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Sanık müdafi Av.  Dilek Aras'dan soruldu: Müvekkilimin beyanlarına katılıyorum, 
Sayın Başkan, Değerli Üyeler, Sayın Savcım. Mütalaa doğrultusunda karar verilmesini, adli 
kontrol yükümlülüğünün kaldırılmasını, göreve iade edilmek için beklemekte olan 
müvekkille alakalı dosyasının ayrılarak hakkında beraat kararı verilmesini saygılarımla arz 
ederim.

100-Sanık Mikail Kaynak'ın mütalaaya karşı beyan ve esasa ilişkin savunmaları 
soruldu: Sayın Başkan, Değerli Mahkeme Üyeleri ve Sayın Savcım, hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. Sayın Savcılık Makamının esasa ilişkin vermiş olduğu mütalaaya aynen 
katılıyorum. Dosyamın ayrılmasını, adli kontrolümün kaldırılmasını, Mahkeme sonunda ise 
beraatimi Mahkemenizden talep ediyorum. Ayrıca görevimden ihraç edilmedim. Görevime 
yeniden başlamayı bekliyorum. Arz ederim. 

Sanık müdafi Av.  Dilek Aras'dan soruldu:Müvekkilimin beyanlarına katılıyorum, 
Mütalaaya iştirak ediyoruz. Mütalaa doğrultusunda müvekkilimle alakalı dosyanın ayrılarak 
hakkında beraat kararı verilmesini, adli kontrol yükümlülüğünün kaldırılmasını saygılarımla 
arz ederim.

101-Sanık Hasan Balcı'nın mütalaaya karşı beyan ve esasa ilişkin savunmaları 
soruldu: Sayın Başkan, Değerli Mahkeme Heyeti Üyeleri sizleri saygıyla selamlıyorum. Ben 
Hasan Balcı. 8 yıl yurdun çeşitli yerlerinde sınıf öğretmenliği yaptıktan sonra 15 yıl Ankara 
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nde Enstitü Sekreteri olarak son olarak da 13 yıl 
Başbakanlığa bağlı Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'na bağlı Atatürk Araştırma 
Merkezi Başkanlığı'nda şube müdürü olarak çalışmakta iken tutuklandım. 8-11 Eylül 2017 
tarihlerinde 30 ve 31. celselerde savunmamı huzurunuzda yapmış bulunmaktaydım. Yapmış 
olduğum savunmanın aynen arkasında olduğumu belirtmek istiyorum. Ancak görülen lüzum 
üzerine savunmamı tekrar etmek gibi bir zaruriyet doğmuş bulunmaktadır. Neden derseniz.21 
Ocak 2019 tarihli  esas hakkındaki mütalaada da görüldüğü üzere bazı şeyleri tekrar etmek 
durumu söz konusu olmaktadır. Çünkü yanlışlıklar silsilesi tekrar edip durmaktadır. Vermiş 
olduğum ifade, sunmuş olduğum bilgi ve belge, 50'ye yakın vermiş olduğum dilekçe ve 
burada bulunan şahitlerin dilekçeleri ve ifadeleri hiç nazari dikkate alınmamıştır. Yine 
mütalaada da aynen iddianamenin ilk çıktığı andaki gibi kopyala yapıştır olduğu 
görülmektedir. Allah Aşkına, Allah Aşkına diyorum. Sizden rica ediyorum. Savcılıktaki 
verdiğim ifadeyi okumanızı istiyorum. İsterseniz Emniyetteki verdiğim ifade ile Savcılıktaki 
verdiğim ifadeyi ben okuyacağım. Emniyette verdiğim ifade de, kısaca öz geçmişinizi 
anlatınız demiş. Anlatmışım.  Soruldu, Soru: 05054694556 numaralı hat size mi aittir, siz mi 
kullanıyorsunuz bu hattı, ne zamandan beri kullanmaktasınız, bu hattınızı başka birisine 
kullanması için verdiniz mi? Cevap: Sormuş olduğunuz telefon hattı bana aittir, bu hattı 10 
yıldır kullanmaktayım, bu hattı benden başka kimse kullanmadı. Soru: Adil Öksüz isimli 
şahıs kimdir, ilişki ve irtibatınızı anlatınız? Cevap: Adil Öksüz isimli şahsı tanımam hiç bir 
ilişkim ve irtibatım yoktur. Soru: Hakkında yakalama kararı bulunan ve halen firari olan Adil 
Öksüz isimli şahsın kullanmış olduğu 05303463688 numaralı telefon hattı ile sizin kullanmış 
olduğunuz ve size ait olan 05054694556 numaralı telefon hattınız ile 17 Temmuz 2016 günü 
saat 15:15' de 60 sn, saat 15:20' de 10 sn, saat 15:25 'de 54 sn görüştünüz, HTS kayıtlarından 
anlaşılmıştır. Bu şahısla telefondan ne konuştunuz, konuştuklarınızı detaylı olarak anlatınız? 
Cevap: 17 Temmuz 2016 günü cenaze için  Ankara Güdül İlçesi Yeşilöz Mahallesine gittim. 
Cenazeye kendi aracımla gittim. Otoban üzerinden. Oğlum beni aradıktan sonra ikindi 
namazı sonrası saat 17:30 arası hareket ederek Sincan Batı Adliyesine geldim. Sincan Batı 
Adliyesin de oğlum hakkında bilgi almak için gittim. Sincan Batı Adliyesi'ne saat 18:19 
sıralarında geldim. Bana sormuş olduğunuz 05303463688 numaralı telefon ile telefonu 
kimseye vermedim. Telefonum hep cebimdeydi. Olaydan birkaç gün sonra basından takip 
ettiğim kadarıyla Adil Öksüz isimli şahsı ilk defa gördüm. Ben o tarihte de bu şahısla irtibatta 
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olan Sakarya Akyazı da birçok kişinin alındığını yine haberlerden öğrendim. Madem ki böyle 
bir ilişkim vardı neden olaylardan 60 gün sonra alındım. Ben bu şahısla hiç bir şekilde 
görüşmedim. Tanımıyorum. Telefon numarasını bilmiyorum. Hayatımın hiç bir döneminde 
bu şahısla irtibatım olmadı. Ben şu anda neye uğradığıma şaşırmış durumdayım. Üzerime 
atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Tüm kayıtlarımın geriye dönük olarak taranmasını ve Adil 
Öksüz ile irtibatım var ise  ortaya çıkarılmasını talep ediyorum. Soru: FETÖ PDY Fethullahçı 
Terör Örgütü hakkında bildiklerinizi detaylı şekilde anlatınız? Cevap: Fethullahçı Terör 
Örgütü ile  benim bir alakam yoktur. Bu örgütün nasıl yapılandığını bilmiyorum. Ben Ülkücü 
kökenli biriyim. Soru: ifadenize eklemek istediğiniz bir şey var mı? Cevap: Ben yukarıda 
belirttiğim gibi Adil Öksüz ile telefonda görüşmedim. Benim örgüt ile hiç bir ilişkim ve 
irtibatım yoktur. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Bu emniyette vermiş olduğum 
ifade. Şimdi Savcılıkta vermiş olduğum ifademi okuyorum. Tabi Emniyette alınan ifademin 
okunmasını istedik. Müdafii görevlendirileceği konusunda bilgiler var. Soruldu: soruyu 
yazmamış cevabı okuyorum. Yukarıdaki bilgiler doğrudur bana aittir. Haklarımı anladım. 
Susma hakkımı kullanmayacağım. Savunmamı Ankara Barosu avukatlarından Av. Ali Rıza 
Belgin huzurunda yapacağım demekle; Ben konu ile ilgili Emniyette ifade vermiştim. 
Okunsun dedi. Şüpheliye 3 sayfalık ifadesi okundu: doğrudur, bana aittir, aynen tekrar 
ederim. Ben 17 Temmuz 2016 tarihinde Güdül'e cenazeye katılmak üzere Güdül'e gittim. 
Saat 17:00 sıralarına kadar Güdül de kaldım. Saat 15:00 sıralarında Hava Astsubay oğlum 
Halil  Balcı beni tanımadığım bir numaradan aradı. Sincan Adliyesinde olduğunu söyledi ve 
bir avukat bulmamı istedi. Bende gelinin amcası Av. Ali ANLAŞILMADI ayarlayacağımı 
söyledim. Saat 17:00 sıralarında da Sincan Batı Adliyesine geldim. Sincan Batı Adliyesinde 
oğlumla görüşemedim. Yani tanımadığım bir numaradan oğlumla görüştüğüm numaranın 
kime ait olduğunu bilmiyorum. Ben Atatürk Kültür Yüksek Kurumunda Atatürk Araştırma 
Merkezi'nde şube müdürü olarak görev yapıyorum. 35 yıllık memurum. Eşim de emekli 
öğretmendir. İki oğlum var. Yukarıda vermiş olduğum 05054694556 numaralı telefonu 
yaklaşık 10 yıldır kullanmaktayım. Kullandığım başka telefon hattım yoktur. Darbecinin 
planlayıcılarından olduğu  değerlendirilen Adil Öksüz'ün kullandığı tespit edilen 
05303463688 nolu hattan 17/07/2016 tarihinde 3 kez arandığınız tespit edilmiştir. Adil 
Öksüz'le ne görüştüğü soruldu: Cevaben: ben Adil Öksüz'le görüşmedim. Kendisini 
tanımıyorum. Tabi gene klasik sorular var. Hani deniyor ya, kimin imamısın? Amerika'ya 
gittin mi gibi sorular. Gene böyle sorular sorulmuş. Ben Türk Silahlı Kuvvetleri'nde kimsenin 
abisi değilim. FETÖ Üyesi değilim. Fethullah Gülen'i medyadan tanırım. Kendisiyle hiç 
görüşmedim. Ben hiç Amerika'ya gitmedim. Yurt dışında Nahçivan'a çıktım. Evim de arama 
yapıldı. Akıllı telefonuma el konuldu. Beni çevrem Ülkücü olarak bilir. FETÖ 
yapılanmasıyla ilgim yoktur. Darbeye teşebbüs etmedim. Herhangi bir toplantıya katılmadım. 
