EK-D
MANİPÜLATİF OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEN DOSYALARIN
İÇERİKLERİNE İLİŞKİN TESPİTLER
1.
İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi (CMK 250.madde ile yetkili)’nin 06 Aralık 2010
tarihli ve 2010/1003 Arama El Koyma ve İnceleme Kararına istinaden yapılan aramada Donanma
Komutanlığı’nda, İstihbarat İKK ve Güvenlik Şube Müdürlüğü İstihbarat Kısım Amirliği odası zemin
döşemesinin altında bulunan beş adet hard disk içindeki dosyaların içeriklerine ilişkin yapılan
incelemede, konusu ve içerikleri itibariyle suç unsuru ihtiva edebileceği değerlendirilen dosyalar ve
bu dosyaların içeriklerine ilişkin değerlendirmeler müteakip maddelerde belirtilmiştir.
2.
Donanma Komutanlığı’nda yapılan aramada bulunan ve bilirkişi heyetince incelenmesi talep
edilen 5 adet hard diskin imajları üzerinden yapılan incelemede, 5 No.lu Harddisk içerisinde Balyoz
Soruşturması İddianamesi ve Ek Klasörlerinde yer alan “SUGA Harekât Planı”, planın EK-A’sı,
“Yeniden Yapılandırma Faaliyetleri” konulu Bilgi Notu ve ekleriyle benzerlik gösteren 20 adet
dosyanın (SUGA HAREKAT PLANI.doc; EK-A.doc; BİLGİ NOTU.doc; EK-A.doc; EK-B.doc; EKC.doc; EK-Ç.doc; EK-D.doc; EK-E.doc; EK-F.doc; EK-G.doc; EK-Ğ.doc; EK-H.doc; EK-I.doc; EKİ.doc; EK-J.doc; EK-K.doc; EK-L.doc; EK-M.doc; EK-N.doc). Bu kapsamda Söz konusu dosyalarla
ilgili yapılan incelemede doğruluğu konusunda şüphe uyandıran aşağıdaki sonuç ve tespitlere
ulaşılmıştır.
3.

SUGA Harekât Planı” ve planın EK-A’sı:

a.
SUGA Harekât Planı'nın başlık bilgilerinde planı yayımlayan komutanlık olarak
"Donama Kh." şeklinde yanlış yazıldığı görülmektedir. İfadenin "Donanma Kh." yerine, "Donama
Kh." olarak "n" harfi eksik yazılmış olması, planın hazırlandıktan sonra askeri hiyerarşi içerisinde
sorumlu makamlar tarafından kontrol edilmediğinin, ilgili karargah birimleri ile koordine
edilmediğinin bir göstergesidir. Askeri yazım tekniğinde böyle bir hata yapılmaz, yapılsa da yazıyı
parafe eden veya koordine eden makamlar tarafından düzeltilir.
b.
Donanma Kh. planın hazırlandığı yerin genel ismidir. Karargahın plan/emir
yayımlama yetkisi yoktur. Yayımlayan Makam/Komutanlık/Birlik olarak karargah ismi değil,
komutanlık ismi yazılır. Özetle; planı yayımlayan makam isminin "Donanma Komutanlığı" şeklinde
yazılması gerekmektedir.
c.

SUGA Harekât Planı'nda, Harekât Emri/Planı'nın 1 'inci maddesi Durum;
(1)

Maksat:

(2)

Genel:

(3)

Düşman Durumu:

(4)

Dost Durumu

başlıkları altında yazılmıştır. "Maksat" ifadesi "Durum" başlığı altında irdelenmez. Ayrıca; TSK'da
"Dost Durumu" şeklinde bir ifade bulunmayıp bu husus "Dost Kuvvetler" şeklinde ifade
edilmektedir. Anılan planda durum başlığı altında "Emre verilen ve alınan Birlikler" ile
"Faraziyeler”e de yer verilmemiştir.
ç.

