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10.01.2003 tarihinde oluşturulduğu ve 19.02.2003 tarihinde aynı kullanıcı tarafından son kez 
kaydedildiği, (Ana dava klasörü 51'de bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü'nden temin edilen 
bilirkişilerin inceleme raporu) belge metninin;

"SUGA HAREKAT PLANI
ZAMAN DİLİMİ :  B
GÖREV BÖLÜMÜ : EL-A'da olduğu gibidir. 
1.DURUMU : 

A. Maksat : Türk milletinin tüm güçlükleri yenerek çağdaşlaşma hedefine ulaşmasını ve 
milli mutabakatı sağlamak maksadıyla; islamcı unsurların devlet organlarını sinsice ele 
geçirmelerini ve böylece kamu faaliyetlerinde söz sahibi olmalarını önlemek, ele geçirebildikleri 
veya etkili olabildikleri kadroları süratle islamcılığın tesirinden arındırmak, tüm devlet kadrolarını 
islamcı sızmalara karşı koruma altına almak, böylece, gerici güçlerin kolay bir karşı devrim ortamı 
bulmalarına engel olmaktır.

b. Genel :
Türkiye 2002 seçimlerinde AKP 'nin tek parti olarak iktidara gelmesiyle beraber anti- laik 

ve irticai unsurların etkisine girmeye başlamış, özellikle ılımlı islam devleti oluşturulması 
yönündeki çabalar artmıştır. Gelinen noktada, bu tür eylemlerin artarak devam edeceği ve bunun 
Türkiye 'nin egemenlik-birlik ve bütünlüğüne zarar verebilecek boyutlara taşınabileceği 
değerlendirilmektedir.

c. Düşman Durumu :
(1) lslami devlet kurma özlemlerini bir an önce hayata geçirmek maksadıyla; irticai 

faaliyetler ülke içerisinde artmakta ve yayılarak güç kazanmaktadır.
(2) İrticai grupların TSK 'ya sızma çalışmaları devam etmektedir.
(3) AKP Hükümetinin, kamuda kadrolaşmak maksadıyla bürokrasiye yapacağı atamalar 

için "Bürokrat Havuzu" oluşturmaya yönelik faaliyetleri olgunlaşmış eylemlere başlanmıştır.
(4) İrticai örgütler, ülke çapında; okul, dershane, vakıf dernek, Kur-an kursu, kitap, 

gazete, dergi, radyo ve TV'ler başta olmak üzere faaliyetlerini arttırarak sürdürmekte ve bu 
faaliyetlerini yıllık 50 Milyar ABD Doları civarındaki islami sermaye ile desteklemektedirler.

(5) Gerici hareketin karşısında, en az onun kadar örgütlü ve alternatif sunabilecek ilerici 
bir hareket bulunmaması durumu, demokratik rejimi tehdit etmektedir.

(6) Çağdaş olmayan bir kılık kıyafet taşıma ve özel islâmi yerleşim birimleri oluşturma 
gibi radikal uygulamalar yaygınlaşmaktadır.

(7) Eğitim reformu kapsamında YÖK'te yeniden yapılanma ile islâmcı/düşünemeyen insan 
yetiştirmeye uygun ortam sağlayan çarpık eğitim sistemi yeniden hayata geçirilmesi 
hedeflenmektedir.

(8) AB üyeliği bahane edilerek, Anayasanın değiştirilemez maddeleri ile Cumhuriyetin 
temel niteliklerini ve Anayasal düzenin koruyucusu olan MGK vb. kurumların yapısını değiştirmeye 
yönelik hazırlık çalışmaları yapılmaktadır.

(9) İrticai unsurlar; başta Almanya olmak üzere, bazı batılı ülkelerde, o ülkelerin iç 
hukuku ve insan hakları uygulamalarından istifade ile kendilerine kolaylıkla siyasi ve maddi destek 
sağlayabilmekte ve yurt içindeki eylemlerini bu desteğin de katkısı ile sürdürebilmektedirler.