Suçlamaları kabul etmiyorum. Başka diyeceğim yoktur. Sayın Başkanım bu Savcılıkta 
vermiş olduğum ifade aynen iddianameye konulması gerekmiyor muydu? Konulması 
gerekiyordu. Ama iddianamede ne var. İddianameye geleceğim. İddianamenin kimin 
iddianamesi var acaba burda? Kimin savunması kopya yapıştır yapılmış?  Başkanım ben 
diyabet hastayım bir su isteyebilir miyiz?

Başkan: Tabi. Erdal Bey...
Sanık Hasan Balcı savunmasının devamında: Yine iddianamenin 441 ve 442 

sayfasında yer alan Harun Biniş'in ek ifadesini okumanızı istiyorum ve bunu 4526 sayfa ile 
karşılaştırmanızı istiyorum. Eğer şu anda sayın sanık avukatlarından veya müşteki avukatları 
iddianame önlerinde ise, bilgisayarlarında kayıtlıysa, ben şimdi Harun Biniş'in ifadesini 
okuyacağım. Sizde 4526 yı açın bir takip edin. Bir takip edin. 

Başkan: Savunmayı Mahkemeye yapıyorsun. Üslup ve tarz önemli. Sanık 
avukatlarıyla ne yapacaksın ya da müşteki avukatlar mı karar verecek senin hakkında?
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Sanık Hasan Balcı savunmasının cevaben: Hayır o açıdan demedim. Yani takip 
edilmesi açısından...  

Başkan: Sen bu tarafa Mahkemeye döneceksin Mahkemeye savunmanı yapacaksın.
Sanık Hasan Balcı savunmasının devamında: Tamam Başkanım. Harun Biniş'in 

ifadesi şüphelinin ek ifadesinde diye başlıyor. Sayfa 441, burayı okuyorum. "Ben konuyla 
ilgili daha önce ifade vermiştim. İfadem okunsun dedi. Şüpheliye Savcılıkta vermiş olduğu 
21/07/2016- 27/10/2016 tarihli ifadesi okundu. Önceki ifademi aynen tekrar ederim. 
Ekleyecek, çıkaracak başka bir husus yoktur dedi. Şüpheliye darbe gecesi Akıncı Üssü 142 
Filo daki videosu tekrar izlettirildi. Bahse konu video ile ilgili hazırlanan 3 kişilik 02/11/2016 
tarihli bilirkişi raporu okundu. Bilirkişi raporunda darbe gecesi şüphelinin Akıncı Üssü 142 
filo da gece saat 3:00 sıralarında kobilotada ki kamera görüntülerindeki kişi olduğu 
hatırlatıldı ve soruldu: Cevaben; Ben önceki ifadelerime ilave olarak başka bir şey söylemek 
istemiyorum. Ben darbe gecesi  Akıncı Üssü'nde olduğumu kabul etmiyorum. Adil Öksüz'ü, 
Hakan Çiçek, Nurettin Oruç'u tanımam. Kemal Batmaz'ı nasıl tanıdığımı önceki ifadem de 
anlatmıştım. Kendisini Kaynak Holding bünyesinde çalıştığım dönemde tanıdım. Darbe 
gecesinden sonra tarla ve arsa bakmak için Kemal Batmaz ile buluştum. Detayını daha önce 
anlatmıştım. Bana gösterilen video ve bilirkişi raporundan sonra ifadem de bir değişiklik 
yapmıyorum. Şüpheliye Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Nurettin Oruç ve Hakan Çiçek'in yurt 
dışına çıkış ve yurt içine giriş havalimanı sınır kapısı kayıtlarının karşılaştırılmalı analizi 
okundu. Şüphelinin 16/11/2015 tarihinde yurt çıkış yaptığı, 14/11/2015 tarihinde Kemal 
Batmaz'ın yurt dışına çıktığı,17/11/2015 tarihinde de Hakan Çiçek'in yurt dışına çıktığı,  bir 
ve iki gün ara ile Hakan Çiçek ve Kemal Batmaz ile yurt dışına çıktıkları hatırlatılarak 
soruldu: Cevaben: Bu şekilde yurt dışına çıkmam tesadüftür. Benim bu seyahatimde Kemal 
Batmaz ile ortak bir faaliyetim olmadı. Ben bu seyahatimde 2015 yılının Kasım aylarıydı. 
Amerika'ya San Francisco 'ya uçuş yaptım. Ben bu Amerika seyahatimi aktarmalı uçuş 
şeklinde yaptım. Ancak hangi Avrupa Ülkesine aktarmalı gittiğimi şu an hatırlamıyorum. 
Şüphelinin 16/02/2013 tarihinde Atatürk Havalimanından giriş yaptığı, 21/02/2013 tarihinde 
giriş yaptığı, Adil Öksüz'ün 21/02/2013 tarihinde çıkış yaptığı, yine aynı dönemde şüpheli 
Nurettin Oruç'un da Atatürk Havalimanından yurt dışına giriş ve çıkış yaptığı hatırlatılarak 
soruldu: Cevaben: yukarıda belirttiğim gibi bu giriş ve çıkışlar tesadüftür.  2013 yılının Şubat 
ayında Amerika'nın hangi eyaletine gittiğimi hatırlamıyorum. Şüphelinin 09/12/2012 
tarihinde de Atatürk Havalimanından Amerika'ya çıkış yaptığı şüpheli Kemal Batmaz'ın da 
06/10/2012 tarihinde Atatürk Havalimanından Amerika'ya çıkış yaptığı, her iki şüphelinin de 
18/10/2012 tarihinde aynı uçakla İstanbul Atatürk Havalimanından Türkiye'ye giriş yaptıkları 
hatırlatılarak soruldu: Cevaben: Ben 2012 yılı Ekim ayında Amerika'ya bilişim konferansına 
gittiğimi hatırlıyorum. Ancak hangi eyalete gittiğimi hatırlamıyorum.  Şüphelinin 13/05/2010 
tarihinden Atatürk Havalimanından Amerika'ya çıkış yaptığı şüpheliler Adil Öksüz ve Kemal 
Batmaz'ın aynı uçakla 16/05/2010 tarihinde Atatürk Havalimanından Amerika'ya gittikleri, 
şüpheli  Harun Biniş'in 21/05/2010 tarihinde Atatürk Havalimanına giriş yaptığı, şüpheliler 
Adil Öksüz ve Kemal Batmaz'ın da 25/05/2010 tarihinde Atatürk Havalimanına aynı uçakla 
gidip birlikte geliş yaptıkları hatırlatılarak aralarındaki irtibat soruldu: Cevaben: Ben 2010 
yılında Amerika Bilişim Konferansına gittim. Ancak bu konferansın da hangi eyalette 
olduğunu hatırlamıyorum. Kemal Batmaz ve Adil Öksüz'ün birlikte ne için gidip ne için 
döndüklerini  bilmiyorum. Kemal Batmaz ve Adil Öksüz'ün tanışıklıklarını bilmiyorum. 
Bana biraz önce Kemal Batmaz ve Adil Öksüz'ün darbeden hemen önce 13/07/2016 tarihinde 
Atatürk Havalimanında ki dönüş videoları izlettirildi. Ben bu videoları izledim.  Ancak her 
iki şahsın birbirlerini tanıyıp tanımadıkları hakkında bilgim yoktur. Şüphelinin 20 Mart 2009 
tarihinde şüpheli Adil Öksüz ile birlikte aynı uçakla Atatürk Havalimanından yurt dışına çıkış 
yaptığı hatırlatılarak soruldu: Cevaben: Ben Amerika'ya   sürekli konferansa gidiyordum. 
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Ancak Adil Öksüz'ü tanımıyorum. Onunla aynı uçakla seyahat etmem rastlantıdır. Soruldu: 
Benim yukarıda verdiğim telefon numaramdan başka kullandığım telefon numaram yoktur. 
Silahlı kuvvetlerinden tanıdığım subay, general rütbesinden kimseyle irtibatım olmadı. Ben 
önceki ifadelerimde belirttiğim gibi suçlamaları kabul etmiyorum. Darbeyle ilgim yoktur. 
FETÖ üyesi değilim. Fettullah Gülen cemaatiyle de ilgim ve irtibatım yoktur, suçsuzum." 
Sayın Başkanım, bu Harun Biniş'in ek ifadesi. Şimdi 4526. sayfada benim iddianamede 
şüpheli Hasan Balcı savunmasındaki yazılan kısma bakıyorum. Bire bir aynı olduğunu 
göreceksiniz. Orayı da tekrar okuyacağım. Çünkü aynısı. "Ben konuyla ilgili daha önce ifade 
vermiştim. İfadem okunsun dedi. Şüpheliye Savcılıkta vermiş olduğu 21/07/2016, 
27/10/2016 tarihli ifadesi okundu. Önceki ifademi aynen tekrar ederim. Ekleyecek, 
çıkarılacak başka bir husus yoktur dedi. Şüpheliye  darbe gecesi Akıncı Üssü 143 filodaki 
videosu tekrar izlettirildi. Bahse konu  video ile hazırlanan 3 kişilik 02/11/2016 tarihli 
bilirkişi raporu okundu. Bilirkişi raporunda darbe gecesi şüphelinin Akıncı Üssü 142 filo da 
gece saat 3:00 sıralarında kobilotada ki kamera görüntülerindeki kişi olduğu hatırlatıldı ve 
soruldu: Cevaben; Ben önceki ifadelerime ilave olarak başka bir şey söylemek istemiyorum. 
