 

suçuyla” sanıklar hakkında 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemektedir. 

 

Mahkeme savunmanın tanık dinleme ve yeniden bilirkişi raporu alınması 

yönündeki tüm taleplerini reddetmiştir. Duruşma da 5 Nisan 2012 tarihine son 

kez ertelendi. 

 

3. SAVCI NE İDDİA ETMEKTEDİR 

 

Peki değerli arkadaşlar, savcılık ne iddia ediyor? 

 

920 sayfalık mütaalasına göre, savcılık 

 

 Eylemin eksik teşebbüs aşamasında kaldığını, 

 

 Suçun birinci ordu içerisindeki seçilmiş kişiler tarafından işlendiğini, 

 

 AKP’nin 2002 yılında iktidara gelmesinin dönemin birinci komutanını 

rahatsız ettiğini, mevcut hükümeti yıkmak için çalışmalara başladığını, bu 

amaçla bir plan yaptığını, 

 

 Bazı kurum çalışanlarının hukuka aykırı bir biçimde fişlendiğini, 

 

 Balyoz darbe planının 1980 darbesi gibi planlandığını, 

 

 Bu planın Anayasal düzeni bozmaya yöneldiğini, 

 

ve 

 

 Planın hazırlanması ile icraya geçildiğini, 

 

İddia etmektedir.  

 

4. SAVUNMA NE DEMEKTEDİR? 

 

Değerli Arkadaşlar, savunma kutsal bir haktır.  

 

Bizim hukukumuzda hem iddia var, hem de savunma makamı var.  
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Mahkeme hem iddia hem de savunma makamını dinler, özgür iradesiyle 

gereken kararı verir. 

 

Peki bu davada savunma ne diyor? Savunma diyor ki: 

 

2003 yılında yaratılmış herhangi bir CD’de, bu tarihten sonrasına ait bir veri 

bulunamaz. 

 

Yani savunma diyor ki, 2003 yılında yaratılan bir CD’de, 2005 yılına ait, 2007 

yılına ait, 2009 yılına ait herhangi bir olay bulunamaz.  

 

Bakın nasıl? Bugün 2012 yılındayız. 2014 yılında kurulacak bir hastanenin adını 

hanginiz yazabilir?  

 

Savunma bu şekilde bir mantık hatasına sahip 1500’e yakın delil buldu.  

 

Savunmaya göre balyoz davasına temel olan bütün deliller sahte. Bu belgelerde 

çok büyük bir mantık hatası bulunmakta. Dolayısıyla savunma tamamen 

masum olduğunu ifade ediyor. 

 

5. DAVADAKİ ÖNEMLİ ÇELİŞKİLER 

 

Değerli Arkadaşlar, 

 

1500’e yakın çelişki, yanlış veya mantık hatasından bahsediyoruz.  

 

Ben bunlardan önemli gördüğümüz birkaç tanesini size sunmak istiyorum. 

 

Bunu yapmadan önce bir noktanın altını tekrar çiziyorum. Davanın temeli bir 

tane CD. Bu CD’de bulunan tüm belgeler en son 2003 tarihinde üretilmiştir. 

Ekleme çıkarma, bozma, değiştirme, güncelleme yok.  

 

Şimdi: 

 

1-  CD’de bulunan belgelerden birinde Avrupa Şafak Hastanesi adı geçmektedir. 

Halbuki 2003 yılında böyle bir hastane yoktur.  Hastane bu ismi 2004 yılında 

almıştır. 

 

2-  2003 yılında Medical Park Sultangazi isimli bir hastane yoktur. Hastane bu ismi 

2008 yılında almıştır. 

 

3- 2003 yılında Yeni recordati isimli bir ilaç fırması yoktur. Firma bu ismi 2009 

yılında almıştır. 

 

4- Balyoz planının ana belgesinde adı geçen Türkiye Gençlik Birliği Derneği 2006 

yılında kurulmuştur. 
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5- 2003 yılında Liberal Avrupa Derneği isimli bir dernek yoktur. Hür demokratlar 

derneği 2006 yılında bu ismi almıştır. 

 

6-  İsmi Balyoz belgelerinde “ASELSAN’da çalışıyor” olarak geçen 3 kişi bu 

kurumda 2006 yılında çalışmaya başlamıştır. Bunu da ASELSAN açıkça 

bildirmiş durumdadır. 

 

7- Savcılık HAVELSAN’a da belgeleri kontrol etmesini söylemiş, HAVELSAN’ın 

verdiği cevapta belgelerde adı geçen 115 kişinin o tarihte HAVELSAN’da 

çalışmadığını ifade etmiştir. 

 

8- “Öncelikli ve özellikli personel listesi’nde” bir subayın yeri olarak gösterilen CC 

MAR NAPLES  2003 Tarihinde yoktur. Bu askeri kurum 2004 yılında 

kurulmuştur. 