ç.Dost Durumu :
(1) Etkin olarak kontrol edilebilen bölgelerde; özellikle irticai grupların yürüttüğü büyük 

çaplı rejim aleyhtarı faaliyetler, Türkiye geneline yayılmaması maksadıyla takip/kontrol altında 
tutulmaktadır.

(2) TSK'ya her kademede müzahir eleman teminine ilgili emir ve direktiflere istinaden 
devam edilmektedir.

(3) OYAK, ASELSAN ve HAVELSAN gibi şirketler müzahir emekli persom istihdamı 
konusunda etkfu olarak kullanılmaya devam edilmektedir.
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(4) TSK haricindeki dost unsurlar tarafından yapılacak ekonomik operasyonlar ve basın 
yayın faaliyetleri ile sosyal sorumluluk projelerinin yakından takip edilmesine ve gerektiğinde 
koordinasyonun sağlanmasına devam edilmektedir.

(5) TSK yararına faaliyet gösteren vakıfların elindeki likidite vasıtasıyla ekonomik 
manüpilasyonlar yapılarak AKP hükümeti zor durumda bırakılması yönünde hazırlıklar devam 
etmektedir.

(6) AKP içerisindeki kilit haberleşmeciler etkin pozisyonlarda görev almışlardır.
(7) AKP hükümetinin ABD ile yakınlaşmasına engel olmak ve RF ile yakınlaşmasını 

sağlamak üzere ABD 'nin Irak Politikasına karşı duruş sergilenmektedir.
(8) ABD 'nin şahin kanadı ile ilişkiler güçlendirilmektedir.
(9) AKP Hükümetinin gerçekleştirmeye çalıştığı tüm faaliyetlerde Meclis içerisindeki kilit 

haberleşmeciler ile koordineli hareketler sergilenmek üzere gerekli girişimlerde bulunulmuştur.
(10) Mayıs 2002 ayında, EGAYDAAK'lar üzerinde Yunanistan'ın devlet uygulamalarını 

konu alan yeni bir doküman yayınlanmış, konunun bütün yönleriyle safahatını içeren bir yazı 
Genelkurmay Başkanlığınca Dışişleri Bakanlığına gönderilmiştir.

2. VAZİFE :
SUGA Komutanlığı tarafından, Sıkıyönetim Kanunu'nda belirtilen yetkileri kullanarak iç 

tehditle mücadeleyi kolaylaştırmak üzere kısmi seferberlik ilan edilmesi maksadıyla;
a. EGAYDAAK'larda Yunanistan'ın Türkiye aleyhine fiili uygulamaları engellenecek,
b. Ege Denizi 'nde icra edilen tatbikatlarda Yunanistan ile çatışmaya varmayan 

gerginliği tırmandırıcı durumlar oluşturulacak,
c. Yunan Adaların 6-12 mili arasında sancak/varlık gösterilecek, 
ç. Emredildiğinde Yunan unsurlarına karşı Ege ve Doğu Akdeniz'de caydırıcı ve zorlayıcı 

tedbirler alarak krizin tırmandırılmasına yönelik faaliyetler icra edilecektir.
3. İCRA :
a. Harekat Tasarısı :
(1) Harekâtın maksadı; Ege Denizi'nde Yunanistan ile çatışmaya varmayan faaliyetler ve 

küçük çaplı çatışmalarla krizi tırmandırmak ve kısmi seferberlik ilan edilmesi için gerekli ortamı 
oluşturmaktır.

(2) Harekât, hazırlık, harekât ortamının şekillendirilmesi, eylem safhası olmak üzere üç 
safha halinde planlanmıştır.