Ben darbe gecesi  Akıncı Üssü'nde olduğumu kabul etmiyorum. Adil Öksüz'ü, Hakan Çiçek, 
Nurettin Oruç'u tanımam. Kemal Batmaz'ı nasıl tanıdığımı önceki ifade de anlatmıştım. 
Kendisini Kaynak Holding bünyesinde çalıştığım dönemde tanıdım. Darbe gecesinden sonra 
tarla ve arsa bakmak için Kemal Batmaz ile buluştum. Detayını daha önceki ifadem de 
anlatmıştım." Yani isterseniz bilmiyorum. Hepsini okuyayım istiyorum. Çünkü bire bir aynı 
olduğunun görülmesi açısından. " Bana gösterilen video ve bilirkişi raporundan sonra ifadem 
de bir değişiklik yapmıyorum. Şüpheliye Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Nurettin Oruç ve 
Hakan Çiçek'in yurt dışına çıkış ve yurt içine giriş havalimanı sınır kapısı kayıtlarının 
karşılaştırılmalı analizi okundu. Şüphelinin 16/11/2015 tarihinde yurt çıkış yaptığı, 
14/11/2015 tarihinde Kemal Batmaz'ın yurt dışına çıktığı, 17/11/2015 tarihinde de Hakan 
Çiçek'in yurt dışına çıktığı,  bir ve iki gün ara ile Hakan Çiçek ve Kemal Batmaz ile yurt 
dışına çıktıkları hatırlatılarak soruldu: Cevaben: Bu şekilde yurt dışına çıkmam tesadüftür. 
Benim bu seyahatimde Kemal Batmaz ile ortak bir faaliyetim olmadı. Ben bu seyahatimde 
2015 yılının Kasım aylarıydı. Amerika'ya San Francisco 'ya uçuş yaptım. Ben bu Amerika 
seyahatimi aktarmalı uçuş şeklinde yaptım. Ancak hangi Avrupa Ülkesine aktarmalı gittiğimi 
şu an hatırlamıyorum. Şüphelinin 16/02/2013 tarihinde Atatürk Havalimanından çıkış yaptığı, 
21/02/2013 tarihinde giriş yaptığı, Adil Öksüz'ün 21/02/2013 tarihinde çıkış yaptığı, yine 
yakın dönemde şüpheli Nurettin Oruç'un da Atatürk Havalimanından yurt dışına giriş ve çıkış 
yaptığı hatırlatılarak soruldu: Cevaben: yukarıda belirttiğim gibi bu giriş ve çıkışlar 
tesadüftür.  2013 yılının Şubat ayında Amerika'nın hangi eyaletine gittiğimi hatırlamıyorum. 
Şüphelinin 09/12/2012 tarihinde de Atatürk Havalimanından Amerika'ya çıkış yaptığı şüpheli 
Kemal Batmaz'ın da 06/10/2012 tarihinde Atatürk Havalimanından Amerika'ya çıkış yaptığı, 
her iki şüphelinin de 18/10/2012 tarihinde aynı uçakla İstanbul Havalimanından Türkiye'ye 
giriş yaptıkları hatırlatılarak soruldu: Cevaben: Ben 2012 yılı Ekim ayında Amerika'ya 
bilişim konferansına gittiğimi hatırlıyorum. Ancak hangi eyalete gittiğimi hatırlamıyorum. 
Şüphelinin 13/05/2010 tarihinden Atatürk Havalimanından Amerika'ya çıkış yaptığı 
şüpheliler Adil Öksüz ve Kemal Batmaz'ın aynı uçakla 16/05/2010 tarihinde Atatürk 
Havalimanından Amerika'ya gittikleri, şüpheli  Harun Biniş'in 21/05/2010 tarihinde Atatürk 
Havalimanına giriş yaptığı, şüpheliler Adil Öksüz ve Kemal Batmaz'ın da 25/05/2010 
tarihinde Atatürk Havalimanına aynı uçakla gidip birlikte geliş yaptıkları hatırlatılarak 
aralarındaki irtibat soruldu: Cevaben: Ben 2010 yılında Amerika Bilişim Konferansına gittim. 
Ancak bu konferansın da hangi eyalette olduğunu hatırlamıyorum. Kemal Batmaz ve Adil 
Öksüz'ün birlikte ne için gidip ne için döndüklerini  bilmiyorum. Kemal Batmaz ve Adil 
Öksüz'ün tanışıklıklarını bilmiyorum. Bana biraz önce Kemal Batmaz ve Adil Öksüz'ün 
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darbeden hemen önce 13/07/2016 tarihinde Atatürk Havalimanında ki dönüş videoları 
izlettirildi. Ben bu videoları izledim.  Ancak her iki şahsın birbirlerini tanıyıp tanımadıkları 
hakkında bilgim yoktur. Şüphelinin 20 Mart 2009 tarihinde şüpheli Adil Öksüz ile birlikte 
aynı uçakla Atatürk Havalimanından yurt dışına çıkış yaptığı hatırlatılarak soruldu: Cevaben: 
Ben Amerika'ya   sürekli konferansa gidiyordum. Ancak Adil Öksüz'ü tanımıyorum. Onunla 
aynı uçakla seyahat etmem rastlantıdır. Soruldu: Benim yukarıda verdiğim telefon 
numaramdan başka kullandığım telefon numaram yoktur. Silahlı kuvvetlerinden tanıdığım 
subay, general rütbesinden kimseyle irtibatım olmadı. Ben önceki ifadelerimde belirttiğim 
gibi suçlamaları kabul etmiyorum. Darbeyle ilgim yoktur. FETÖ üyesi değilim. Fettullah 
Gülen cemaatiyle de ilgim ve irtibatım yoktur, suçsuzum." Sayın Başkanım, görüldüğü üzere 
savunmam da iddianamenin 4526. sayfasında yer alan savunma benim  savcılıkta verdiğim 
ifade olmadığını, bu ifadenin 441 ve 442 sayfasındaki Harun Biniş'in ifadesi olduğunu, Harun 
Biniş'in ifadesinin benim ifademmiş gibi bire bir noktasına, virgülüne imla hatasına kadar 
kopyalanıp yapıştırıldığını belirtmiştim. Savcılıkta ve kollukta vermiş olduğum savunmamı, 
savunmamın sonunda tekrar heyetinize arz edeceğim. Maalesef aynı  durum 21 Ocak 2019 
tarihli mütalaada da karşımıza çıkmış bulunmaktadır. Bu bariz yapılan iddianamede bariz 
yapılan yanlışlığın düzeltilmesini gerekirse ek iddianame çıkarılmasını  sayın avukatım 
Mahkeme Heyetinizden talep  etmişti. Ancak hiçbir şey yapılmadığını görmekteyiz. Bu 
yanlışlığın beni ne duruma düşürdüğünü tahmin edebiliyor musunuz? Yok Hasan Balcı 
Akıncı Üssü'ndeymiş. Onlarla beraber hareket etmiş, onlardan emir almış, Adil Öksüz 
gözaltındayken beni aramış vs. İddianame daha elimize geçmeden basına servis edilmiştir. 
Bu yanlış şekilde çıkan iddianame nedeniyle yazılı ve görsel basında durum vahameti daha 
iyi anlaşılmaktadır. Basın da nasıl haberler yapıldığını biliyor musunuz? Yazılı ve görsel 
basında çıkan haberlerde şahsım ve ailem yıpratılarak telafisi mümkün olmayan mağduriyete 
sebep olduğunu biliyor musunuz? Adımız Adil Öksüz'ün aradığı adama çıktı. Neden?  Çünkü 
yanlış yazılan ve kopyala yapıştır yapılan iddianameden dolayı. Adil Öksüz, Hasan Balcı'yı 
aramış, onunla görüşmüş deniliyor. Yapılan bu vahim hata iddianamenin  farklı bölümlerine 
de aleyhime sonuç doğuracak şekilde tanzim edilmiştir. Şöyle ki, iddianamenin 347. 
