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taranmış vaziyette imzalı belgelerin olduğu görülmüştür. Bütün bu klasörler kül olarak 

değerlendirildiğinde gelenler olarak adlandırılan klasörlerde oraj hava harekat planına dair 

belgelerin olması,  bu klasörün bağlı olduğu yerde ihtimalatplanı.doc isimli belgenin olması, 

yine bu belgenin olduğu yerde tarananlar olarak adlandırılan klasörlerde Hakan BÜYÜK ün 

de aralarında bulunduğu bir grup hava kuvvetlerinde çalışan askeri personel tarafından 

gönderildiği değerlendirilen taranmış vaziyette orijinal belgelerin bulunması, Hakan BÜYÜK 

ün ev aramasında elde edilen bilgi ve belgelerinde bu belgeler ile uyumlu olması, izah olunan 

belgelerin birlik/beraberlik ve süreklilik içerisinde çalışan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini 

Cebren İskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Etmeye Teşebbüs eden ve müşterek 

hareket eden bir yapılanma tarafından muhafaza edildiği fikrini tezyid etmektedir. Belirtilen 

klasörler içerisinde bulunan belgeler ile ilgili delillerin değerlendirmesi kısmında ayrıntılı 

açıklamalar verilecektir. 

Donanma Komutanlığında yapılan aramada ilk olarak elde edilen Suga Harekat Planı 
ile ilgili belgelere bakıldığında, 2010/185 soruşturmanın iddianamesine konu belgelerin bir 
anlamda taslak çalışmalarını oluşturan, bu belgelerin öncesini kapsayan ayrıntılı çalışmalara 
dair bilgi/belgeler oldukları, belgeler bütün halinde incelendiğinde; 

Harekat planına engel olarak düşünülen ve isimleri tespit edilen general seviyesinde 
komutanların tevkifine dair çalışmalar yapıldığı, bu kapsamda mesai saatleri dahilinde 
ziyarete gelen misafirlerinin kontrolü, mesai sonrası izleme faaliyetleri, mail iletişimlerinin 
takibi gibi konularda çalışmalar yaptıkları, 

Suga Harekat Planının eylem safhası ve öncesinde gerekli operasyonel faaliyetlerin 
tespiti amacıyla çalışma grupları oluşturulduğu, bu kapsamda Ege’ de çatışmaya varmayan 
gerginliklerin tırmandırılması, Gayri Müslimlerin tahrik edilmesi, Aşırı dinci grupların 
kışkırtılması başlıklarında çalışmalar yapılmasının planlandığı,sıkıyönetim ilanı ile birlikte 
Kasımpaşa’da sıkıyönetim kurulmasının planlandığı,  

 Sıkıyönetimin ilanını müteakip, gözetim altında tutulacak şahısların (kamu 
görevlileri, siyasiler, yüksek rütbeli askeri personel, medya mensubu) Yassıada ve İmralı 
Adası’na transfer edilmesi ile ilgili çalışmalar (keşif, gözlem, lojistik, personel tespiti) 
yapıldığı,  

Personel terfi ve tayinleri ile ilgili çalışmalar yapıldığı, 
SUGA Harekat Planının uygulanmasında en hassas safha olduğu özellikle belirtilen 

Egemenliği Andlaşmalarla Yunanistan’a Devredilmemiş Ada, Adacık ve Kayalıklar 
(EGAYDAAK) ile ilgili ayrıntılı çalışmalar yapıldığı, bu kapsamda çalışma grupları 
oluşturulduğu, bu çalışma grupları tarafından toplantılar yapıldığı ve yapılacak hususların 
(amfibi hazırlığı yapılıyor emaresi verilmesi, balıkçılar ile ortak çalışma, eğitim ve tatbikat 
sürelerinin artırılması) belirlendiği, 

Elde edilen belgelerde; SUGA Harekat Planı ile ilgili olarak yapılan durum 
muhakemeleri ve plan çalışmaları esnasında söz konusu planın icrasında karşılaşılacak 
hukuki problemler olabileceğinin, ayrıca Yunanistan ile gerginliğin kontrollü şekilde 
tırmandırılabilmesi maksadıyla çeşitli tedbirler alınması gerektiğinin tespit edildiği, bu 
kapsamda; tedbirlerin tekrar gözden geçirilmesinin, ihtiyaç duyulan angajman kurallarının 
belirlenmesinin, ihtiyaç duyulması halinde TSK Milli Angajman Kuralları Yönergesi’nin 
güncelleştirilmesinin uygun olduğu, buna dair çalışma grubu oluşturulduğu, bu grup 
tarafından bir takım angajman kurallarının iptal yetkisinin Genelkurmay Başkanı yerine 
Deniz Kuvvetleri Komutanına verilmesi yönünde çalışmalar yaptıkları görülmüştür.  
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Angajman kuralları Ege denizinde Yunanistan’la meydana gelen gerginliklerde, Deniz 
Kuvvetlerinin vereceği tepkiyi düzenleyen kurallar olarak bilinmektedir.  