SUGA Harekât Planı'nda, görevi icra edecek ast birlikler;
(1)

Gölcük Birlik Komutanlığı

(2)

Ankara Birlik Komutanlığı
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(3)
İzmir Birlik Komutanlığı
(4)
İstanbul Birlik Komutanlığı şeklinde sıralanmıştır. Dz.K.K.lığı teşkilat yapısı
dikkate alındığında, kuruluşunda söz konusu ast birlikler mevcut değildir.
d.
SUGA Harekât Planı'nda, harekât emri/planının 4'üncü maddesi "İdari ve Lojistik"
şeklinde yazılmıştır. Harekât emri/planının 4'üncü maddesi "İdari ve Lojistik" şeklinde değil, "İdari
ve Lojistik Hususlar" olarak yazılması gerekmektedir.
e.
Harekât emri/planının 5'inci maddesi (Emir Komuta ve Muhabere), "komuta" ve
"muhabere" başlıkları altında bulunmaktadır. Anılan planda "Muhabere" ve "Emir-Komuta
Münasebetleri" başlıkları altında incelenmiştir. Bu husus harekât emri/planı formatına uygun
değildir.
f.
Harekât Emri/Planı, "arz ederim" veya "rica ederim" gibi bir ifade ile bitirilmez ve bu
ifadeler harekât emri/planı formatında kullanılmaz. Anılan ifadeler, mesajlar hariç ast, üst, aynı
seviye ve rütbedeki makam sahipleri arasındaki resmi askeri yazışmalarda kullanılır. SUGA
Harekât Planı'nın "Rica ederim." şeklinde bir ifadeyle bitirilmesi askeri yazışma tekniği açısından
uygun değildir.
g.
Harekât Emri/Planı'nın metin bölümü, emir veya planın yayımlanan makamlar
tarafından alınıp anlaşıldığının ne şekilde bildirileceğini açıklayan "ALINDI ANLAŞILDI TALİMATI"
ifadesi ile bitirilir. SUGA Harekât Planı'nın " ALINDI ANLAŞILDI TALİMATI" mevcut değildir.
ğ.
Bir harekât emri/planının hangi eklerden oluşacağı, MY 368-2 TSK Harekât
Planlarının Ekleri Yönergesi ile belirlenmiştir. TSK'nde hazırlanan bütün planlarda ekler aynı harfler
ile kodlandırılır ve standarttır. İhtiyaç duyulmayan ekler plana dahil edilmez. SUGA Harekât
Planı'nda;
(1)
MY 368-2 TSK Harekât Planlarının Ekleri Yönergesi'ne göre "Ç" harfi ek adı
olarak kullanılmazken anılan planda kullanılmıştır. Anılan planda EK-Ç (Kara, Deniz, Hava İşbirliği
ve Angajman Kuralları) olarak isimlendirilmiştir.
(2)
Yönergede EK-E (Kara, Deniz, Hava İşbirliği ve Angajman Kuralları) iken,
anılan planda EK-E (Muhabere) olarak isimlendirilmiştir.
(3)
isimlendirilmiştir.

Yönergede EK-F (Elektronik Harp) iken, anılan planda EK-F (Lojistik) olarak

(4)
isimlendirilmiştir.

Yönergede EK-G (Muhabere) iken, anılan planda EK-G (Personel) olarak

(5)
MY 368-2 TSK Harekât Planlarının Ekleri Yönergesi'ne göre "Ğ" harfi ek
adı
olarak
kullanılmazken,
anılan
planda
EK-Ğ
(Sivil-Asker
İşbirliği)
olarak
isimlendirilmiştir.
(6)
Yönergede EK-H (Psikolojik Harp/Harekât) iken, anılan planda EK-H (Basın
ve Halkla İlişkiler) olarak isimlendirilmiştir.
(7)
Yönergede EK-I (Nükleer, Biyolojik ve Kimyasal Savunma) iken, anılan
planda EK-I (Harekât Emniyeti ve İKK) olarak isimlendirilmiştir.
(8)
Yönergede "İ" harfi Ek adı olarak kullanılmazken, anılan planda EK-İ (Örtü ve
Aldatma) olarak isimlendirilmiştir.
(9)
Yönergede EK-J (Lojistik) iken, anılan planda EK-J (Özel Dağıtım Planı)
olarak isimlendirilmiştir.
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h.
SUGA Harekât Planı'nda; EKLER bölümünde 13 adet ekin ismi geçmekte,
bunlardan sadece beş adedine (EK-A Görev Bölümü, EK-B Emir/Komuta Münasebetleri ve
Sorumluluk Sahaları, EK-F Lojistik, EK-G Personel, EK-Ğ Sivil Asker İşbirliği) plan metninde yer
verilmiştir. Bu husus MY 368-1 TSK Harekât Planlama Esasları Yönergesi’ne uygun değildir.
I.
Ana planın başlığında bulunan ve harekât planını tanımlamada genellikle onaylayan
komutanın isim ve soyisminin ilk harfleri kullanılarak verilen kısaltma Suga Harekât Planında
Özden Örnek’in ilk harfleri olan ÖÖ kullanılarak verilmiştir. Ancak, Oramiral Özden Örnek görevi
süresince ÖÖ kısaltmasını kullanmamıştır.
4.