sayfasında Adil Öksüz ile ilgili bölümde ve 379. sayfasında Kemal Batmaz ile ilgili bölümde 
şüpheli Hasan Balcı ifadesinde başlayan kısımlar yer almaktadır. Adil Öksüz ile ilgili olan 
kısımda benim Adil Öksüz'le bir ilgim yok. Ben o zaman zaten dışarıdayım.  Sanki beni Adil 
Öksüz'le Kemal Batmaz'la ilişkilendirmek için ben orada ifade vermişim. Bunlarda aynen 
Harun Biniş'in ifadelerinden alınmış. Sayfa 441 den alınmış, sayfa 442 den alınmış kopyala 
yapıştır yapılmış. Şüpheli Hasan Balcı ifadesinde diyor, Adil Öksüz'ün  ifadesinin 
devamında, 347 sayfa. Ben  darbe gecesi Akıncı Üssü'nde olduğumu kabul etmiyorum. Adil 
Öksüz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç'u tanımam. Kemal Batmaz ve Adil Öksüz'ün birlikte ne 
için gidip niçin döndüklerini bilmiyorum. Kemal Batmaz ve Adil Öksüz'ün tanışıklıklarını 
bilmiyorum. Bana biraz önce Kemal Batmaz ve Adil Öksüz'ün darbeden hemen önce 
13/07/2016 tarihinde Atatürk Havalimanındaki dönüş videoları izletildi. Ben bu videoları 
izledim ancak her iki şahsın birbirini tanıyıp tanımadıkları  hakkında bilgim yoktur. Kemal 
Batmaz'ın ifadesinin devamında da, sayfa 379 da şüpheli Hasan Balcı diye başlayan kısım 
var. Kemal Batmaz'ı nasıl tanıdığımı önceki ifademde  de anlatmıştım. Kendisini Kaynak 
Holding bünyesinde çalıştığım dönemde tanıdım. Darbe gecesinden sonra tarla ve arsa 
bakmak için Kemal Batmaz ile buluştum. Detayını daha önceki ifade de anlattığım gibi. Bu 
her iki kopyala yapıştır ne Adil Öksüz'ün ne de Kemal Batmaz'ın buradaki şeyleri gene Harun 
Biniş'in 441 ve 442. sayfadaki ifadelerden alıntılar yapılarak benim ifademmiş gibi 
sunulmuştur. 441. sayfadan 2 satır, 442. sayfadan 5 satır alınarak beni Adil Öksüz ve Kemal 
Batmaz ile ilişkilendirilmek istenmiştir. Bu yanlışlıklar zinciri şahsımı, ailemi, maddi ve 
manevi olarak ne kadar yıprattığını, bu sebeplerden dolayı tam 21 ay tutuklu kaldığımı, 
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oluşan mağduriyetimi ve yapılan yanlışlıklar neticesinde olayın hangi boyutlara vardığını 
takdirlerinize bırakıyorum. Daha sonra ne oldu? Hasan Balcı Kanun Hükmünde Kararname 
ile mesleğinden ihraç edildi. 10 yıldır beklediğim hac kurasında 2019 yılı için hacca gitmeye 
hak kazandım. Ancak yurtdışı yasağı ve adli kontrol uygulaması nedeniyle hac farzımı yerine 
getiremeyeceğim. Savcılıkta vermiş olduğum ifadeye bir dönüyorum Sayın Başkanım. 
Savcılıkta vermiş olduğum ifade de Sayın Savcıya oğlumun beni bilmediğim bir numaradan 
aradığını, Mahkemeye  çıkacaklarını ve  avukat bulmamı istediği, eşinin amcasının avukat 
olması nedeniyle onu aramamı ve ondan bilgi almamı, Ankara da tanıdık bir avukatının olup 
olmadığını sormamı istedi. Bunun üzerine  avukatı aradım ve ulaşamadım. Sonra bir kez daha 
aradı. Ulaşamadığımı söyledim.  5 dk sonra tekrar aradı. Ulaşamadığımı söyledim. Eşiyle 
görüştü. Eşinin amcasının telefonunu verdim. Toplamda 3 görüşme ve 2 dk 'yı bulmayan bir 
görüşmemiz olduğunu huzurlarınızda beyan etmiştim. Savcıya Adil Öksüz'ü tanımadığımı ve 
kullanmış olduğum telefon numarasını 10 yıldır kullandığımı söyledim. Oğlumun beni 
aradığı sırada bir yakınımın cenazesi için Güdül 'de bulunmaktaydım. Oğlum bana  Sincan 
Batı Adliyesinde olduğunu söyleyince cenazeden Sincan Batı Adliyesine geldim. Oğlum ile 
görüşemedim ve eve döndüm. Bunların hepsi HTS kayıtlarında vardır. Oğlumun beni 
aradığında nerede bulunduğum, Sincan'a geldiğim bunların hepsi bazlı HTS kayıtlarında 
mevcuttur. Buradan şuraya gelmek istiyorum. Savcıya ifademi verdikten sonra Sayın Savcı 
Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine aynen şu ifadeyi kullanarak şöyle yazmış. "Adil Öksüz ile 3 
kez telefon görüşmesi yaptığı ayrıca şüphelinin aynı tarihte Sincan Batı Adliyesi'nde 
bulunduğu" Sayın Savcıya Adil Öksüz ile değil oğlumla görüştüğümü defalarca belirtmeme 
rağmen ve oğlumla görüştükten sonra onun Sincan Batı Adliyesinde olduğunu öğrenince 
Güdül'den Sincan Batı Adliyesi'ne oğlum ile görüşebilir miyim ümidiyle oraya gittiğimi 
belirtmeme rağmen tutuklama kararı vermiştir. 27 Şubat 2018 tarihli Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurumu Başkanlığı'ndan alınan HTS belgeler üzerinde Ankara 4. Ceza 
Mahkemesi'nin 4 Şubat 2018 tarihli yazışında belirtilen hususlar çerçevesinde analiz 
çalışmasının yapılması istenmişti. Konuyla ilgili analiz çalışması sonucu düzenlenen rapor, 
analiz çalışmalarını gösterir tablo mahkemenize gönderilmiştir. Bu analiz raporu dosyada 
mevcuttur. Ancak ben yine de savunmamın sonunda sizlere arz edeceğim. Bu analiz raporu 
incelendiğinde her şeyin tertemiz olduğu aşikardır. Sormak istiyorum. Hasan Balcı bu işin 
neresinde? Daha sonra bir yıl içerisinde görüştüğüm kişiler içerisinde FETÖ PDY Silahlı 
Terör Örgütü Üyeliğinden soruşturma açılan kişilerin olup olmadığına dair analiz raporu 
istendi. 23 Mart 2018 tarihli ara kararda Mahkemenizce istenilen  HTS analiz raporu ile  ilgili 
beyanımı arz ettim. İş gereği gelen analiz raporunda bir sene boyunca tüm görüşmelerimin 
detayları incelenmiş, iş gereği yaklaşık 1500 kişiyle görüşme yaptığım tespit edilmiştir. 
Görüşmüş olduğum kişilerin çoğu üniversite öğretim üyeleridir. Çalışmış olduğum kurumun 
ulusal ve uluslararası sempozyum nedeniyle yayın talebi, yayım basımı, sempozyum 
bildirimleri nedeniyle yapılan görüşmeler olduğu görülmektedir. HTS kayıtlarına 
bakıldığında konuştuğum kişiler arasında Bilim Teknoloji eski Bakanı Fahri Özlü 3 kez 
aramışım. Tarım Bakanı Özel Kalem Müdürü aracılığıyla Mehdi Eker'i aramışım.  Tarım 
Bakanı Müsteşar Yardımcısı Nihat Pakdil'i aramışım. Devlet Arşivleri  Genel Müdürü Uğur 
Ünal'ı aramışım.  Osmanlı Arşivi Genel Müdür Yardımcısı Durali Gürağaç'ı aramışım. 
Pursaklar Belediye Başkan Yardımcısını aramışım. Gölbaşı Belediye Başkan Yardımcısını 
aramışım. İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rektörü Çağrı Erhan'ı aramışım. Elmadağ 
Belediye Başkanı  Gazi Şahin'le bir sürü görüşmelerim var. Bunun yanında yüzlerce öğretim 
üyesi ve akademisyen yer alıyor. Bunlarla da görüşmelerim oldu. Peki sormak gerekirse, 
bunları da mı benimle irtibatlılar diyeceğiz? Bununla ilgili olarak huzurunuzda beyan vermiş 
geniş bir rapor hazırlayarak Mahkemenize arz etmiştim. Yapmış olduğum beyanın çözümü 
dosyamda mevcut olup bunların çıktısını sizlere arz edeceğim. Şimdi de 21 Ocak 2019 tarihli 
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mütalaaya bakalım. Sayfa 39, FETÖ PDY Silahlı Terör Örgütünün sivil yöneticilerinin 
eylemlerinin başlığının alt kısmında sanık Hasan Balcı ifadesinde başlayan paragrafta ne 
yazılmış. "Kemal Batmaz'ı nasıl tanıdığımı önceki ifademde anlatmıştım. Kendisini Kaynak 
Holding bünyesinde çalıştığım dönemde tanıdım. Darbe gecesinden sonra tarla ve arsaya 
bakmak için Kemal Batmaz ile buluştum. Detayını daha önceki ifadem de anlatmıştım" 
dediği Sayın Başkan ve Mahkeme Üyeleri, yukarıdaki ifadeler kimin? Bu ifade iddianamenin 
441. sayfasında yer alan Harun Biniş'in ifadeleri. Maalesef  silahlı terör örgütünün sivil 
yöneticilerin eylemleri olarak bunlar yazılmış. Gelelim mütalaanın 665. Sayfasına. "Hasan 
Balcı'nın da iki oğlu ile birlikte darbeye teşebbüs faaliyeti sırasında Ankara da bulunduğu, 
darbeye teşebbüs faaliyeti sonrasında 17/07/2016 tarihinde Adil Öksüz tarafından kullanılan 
05303463688 telefon hattı ile 3 kez telefon görüşmesi yaptığı ve akabinde bir takım 
avukatlarla  ve akabinde bir takım avukatlarla telefon irtibatı kurduğu, telefon görüşmelerinin 
gözaltında bulunan oğlu Halil Burak Balcı ile yaptığı yönünde beyan ve tespitlerim oldu. 