(a) Hazırlık safhasında;
(I) Personelin terfi ve atamaları arzu edilen şekilde gerçekleştirilecek,
(II) Emekli personelin siyasi ve bürokratik kadrolarda görev alması yönünde her türlü 

çalışma ve koordine yapılacak,
(III) Yunanistan'ın EGAYDAAK'lar da yürüttüğü tüm faaliyetler izlenecek,
(IV) Taktik resim tesis ve idame edilmeye çalışılacak,
(V) Tatbikat ve taktik eğitim planlamalarında EGAYDAAK'lara isnat edilecek alternatif 

eğitim sahaları tespit edilecek,
(VI) EK-C'deki EGAYDAAK'lar m önceliklendirmesi tekrar gözden geçirilecektir.
(b) Harekât ortamının şekillendirilmesi safhasında;
(I) Tiirkiye ile Yunanistan arasındaki Ege Sorunları konusunda bilim adamları 

vasıtasıyla halkı bilgilendirmek ve konuya dikkat çekmek maksadıyla, deniz hukuku alanında 
konferans, seminer, sempozyum vb. faaliyetler düzenlenecek,

(II) Türk bandıralı deniz ve hava vasıtalarına Yunanistan tarafından, yapılacak 
müdahaleler de halkın konuya ilişkin duyarlılığı medya kullanılarak artırılacak,

(III)Yunanistan ve Ege Denizi'ne ilişkin her nevi haberin medyada yer Yunanistan 'a karşı 
bilinçli ve duyarlı olması sağlanacak,N
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(IV) Ege Denizi'nde icra edilecek taktik eğitimler az sayıda birlik katılımıyla ancak 
özellikle Güney Ege 'de sürekli faaliyet icra edilecek şekilde planlanacaktır.

(c)Eylem safhasında;
(I) Hazırlık safhasında tespit edilen Yunanistan'ın EGAYDAAK'lar da yürüttüğü tüm 

faaliyetlere karşı operasyon gerçekleştirmek üzere hazır olunacaktır.
(II) EGAYDAAK'lardan iskâna açılma emaresi tespit edilenler için 389 sayılı MGK 

kararı gereğince Yunan hükümetine nota verilmesi maksadıyla girişimde bulunulacaktır.
(III) Türk ve Yunan balıkçıları arasında cereyan edecek her türlü gerginlikte Türk 

balıkçılarının emniyeti sağlanarak, Yunan balıkçılarına zor kullanılacaktır.
(IV) Ege Denizi 'nde icra edilecek tatbikat ve taktik eğitimlerde; 
(aa) Ege Denizi'nde 6 millik karasuyu esas alınarak zararsız geçiş hakları kullanılacak,
(bb) Yunan Adaların 6-12 mili arasında sancak/varlık gösterilecek, 
(cc) Helikopterlerin kullanımında Yunanistan hava sahasının 6-10 mili arasında kalan 

bölge kullanılacak şekilde planlama yapılacaktır.
(V) Yunan bandıralı deniz vasıtalarının hareketleri izlenerek gerektiğinde SG Botları 

tarafından müdahale edilecektir.
(VI) Her türlü faaliyet esnasında; EGAYDAAK'lar da Yunanistan'ın fiili uygulamaları 

tespit edildiğinde derhal rapor edilerek planlı faaliyetler durdurulacak ve bölgede keşif-gözetleme 
icra edilecektir.

(VII) Emredildiğinde Yunanistan unsurlarına karşı Ege ve Doğu Akdeniz'de caydırıcı ve 
zorlayıcı tedbirler alarak krizin tırmandırılmasına yönelik faaliyetler icra edilecektir.

b.Ast Birliklere Görevler :
(1) GÖLCÜK Birlik K.lığı:
(a) Hazırlık safhasında;
(I) Personel terfilerinin arzu edilen şekilde gerçekleştirilmesi maksadıyla ilgili personel 

hakkında Amiraller Kurulu 'nda görüş belirtecek,
(II) Gölcük bölgesindeki personelin atamalarının belirlenen şekilde yapılması 

maksadıyla kritik personel ve problemli personel bildirimlerini yapacak,
(III) Sakıncalı/şüpheli personelin takip ve kontrol altında tutulması ve atamalarında 

kritik görevlerden uzaklaştırılmasına özen gösterecek,
(IV) Tüm tatbikat, taktik eğitimler ile keşif-karakol ve izleme görevlerinde Yunanistan 