“Yeniden Yapılandırma Faaliyetleri” Konulu Bilgi Notu ve Ekleri:

a.
EK-D Öncelikli ve Özellikli Görevlendirme Listesinde adı bulunan Dz.Kur.Yb.Durhan
MERTCAN 01 Ağustos 2002-15 Ocak 2005 tarihleri arasında Napoli/İTALYA’da “NAVSOUTH
Hrk.Bşk.Ş.Deniz Hrk.Ks.A.” kadrosunda görev yapmıştır. 01 Temmuz 2004 tarihinde yapılan
organizasyon değişikliği sonrasında NAVSOUTH olan karargah ismi CC-MAR NAPLES olarak
değişmiştir. Anılan personel 15 Ocak 2005 tarihinde, bulunduğu kadrodan “CC-MAR NAPLES
Hrk.Bşk.Hrk.D.Bşk.” kadrosuna intibak atamasına tabi tutularak 30 Ağustos 2005 tarihine kadar
görevine devam etmiştir. Dolayısıyla, listede yazılı olan kadro ilk kez 1 Temmuz 2004 tarihinde
kurulmuş ve adı geçen personel de bu kadroya 15 Ocak 2005 tarihinde atanmıştır.
b.
EK-Ç Operasyonel Faaliyetleri Yürütecek Personel Listesinde adları yer alan
Dz.P.Kd.Bnb.Levent GÜLMEN ve İda.Kd.Bçvş.Cem KAYA Piyade ve İdari sınıflarında görülmesine
rağmen, 2003 yılında istihbarat sınıfında yer aldıkları ve belirtilen piyade ve idari sınıflarına 2007
yılı içerisinde geçirildikleri tespit edilmiştir.
c.
EK-C’nin, imza kısmında Dz.Kur.Kd.Alb Cem GÜRDENİZ ismi yer alan “HASSAS
PERSONEL LİSTESİ” başlıklı listede (E) Tüma.M.Baha EREN’in o tarih itibariyle “NAVSOUTH
Pl.Pren.Bşk.” olması gereken görev yeri “NAVSOUTH Pl.D.Bşk.” olarak yazılmıştır.
ç.
EK-A, EK-B ve EK-C’deki imza hanelerinde Tüma.Cem GÜRDENİZ’in ismi ve
rütbesi yer almakta ancak görevi yazmamaktadır. Tüma.Cem GÜRDENİZ o tarih itibariyle “3’üncü
Muhrip Filotillası Komodoru” görevinde bulunmaktadır.
d.
EK-Ç’deki “Operasyonel Faaliyetleri Yürütecek Personel Listesi” başlıklı listede o
dönem “Dz.Kd.Yzb.” rütbesinde bulunan Levent BEKTAŞ’ın rütbesi “Dz.Yzb.” olarak yazılmıştır.
e.
EK-Ç’deki “Operasyonel Faaliyetleri Yürütecek Personel Listesi” başlıklı listede (E)
İşçi Tanju Veli AYDIN’ın görev yeri “Donanma Komutanlığı” olarak belirtilmiştir. O dönem görev
yaptığı yer “Gölcük Tersanesi K.lığı”dır.
f.
EK-Ç’deki “Operasyonel Faaliyetleri Yürütecek Personel Listesi” başlıklı listede İşçi
Turgut SÖNMEZ’ın görev yeri “Donanma Komutanlığı” olarak belirtilmiştir. O dönem görev yaptığı
yer “Gölcük Tersanesi K.lığı”dır.
g.
EK-D’deki “Öncelikli Ve Özellikli Görevlendirme Listesi” başlıklı listede
“Dz.Bnb.Hakan Mehmet KÖKTÜRK” olarak ifade edilen personel o dönem itibariyle “Dz.Kd.Bnb.”
rütbesindedir.
ğ.
EK-İ’deki “İzmir ve Marmaris Bölgeleri Müzahir Sb. ve Astsb. Listesi” başlıklı listede
“Dz.Kd.Yzb.Korhan DENİZ” isimli personelin birliği “Aksaz Onarım Destek K.lığı” olarak
belirtilmiştir. Anılan personelin o dönem görev yaptığı birliğin ismi “Ordonat Grup K.lığı/AksazMarmaris”tir.
h.
EK-İ’deki “İzmir ve Marmaris Bölgeleri Müzahir Sb. ve Astsb. Listesi” başlıklı listede
“Dz.Yzb.Hasan TUNAY” olarak belirtilen personel o dönem itibariyle “Dz.Kd.Yzb.” rütbesindedir.
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ı.
EK-İ’deki “İzmir ve Marmaris Bölgeleri Müzahir Sb. ve Astsb. Listesi” başlıklı listede
“Dz.Kd.Ütğm.Yunus TANRIKULU” isimli personelin birliği “Aksaz Onarım Destek K.lığı” olarak
belirtilmiştir. Anılan personelin o dönem görev yaptığı birliğin ismi “Ordonat Grup K.lığı/AksazMarmaris”tir.
i.
EK-İ’deki “İzmir ve Marmaris Bölgeleri Müzahir Sb. ve Astsb. Listesi” başlıklı listede
“Dz.Ütğm.Özgür ÖZKAN” isimli personelin birliği “Aksaz Onarım Destek K.lığı” olarak belirtilmiştir.
Anılan personelin o dönem görev yaptığı birliğin ismi “Ordonat Grup K.lığı/Aksaz-Marmaris”tir.