Sanığın gözaltında bulunan ve FETÖ PDY Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri sözde imamı 
olduğu anlaşılan örgüt yöneticisinin gözaltındayken oğlunun ve oğlunun ve diğer sanıkların 
buraya dikkat çekmek istiyorum. Bir takım ihtiyaçlarının giderilmesi için telefonundan irtibat 
kurabilmesi. Kaynak Holding bünyesinde çalışırken FETÖ PDY Silahlı Terör Örgütünün üst 
düzey yöneticilerinden Kemal  Batmaz ile tanıştığını, darbe teşebbüsünden sonra da tarla ve 
arsa bakmak için Kemal Batmaz'la buluştum şeklindeki soruşturma aşamasında vermiş 
olduğu ifade ve olaylar sırasında Ankara da bulunması göz önüne alınarak FETÖ PDY Silahlı 
Terör Örgütünün içinde yer aldığı ve örgüt üyesi olduğunun değerlendirildiği TCK'nun 314/2 
maddesi uyarınca cezalandırılması gerektiği ancak sanığın Anayasaya İhlal suçuna konu 
Darbe Teşebbüs eylemlerine iştirak ettiğine dair dosya kapsamından mahkumiyetine yeterli 
delil bulunmadığı." Burada hakkımda yapılan suçlamalara madde madde bakalım. Diyor ki 
Hasan Balcı'nın iki oğlu ile birlikte darbe teşebbüs sırasında Ankara da bulunduğu, Gökhan 
Balcı Tekirdağ 8. Mekanize Taburunda görevliyken darbeden 1 ay öncesinden Ankara'ya 
görevlendirilmiş ve Ankara da bulunuyordu. Halil Burak Balcı da burada ifade vermiş 
olduğundan konu ifadesinde geniş geniş yer almaktadır. Hasan Balcı darbe faaliyeti sırasında 
Ankara da bulunmaktaydı denilmektedir. Evet 15 Temmuz günü Ankara'daydım. Çünkü 
Ankara'da ikamet ediyorum. Normal mesaime gittim geldim. 93 yılından bu tarafa Ankara da 
ikamet ediyorum. 25 yıldır da Ankara'dayım. Tüm  ikametgah bilgilerim zamanında ve 
düzenli olarak mernis kayıtlarında yer almaktadır. Şu anda da Ankara'da ikamet etmekteyim. 
Darbeye teşebbüs faaliyeti sırasında başka bir İlde olup darbe gecesi Ankara'ya gelmiş olsan 
bu soruyu sorabilirsiniz. Ya sen başka bir İlde oturuyorsun, darbe gecesi sen Ankara da ne 
işin var? denilebilir. Ama ben darbenin öncesinde de darbe gecesinde de tutuklandığım ana 
kadar 15 Temmuz öncesinde ve gözaltına alındığım 7 Eylül 2016 tarihine kadar işimden 
evime gidip geldim. Darbe ile veya Adil Öksüz ile en ufak bir ilişkim olsaydı, Allah'a şükür 
böyle bir söz konusu değil. Cebimde yeşil pasaportum vardı. Rahatlıkla yurt dışına 
çıkabilirdim. 2-" Adil Öksüz tarafından kullanılan telefon ile 3 kez telefon görüşmesi 
yaptığım iddiasına gelelim. Esas hakkındaki mütalaanın 665. sayfasında darbeye teşebbüs 
faaliyeti sırasında 17 Temmuz 2016 tarihinde Adil Öksüz tarafından kullanılan telefon hattı 
ile 3 kez telefon görüşmesi yaptığı, akabinde bir kısım avukatlarla telefon irtibatı kurduğu, 
telefon görüşmelerinin  gözaltında bulunan oğlu Halil Burak Balcı ile yaptığı yönünde beyan 
ve tespitlerinin olduğu, sanığın  gözaltında bulunan ve FETÖ PDY Silahlı Terör Örgütünün 
Türk Silahlı Kuvvetleri sözde imamı olduğu anlaşılan örgüt yöneticisinin gözaltındayken 
oğlunun ve diğer sanıkların bir takım ihtiyaçlarının giderilmesi telefonundan irtibat 
kurabilmesi." Sayın Başkan, ben o gün sadece oğlum ile görüştüm. Kimse için de başkasını 
aramadım. Kim bu? Bir kısım avukatlar ile telefon irtibatı kurduğum, oğlum ile görüştükten 
sonra oğlumun eşinin avukat amcasını aradım. Ama ulaşamadım. Bunu savunmamda da 
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anlattım. Başka varsa da bilmiyorum. Siz biliyorsanız söyleyin ki bende bileyim, bende 
bileyim bu kim. Türk Silahlı Kuvvetlerinin imamı olduğu anlaşılan örgüt yöneticisinin 
oğlumun ve diğer sanıkların bir takım ihtiyaçlarının giderilmesi için telefon irtibatı 
kurmuşum. Evet, oğlum için eşinin avukat amcasını aradım. Kimin ihtiyacını gidermek için 
başka ne yapmışım ki bu cümle buraya yazılmış. Oğlum ile görüştüğüm vakitler ve dakikalar 
belli. Önemli olan Adil Öksüz'ün GPRS üzerinden kiminle görüştüğüdür. O gün Adil 
Öksüz'ün telefonunun HTS kayıtlarına bakalım. 17 Temmuz 2016 tarihler hep aynı olduğu 
için tarihleri okumayacağım. 17 Temmuz 2016 15:09, 15:14 , Adil Öksüz CPS üzerinden ilk 
kendisi görüşüyor. Yaklaşık 5 buçuk dakikalık  bir görüşme.  15:15 Halil Burak Balcı Adil 
Öksüz'ün telefonunu kullanarak benim kullanmış olduğum telefon hattı arıyor 60 sn. 17 
Temmuz 2016 15:16 Mesut Güney, Adil Öksüz'ün telefonunu kullanarak kendi adına kayıtlı 
başka bir numarayı arıyor. Aradığı kişi kim eşi. 15:20 Halil Burak Balcı ikinci kez beni 
arıyor. Konuşması süresi 10 sn. 15:23 Adil Öksüz'ün telefonu ile Av. Mustafa Dokumacı 
aranıyor. Adil Öksüz telefonu ilk kullanan kişi. Bütün ifadelerde o şekilde. Adil Öksüz ilk 
defa kullanıldı diyor. Bunlara biraz sonra değineceğim. Ama kimi aradı ben bunu 
bilemiyorum. 15:25 Halil Burak Balcı üçüncü kez beni arıyor 54 sn görüşme var. 15:30 da da 
Halil Burak Balcı eşinin avukat amcasına mesaj çekiyor. Bu konuyu huzurlarınızda detaylı 
bir şekilde ispatlı ve şahitleri ile birlikte en ince detayına kadar anlatmıştım. İfadem olduğu 
iddia edilen ve benim olmayan tamamen Harun Biniş'e ait olan da iddianamenin 4526. 
Sayfasındaki asıl gözaltına alma ve tutuklanmama neden olan konuyu tekrar anlatma gereği 
duyuyorum. 17 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ Terör Örgütü Hava İmamı olduğu 
değerlendiren ve Adil Öksüz'e ait olan hattan benim kullanmakta olduğum 5054694556 
telefon hattı ile 3 kez arandığım ve telefon görüşmesi yaptığım iddiası yine Savcının 
mütalaasında yer almaktadır. Önce isterseniz Kahramankazan iddianamesinde ki Jandarma 
Başçavuş Osman Gök ve Uzman Çavuş Serkan Çoraplı'nın ifadelerine bir bakalım. Osman 
Gök ve Serkan Çoraplı'nın şüpheli olarak yargılandığı 2017/48645 soruşturma numaralı ve 
2017/3779 numaralı iddianamede yer alan bazı ifadelerini arz ediyorum. Bu iddianamenin 25. 
sayfasında Adil  Öksüz'e telefonun verilmesini emrini veren  Jandarma Başçavuş Osman 
Gök'ün ifadesinin konu ile ilgili olan bölümü okuyorum. Osman Gök şöyle diyor, "Savcılıkta 
nezarethanede bulunan kişilerin avukatları varsa haber versinler talimatı üzerine 
nezarethanede bulunan kişilere poşetler içerisinde bulunan telefonlardan sadece bir kişiye ait 
olan telefonu verip avukatlarını arayabileceklerini söyledim ve poşetlerden bir tanesinden 
telefonu aldı, nezarethanedekilerden bir tanesi verdim. Bu kişi avukatı ile ilgili olarak 
görüştü. Daha sonra telefonla nezarethanede bulunan bir kaç kişi daha görüştü. Ama kaç 
kişinin görüştüğünü bilmiyorum." Yine Kahramankazan iddianamesinin 94. sayfasında Adil 
Öksüz'e cep telefonunu veren Serkan Çoraplı ifadesinde şöyle diyor. " Osman Gök Başçavuş 
beni yanına çağırdı.  Bana Adil Öksüz'ü de göstererek şu telefonu Adil Öksüz'e ver dedi. Adil 
Öksüz'ün iki telefonu vardı. Bunlardan bir tanesini Adil Öksüz'e verirken Adil Öksüz bana, 
"benim verdiğim telefonu değil ötekini ver" dedi. Çünkü Adil Öksüz bu telefonu ile avukatını 
arayacaktı. Ben de Adil Öksüz'ün dediği telefonu Adil Öksüz'e verdim. Ama bu verme 
eylemini Osman Gök Başçavuşun emri ile verdim. Adil Öksüz telefonu ile kısık bir şekilde 
konuştu. Görüşmesi bitti. Nezarethane içerisinde diğer iki kişi de Adil Öksüz'ün yanına geldi. 
