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hal ve sıkıyönetim ilanına mecbur bırakılmasının gerekmekte olduğu, bu noktada oluşumun deniz
unsurlarının <SUGA>, hava unsurlarının <ORAJ> adlı harekat planlarına bakıidığında; Suga Harekat
Planının <VAZİFE> başlıklı bölümünde, <SUGA Komutan|ığı tarafından, Sıkıyönetim Kanununda
belirtilen yetkilerin kullanarak iç tehditle mücadeleyi kolaylaştırmak üzere kısmi seferber|ik ilan
edilmesi maksadıyla;

a. EGAYDAAK|arda Yunanistanın Türkiye aleyhine fiili uygulamalarının engelleneceği,

b. Ege Denizinde icra edilen iatbikatlarda Yunanistan ile çatışmaya varmayan gergin|iği tırmandırıcı
durumların oluşturulacağ ı,

c. Yunan Adaların 6-12 mili arasında sancal</varlık gösterileceği,

ç. Emredildiğinde Yunan unsurlarına karşı Ege ve Doğu Akdeniz de caydırıcı ve zorlayıcı tedbirler
al ınarak krizin tırmand ırılmasına yönelik faaliyetlerin icra edileceği"

<İCRA, başlıklı bölümünde, <Harekatın maksadının; Ege Denizinde Yunanistan ile çatışmaya
varmayan faaliyetler ve küçük çaplı çatışmalarla krizi tırmandırmak ve kısmi seferberlik i|an edilmesi
için gerekli ortamın oluşturulması> olduğu belirtilmekte,

Oraj Hava Harekat Planının <VAZİFE> başlıklı bölümünde, <Türkiye genelinde sıkıyönetim ilan
edi|mesini sağlamak ve Sıkıyönetim Komutanlıklarının faaliyetlerinin başarıya ulaşmasını sağlamak
maksadıyla; Yunanistan la gerginliğin artırılacağı ve irtica yanlılarının tahrik edilerek TSK aleyhine
faaliyetlere başlamalarının sağ|anacağı, envanterindeki mevcut silah sistemlerini kullanarak psikoIojik
etki yaratılarak hükümet ve TBMM üzerinde baskı kurulacağı> ifade edilmekte,

<İCRA, başlıklı bölümünde, <Türk Hava Kuvvetlerinin Ege Denizindeki uçuş|arınIn sayısının
adırılacağ ı,_lüık_sav_aş_uçaklanntn_Y_unanistan_tar,alından_engelLendiğLv_e_taciz*edildiğinin_gündeme_
getirileceği,

Hava Kuvvetleri Komutan|ığı bünyesinde ve özellikle Filolarda Yunan Hava Kuvvetlerine yönelik
husumet ve gerginliğin kontrollü olarak artırılarak, pilotların uçuşlarda daha agresif olmalarının
sağ|anacağı, benzer olaylarda meşru müdafaa kapsamında atış dahi yapabileceği gayri resmi olarak
pilotlara deklere edileceği,

Hükümetin sıkıyönetim ilan etmesi sağlanıncaya kadar faaliyetlere aralıksız devam edileceği>
belirtilmektedir.

Bu kapsamda EGAYDAAK (Egemenliği Anlaşmalarla Yunanistana Devredilmemiş Ada, Adacık ve
Kayalıklar) çalışma gruplarının oluşturulduğu, grupların anılan konuya ilişkin çalışmalar yaptıkları,

Harekatın başlaması ile birlikte gözetim altına alınacak bürokrat, yerel yönetici, medya mensubu gibi
hassas şahısların Yassıada ve İmralı Adaya transferlerinin nasıl gerçekleştirileceklerine ilişkin
planlamaların yapıldığı,
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