j.
EK-J’deki “Karadeniz Bölgesi Müzahir Sb. ve Astsb. Listesi” başlıklı listede
“Tls.Kd.Üçvş.Engin ÇETİN” isimli personelin birliği “Karadeniz Bölge K.lığı” olarak belirtilmiştir.
Anılan personelin o dönem görev yaptığı birliğin ismi “TCG FİNİKE K.lığı/Erdek”tir.
k.
EK-K’deki “Dz.Eğt.ve Öğ.K.lığı Bağlılarında Görevli Müzahir Personel Listesi”
başlıklı listede “Sey.Üçvş.Murat AKYAZI” isimli personelin birliği “TCG E-6” olarak belirtilmiştir.
Anılan personelin o dönem görev yaptığı birliğin ismi “TCG S.MEHMETPAŞA
K.lığı/Tuzla/İstanbul”dur.
l.
EK-M’deki “Yurtdışında Görevli Müzahir Personel Listesi” başlıklı listede
“Dz.Kur.Kd.Alb.Zahit OĞURLU” isimli personelin birliği “NAVSOUTH” olarak belirtilmiştir. Anılan
personelin o dönem görev yaptığı birliğin ismi “CINCSOUTH STRIKFORSOUTH PL.VE
PREN.Ş.MD./NAPOLİ”dir.
m.
EK-M’deki “Yurtdışında Görevli Müzahir Personel Listesi” başlıklı listede
“Dz.Kur.Alb.Olcay UYAR” isimli personelin birliği “JHQ SOUTHCENTER” olarak belirtilmiştir.
Anılan personelin o dönem görev yaptığı birliğin ismi “JHQ SOUTHWEST HRK.BŞK.TAT. VE
EĞT.Ş.MD./MADRİD”tir.
n.
EK-L’deki “Deniz Harp Okulu Müzahir Öğrenci Listesi” başlıklı listede “Çağlar
DURMUŞ” ismi alt alta iki kere yazılmıştır.
o.
EK-N’deki “Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Emekli Müzahir Personel Listesi”
başlıklı listede ismi yer alan “Tuğa.Burhan DURCAN” isimli personel 05 Temmuz 2000 tarihinde
vefat etmiş personeldir.
ö.
EK-N’deki “Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Emekli Müzahir Personel Listesi”
başlıklı listede ismi yer alan “Tuğa.Nevzat Hilmi SERTEL” isimli personel 03 Kasım 1998 tarihinde
vefat etmiş personeldir.
p.
EK-N’deki “Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Emekli Müzahir Personel Listesi”
başlıklı listede ismi yer alan “Albay Fahri EKŞİOĞLU” şeklinde isim mevcuttur. Dz.K.K.lığından
emekli böyle bir personel bulunmamaktadır.
r.
Donanma K.lığı unsurları, bir gerginlik durumundan itibaren, yaşanan gelişmelere
uygun olarak, bağlı bulundukları Liman/Üs Bölgelerini terk edecekler ve Deniz Görev Yerlerine
intikal edeceklerdir. Dolayısıyla geride kalan birlikler ancak karargah, kışla ve tesislerin kendi
emniyetini sağlamaya yeterli birliklerdir. Bu birliklere ilave olarak bir görev verilse dahi bu görevi
yerine getirecek güç ve yeterlikte değillerdir.
5.
19 Temmuz 2010 tarihinde İstanbul 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen
Balyoz Soruşturması İddianamesi ve Ek Klasörlerinde yer alan “SUGA Harekât Planı”, planın EKA’sı, “Yeniden Yapılandırma Faaliyetleri” konulu Bilgi Notu ve ekleriyle benzerlik gösteren 20 adet
dosyanın Donanma K.lığında yapılan aramada el konulan dijital veriler içerisindeki benzer
dosyalarla karşılıklı olarak incelenmesi neticesinde;
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a.
Donanma Komutanlığı’ndan bulunan dijital verilerdeki Bilgi Notu’nun EK-Ğ’sinin
içerik ve metadata olarak Bilgi Notunun EK-G’si ile aynı olduğu, EK-İ’sinin ise içerik ve metadata
olarak Bilgi Notunun EK-I’sı ile aynı olduğu,
b.
Söz konusu durumun Balyoz Soruşturması İddianamesi ve Ek Klasörlerinde yer alan
dokümanlar için bahis konusu olmadığı anlaşılmıştır.
6.
Balyoz Soruşturması İddianamesi ve Ek Klasörlerinde yer alan “SUGA Harekât Planı”na
yönelik hazırlandığı izlenimini veren ve plan hazırlık faaliyetleri ile ilgili görünen dosyaların
incelenmesi neticesinde;
a.