 

9- Genelkurmay Başkanlığı tarafından hazırlanan bir rapora göre belgelerde başka 

yanlışlıklar da vardır. Örneğin belgelerde adı geçen, Deniz Kuvvetlerine 

mensup personelden 12’sinin görev yeri, 3 kişinin rütbesi yanlıştır. 1 Kişinin 

görev yeri o tarihte boştur. 

 

10- DG1 – DG 6 Klasörlerinde toplam 574 adet gerçeğe aykırı durum bulunmuştur. 

Örneğin, kolluk kuvveti tarafından savcılara verilen dijital verilerde yer alan 22 

üniversiteye mensup toplam 279 öğrenci 2002 – 2003 yıllarında herhangi bir 

üniversiteye kayıtlı değildir. Varolduğu iddia edilen dershane ve özel yurtlardan 

56 tanesi o tarihte yoktur. Yine fişlendiği iddia edilen 8 vakıf 2003 yılında 

bulunmamaktadır. 

 

Bunlar başlıca tarih ve mantık çelişkileri olarak gözükmektedir. 

 

Başka çelişkiler de var.  

 

 

 

Mesela  

 

1- İstanbul Müzahir Personel listesinin 24 Aralık 2012 tarihinde Cem 

Gürdeniz adına kaydedildiği gözükmektedir. Oysa Cem Gürdeniz o 

tarihte Karadeniz özel görevindedir. Yani denizdedir. 

 

2- “Yeniden yapılandırma” başlıklı bilgi notunun 13 Aralık 2002 tarihinde 

Nuri Alacalı tarafından hazırlandığı iddia edilmektedir. Oysa Nuri Alacalı 

o tarihte Amerika’da eğitimdedir. 

 

3-  Mehmet Örgen, dijital kayıt yaptığı iddia edilen 2002 tarihinde Norfolk, 

Amerika’da bulunan SACLANT isimli komutanlıktadır. 
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4- Sinan Topuz suç işlediği iddia edilen 2 Ocak 2003 tarihinde Gemlik 

Fırkateyni ile Girit Adasında bulunmaktadır. 

 

5- Barboros Büyüksağnak’ın Ankara’da darbe toplantısında olduğu iddia 

edilen tarihte kendisi Roma’da EUROMARFOR karargahında görevlidir. 

 

6. BİLİRKİŞİ RAPORLARI 

 

Değerli Arkadaşlar bütün bunlar nasıl olabilir? 

 

Düşünün 2003 yılında bir darbe planlanıyor. Bu darbeyi yapmak için bir “plan 

semineri” adı altında bir “darbe semineri” yapılıyor. Bu darbe semineri için bazı 

belgeler hazırlanıyor. Bütün bu belgeler bir CD’ye basılıyor. Ancak bu CD’lerde 

2003 yılında olması mümkün olmayan bir çok hata var. 

 

Bu tabi kafa karıştırıcı bir durum.  

 

Dolayısıyla herkesin aklına bu CD’ler gerçek mi sahte mi diye bir soru geliyor. 

 

Elimizde iki adet bilirkişi raporu var. 

 

Savunma tarafı, 11 ve 17 Numaralı CD’leri Amerika’daki adli bilişim uzmanlarına 

inceletti. Arsenal Forensicde bu cdlere ilişkin bir rapor düzenledi. Raporda 

 

11 ve 17 numaralı CD’lerde bulunan en az 76 dokümanın tarih ve zamanlarında 

sahtecilik yapıldığı,  

 

Dahası 11 ve 17 numaralı CD’lerin oluşturma tarih ve zamanlarında sahtecilik 

olduğu sonucuna varılmıştır.  

 

Yani rapora göre 11 ve 17 numaralı CDlerin hem içindeki belgelerde sahtecilik 

var, hem de CDlerin oluşturulma tarihi sahte. 

 

Rapora göre, 11 ve 17 numaralı CDlerin oluşturulma tarihi, en erken 2006 ortası 

olabilir.” 

 

Peki bunu neye dayanarak söylüyorlar? 

Şuna dayanarak söylüyorlar. 11 ve 17 numaralı CD’lerde yer alan  76 doküman, 

ilk defa Microsoft 2007’ye dahil edilen Calibri yazı tipine ve XML Şemalarına 

referansta bulunuyor. 

 

Yani bu ne demek? 

 

Bakın bu belge Balyoz Ana Harekat Planı. 11 Sayfalık bir metin. 

 

Bu belge 2 Aralık 2002 tarihinde saat 16.14’te kaydedilmiş. 

 

Şimdi bu belgeyi WinHEX isimli bir programla açınca şu görüntüyü görüyoruz.  
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Bakın burada ne yazıyor? CALİBRİ yazıyor değil mi? 

