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İfade verene yüklenen suç anlatıldı, ınüdafi seçme hakkının bulunduğu ve onun
hukuki yardımından yararlanabileceği, nıüdafiin ifade alma sırasında hazır bulunabileceği,

rnüdafi seçecek durumda değilse ve bir müdafi yardımından yararlanmak istediği takdirde
kendisine baro tarafından bir nıüdafi görevlendirebileceği, yakınlarından istediğine

yakalandığının derhal bildirileceği, isnat edilen suç hakkında açıklamada bulunnıanıasınm

kanuni hakkı olduğu, şüpheden kurtulınası için somut delillerinin toplanmasını isteyebileceği

kendisine hatırlatılıp açıklandı.

SORULDU : Ben savunmamı bizzat kendim yapacağını, ınüdafii

isteıniyoıunı dedi.
Şüpheliye ek sorular soruInıası ihtiyacı doğnıası nedeniyle şüpheli yeniden huzura

alınarak kendisine ek sorular yöneltildi:
Bana sornıuş olduğunuz 79561079 sayılı ibareler beniın eınekli sicil nuınaranıdır ve

beninı Inci ordu harekat başkanlığı plan harekat şubede bulunan odaındaki bilgisayarımın

nuınarasıdıL Yani beniın bilgisayarınıda bir bilgi yazıldığında bu numara gözükür.
O yıllarda Süha TANYERİ, beniın harekat başkanımdı. Bizinı odanıız plan odasıydı.

ben bu plan odasında 1998 ile 2004 yılı Temmuz ayı içinde çalıştını. O odada bana verilen
görevleri yerine getirdim, yazılarımı yazdım.

Beniın bilgisayarıının bulunduğu oda koznıik bir odaydı, herkes girenıezdi. llerkesin
kendine ait şifresi vardı, hareket başkanı dahi bizim odaya uğrar, toplantı yaparlar, 4-5 kişi

bir konuda karar alır ve onu müsvetteye yazar bize verirlerdi.
Şüpheliye Balyoz Harekat Planın llsayfalık dökümü gösterildi soruldu:
Genelolarak başta harekat başkanı ve ona bağlı kişiler bu şekilde yazılar veriyorlardı,

biz de yazıyorduk. ancak ben bu yazıyı ne zaman yazdığımı hatırlamıyorunı, yazıp

yazınadığımı da hatırlanııyorunı. Bu odaya plan harekat ~.aşkanı ve şube ınüdürü ile plan
subaylarının girıne yetkileri vardı, memur olarak da Melek UÇTEPE ve ben vardık.

Harekat Başkanının da kendine ait bilgisayarı vardı, bilgisayarınm adı da
(HRKBSK)'ydı.

NAZLı isimli bilgisayarı, bu isimli kişinin ı 999/2000 yılında emekli olnıasına
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üteakiP Melek Hanım kullanmaya başladı.

" azlı nım ı 999 yılında eınekli olınasından sonra ınuhtenıelen bilgisayardaki İsıni

; odugu ibi ~aln ıştır, Melek Hanınıda bunu bilmeden kullanmaya devam etmiştir. Kullanıcı
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Şüpheliye TÜBİTAK kurumundan alınan bilirkişi raporunda Balyoz Güvenlik
Harekat Planı ve eklerine ait tüm incelemeler gösterildi soruldu:

Gördüğüın kadarıyla burada 3 bilgisayar üzerine yazılar yazılmış, işlenıler yapılınış,

bunların bir tanesi 79561 079 ~unıara ile kayıtlı bana ait bilgisayar, diğeri HRKBSK ismiyle
~ayıtlı olan Süha TANYERI'ye ait bilgisayar ve NAZLI ismine kayıtlı, yine Melek
UÇTEPElnin kullandığı bilgisayardır. Bu bilgisayarlarda yazılan Ek-A belgesini inceledinı.

Bu yazı askeri yazı tekniğine uygundur ve anlaşıldığı kadarıyla "İSTH.:7030 yazısından bu
yazının istihbarat başkanlığında hazırlandığını ve daha sonra bize geldiğini ve benim
bilgisayarıına kaydedildiğini göstermektedir. Plan senıinerlerinden önce bu tip bilgiler biziın

kullandığımız bilgisayarlarda toplanır ve sunum yapılması için CDIlere kopyalanarak,
toplantı salonuna götürüıürüyordu.

Bana gösternıiş olduğunuz 15 numara ile numaralandırılan CD, bizinı o yıllarda

kullandığıınız CDIlerdendir. Üzerindeki Sevilay PI. Sem.-2003 yazısı bana aittir. Bu arşiv

CDlsidir. Işi biten ve kozmiğe kaldırılması gereken CD'lerdendir, ben o tarihte kaç CD
kopyaladığıını hatırlanıanıınüınkün değildir, çünkü bu işlenıi sürekli olarak yapıyorduk.