D\İKK\2004\YEDEK\Gelenler\İzmir\kasım raporu.doc

Dz.Kur.Yb.Ümit METİN tarafından yeniden yapılandırma faaliyetleri kapsamında
hazırlandığı iddia edilen Aralık 2002 ayına ait bilgi notudur. Dosya içeriğinde ve metadatasında
yapılan incelemede; Metadatasında son kaydeden verisi “Cem Gürdeniz” gözüken bilgi notunun,
Dz. Kur. Yb. Ümit METİN adına imzaya açıldığı gözükmektedir.
b.

D\İKK\2004\YEDEK\PLAN Hazırlık\SKY TEŞKİLAT.doc

Dz.Kur.Yzb. N.Selçuk GÜNERİ tarafından yeniden yapılandırma faaliyetleri kapsamında
hazırlandığı iddia edilen Ocak 2003 ayına ait bilgi notudur. Dosya içeriğinde ve metadatasında
yapılan incelemede; birinci maddede “Ek’teki” ifadesi bulunmasına rağmen bilgi notunda herhangi
bir ek bulunmadığı görülmüştür. Ayrıca anılan personelin “Dz.Kur.Yzb.” olarak belirtilen rütbesinin
“Dz.Kur.Yb.” olması gerektiği tespit edilmiştir.
c.

D\İKK\2004\YEDEK\PLAN Hazırlık\çalışma.doc

Tuğa. (Kora.) Kadir SAĞDIÇ tarafından yeniden yapılandırma faaliyetleri kapsamında
hazırlandığı iddia edilen 17 Aralık 2002 tarihli bilgi notudur. Dosya içeriğinde ve metadatasında
yapılan incelemede; madde 1’de “Başkanlığım” şeklinde ifade bulunmaktadır. Bahse konu
dönemde Kora.SAĞDIÇ Daire Başkanıdır.
ç.

D\İKK\2004\YEDEK\PLAN Hazırlık\ROE\Ang.Kural_ÇalışmaGrubu.doc

Dz.Kur.Kd.Alb. (Tüma.) Mücahit ŞİŞLİOĞLU tarafından hazırlandığı iddia edilen Ocak 2003
ayına ait angajman kuralları ile ilgili bilgi notudur. Dosya içeriğinde ve metadatasında yapılan
incelemede; Madde 2’de hazırlanacak tekliflerin “Ocak 2010 ayı içerisinde” Donanma K.lığına
sunulacağı belirtilmektedir. 2003 yılında hazırlanan bir yazıya 2010 yılına miat verilmiştir.
d.

D\İKK\2004\YEDEK\Gelenler\ANKARA\CANER BEN_1.doc

Dz.Kur.Kd.Alb. E.Caner BENER tarafından “Müzahir Personel Listesi” kapsamında
hazırlandığı iddia edilen evraktır. Dosya içeriğinde ve metadatasında yapılan incelemede;
(1)
Ataşesi” olmalıdır.