 

Peki Calibri yazı tipi ne zaman üretildi? 2005 yılında. Ne zaman piyasaya çıktı? 

Microsoft 2007 ile. 

 

 

Yani   Ortada çok ciddi bir durum var. Ya Türk Silahlı Kuvvetleri Microsofttan 3 

yıl önce Calibri yazı tipini buldu, acilen Microsofta dava açıp telif hakkı alması 

gerekiyor… Ya da birileri, 2003 tarihinden sonra bu belgeleri düzenleyip, bir 

CD’ye basıp gönderdi. 

 

Yani ya Microsoft hırsız, TSK’dan yazı tipi çaldı, ya da bu belgeler 2003 yılında 

üretilmedi! 

 

Buradan  Bill Gates’e çağrıda bulunuyorum, Bill Gates ya çıksın “ben hırsızım” 

diye itiraf etsin, ya da bu yazı tipinin 2003 yılında yaratılmış bir CD’de nasıl 

bulunduğunu biri çıksın söylesin.   

 

Bill Gates mi hırsız, balyoz mu yalan. Takdir sizin. 

 

Dahası var, Amerika’daki adli bilişim uzmanlarının incelemesine göre, 

Gölcük’te el konulan hard diske, diskin tarihi geriye çekilmiş bir bilgisayara 

bağlanarak en az 120 belge yüklendiği görülüyor. 

 

Daha bitmedi, Yıldız Teknik Üniversitesi de bir rapor hazırlıyor. Rapora göre, 

 

“11. ve 17. CDler ancak 2007 yılı içerisinde ya da daha sonra, geçmiş tarihli 

olarak hazırlanmış olabilir, daha önceden hazırlanmış olmaları mümkün 

değildir. 
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11. ve 17. CD imajlarına ilişkin olarak bu CDlerin içerisinde yer alan dosyalar 

kesin delil niteliğinde değerlendirilemez.” 

 

7. GÜNCELLEME İDDİALARI 

 

Değerli Arkadaşlar, bu gerçekler ortaya çıkınca bazıları CD’deki verilerin 

güncellendiğini iddia etmektedir. Onlara şu 5 soruyu sormak istiyorum. 

 

1-  Güncelleme yapanlar her belge için bilgisayar saatini neden 5 Mart 2003 

tarihine ayarlasın? 

2-  Bilgisayar kullanıcı adı olarak neden kendi adlarını değil de eski ve hatta 

emekli subayların adını tanımlasın? 

3- Belgelerin imza bloğunda neden subayların eski rütbelerini yazsın? 

4- Belgelerin üstünde neden 2002 ve 2003 tarihlerini bıraksın? 

5- Bütün bunları yaptıktan sonra neden bu belgelerin hepsini bir CD’ye 5 

Mart 2003 tarihiyle bassın? 

8. DAVADA KARŞILAŞILAN BAZI USULSÜZLÜKLER 

 

Değerli Arkadaşlar, tabi bunlar çok ciddi sorular. Herkes Çok ciddi ele 

alınmaları gerekiyor. 

 

Çünkü burada yüzlerce insanın hayatı bahis konusu. Bu insanların aileleri var, 

sevdikleri var. Herkes adalet istiyor. 

 

Adaletin işlemesi için de herkesin hukuka uygun davranması gerekiyor. 

Hakkaniyet yoksa, hiçbir şey yok. 

 

Dava kapsamında bazı ciddi usulsüzlükler de görüldü. 

 

Bunlar nedir? 

 

- İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’ne yazılan bir yazıya gönderilen resmi yanıt 

adli emanete saklanmıştır. 

 

- Savcılar savunmadan 11 ay boyunca yaklaşık 6 klasör belge saklamıştır.  

 

- Savcılar ASELSAN ve HAVELSAN gibi kurumlardan gelen cevapları değişik bir 

şekilde mahkemeye sunmuştur. 

 

- Savcıların görevi lehe ve aleyhe bütün delilleri toplamak ve kullanmaktır. 

Savcıların görevi insan suçlamak değil maddi gerçeğe ulaşmaktır. Davada 

Sanıklar lehine olan ancak kullanılmamış tam 1466 hata, çelişki, aykırılık vardır.  

 

 DG-1 / DG-6 isimli emanette saklanan 6 dosyada 574 adet, 
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 Balyoz planında 33 adet 

 Balyoz planı eklerinde 175 adet 

 Bilgi notunda 32 adet 

 Suga Planında 70 adet 

 Amiraller terfi listesinde 30 adet 

 Gölcükte bulunan delillerde 157 adet 

 Milli mutabakat hükümeti belgesinde 25 adet  

 

Çelişki ve aykırılık, savcıların görevi olmasına rağmen sanık lehine 

kullanılmamıştır. 

