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1 NOLU HAREKAT PLANINA EK- U: (İRTİCAYLA MÜCADELE EYLEM PLANI) 
 
ZAMAN DİLİMİ :B 
GÖREV  BÖLÜMÜ: EK- A’dadır. 
 
İLGİLER: 
 
İlgi (a) ... tarih ve ....sayılı Harekat Planı 
      (b) ....tarih ve sayılı Eylem Planı 
      (c)  ..... tarih ve sayılı Direktif 
 
GİZLİ 
 
1. DURUM : 

a. Genel Bilgiler: 
a. Irticai gruplar tarafından TSK (Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK))  başta olmak üzere devletin 

resmi kurumlarını yıpratmak üzere (maksadıyla) yoğun faaliyetler yürütüllmekte, Ergenekon adı 
altında TSK'ya büyük emekleri geçmis emekli ve muvazzaf askeri personele yersiz ithamlarda 
bulunularak lekelenmeye çalışılmaktadır. 
 

b. Düşman Unsurlar :(Düşman Kuvvetleri): 
  (1) Atatürk ilke ve inkilaplarını ortadan kaldırarak, laik, demokratik, sosyal hukuk devletini 

yıkmak ve yerine dini esaslara dayalı bir rejim kurma hedeflerini engelleyecek tek 
kurum olarak TSK'yı  görmekte, 
             (2) Elde ettikleri TSK' yı yıpratıcı bilgi ve belgeleri kendilerine muzahir medya 
organları kanalıyla yayınlamakta, 
            (3) Halkın yoğun ilgi gösterdiği birlik ve beraberlik mitinglerini Ergenekon tarafından 
maksatlı olarak planlanmış gibi göstermekte, 
           (4) TSK' nın Ergenekon çatısı altında, başta PKK terör örgütü olmak üzere çeşitli 
terör örgütleriyle işbirliği yaptığını iddia etmekte, 
           (5 Üst düzey komutanlar hakkında Yahudi, Ermeni, Sabetayci vb. olduklar şeklinde 
asılsızz haberler yapılmakta, 
           (6) Kamuoyunu meşgul etmek ve bilgi kirliliği yaratmak üzere TSK personeline ait 
olduklarını iddia ettikleri ses ve görüntü kayıtlarını yayınlamaktadırlar. 
 

c. Dost Unsurlar: :(Dost Kuvvetler): 
               (1) Basın ve yayın organları kanalıyla irticai grupların iç yüzlerini gösteren 
propaganda çalışmaları planlı bir şekilde yürütülmekte, 
               (2) TSK personeli ve ailelerine yönelik bilgilendirme faaliyetleri (bilgilendirme ve 
bilinçlendirme faaliyetleri- BBF) icra edilmekte, 
               (3) TSK içerisine sızdırıldığı değerlendirilen personel ve aileleri ile bunlann irtibatta 
olabilecekleri kişiler takip ve kontrol altına alınmakta, 
              (4) Bilgisayar (Bilgi) ve doküman (evrak) güvenliği konusundaki tedbirler artırılmaktadır. 
c. Emre Verilenler ve Alınanalar: 
d. Faraziyeler: 



2. VAZIFE: 
       İrticai oluşumların içyüzünü göstererek, bu konudaki tereddütlere son vermek ve söz 
konusu örgütlere olan kamuoyu desteğini ortadan kaldırmak, Ergenekon kapsamında yapılan yıpratıcı 
kampanyaların etkisini azaltmak, TSK' ya yönelik olarak yapılan olumsuz 
propagandalara son vermektir. 
 
    Türk Silahlı Kuvvetleri; irticai oluşumlar tarafından icra edilen faaliyeleri etkisiz kılmak 
maksadıyla, TSK’yı yıpratıcı çalışmalar dahil, bahse konu irticai örgütler tarafından yürütülen 
faaliyetler hakkında TSK personelini ve bu kamuoyunu bilgilendirecektir. (KİM, NE MAKSATLA, 
NE ZAMAN, NEREDE, NE YAPACAK SORULARINA CEVAP VERİLMELİDİR.) 
 
3. ICRA: 

a. Harekat Tasarısı: 
   (1) Genel Bilgiler: 

                      (a)  Laik ve demokratik düzeni yıkarak, şeriata dayalı bir Islam devleti kurma hayalinde 
bulunan AKP hükümeti (iktidar) ve ona destek veren çeşitli gruplar ile Fethullah Gülen (FG) 
grubu başta olmak üzere radikal dini oluşumlar hakkındaki gerçekleri gün yüzüne (ortaya çıkarmak) 
çıkarmak, kamuoyu desteğini kırmak ve faaliyetlerine son vermek üzere bilgi destek faaliyetleri icra 
edilecektir. 
                      (b)  (2) Faaliyetler birbiriyle senkronize (koordineli) şekilde üç bölümde icra edilecektir. 
                    