Görev yeri “Slh.Kuv. ve Dz.Ateşesi” olarak ifade edilmiştir. Doğrusu “Deniz

(2)
İlgi satırında “İLGİ : Dz.K.K.lığının 07 Kasım 2002 gün ve İSTH.:3200-27-02
sayılı “Yeniden Yapılandırma Faaliyetleri” konulu yazısı.” İfadesi bulunmaktadır. İlgi yazılırken konu
kullanımı MY 75-1B Karargah Hizmetleri Yönergesi’nin 2008 yılında yürürlüğe girmesi ile
başlamıştır.
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e.

D\İKK\2004\YEDEK\Gelenler\ANKARA\EK.doc

Dz.Kur.Kd.Alb. E.Caner BENER tarafından “Müzahir Personel Listesi” kapsamında
hazırlandığı iddia edilen evrakın EK-A’sıdır. Dosya içeriğinde ve metadatasında yapılan
incelemede;
(1)
Ataşesi” olmalıdır.

Görev yeri “Slh.Kuv. ve Dz.Ataşesi” olarak ifade edilmiştir. Doğrusu “Deniz

(2)
İsim listesinde yer alan Dz.Kur.Yb.A.Durhan MERTCAN’ın “Birliği” hanesinde
“CC MAR NAPLES HRK.BŞK” yazılmıştır. Ancak anılan tarihte “NAVSOUTH” olan birlik ismi 01
Temmuz 2004 tarihinde “CC MAR NAPLES” olarak değişmiştir.
(3)
Aynı listede yer alan Dz.Kur.Alb.Zahit OĞURLU’nun “Birliği” hanesinde
“NAVSOUTH” yazılmıştır. Ancak anılan tarihte bahse konu personel “STRIKEFORSOUTH”
emrinde görevlidir.
f.

D\İKK\2004\YEDEK\Gelenler\ANKARA\ödenek.doc

Dz.Kur.Kd.Bnb.B.Ali TAVLAYAN tarafından “Ödenekler” konusunda hazırlandığı iddia
edilen Bilgi Notudur. Dosya içeriğinde ve metadatasında yapılan incelemede; “Dz.Kur.Kd.Bnb.”
olarak belirtilen rütbesinin “Dz.Kur.Yb.” olması gerektiği tespit edilmiştir.
g.

D\ İKK\2004\YEDEK\Çalışma\Hrp.Ak. Plan Çalışma Grubu.doc

2002 tarihli olarak gözüken “Hrp.Ak. Plan Çalışma Grubu.doc” isimli bilgi notunun imza
hanesinde “Z.Erdim İNAL, Dz.Kur.Yb., Dz.Plan Subayı” ifadesi bulunmaktadır. Anılan personel
2002 yılında Yzb. rütbesindedir. 2006 yılında Yb. rütbesini almıştır. Personelin rütbesi başka pek
çok yazıda Dz.Kur.Yb. olarak yer almaktadır.
ğ.

D\İKK\2004\YEDEK\Çalışma\Sinan Kurye Emri.doc

(1)
“Sinan Kurye Emri.doc” isimli ve üzerinde Ekim 2003 tarihi bulunan bilgi notu
başlıklı yazıda Dz.Kur.Kd.Alb.R.Cem GÜRDENİZ’in Gölcük Bölgesinde görevli olduğu ve İstanbulGölcük arasında özel kurye hizmetinin koordinatörü olarak tefrik edildiği belirtilmektedir. Anılan
personel o tarihte Dz.K.K.lığı Pl.P.Bşk.lığı/Ankara’da görevlidir.
(2)
Yine aynı yazıda Gölcükte görevli olduğu ve İstanbul-Gölcük arasında özel
kurye olarak tefrik edildiği belirtilen Dz.Kur.Bnb.O.G.Bora OĞURLU yazı üzerinde yazan tarihte
Gnkur.Bşk.lığı/Ankara’da görevlidir.
h.

D\İKK\2004\YEDEK\Çalışma\JAN.AdalarPer.Transferi.doc

“JAN.AdalarPer.Transferi.doc” isimli Hücumbot Filosu K.lığından çıktığı izlenimi veren,
üzerinde Kasım 2002 tarihi bulunan mesaj formatındaki metinde koordine hanesinde “B.MUSTAFA
KAYALI DZ.KUR.KD.BNB. HRK.VE MU.SB.” ifadesi yer almaktadır. Anılan personel o tarihte
“Dz.Kur.Bnb.” rütbesindedir. Ayrıca mesajı onaylayan kişi olarak görülen Dz.Kur.Alb.O.Fevzi
Güneş’in görevi “Proje Subayı” olarak görünmektedir.
ı.