 

Şüpheli Hakan Büyük’ün  21 Şubat 2011 tarihinde Eskişehir’deki evine yapılan 

bir baskında polis tarafından bir adet taşınabilir bellek bulunmuştur. Bu belleğe 

ait dijital veriler bir DVD ile sanıklara verilmiştir. Sanıklara verilen bu DVD’deki 

veriler incelenince bu verilerin baskından 7 gün önce polis tarafından yazıldığı 

ortaya çıkmıştır. 

 

İşin daha ilginci taşınabilir belleğin içinde bulunan ve son kaydı 2003 yılı 

gözüken bir belgede 2005 yılındaki kanun değişikliği, değişik tarih ve sıra 

numarasıyla geçmektedir.  

 

9. SONUÇ 

 

Değerli Arkadaşlar, 

 

Bugün Balyoz davasında 365 kişi yargılanmaktadır. 365 kişi 365 aile demek. Eş, 

evlat, baba, dede, İnsan. 

 

Hukuk ve adalet herkese lazım. Herkes adil yargılanmayı, savunma yapmayı, 

haklarının korunmasını hak ediyor. 

 

Adalet yoksa, hiçbir şey yoktur. Adalet mülkün temelidir diye boşa demiyoruz. 

Adaletin olmadığı yerde baskı vardır, zalimlik vardır, haksızlık vardır. Adalet 

yoksa bir ülkede istediğimiz kadar baraj yapalım, köprü yapalım hiçbir şey 

olmaz. Bu ülkede ot bitmez. 

 

Bizim adil yargıya saygımız var. Mahkemeler gereken kararı verir. Türkiye bir 

hukuk devletidir. Bir milletvekili yargıya şu kararı ver, bu kararı verme diyemez. 

Bizim işimiz bu değil. Ancak kamuoyunu bilgilendirmek zorundayız.  

 

Üç noktanın altını çizmek istiyorum. Herkes kendi vicdanıyla karar versin. 

 

1- Neden savunmanın bilirkişi raporu talepleri reddedildi? 

 

2- Neden darbeyi önlediği iddia edilen Aytaç Yalman ile dönemin 

Genelkurmay Başkanı dinlenmedi? 
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3- Neden darbe semineri olduğu iddia edilen plan seminerine katılanların 

hepsi yargılanmıyor? Bugün 350 sanığın ancak yüzde 14’ü bu seminerin 

katılımcıları. 

 

Bir noktanın daha altını çizmek istiyorum. Bu iddialara konu olan seminerin 

yapıldığı tarihte  Başbakan kim? Recep Tayyip Erdoğan. Genelkurmay Başkanı 

kime bağlı? Başbakana bağlı.  

 

Yaş toplantılarına katılan kim? Bu terfilerin altında kimin imzası var? 

Başbakanın. O zaman Başbakan da bu 10 yıllık süreçten sorumlu. Eğer bir suç 

varsa, Başbakanın da ihmali var.  

 

Esasında Başbakanın da gidip mahkemeye ifade vermesi gerekir. O tarihte 

Genelkurmay Başkanlığı Tapu Kadastro genel müdürlüğüne değil, 

Başbakanlığa bağlı. Başbakanın elinde MİT var, Emniyet İstihbarat var. Her şey 

var. İfade verip milleti bilgilendirsin. 

 

1- 2003 Yılında böyle bir darbe girişiminden haberi var mıydı?  

2- Varsa neden gerekeni yapmadı? 

3- Eğer böyle bir bilgisi yoksa da çıksın bunu söylesin.  

 

Başbakan elindeki tüm bilgilerle milleti bilgilendirmek zorundadır. Bu darbe 

planı varsa da yoksa da bu millet bunu bilmek zorunda. 

 

Değerli Arkadaşlar, 

 

Biz CHP olarak demokrasinin, hukukun, adaletin avukatıyız. Bu davayı da insan 

hakları noktasında takip ediyoruz.  

 

Artık CHP bu işte yalnız da değil. Biliyorsunuz Avrupa Parlamentosunda 

Türkiye Raporu kabul edildi. Tutarsız delillerden rahatsızlıklarını dile getirdiler. 

Raporda deniyor ki, bundan sonra Avrupa Parlamentosu Balyoz ve Ergenekon 

davalarını da takip edecek. 

 

Bu bir sınavdır. Türkiye adil bir ülke, demokratik bir ülke, hukukun üstün 

olduğu bir ülke olduğunu ispatlamak zorunda. 

 

Karşımızda bir sınav var. Türkiye bir hukuk devleti mi olacak, bu ülkede 

hukukun üstünlüğü mü olacak, yoksa üstünlerin hukuku mu olacak? 

 

Umuyoruz bu sınavdan layık olduğumuz şekilde geçeceğiz. 

 

 