Silahlı Kuvvetleri unsurlarının EGAYDAAK'lara istinaden yürüttüğü tüm faaliyetleri izleyecek,
(V) Mevcut imkânlarını azami şekilde kullanarak, Yunan deniz ve hava unsurlarını 

sürekli takip edecek, taktik resim tesis ve idame edilmeye çalışılacaktır.
(b) Harekât ortamının şekillendirilmesi safhasında;
(I) Yunanistan ve Ege Denizi'ne ilişkin her nevi haberin medyada yer alarak, kamuoyunun 

Yunanistan 'a karşı bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesini sağlamak maksadıyla; elde ettiği her 
türlü haber, bilgi, belge ve dokümanı süratle SUGA Kuvvetleri Komutanlığına gönderecek,

(II) Türkiye ile Yunanistan arasındaki Ege Sorunları konusunda bilim adamları 
vasıtasıyla, Deniz Hukuku Sempozyumu icra ederek, Gölcük bölgesindeki kamu personeli, 
öğrenciler ile askeri personel ve ailelerin katılımını sağlayacak, 

(III) Türk bandıralı deniz ve hava vasıtalarına Yunanistan tarafından, yapılacak 
müdahaleleri Genelkurmay Başkanlığı internet sitesinde yayımlanmak üzere rutin raporlarla derhal 
bildirecek ve internet sitesinde yayımlanmasını müteakip konuya ilişkin detaylı bilgi notu 
hazırlayarak, medyada haber yapılması maksadıyla SUGA Kuvvetleri Komutanlığına gönderecek,

(IV) Ege Denizi'nde icra edilecek taktik eğitimler en fazla 4 FFGH katılımıyla yoğunlukla 
Güney Ege'de Sisam-Ahikerya hattı ile Sömbeki-Kerpe-Girit hattı arasındaki EGAYDAAK'lar 
civarında sürekli faaliyet icra edilecek şekilde planlanacaktır.

(c) Eylem safhasında;
(I) Yunanistan'ın özellikle PHARMENİON serisi tatbikatlarda uçar birlik harekâtı icra 
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ettiği, EGAYDAAK'lara ilişkin yürüttüğü tüm faaliyetlere karşı operasyon gerçekleştirmek üzere 
hazır olacak,

(II) Yunan balıkçıları tarafından balıkçı barınağı inşa edilen EGAYDAAK'lara ilişkin 
yürütülen tüm faaliyetlere karşı eylem gerçekleştirmek üzere hazır bulunacak,

(III) Türk ve Yunan balıkçıları arasında cereyan edecek her türlü gerginlikte Türk 
balıkçılarının emniyetini sağlayarak, Yunan balıkçılarına zor kullanacak,

(IV) Ege Denizi 'nde icra edilecek tatbikat ve taktik eğitimlerde; 
(aa) Ege Denizi'nde 6 millik karasuyu esas alınarak zararsız geçiş haklarını kullanacak,
(bb) Yunan Adaların 6-12 mili arasında sancak/varlık gösterecek,
 (cc) Helikopter faaliyetlerinde Yunanistan hava sahasının 6-10 mili arasında kalan 

bölgeyi kullanacak şekilde planlama yapacak,
(V) Yunan bandıralı deniz vasıtalarının hareketlerini izleyerek, gerektiğinde ilgili SG 

Bölge/Grup Kliği vasıtasıyla SG botları tarafından müdahale edilmesini sağlayacak,
(VI) Her türlü faaliyet esnasında; EGAYDAAK'larda Yunanistan'ın fiili uygulamaları 

tespit edildiğinde derhal rapor edecek ve planlı faaliyetlerini durdurarak bölgede keşif-gözetleme 
icra edecek,

(VII) Emredildiğinde Yunanistan unsurlarına karşı Ege ve Doğu Akdeniz'de caydırıcı ve 
zorlayıcı tedbirler alarak krizin tırmandırılmasına yönelik faaliyetler icra edecek,