Adil Öksüz'den Adil Öksüz'ün telefonu istediler. Bir yerleri arayacaklarını söylediler. Bu iki 
şahıs da Adil Öksüz'ün telefonu ile görüştüler. Bu görüşmelerden sonra telefonu aldım ve 
Adil Öksüz'ün eşyalarının bulunduğu poşetin içerisine koydum. Kahramankazan 
iddianamesini hazırlayan Savcının değerlendirilmesinde Savcı değerlendirmesini yapmış ve 
aynen şöyle demiş. " 98 kişilik darbeye teşebbüs eden şüphelilerin Ankara Adliyesi 
nezarethanesine konulduktan sonra şüpheli Osman Gök'ün Adil Öksüz'e ait olan telefonu 
nezarethanede bulunan kişilere sorgu esnasında varsa tanıdık avukatlarını araması için önce 
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Adil Öksüz'e verdi. Adil Öksüz'ün telefonu ile görüştükten sonra bu telefonu nezarethanede 
bulunan başka şüphelilere verdiği, bir kaç şüpheli de bu şekilde Adil Öksüz'e ait telefon ile 
nezaret içerisinde görüştüğü" Bu ifadeler tamamen iddianameyi hazırlayan Savcının 
ifadeleridir. Adil Öksüz de ifadesinde " benim telefonumdan sadece bugün koğuştaki 
ANLAŞILMADI kişiler kendilerini aradılar" demiştir. Bu şahsın telefonu o an nezarethanede 
bulunanlardan saat 15:15 Halil Burak Balcı, 15:16 da aynı nezarethanede gözaltında bulunan 
Mesut Güney kullanmışlardı." Şimdi de o gün nezarethanede telefon görüşmesine tanık 
olanların ifadelerine bakalım. Mesut Güney dilekçesinde, "Nezarethanede jandarma 
personelinin yönlendirmesiyle ile talebin üzerine telefon görüşmesi yaptım. Benim gibi 
nezarethanede kaldığım sürede Halil Burak Balcı Adil Öksüz'e ait cep telefonu ile jandarma 
personelinin göndermesiyle babasını iki kez aradı." diye belirtmiştir. Mesut Güney sözlü 
savunmasında," 16 Temmuz günü Akıncı'dan ben de gözaltına alındım. Jandarma tarafından 
Ankara Batı Adliyesine götürüldüm. Nezarethanede mahçılar ile beraber kaldık. Bir tane 
tanımadığımız sonradan Adil Öksüz olduğunu öğrendiğimiz bir şahsın bizi nezarethanede 
sorumlu olan jandarma personellerinin yönlendirmesi ile telefonu ile görüştük. Buradaki 
amacım benim hem aileme haber vermekti yasal olarak hemde avukat talebimi bildirmekti. 
Savcıya ifade vermeden önce benden önce Adil Öksüz'ün kendi avukatı ile görüştüğünü 
bizzat gördüm ve duydum. Benden önce de Halil Burak Balcı'nın babası ile görüştüğünü, 
benden sonra da bir iki defa daha görüştü." Aynı şekilde Halil Burak Balcı'nın dilekçesinde 
de" sivil şahsın telefonu ile beni aradığını ve eşinin amcası Ali Şan'a mesaj çektiğini 
belirtmiştim. Halil Burak Balcı'da sözlü savunmasında, " O günün tanığı olarak olayı 
anlatmak istiyorum. 16 Temmuz günü gözaltına alındım. 17 Temmuz da Sincan Batı 
Adliyesi'nde gözaltında iken daha sonra ismini Kahramankazan iddianamesinden öğrendim. 
Jandarma Başçavuş Osman Gök tarafından "birazdan mahkemeye çıkacaksınız, avukatınız 
varsa arayabilirsiniz" dedi. Nezarethanedekiler ve ben telefonumuzun yanımızda olmadığını, 
Akıncı Üssünde aldıklarını söyledik. Aynı nezarethanede gözaltında ve ilk defa gördüğümüz 
ismini sonradan basından öğrendiğim Adil Öksüz benim telefonum var diyerek delil 
torbasından ve muhafaza altında tutulan telefonunu istedi. Orada bulunan ve ismini sonradan 
öğrendiğimiz Uzman Çavuş Serkan Çoraplı telefonu delil torbasından çıkararak telefonu Adil 
Öksüz'e verdi. "Kamera karşısına geçin, görüşmelerinizi kamera karşısında yapın, 5 dk 
bitince telefonu bana teslim edin" dedi. Uzman çavuş nezaretinde ve kamera karşısında Adil 
Öksüz  telefonu aldı ve bir kere görüşme yaptı. Sonra görevliden biz de telefonu kullanalım 
dedik. Telefonun sahibi olan kişi izin verirse kullanabilirsiniz dedi. Daha sonra şahsın izin 
vermesi ile ben telefonu aldım. Kameranın önüne geçtim ve babamı aralıklarla 3 kere aradım. 
 Nezarethanede bulunan sadece benim bildiğim 8 tanığım bulunmaktadır. Görüşme kamera 
önünde gerçekleşmiştir. Mustafa Kozak mahkemenize vermiş olduğu dilekçesinde, "17 
Temmuz 2016 tarihinde Sincan Batı Adliyesi'nde nezarethanesine getirildim. Mahkemeye 
çıkmadan nezarethane görevlisi jandarma personeli avukatınız varsa arayabilirsiniz dedi. 
Sadece Adil Öksüz adlı şahısa telefon verildi. Jandarma sivil şahıs izin verirse onun 
telefonunu kullanabilirsiniz dedi. Kameranın karşısına geçin ve arayın denildi. Mesut Yılmaz 
ve Halil Burak Balcı Adil Öksüz'ün telefonu ile 3-4 kez aileleri ile görüştüler. Görüşmeler 
bittikten sonra jandarma personeli telefonu geri aldı. Halil Burak Balcı'ya sorduğumda 
babamı aradım " dedi. Mustafa Kozak mahkemenize yapmış olduğu sözlü savunmada da, " 
Ben olay günü nezarethanedeydim. Bahsi geçen olaya şahitlik ettim. Adil Öksüz'ün Halil 
Burak Balcı'dan önce telefon görüşmesi yaptığına ben şahit ederim." Hasan Balcı, Mustafa 
Kozak'a sormuş: 17 Temmuz 2016 tarihinde Sincan Adliyesi'nde gözaltında iken orada bir 
telefon trafiği söz konusu oldu. Telefonu kim istedi, o sivil şahsı tanıyor musunuz? Mustafa 
Kozak cevaben:  Sayın Başkan net bir şekilde gönül rahatlıyla söylüyorum.  Uzman Çavuş 
Başçavuş geldi. İşte " ailelerini aramak isteyen, avukat yardımı almak isteyen var mı?" 
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mimalinde sürekli bir konuşma döndü. Bize söyledi. Biz de o sırada tabi telefonlarımızı 
teslim etmiştik. Her şeyimizi bıraktığımız için biz de ortada kaldık. Adil Öksüz'ü orada 
tanısam ben orada bir kere çok güzel sorguya çekerdim o adamı. Ağzından laf alırdım. Hiç 
bir şey bilmiyorsam. Tanımıyorum adamı. Hemen oradan istediği gibi telefonu aldı. Yani çok 
enteresan. Velhasıl köşede konuştu. Kim olduğunu düşünüyorsunuz derseniz, Kıdemli 
Başçavuş falan diye düşündüm. Uzman Çavuş varsa arayan konuşsun dedi. Kullanabilirsiniz 
dedi o telefonu. Balcı aldı telefonu görüştü. Ben de görüşmek için sıraya geçtim. O sırada 
Balcı'nın işi uzun sürdü. Aradı, mesaj bekledi, bir şeyler oldu. Ben Balcı'nın yanına oturdum 
sandalyeye. Dip dibe sıra bekliyordum. Ben de alıp telefonu ben de arayacağım. Allah'tan 
aramamışım eşimi o sırada. Arasam 22 aydır eşimden şu Hasan Balcı'nın dondu olacaktı 
yazık yani." Bu kadar basit bir olay Sayın Başkan. Şahitlik eden Hasan Balcı'nın tüm 
söylediklerine şahitlik ediyorum. Durum bu şekilde gerçekleşmiştir. Olaya şahit olan Fatih 
Pancar'da mahkemenize vermiş olduğu dilekçede; " O gün görevli olan ismini bilmediğim 
Jandarma Kıdemli Başçavuş avukatlarınızı arayabileceğimizi söyledi. Bunun üzerine o gün 
kim olduğunu bilmediğim fakat medyadan takip ettiğim kadarıyla Adil Öksüz'ü sonradan 
öğrendiğim sivil şahıs Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuştan nezaretin önünde duran 
telefonunu istedi. Görevli telefon görevli ANLAŞILMADI telefonu Adil Öksüz'e verdi. Adil 
Öksüz telefonuyla görüştü. Daha sonra Halil Burak Balcı Adil Öksüz'den telefonu kullanıp 
kullanmayacağı konusunda izin istedi. Adil Öksüz'de kullanması için telefonu Halil Burak 
Balcı'ya verdi. Halil Burak Balcı da telefon ile babasını aradı." Kısacası medyada Adil Öksüz 
ile Hasan Balcı arasında geçtiği söylenilen görüşmenin aslı budur. Bu olaya orada bulunan 
tüm tutuklular şahittir ve kamera kayıtlarından sabittir. Fatih Suçatı mahkemede sözlü 
savunmasında özetle; ifadesi çok uzun olduğu için ilgili bölümü arz edeceğim.  " Dar bir 
alanda olduklarını ve içerisinin çok kalabalık olduğunu, sayının arttığını, yaklaşık içeride 
35-40 a yakın sayıyı hatırlamadığını söyledikten sonra Adil Öksüz'e telefon verildikten sonra 
Adil Öksüz telefonu aldı hatta bakın bütün bildiğimi doğruluğuyla anlatıyorum. Hatta şöyle 
söyledi. Avukat lazım. Sincan Batı Adliyesi'ndeyim. Çok kısa söyledi. Kesinlikle bütün 
inancıma ve değerlerime yemin ederek söylüyorum. İlk önce Adil Öksüz kullandı telefonu." 
Yunus Dağcı savunmasında; "Sincan Batı Adliyesinde tutuklu olduğumuz nezarethanede 
malum Halil Burak Balcı'nın babası Hasan Balcı ile yaptığı görüşmeye ben de şahit oldum. 
Orada yani beklediğimiz sırada sivil bulunan şahsın telefonunu verdiler. Avukatı ile 
görüşmek istediği için bir tane telefon verdiler. O da benim telefonum burada deyince en 
yakında gösterdi. Şu benim telefonum. Şu çanta benim deyince hemen yakınındaydı. 