D\İKK\2004\YEDEK\Çalışma\GELEN\Aksaz.doc

Ocak 2003 tarihli “Aksaz” isimli dosyanın imza hanesinde “Dz.Kur.Alb.F.Can YILDIRIM”
yazmaktadır. Ancak anılan personel 2005 tarihinde Albay olmuştur.

D-6

i.

D\İKK\2004\YEDEK\Çalışma\GELEN\sıkıyön..doc

Ocak 2003 tarihli “sıkıyön..doc” isimli dosyanın imza hanesinde “As.Hak.Alb.A.Cengiz
ŞİRİN” yazmaktadır. Ancak anılan personel 2005 tarihinde Albay olmuştur.
j.
D\İKK\Öğrenci Tefriki\ülkü öztürk hakkında.doc ve D\İKK\Öğrenci Tefriki\Özel
Öğrenci Tefriki Hakkında.doc
İmza hanesinde Tümamiral Deniz CORA yazan Ekim 2007 ve Ağustos 2007 tarihli yazıların
üst başlığında
“T.C.
DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
DONANMA KOMUTANLIĞI
GÖLCÜK/İSTANBUL”
yazmaktadır. Doğrusu Gölcük/KOCAELİ olmalıdır.
k.

D\İKK\GENKURBSKTAKDİMİ\AKPİZLEME.doc

Tuğamiral Cem GÜRDENİZ tarafından Tümamiral A.Deniz KUTLUK’a hitaben yazıldığı
iddia edilen yazıdır. Dosya içeriğinde ve metadatasında yapılan incelemede; belirtilen tarihte
Tuğamiral Cem GÜRDENİZ ve (E) Tüma.Deniz KUTLUK Dz.K.K.lığında amir-memur olarak görev
yapmaktadır. Kendi aralarında bilgi notu ile haberleşme yöntemi benimsemeleri mantıklı değildir.
l.

D\İKK\GENKURBSKTAKDİMİ\Arşiv\soleylem2003.doc

Tuğamiral Kadir Sağdıç tarafından yazıldığı iddia edilen görev ilerleme raporudur. Dosya
içeriğinde ve metadatasında yapılan incelemede; üst verideki en son kaydeden kullanıcı “tavlayan”
gözükmesine rağmen, son on kullanıcı bölümünde dosyanın “tavlayan1” adlı kullanıcının profiline
kaydedildiği görülmektedir.
m.

D\İKK\haber elemanları\bilgi notu.doc

Deniz Kurmay Albay Tamer ZORLUBAŞ tarafından yazıldığı iddia edilen, “Haber Elemanı
Görevlendirilmesi” konulu bilgi notudur. Dosya içeriğinde ve metadatasında yapılan incelemede;
yazıda yer alan 16 Astsubay Başçavuşun rütbe kısaltması “Bçvş” yazılması gerekirken “Bşçvş.”
şeklinde yanlış olarak yazılmıştır.
n.

D\Masaüstü\Yasemin.ppt

Dosya içeriğinde İsth.Bçvş.Erdinç YILDIZ’ın eşi Yasemin YILDIZ’ın “Bireysel Emeklilik ve
Hayat Sigortası’ Temmuz ve Ağustos 2008 aylık ödemesine ait “banka alındı belgesi” yer
almaktadır. Temmuz-Ağustos 2008 tarihlerine ait 2 alındı belgesi olmasına rağmen dosyanın
oluşturma ve son kaydetme tarihleri 20 Ağustos 2003 olarak gözükmektedir. Söz konusu tarih
uyumsuzluğu hakkında mantıklı bir açıklama yapılamamıştır.
o.

D\İKK\2004\YEDEK\Gelenler\ANKARA\muzahirPer..doc

Deniz Kurmay Yarbay Nuri ALACALI tarafından yazıldığı iddia edilen, “Yeniden
Yapılandırma Faaliyetleri” konulu bilgi notudur. Dosya içeriğinde ve metadatasında yapılan
incelemede; Deniz Kurmay Albay Nuri ALACALI’nın 29 Temmuz 2002-20 Haziran 2003 tarihleri
arasında ABD’de War College’da eğitim gördüğü, bu nedenle belirtilen yazıyı söz konusu tarihte
hazırlamış olmasının mümkün olmadığı tespit edilmiştir.
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ö.