(VIII) Tatbikat/eğitimleri izlemek üzere bölgede bulunan Yunanistan suüstü ve hava 
unsurlarına:

(aa)Sürat avantajı olan birliklerle caydırma ve zorlama tedbirleri uygulayacak,
(bb) Gerektiğinde bölgedeki BHHM Komutanlığı ile derhal koordinede bulunarak, taciz ve 

önleme faaliyetlerinde bulunulmasını sağlayacaktır.
(2)ANKARA Birlik K.lığı:
(a)Hazırlık safhasında;
(I) Personel terfilerinin arzu edilen şekilde gerçekleştirilmesi maksadıyla ilgili personel 

hakkında amiraller kuruluna yönelik hazırlık yapacak, atama planlamalarını gizlilik içerisinde ve 
alternatif hal tarzları ile hazırlayacak,

(II) Atamalarının sıhhatli yapılabilmesi maksadıyla kritik personel ve problemli personel 
hakkında GÖLCÜK, İZMİR ve İSTANBUL Birlik Komutanlıkları ile karşılıklı koordinasyonu 
sağlayacak,

(III) Sakıncalı/'şüpheli personelin takip ve kontrol altında tutulması ve atamalarla kritik 
görevlerden uzaklaştırılmasına özen gösterecek,

(IV) Tüm tatbikat, taktik eğitimler ile keşif-karakol ve/izleme görevlerinde Yunanistan 
Silahlı Kuvvetleri unsurlarının EGAYDAAK'lara istinaden yürüttüğü tüm faaliyetleri izleyecek ve 
müteakip istihbarat faaliyetleri takip edecek, 

(V) Mevcut imkanları azami şekilde kullanarak, Yunan deniz ve hava unsurlarını sürekli 
takip edecek, taktik resim tesis ve idame edilmeye çalışılacak,

(VI) Harekatın lojistik destek planlarını güncelleyecektir.
(b) Harekat ortamının şekillendirilmesi safhasında;

(I)Yunanistan ve Ege Denizi'ne ilişkin her nevi haberin medyada yer alarak, kamuoyunun 
Yunanistan'a karşı bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesini sağlamak maksadıyla; elde ettiği her 
türlü haber, bilgi, belge ve dokümanı süratle SUGA Kuvvetleri Komutanlığına gönderecek,

(II) Türkiye ile Yunanistan arasındaki Ege Sorunları konusunda bilim adamları 
vasıtasıyla, Deniz Hukuku Sempozyumu icra ederek, Ankara bölgesindeki kamu personeli, 
öğrenciler ile askeri personel ve ailelerinin katılımını sağlayacak,

(III) Türk bandıralı deniz ve hava vasıtalarına Yunanistan tarafından, yapılacak 
müdahaleleri Genelkurmay Başkanlığı internet sitesinde yayımlanmak üzere rutin raporlarla 
derhal bildirecek ve internet sitesinde yayımlanmasını müteakip konuya ilişkin detaylı bilgi notu 
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hazırlayarak, medyada haber yapılması maksadıyla SUGA Kuvvetleri Komutanlığına gönderecek,
(IV) Güney Ege 'de Sisam-Ahikerya hattı ile Sömbeki-Kerpe-Girit hattı arasındaki tüm 

Dz. K. Kliği unsurlarının faaliyetlerini izleyerek SUGA Kuvvetleri Komutanlığına rapor edecektir.
(c) Eylem safhasında;
(I) Hazırlık safhasında tespit edilen Yunanistan'ın EGAYDAAK'larda yürüttüğü tüm 

faaliyetlere karşı operasyon gerçekleştirmek üzere tüm birlikleri hazır tutacak,
(II) EGAYDAAK'lardan iskâna açılma emaresi tespit edilenler için 389 sayılı MGK 

kararı gereğince Yunan hükümetine nota verilmesi maksadıyla girişimde bulunacak,
(III) Türk ve Yunan balıkçıları arasında cereyan edecek her türlü gerginliği medya 