Başsavcılığımızca yürütülen 2010/185 soruşturma nolu dosyada mevcut ses kayıtları 
arasında angajman kuralları ile ilgili olarak, Behzat BALTA ile Çetin DOĞAN arasında 
konuşmaların da bulunduğu, plan seminerinde; Behzat BALTA’nın;“Temas halindeki iki 
kuvvetin yani iki hareketleriyle birbirleri ile temas halinde bulunan iki kuvvetin pozisyonları 
çok daha farklı bir anlam taşıyor. Yunanistan hududunda, zikredilen birliklerin hareket 
halinde bulunması ve senaryoda, karasuları (anlaşılmadı)…, 20 uçak düşüyor, Kardağı 
geçiyor bu yetmiyormuş gibi iki huduttaki askeri öldürdü. Karakollara tacizde bulunuyor. 
Mevcut Angajman kurallarını dikkate aldığımız takdirde dahi bu durumda meydana 
gelebilecek olaylar ,… (Anlaşılmadı) gelebilir” dediği, buna mukabil Çetin 
DOĞAN’ın;“Şimdi insanoğlu kendi yapar, kendi tapar, şimdi Angajman kuralları olsa da 
olmasa da, ayrı bir şey ama artı bu tırmanmayı, kontrol altına almamız lazım, her şeye 
rağmen ama karşılığında da özel sinsi yaklaşımlarla karşı tarafa zayiatlar verdirmeye devam 
edeceksiniz. Bu kaçınılmaz” şeklinde beyanlarının olduğu görülmekle, angajman kurallarının 
değişebileceği öngörüsü içerisinde kuralların engel teşkil etmeyeceğini açıkça 
vurgulamaktadır.   

Gölcük Donanma Komutanlığında yapılan aramada elde edilen bilgi ve belgelerin 
doğrulunu teyit eden diğer soruşturmalar kapsamında elde edilen bir takım bilgiler 
bulunmaktadır. Bunlara kısaca göz atılırsa; 

02.02.2009 günü Beykoz İlçe Jandarma Komutanlığını arayan vatandaşların yol 
kenarındaki ormanlık alan içerisinde şüpheli şahıslar bulunduğu, bu şahısların zemine bir şeyler 
gömdüklerini beyan etmeleri üzerine yapılan çalışmalarda bir kısım patlayıcı maddenin ele 
geçirildiği,  

Olaydan yaklaşık 3 hafta sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne gönderilen ihbar 
mailinde konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler vermek suretiyle elde edilen mühimmatların kim 
tarafından hangi amaçla konulduğu belirtilerek, başkaca mühimmatın olduğundan belirtilerek 
yer tarifi verilmiştir. İhbar içeriğinde belirtilen yerler ve civarında yapılan aramalarda birçok 
mühimmat, patlayıcı ve mermi elde edilmiş olup, ilgili iddianamede (2010/29 nolu 
iddianame) bunlar ayrıntılı olarak belirtilmiştir. 

Donanma Komutanlığı’nda yapılan aramada elde edilen bir belgede, Kadir SAĞDIÇ 
adına imzaya açılmış Ali TÜRKŞEN’e hitaben Anadolu Kavağı, Poyrazköy ve Riva 
mevkilerinde arazi yapısına ilişkin etüt çalışması yapılması talimatı verdiği, Ali TÜRKŞEN 
ve ekibinin de gerekli çalışmayı yaparak aynı komutana arz ettiği, belgelerde yukarıda 
anlatılan mühimmatlar için en uygun yerin yukarıda bahsi geçen çok sayıda silah ve 
mühimmatın ele geçtiği Keçilik Mevkii olarak belirlendiği, ayrıca diğer bölgeler için de etüt 
çalışmalarının bulunduğu anlaşılmıştır. 
 Belge içeriğinde geçen İNCİRTEPE mevkii ile ilgili olarak alınan mahkeme kararına 
istinaden 17-19.12.2010 tarihleri arasında yapılan arama ve kazı çalışmalarında dokuzyüz 
(900) adet uzun namlulu silah fişeği, bin ikiyüz (1200) adet tabanca fişeği, Datasheet tabir 
edilen daha önce Ergenekon soruşturmaları kapsamında bir takım şüphelilerden elde edilen 
patlayıcı madde, infilaklı ve saniyeli fitil ile çeşitli patlayıcı maddelerin bulunarak el 
konulduğu 2011/164 sayılı iddianamede belirtilmiştir. 

Benzer şekilde Donanma Komutanlığı’nda yapılan aramalarda elde edilen özel haber 
elemanı olarak görevlendirilmesi teklif edilen askeri ve sivil şahıslar ile ilgili belgelerde, bir 
kısım toplantı tutanakları bulunduğu, toplantı notlarının birinde kod isimleri verilen haber 
elemanlarından “kartal ve/veya  gözcü iyi ilişkilerini kulllanarak yüzbaşılar camii imamının 
yada değirmendere belediyesinin imkanları ile çevredekilerin duyacakları şekilde cami 
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