Telefonu verdiler. Şahıs telefonu aldıktan sonra kendisi görüştü. Bir tek o telefonu verince 
orada bulunanlar bizim de telefonumuzu verir misiniz? biz de görüşebilir miyiz ? gibi bir 
ortam oluştu. O da başka telefon veremem dedi. Kişi müsaade ediyorsa onun telefonuyla 
görüşün dedi askeri personel. Sonrasında şahısta müsaade etti ve orada bir sıra oluştu. Ben o 
sırada değildim Allah'tan da değildim. Önce Halil Burak Balcı aldı telefon etti. Ailesi 
Ankara'da olduğu için arama ihtiyacı duydu aradı. Ailesine ulaşmaya çalıştı. Daha sonra o 
mesaj falan bekliyordu veya öyle bir durum oluştu. Orada sonra sıradan bir kaç kişi daha 
aradı. Böyle bir durum oluştu. Sonucunda buraya kadar geldi. Ben vicdani olarak kendimi 
sorumlu hissettiğim için bunu sizinle paylaşmak istedim. " Yücel Lökeşe sözlü 
savunmasında;" Sincan Adliyesinin nezarethanesinde şahit olduğum bir olayı açıklamak 
istiyorum. Vicdanımın rahatlaması için. Biz oradayken avukatını aramak isteyen bazı kişiler 
oldu. Onlarda orada görevli bulunan Jandarmalara durumu ilettiler. Jandarmalar da 
birbirlerine sorup geldiğinde kimin telefonunun yakında olduğunu sorunca poşetlerin içinde 
eşyalar vardı. Nezarethanenin hemen karşısında orada işte. Adil Öksüz olduğunu daha 
sonradan öğrendiğimiz kişinin telefonu hemen öndeydi. Benim telefonum hemen şurada, 
benim telefonum ile arayabilir miyim? dedi. Hemen jandarma telefonu verdi. O arada ondan 
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sonraki diğer kişiler de insanlar sıraya girip aradılar. Olaya şahit olduğumu söylemek 
istiyorum." Son olarak Semih Özçelik savunmasında; "Nezarethaneye getirildikten sonra 
Sayın Başkan burada bir şeye değinmek istiyorum. Ben de Halil Burak Balcı ile aynı 
nezarethanedeydim. Onun yapmış olduğu konuşmalara ben de şahidim. Babası ile yaptığı 
konuşmaya ben de şahidim. Şahitliğimi sadece mahkemenin bilmesini istedim." Sayın 
Başkan yukarıda şahitlerin ifadeleri Osman Gök'ün, Serkan Çoraplı'nın diğer şahitlerin 
ifadelerinden anlatılandan özellikle iki hususa dikkat çekmek istiyorum. 1-Bu görüşmeler 
kamera karşısında gerçekleştirildiğine göre kamera kayıtları nerede? Bunu taa başından beri 
söylüyorum. Kamera kayıtları incelensin. Kamera kayıtları muhafaza alınsın muhafaza altına 
alınsın. Şu şu isimler bu işe şahittir. Gerekirse bunlar SEGBİS ile ifade versinler. Bir çok 
defa ben ve oğlum dilekçe vermemize rağmen hiçbir şey yapılmadı. Maalesef kamera 
kayıtları ne olmuş, kamera kayıtları silinmiş. Kamera kayıtlarını talep ettiğimiz de bize 
verilen cevap, Sincan Batı Adliyesi'nde Savcılığında bize verilen cevap; Adliyemiz 
nezarethanesinde ANLAŞILMADI kamera kayıt sistemi 15 gün süreyle muhafaza 
edilmektedir. Eski tarih görüntüleri silinerek üzerine yeni görüntülere kayıt yaptığından talep 
edilen 17 Temmuz 2016 tarih 15:00 ve 15:30 saatleri arasındaki kamera görüntüleri 
bulunmamaktadır. Adil Öksüz gibi darbenin bir numarası Türkiye'nin gündemine düşüyor. 
Serbest bırakılıyor  ama kamera kayıtları ortada yok. Cenderesini kim çekiyor Hasan Balcı. 
Tüm şahitler ve özellikle Kahramankazan iddianamesinde adı geçen Jandarma Başçavuş 
Osman Gök ve Serkan Çoraplı ifadelerinde telefon ile ilk Adil Öksüz'ün görüştüğünü ifade 
ettiler. Adil Öksüz'ün bu telefon görüşmesi iddianamede gözükmüyor. İlk görüşmenin Halil 
Burak Balcı imiş gibi gözüküyor. 23. Ağır Cezaya gelen HTS kayıtlarında ilk görüşmeyi 
yapanın Adil Öksüz olduğu tespit edilmiştir. HTS kayıtlarında biliyorsunuz yalnızca telefon 
görüşmeleri değil telefon üzerinden yapılan internet görüşmeleri yani GPRS bağlantıları da 
tespit edilebiliyor. Adil Öksüz telefon üzerinden normal bir bağlantı kurmamış, internet 
üzerinden bir görüşme yapmıştır. Yani GPRS bağlantısı kurmuştur. 15:09 dan 15:14 ' e kadar 
5 buçuk dakika görüşme yapıyor. 15:15'de de Halil Burak Balcı telefonu alıyor ve beni 
arıyor. Fatih Suçatı bir noktaya dikkat çekiyor. Adil Öksüz telefonla avukat lazım, Sincan 
Batı Adliyesi'ndeyim  diye konuşurken ve bunu duyduğunda iddia ediyor. Demek ki Adil 
Öksüz telefon ile avukatını aramamış. Bunu savunmamda da, avukatım tarafından da dile 
getirilmişti. Bununla ilgili belge avukatım tarafından ve ben tarafından Mahkeme Heyetinize 
sunulmuş olup ilgili belge dosyanızda mevcuttur. Sayın Mahkeme Heyetinden sanık ve 
müşteki avukatlarından ricam şudur ki, bu adam telefonu ile GPRS üzerinden kim ile 
görüşmüştür? Yine gelelim mütalaanın 665. Sayfasına. Kaynak Holding bünyesinde 
çalışırken FETÖ PDY Silahlı Terör Örgütünün üst düzey yöneticilerinden Kemal Batmaz ile 
tanıştığını, darbe teşebbüsünden sonra tarla ve arsaya bakmak için Kemal Batmaz ile 
buluştuğum şeklindeki ifadeler yine yine Harun Biniş'in ifadelerinden alıntılardır. Ne Adil 
Öksüz'ü tanırım, ne Kemal Batmaz'ı tanırım, çalıştığım yer bellidir, ikametgah ettiğim yer 
bellidir, ne de burada bulunan burada sanık bulunan pardon. Ne de burada sanık durumunda 
olanları tanırım. Ne de tutuklu olanları tanırım. Şahsımın darbeye yönetip organize eden 
şüphelilerle eylem ve işbirliği içinde bulunduğum, darbeciler tarafından verilen görevleri 
yerine getirdiğim ve darbe faaliyetini bu şekilde iştirak ettiğim iddia edilmektedir. Yapılan bu 
hain darbe girişimini lanetliyorum. Böyle bir suçlamayı da asla ve asla kabul etmiyorum. 
Savunmamda şunu da beyan etmiştim. Burada bulunan, aranan veya tutuklu bulunan hiç 
biriyle bir ilgim ve irtibatım bulunmamaktadır. FETÖ ile bir ilgi ve irtibatım olmadığını 
açıkça beyan etmiştim. Adil Öksüz ve diğerleriyle bir ilgimin alakamın olmadığını dile 
getirmiştim. Eğer şunu da söyledim. FETÖ ile tırnağımın ucu kadar bir irtibat bulan en ağır 
derecede cezaya razıyım dedim. Bunu da söyledim. Başka yapılan ve Harun Biniş'in 
ifadesinin benim ifademmiş gibi sunulmasından dolayı tarafıma bu vahim iddialar isnat 
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edilmiştir. Darbeyi yöneten organize ettiği iddia edilen kişilerin isimleri iddianamede 
belirtilmektedir. Söz konusu kişilerle hayatımın hiç bir döneminde ne görüşmüşlüğüm, ne 
tanışıklığım ne de tek kelime etmişliğim ve bir an bile yan yana gelmiş olduğum baki 
değildir. İçinde bulunduğumuz salonda Akıncı davasında 450 sanık bulunmaktadır. Tüm 
sanıklar arasında oğlum hariç irtibatımın olduğu tek bir kişi dahi bulunmamaktadır.  Hal 
böyle iken iddia makamı darbeciler tarafından verilen görevleri yerine getirdiğimi iddia 
etmiştir. Hangi darbeci bana ne görev vermiş? Hangi görevleri yerine getirmişim? 
İddianamede benim hakkımda diğer tanık beyanlarının olduğu iddianamede benim hakkımda 
diğer tanık beyanlarının olduğu iddia edilmektedir. Sayın Başkan, bu soruların hiç bir cevabı 
olmadığı gibi iddia makamı tarafından da somut bir delil sunulamamıştır. İddianamede de 
herhangi bir açıklama yapılamamıştır. Tarafıma teslim edilen 5 ciltlik ve 4658 sayfadan 
oluşan Akıncı iddianamesini inceledim. Ancak sanık veya tanık kişilerin bile ne lehime ne de 
aleyhime tek bir satır beyana rastlamadım. Rastlayan varsa ortaya koysun. Türkiye'de 
bulunan hiç kimsenin aleyhe ifadesi olmadığı gibi Hasan Balcı'nın FETÖ ile azıcık da olsa 
alakası vardır diyen bir kişi dahi bulunması mümkün değildir. Sayın Başkanım, ifademi 
inanın ki bu kadar uzatmayacaktım. 30 ve 31. celselerde vermiş olduğum ifadeler aynen 
geçerlidir diye bitirmek istiyordum. Tabi yine o vermiş olduğum ifadenin savunmanın 
arkasındayım. Ancak gördüm ki mütalaada iddianameden hareket edilerek ve aynı şeyler 
tekrar edilmiş, aynı şeyler yeniden gündeme getirilmiştir. O zaman ben neden ifade verdim? 