vasıtasıyla kamuoyuna duyurulmak üzere SUGA Kuvvetleri Komutanlığına bildirecek,
(3)İZMİR Birlik K.lığı:
(a) Hazırlık safhasında;
(I) Personel terfilerinin arzu edilen şekilde gerçekleştirilmesi maksadıyla ilgili personel 

hakkında Amiraller Kurulu 'nda görüş belirtecek,
(II) İzmir ve Marmaris bölgesindeki personelin atamalarının belirlenen şekilde yapılması 

maksadıyla, kritik personel ve problemli personel bildirimlerini yapacak,
(III) Sakıncalı/şüpheli personelin takip ve kontrol altında tutulması ve atamalarla kritik 

görevlerden uzaklaştırılmasına özen gösterecek,
(IV) Tüm tatbikat, taktik eğitimler ile keşif-karakol ve izleme görevlerinde Yunanistan 

Silahlı Kuvvetleri unsurlarının EGAYDAAK'lara istinaden yürüttüğü tüm faaliyetleri izleyecek,
(V) Mevcut imkanları azami kullanarak Yunan deniz ve hava unsurlarını sürekli takip 

edecek, taktik resim tesis ve idame edilmeye çalışılacaktır.
(b) Harekat ortamının şekillendirilmesi safhasında;
(I) Yunanistan ve Ege Denizi'ne ilişkin her nevi haberin medyada yer alarak, kamuoyunun 

Yunanistan'a karşı bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesini sağlamak maksadıyla; elde ettiği her 
türlü haber, bilgi, belge ve dokümanı süratle SUGA Kuvvetleri Komutanlığına gönderecek,

(II) Türkiye ile Yunanistan arasındaki Ege Sorunları konusunda bilim adamları 
vasıtasıyla, Deniz Hukuku Sempozyumu icra ederek, İzmir, Marmaris ve Mersin bölgelerindeki 
kamu personeli, öğrenciler ile askeri personel ve ailelerin katılımını sağlayacak,

(III) Türk bandıralı deniz ve hava vasıtalarına Yunanistan tarafından, yapılacak 
müdahaleleleri Genelkurmay Başkanlığı internet sitesinde yayımlanmak üzere rutin raporlarla 
derhal bildirecek ve internet sitesinde yayımlanmasını müteakip konuya ilişkin detaylı bilgi notu 
hazırlayarak, medyada haber yapılması maksadıyla SUGA Kuvvetleri Komutanlığına gönderecek,

(IV)Ege Denizinde icra edilecek faaliyetleri 2 FFLG katılımıyla yoğunlukla. Güney Ege 
'de Sisam-Ahikerya hattı ile Sömbeki-Kerpe-Girit hattı arasındaki EGAYDAAK'lar civarında 
sürekli faaliyet icra edilecek şekilde planlayacaktır.

(c)Eylem safhasında;
(I) Yunanistan'ın özellikle PHARMENİON serisi tatbikatlarda uçar birlik harekâtı icra 

ettiği, EGAYDAAK'lara ilişkin yürüttüğü tüm faaliyetlere karşı operasyon gerçekleştirmek üzere 
hazır olacak,

(II) Yunanistan balıkçıları tarafından balıkçı barınağı inşa edilen EGAYDAAK'lara 
ilişkin yürütülen tüm faaliyetlere karşı eylem gerçekleştirmek üzere hazır bulunacak,

(III) Türk ve Yunan balıkçıları arasında cereyan edecek her türlü gerginlikte Türk 
balıkçılarının emniyeti sağlayarak, Yunan balıkçılarına zor kullanacak,

(IV) Ege Denizi 'nde icra edilecek tatbikat ve taktik eğitimlerde;
(aa) Ege Denizi'nde 6 millik karasuyu esas alınarak zararsız geçiş
haklarını kullanacak
(bb) Yunan Adalarının 6-12 mili arasında sancak/varlık gösterecek,
(V) Yunan bandıralı deniz vasıtalarının hareketlerini izleyerek gerektiğinde ilgili SG 