Şüpheliye dosya arasında bulunan taraf gazetesi tarafından tesliın edilen (4) adet
DVD den 4 Numaralı olanının içersinde bulunan 19 adet CD asıllarına ait fotoğraflar

gösterildi soruldu:
Bu CD'ler bizinı tarafımızdan hazırlanan CDIlerdir. Bu CD'lerin tanıanıı plan

seminerinin bitmesine müteakip kozmiğe kaldırılmıştır. Bilgisayarlarımızda toplanan tünı

word belgelerini, dosyaları, power point sunum ve yansıları bu CD'lere ben ve Melek
ÜÇTEPE aktarınıştık. Göstermiş olduğunuzCDIlerden üzerinde;

"Or. K.na" yazılı CD'yi net olarak hatırladım. Bu CD Ordu Komutanına verlimek
üzere hazırlannııştı.

"K.Özel" yazılı CDlyi de hatırladını, bu CDlyi de yine Konıutana Özelolarak
verilmek üzere hazırlamıştık.

Yine üzerinde "83 Plan Semineri 2003, 06 Şubat 2003 52nci zh Tünı. Kom.1ığı" yazılı

CD adı geçen koınutanlıktan gelnıişti, onu net olarak hatırladıın

Üzerinde "74-3 Plan Semineri CD No: 2" yazılı CD'yi de hatırladım, ancak yazının

kiıne ait olduğunu bilemiyorunı.
Yine üzerinde "CD No: 82 52nci zh Tüm. K.lığı 5-7 Mart 2003 Pı' Çalş. Hal Tarzı"

yazılı CD'yi hatırladım, bu da yine 52nci Zırhlı Tümen Komutanlığından gelmişti.

Üzerinde" 15nci Kor PI. Seın. -2003 CD No: 74-7" yazılı CDlyi hatırladını. Bu CDIler
bizim tarafıınızdan hazırlanan CD'lerdir, bunlar ve bunların içindeki bilgiler konıutana arz
edildikten sonra kozınik büroya kaldırılır ve bildiğim kadarıyla da sürekli orada tutulur.
Bunlar tek nüshaydı, eğer şu an o CD'ler gösterdiğiniz gibi sizde bulunduğuna göre, deınek ki
koznıikte böyle CD'ler kalnıanııştır.

Genelolarak birifing CD'leri Bayram Yarbaya CD halinde disket halinde gelirdi, o
da bilgisayarlara aktarırdık, Erol TÜRELİ de bildiğinı kadarıyla Bayranı Yarbaydan sonra
geldi, Tanju POSHOR'da bunlardan daha sonra geldi. Muhtemelen bu CD'lerin hazırlanması,

bilgilerin yazılması sırasında orada değildi, bu konuların hakkında bilgisi olduğunu

sannııyorum. Süha TANYERİ, genelde şube müdürü Bülent TUNÇAYıla konuşurdu, ona
enürlerini verirdi, işlerini onunla görürdü.

Bizinıle çok fazla gizli bilgi paylaşımı yapmazlar. Onlar kendi aralarında bu
konuşınaları yaptıklarında bizleri odadan çıkarırlardı. Ancak yazı yazılacağı zanıan bizleri
yanlarına alırlardı. .

Z,aten heın Süha TANYERI, hem de diğer subaylar yazı yazmak için bizlere tabiri
caizsi-'ıuahkuındurlar, beniın görevim yazı yazmaktır, bu yazıları yazdıran kişi de, Süha
TANYERi ve onun subaylarıdır. .

Daha sonra hangi yıloldu bilmiyorum, ama bilgisayarlar OBIM denen nıerkezden ağ

ılan güncellendi ve bize yeniden şifre verdiler, beniın kullanıcı adıın, S.ERKANI
old, azlı isinıli bilgisayar kullanıcı ismi ise, ın.üçtepe oldu, dolayısıyla yazıl.ann bir
kı nıın kul adının 79561079, Nazlı S Erkani ve m.üçtepe olmasının sebebı budur.
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Ortada 4 bilgisayar yoktur, 2 bilgisayar vardır.

Hatırladığım kadarıyla, benim içinde bulunduğum kozmik oda da sürekli benzer
nitelikte içeriğinde, irtica, gericilik buna benzer deyimlerin geçtiği yazılar hazırlanıyordu,

ancak ben sadece veri hazırlanıa kontrol işletmeni olduğum için, bu işlerin içeriğiyle

ilgilenmezdim.
Darbe, cunta vb çalışnıalarla ilgili benim herhangi bir katkıın yoktur, böyle çalışınalar

zaten sivil nıenıurların yanında yapıInıaz, suçlanıaları kabul etıniyorum. Serbest bırakılınamı

talep ediyorum dedi.

Ceza Muhakemesi Kanununun 147'nci maddesinde yazılı hususların yerine
getirilmesinden sonra tutanak okunup, ifade veren ile hazır bulunanlar tarafından imza altına

alınınıştır. 26/02/2010
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