D\İKK\2004\YEDEK\Çalışma\GELEN\JANGENKOM tahliye.doc

“Yassıada ve İmralıada Ön Keşfi” konulu yazının imza blokunda kaleme alan kişi
Dz.Kur.Alb. A.Sinan ERTUĞRUL (Tatb. Ş. Md.), Koordine eden kişi kendisinden kıdemsiz
Dz.Kur.Bnb.Barbaros BÜYÜKSAĞNAK (Proje Sb.) olarak gözükmektedir. Bu husus standart yazım
formatına ve askeri hiyerarşiye uymamaktadır.
p.

D\İKK\2004\YEDEK\PLAN Hazırlık\Toplantı sonuç.doc

02 Ocak 2003 tarihli bir toplantı tutanağı imza blokunda Dz.Kur.Kd.Bnb. Barbaros
BÜYÜKSAĞNAK ismi yer almakta olup anılan personel 04 Kasım 2002 – 31 Ağustos 2003 tarihleri
arasında “EUROMARFOR Gözlemci Subayı” olarak İtalya’da bulunmakta olduğundan toplantıya
iştirak etmiş olması mümkün değildir.
r.

D\İKK\2004\YEDEK\Çalışma\JAN.AdalaraPer.Transferi.doc;

JAN.AdalaraPer.Transferi.doc isimli dosyada yer alan mesajı imzalayan kişi olarak gözüken
Deniz Kurmay Albay O.Fevzi GÜNEŞ’in görevi “Proje Subayı” olarak yazılmıştır. Söz konusu ifade
anılan subayın o dönemde bulunduğu göreve ve askeri hiyerarşiye uygun değildir.
Ayrıca anılan dosyada yer alan mesaj metninde; kendilerine 05-07 Kasım 2002 tarihlerinde
Yassıada ve İmralı Adası’nda keşif görevi verildiği belirtilen 6 adet hücumbotun (TCG KILIÇ, TCG
RÜZGAR, TCG MARTI, TCG YILDIZ, TCG KARAYEL VE TCG MIZRAK) resmi gemi jurnali
kayıtları incelenmiş ve anılan gemilerin belirtilen tarihlerde böyle bir görev icra etmediği jurnal
kayıtlarından tespit edilmiştir. Bahse konu gemi jurnali kayıtları bu Ek’in Lahikasında sunulmuştur.
s.

D\İKK\2004\YEDEK\Çalışma\GELEN\AKSAZ.doc;
D\İKK\2004\YEDEK\Çalışma\GELEN\AKSAZ1.doc;

SUGA Harekat Planının icrasına engel olan Komutanların geçici/sürekli olarak tevkif
edilmesi veya yetki devri içeren tebligatın yapılması maksadıyla yapılan personel görevlendirilmesi
kapsamında Aksaz Bölgesi’nde görevlendirildiği belirtilen Dz.Kur.Kd.Yzb.Hasan ÖZYURT ve
Dz.Yzb.Baybars KÜÇÜKATAY o dönemde Gölcük’te görev yapmaktadırlar.
ş.

Genel Olarak Yapılan Yazım/Yazışma Hataları;

(1)
olduğu takdirde;

2002 tarihinde yürürlükte olan MY 75-1A gereği resmi yazılarda tek ek

EKİ
(………….)

:

şeklinde yazılması gerekir. Ancak söz konusu yazılarda;
EKİ
EK-A (………….)
(2)

:
şeklinde yazılmıştır.
Dokuman üst yazılarında bulunulan bölge ifadeleri aralıklı olacak şekilde

yazılmalıdır.
Yanlış :

“T.C.
DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
ANKARA”

Doğru :

“T.C.
DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
A N K A R A”
D-8

t.
2002 yılında yürürlükte olan yönerge gereği evrak eklerinde “EK” ifadesi evrakın üst
ortasında yer almalıdır. Ancak incelenen birçok yazıda “EK” ifadesi MY 75-1B yönergesinde
belirtildiği gibi sağ üst köşededir.
u.
edilmiştir.

Ayrıca “.”, “:”, “;”, “,” gibi noktalama işaretlerinde onlarca hata yapıldığı tespit

LAHİKALAR :
LAHİKA - 1 (6 Adet Hücumbota ait Gemi Jurnalinin 05-07 Kasım 2002 Tarihli
Sayfalarının Fotokopisi)
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