Bölge/Grup Kliği vasıtasıyla SG botları tarafından müdahale edilmesini sağlayacak,
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(VI) Her türlü faaliyet esnasında; EGAYDAAK'larda Yunanistan 'ın fiili uygulamaları 
tespit edildiğinde derhal rapor ederek planlı faaliyetlerini durduracak ve bölgede keşif-gözetleme 
icra edecek,

(VII) Emredildiğinde Yunanistan unsurlarına karşı Ege ve Doğu Akdeniz 'de caydırıcı ve 
zorlayıcı tedbirler alarak krizin tırmandırılmasına yönelik faaliyetler icra edecek,

(VIII) GÖLCÜK Birlik Kliği unsurlarının her türlü lojistik desteğini ivedilikle 
karşılayacak,

(IX) Tatbikat/eğitimleri izlemek üzere bölgede bulunan Yunanistan suüstü ve hava 
unsurlarına:

(aa)Sürat avantajı olan birliklerle caydırma ve zorlama tedbirleri
uygulayacak,
(bb) Gerektiğinde bölgedeki BHHM Komutanlığı ile derhal koordinede bulunarak taciz ve 

önleme faaliyetlerinde bulunulmasını sağlayacaktır.
(4) İSTANBUL Birlik Kliği :
(a) Hazırlık safhasında;
(I) Personel terfilerinin arzu edilen şekilde gerçekleştirilmesi maksadıyla ilgili personel 

hakkında Amiraller Kurulu 'nda görüş belirtecek,
(II) İstanbul bölgesindeki personelin atamalarının belirlenen şekilde yapılması 

maksadıyla, kritik ve problemli personel bildirimlerini yapacak,
(III) Sakıncalı/şüpheli personelin takip ve kontrol altında tutulması ve atamalarla kritik 

görevlerden uzaklaştırılmasına özen gösterecek,
(b) Harekat ortamının şekillendirilmesi safhasında;
(I)Yunanistan ve Ege Denizi'ne ilişkin her nevi haberin medyada yer alarak, kamuoyunun 

Yunanistan'a karşı bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesini sağlamak maksadıyla; elde ettiği her 
türlü haber, bilgi, belge ve dokümanı süratle SUGA Kuvvetleri Komutanlığına gönderecek, 

(II) Türkiye ile Yunanistan arasındaki Ege Sorunları konusunda bilim adamları 
vasıtasıyla, Deniz Hukuku Sempozyumu icra ederek, İstanbul bölgesindeki kamu personeli, 
öğrenciler ile askeri personel ve ailelerinin katılımını sağlayacak,

(III) Türk bandıralı deniz ve hava vasıtalarına Yunanistan tarafından, yapılacak 
müdahaleleri Genelkurmay Başkanlığı internet sitesinde yayımlanmak üzere rutin raporlarla 
derhal bildirecek ve internet sitesinde yayımlanmasını müteakip konuya ilişkin detaylı bilgi notu 
hazırlayarak, medyada haber yapılması maksadıyla SUGA Kuvvetleri Komutanlığına gönderecek,

(c)Eylem safhasında;
(I) Yunanistan'ın EGAYDAAK'lara ilişkin yürüttüğü tüm faaliyetlere karşı operasyon 

gerçekleştirmek üzere hazır bulunacak,
(II) Türk ve Yunan balıkçıları arasında cereyan edecek her türlü gerginlikte Türk 

balıkçılarının emniyetini sağlayarak, Yunan balıkçılarına zor kullanacak,
(III) Ege Denizi 'nde icra edilecek tatbikat ve taktik eğitimlerde;
(aa) Ege Denizi'nde 6 millik karasuyu esas alınarak zararsız geçiş haklarını kullanacak,
(bb) Yunan Adalarının 6-12 mili arasında sancak/varlık gösterecek,
(V) Yunan bandıralı deniz vasıtalarının hareketlerini izleyerek gerektiğinde ilgili SG 