Neden ifade verdim, savunma yaptım? Vermiş olduğum savunmaya hiç bakılmamış mı? 21 
ay boyunca yattım. Şayet savunmam tekrar okunmuş olsaydı, dosyaya bakılmış olsaydı ara 
kararla verilen mütalaa kopyala yapıştır olmayacaktı. Elinizde HTS kayıtları, HTS analiz 
raporu, dijital materyaller ile ilgili düzenlenen bilirkişi raporu, MASAK raporu dosyamda 
mevcut bulunmaktadır. Hepsi tertemizdir. Ama ne yazıyor mütalaanın 665. Sayfasında, " 
Olaylar sırasında Ankara'da bulunduğu göz önüne alınarak FETÖ PDY Silahlı Terör 
Örgütünün içinde yer aldığı ve örgüt üyesinin olduğunun değerlendirildiği", TCK'nun ilgili 
maddeleri ortadayken beni yanlış yazılan bir iddianameden suçlamanız abesle iştigaldir. 
Sayın Avukatımın dediği gibi bu iddianame düzeltilmiş olsaydı aynı hatalar zuhur etmicekti. 
Hakikaten soruyorum ben Hasan Balcı olarak bu işin neresindeyim. Nedir bu FETÖ Üyeliği, 
nedir FETÖ  üyeliği kriteri? Önce Örgüt Üyeliğinin bir tanımına bakalım. Örgüt Üyesi; 
Örgütün amacını benimseyen, örgütün hiyerarşik yapısına dahil olan bu suretle verilecek 
görevleri yerine getirmeye hazır olmak üzere kendi iradesini örgüt iradesine terk eden kişidir. 
Örgüt üyeliği, örgüte katılmayı, bağlanmayı, örgüte hakim olan hiyerarşik gücün emrine 
girmeyi ifade eder. Gelelim FETÖ Üyeliği kriterlerine; Çocuklarını FETÖ'ye ait okullarda, 
dershanelerinde ve etüt merkezinde okutanlar. Benim  çocuklarım biri Bilim Dershanesine 
gitti. Biri de İkiz Dershanesine gitti. Hiç bir zaman FETÖ'nün ne dershanesine, ne abilerinin 
evine, ne etüt merkezlerine göndermedim. FETÖ'nün yayın organlarından Zaman Gazetesi, 
Bugün Gazetesine abone olanlar veya devam ettirenler. Hayatımda hiç bir zaman evime 
Zaman Gazetesi girmedi. 65 yaşındayım. Zaman Gazetesi almadım. Evime sokmadım ve 
bunların dergilerinden hiç birine şey yapmadım. Bu örgütün toplantılarına bu cemaatin 
toplantılarının hiç birine katılmadım. Örgüt üyelerine saygı duymadım. Bunların 
sendikalarına üye olmadım. Aktif-Sen üyesi değilim. Hükümet'e yakınlığı ile bilinen 
Memur-Sen'e bağlı Kültür-Sen üyesiyim. Banka Asya'ya para yatırmadım. 17-25 Aralıktan 
sonra, katalog evliliği yapmadım, Bylock kullanmadım. Bylock programını da burada 
öğrendim. Bunların okullarında veya şirketlerinde çalışmadım. Ankesörlü telefonlarla ne 
aradım, ne arandım. Bunların hangisi Hasan Balcı'da var? Hiç biri. Savunmamda şöyle 
demiştim. "Gidiniz, beni iş yerimden sorunuz, birinci kattan başlayın en son kata kadar 
hizmetlisinden en üst düzey yöneticisine kadar sorunuz" dedim. Hasanoğlan 35 km uzaklıkta. 
Orada AK Parti, CHP, MHP Belde Teşkilatlarına sorunuz. Daha olmadı Hasanoğlan da 
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herhangi birine sorunuz. Durunuz caminin yanında çıkan camiden çıkanlara sorunuz. Hasan 
Balcı kimdi? Siyasi görüşü nedir? FETÖ ile ilgili bir ilgisi ve alakası var mıdır? Hiç bir 
Allah'ın kulu benim için FETÖ'cü diyemez. Alnım açık. Böyle bir yapının içinde olmadığım 
için de Allah'ıma şükrediyorum. Ama ne var ki kaderin bir cilvesi burayı da gördük. Savcılık 
mütalaasında örgüt üyesi olduğu değerlendirildiği diyor. Oğlumun beni tanımadığım bir 
telefondan araması ve avukat istenmesinden mi? Bu mudur örgüt üyeliği? Silahlı Terör 
Örgütüne Üye Olmak suçu 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun  ve Türk Ceza 
Kanununun 220 ve 314 maddelerinde düzenlenmiş olup, ilgili yazı maddelerince kimlerin 
örgüt üyesi sayılabileceği kimlerin sayılamayacağı aşikardır. Hasan Balcı hangi suçu 
işlemiştir ki TCK'nun 314/2 maddesi uyarınca cezalandırılacaktır. Oğlumun beni 
tanımadığım bir numaradan araması ve avukat istemesinden mi? Hasan Balcı ne yapmıştır da 
314/2 maddesi gereğince örgüt üyesi olmuştur. Oğlumun beni tanımadığım bir numaradan 
araması ve avukat istemesinden mi ? Hasan Balcı hangi eylemle iş birliğinde bulunmuş ki 
314/2 maddesiyle suçlanmaktadır. Oğlumun beni tanımadığım bir telefondan araması ve 
avukat istemesinden mi? Tüm deliller ve belgeler dosyamda mevcuttur. Ama ben yine de 
anlattığım hususlardaki bütün belgeleri tekrar mahkeme heyetinize arz edeceğim. Yanlış 
yazılan bir iddianameden ve benim olmayan kopyalanıp yapıştırılan Harun Biniş'in 
ifadesinden dolayı hakkımda Gölbaşı 1. Asliye Hukuk, 15. Asliye Hukuk ve 26. Asliye 
Hukuk Mahkemelerince dava açılmış ve mal varlığıma tedbir konulmuştur. Yukarıdaki 
Asliye Hukuk Mahkemeleri...

Başkan: Evet bir sessizliği sağlayalım orada.
Sanık Hasan Balcı savunmasının devamında: Akıncı davasında isimlere bakarak ve 

yanlış yazılan iddianameden hakaretle hakkımda dava açmıştır. Benim akıncı ile ne alakam 
var da böyle bir dava açılmıştır. Ayrıca Vakıfbank da bulunan bir miktar parama ve 
kullanmakta olduğum arabama da tedbir konulmuştur. Bunların kaldırılmasını talep 
ediyorum. Bütün işlemleri bitmiş olan imajları alınıp bilirkişi raporlarının dosyada olduğu 
dijital materyallerin de verilmesini talep etmekteyim. Elinizde bulunan ASUS marka Laptop 
bilgisayar çalıştığım kurumun olup kurum bu bilgisayarı benden istemektedir. Bunun yanında 
Samsung marka cep telefonum ile Samsung marka tabletim ile birlikte avukatıma verilmesini 
talep etmekteyim. Sonuç ve talep; Tüm delillerin toplanmış olması, delil karartma 
ihtimalimin bulunmaması, kaçma şüphemin olmaması, sabit ikametgah sahibi olmam, 
mevcut delil durumu, dijital materyallerin verilmesi, mal varlıklarımın üzerinden tedbirin 
kaldırılması, adli kontrol ve yurtdışı yasağımın  kaldırılması, yapılacak yargılama sonunda da 
tüm suçlardan beraatime karar verilmesini Sayın Mahkeme Heyetinizden arz ve talep 
ediyorum. Sayın Başkanım, ben her hafta Konya'dan Ankara'ya gelmek durumunda 
kalıyorum. Orada torunuma bakıyoruz hanımla ve her hafta ben Pazar günü imza veriyorum. 
Ben adli kontrolümün kaldırılmasını, yurtdışı yasağımın kaldırılmasını talep ediyorum ve 
beraatimi talep ediyorum. Teşekkür ederim. Hepinize saygılar sunarım. 

Sanık müdafi Av.  Dilek Aras'dan soruldu: Sayın Başkan, Değerli Üyeler, Sayın 
Savcım. İddianamedeki bir takım maddi hataların düzeltilmiş olduğunu biz görmüştük tahliye 
talebi bunun üzerine verilmişti, Heyetinizle de biliyorsunuz bu konu üzerine çok istişarelerde 
bulunduk yargılama esnasında. Bunun bir maddi hata olduğu ve kolaylıkla tespitinin 
yapıldığı bunun üzerine zaten tahliye kararı verildiği hepimizin malumu. Ancak bu maddi 
hatanın tekerrürü ve mütalaaya aynı şekilde yansımış olması sebebiyle biz savunmamızı 
tekrar detaylı olarak verme gereği duyduk. Aynı şekilde birazdan başlayacağım savunmam da 
bu yönde olacak. Şimdi o gece ne olduğuyla alakalı isterseniz bir hatırlayarak başlayalım. 
Hepimizin kabul ettiği üzere tüm Türk basını da bunu kabul etti. Biliyorsunuz önce 
iddianame ile ilgili olarak Hasan Balcı aleyhinde bir takım basın haberleri yapıldı. Daha 
sonra biz savunmamızı yaptıktan ve gerçek ortaya çıktıktan sonra pek çok gazete yazarı 
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