Bölge/Grup Kliği vasıtasıyla SG botları tarafından müdahale edilmesini sağlayacak,
(VI) Her türlü faaliyet esnasında; EGAYDAAK'larda Yunanistan'ın fiili uygulamaları 

tespit edildiğinde derhal rapor ederek planlı faaliyetlerini durduracak ve bölgede keşif-gözetleme 
icra edecek,

(VII) Emredildiğinde Yunanistan unsurlarına karşı Ege ve Doğu Akdeniz 'de caydırıcı ve 
zorlayıcı tedbirler alarak, krizin tırmandırılmasına yönelik faaliyetler icra edecek,

(VIII) Emredildiğinde EGAYDAAK'larda kamuoyunda ses getirecek bayrak dikme vb. 
faaliyetler ile SA T harekatı icra edilmesi maksadıyla hazır olacak,

(IX) GÖLCÜK Birlik Kliği unsurlarının her türlü lojistik desteğini ivedilikle 
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karşılayacaktır.
c. Koordinasyon Talimatı :
(1) Bu direktif planlama maksatları için yayın tarihinden itibaren yürürlüğe girecek, 

uygulanması emirle olacaktır.
(2) Bütün komutanlıklar, harekat bölgeleri ve civarındaki dost birlikler, ve müzahir 

gruplar ile harekatın her safhasında azami koordinasyon sağlayarak, talep edilen her türlü desteği 
öncelikli olarak karşılayacaktır.

(3) Harekatı geçici durdurma kodu "LAÇKA", iptal kodu ise "VİRA"dır.
4. İDARİ VE LOJİSTİK:
a. Lojistik hususlar EK-F'de olduğu gibidir.
b. Personel hususları EK-G 'de olduğu gibidir.
c. Sivil-Asker İşbirliği hususları EK-Ğ 'de olduğu gibidir.
5. KOMUTA VE MUHABERE:
a.Muhabere :
(1) Rutin faaliyetler dışında sivil hatlardan SUGA 'ya yönelik özel konular 

konuşulmayacak,
(2) Askeri hatlardan yapılan görüşmelerde gizlilik prensibine riayet edilecektir.
B.Emir-Komuta Münasebetleri:
Harekatın eylem safhası sona erinceye kadar EK-B 'deki emir-komuta münasebetleri 

yürürlüktedir.
Rica ederim.

Özden ÖRNEK 
Oramiral
SUGA Kuvvetleri Komutanı

E K L E R
EK-A (Görev Bölümü)
EK-B (Emir /Komuta Münasebetleri ve Sorumluluk Sahaları)
EK-C (İstihbarat)
EK-Ç (Kara, Deniz, Hava İşbirliği ve Angajman Kuralları)

EK-D (Harekat Tasarısı) 
EK-E (Muhabere) 
EK-F (Lojistik) 
EK-G (Personel) 
EK-G (Sivil Asker İşbirliği) 
EK-H (Basın ve Halkla İlişkiler) 
EK-I (Harekât Emniyeti ve İKK) 
EK-İ (Örtü ve Aldatma) 
EK-J (Özel Dağıtım Planı)

DAĞITIM :
Gereği : 
Özel Dağıtım Planı "şeklinde olduğu,

11 ve 17 nolu CD'lerde Çarşaf Eylem Plani Harekât Emri isimli Jandarma Yüzbaşı 
Hüseyin Topuz adına imzaya açılmış belgenin yer aldığı, belgenin; HÜSEYİN TOPUZ isimli 
kullanıcı tarafından 16.02.2003 tarihinde yazıldığı, HÜSEYİN ÖZÇOBAN isimli kullanıcı 
tarafından aynı isim ile 22.02.2003 tarihinde son kez kaydedildiği, (Ana dava klasörü 51'de 
bulunan Emniyet Genel Müdürlüğümden temin edilen bilirkişilerin inceleme raporu) belge 
metninin;
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