 (2) Hedef Kitleler ve Ulaşılmak İstenen Etkiler: 

 
       (a) Planlama ve Genel Faaliyetler: 

 
                       (1) (I) İcra edilen propagandalarda (İcra edilen bildi destek faaliyetlerinde) 
dine karşı olunmadığı teması işlenecektir. İşlenecek ve Sakınılacak Temalar EK-B ve EK-C’dedir. 
                       (2) (II)  Eylemler, Ergenekon davasının gündemi değiştiriliyor havası oluşmadan 
planlanacak, dinci (irticai) medyanın bu konuyu işlemesine imkan tanınmayacaktır. 
                       (3) (III)  "Fethullah Gülen (FG) 'ciler gemi azıya aldılar, doğrudan TSK'ya 
saldırıyorlar. "  Teması işlenecek, bu kapsamda muhafazakar vatandaşların bile "Pes doğrusu biz de 
Elhamdulillah Müslüman’ız ama FG'ciler resmen TSK'ya saldırmak için provokasyon yapıyorlar. 
" dedirtecek çalışmalar yapılacaktır. 
                      (4) (IV) Sakıncalı/Şüpheli kategorisindeki irticaci subay ve astsubaylann irticai 
propaganda yaptıklanna dair ihbar çalışmalan yapılacak, müteakiben bu kişilerin ahlaki 
yönden olumsuzluklarıyla ilgili haberler yaptırılacaktır. 
                      (5) (V) Irticaci TSK personeline yapılan operasyon (bilgilendirme faaliyetleri) 
kapsamında tespit edilememiş diğer irticai TSK personeline yönelik korkutucu propaganda 
geliştirilerek, bu kişilerin hata yaparak tespit edilmeleri veya kendiliğinden çözülmeleri 
saglanacaktır. 
                     (6) (VI)  Askeri suç kapsamında yapılacak ışık evleri baskınlannda, silahlı terör 
örgütü oluşturmak doğrultusunda; silah, mühimmat, plan vb. materyal bulunmas sağlanarak 
FG Grubu "Silahlı Terör Örgütü" Fethullahçı Silahlı Terör Örgütü (FSTO) kapsamına aldırılacak 
ve soruşturmaları askeri yargı kapsamında yurüttürülecektir. 
                     (7) (VII) Ilımlı Islam konusu özellikle vurgulanacak, FG'cilerin ABD güdümünde 
hareket ettikleri ve Islam’n orijinalini bozmak istedikleri hususu yoğun olarak dile 
getirilecektir. 
 
 (b) Kullanılacak ve Sakınılacak Temalar ile Terminoloji Listesi: 
      (1) Kullanılacak Temalar: 
     (2) Sakınılacak Temalar: 
     (3) Terminoloji Listesi: 
 

(b) Medya Faaliyetleri: 
   (1) (I)  Iskender Evrensoğlu (EVRENSOĞLU) , Ömer Öngüt (ÖNGÜT) gibi hazırda 

beklettiğimiz elemanlara medyatik eylemler ve söylemler yaptınlacak ve bu kişiler FG'ciler başta 
olmak üzere diğer irticai gruplarla özdeşleştirilerek, kamuoyunun tüm bu gruplar arasında benzerlik 
kurması  sağlanacaktır. 



               (2) (II) Yakalanan veya çözülen (bu kelime kullanılmamaktadır) TSK personelinin bizim 
(TSK’nın) belirlediğimiz (belirlediği EK- B’deki İşlenecek ve EK-C’deki Sakınılacak)  temalar 
doğrultusunda beyanlarda bulunmalan ve bu açıklamalann basında geniş yer bulması sağlanacaktır. 
               (3) (III)  Ergenekon kapsamında tutuklanan TSK personelinin masum olduğu, irticayla 
(irtica ile) etkin şekilde mücadele ettikleri için üzerlerine iftira atıldığı şeklinde haberler yapırılacaktırr. 
              (4)  (IV) Nurettin Veren (VEREN) gibi isimlerin TV programlannda FG grubu hakkında bizim 
(EK B’deki işlenecek temalar ve EK-C’deki sakınılacak temalar kapsamında) istediğimiz temalar 
doğrultusunda açıklamalar yapmalan saglanacaktır. 
              (5)  (V ) Kurdoğlu cemaati ve benzeri diğer cemaatlere mensup TSK personelinin TSK ile 
ilişkileri kesilirken FG grubuna mensup oldukları için atıldıkları şeklinde haberler 
yaptınlarak, kamuoyunda FG grubunun büyük yara aldığının (güç kaybettiğinin)  düşünülmesi 
sağlanacaktır. 
              (6) (VI) PKK teror örgütünün Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindekiler ile Irak'ın 
Kuzeyinde bulunan FG'cilere ait okul, dershane ve yurtlara eylem yapmıyor olmasının iki örgüt 
arasında bağ olduğu ve anlatıklarının açık bir göstergesi olduğu yönünde haberler 
yaptırılacaktır. 
               (7)  (VII) Vatandaslar tarafından yoğun olarak izlenen ve gündemdeki olaylar hakkında 
kamuoyunu yönlendirenleri, "Kurtlar Vadisi", "Kollama" ve "Tek Türkiye" benzeri diziler 
hakkında olumsuz haberler yaptınlarak söz konusu dizilerin güvenilirliğini yitirmesi 
sağlanacaktır. 
              (8)  (VIII) Milli Egitim Bakanlığına bağlı okul öğrencilerine ait ibadet görüntü ve 
haberlerinin medyada yoğun olarak yer almas  sağlanarak Milli Egitim Bakanı kamuoyu 
nezdinde yıpratılacaktır. 
               (9) (IX) AKP (iktidar) mensuplarının ülkemizde ekonomik krizin etkisinin ciddi olarak 
hissedildiği bir dönemde,lüks yaşamlanndan taviz vermedikleri yönünde haberler yaptınlarak, bu 
durumun hem "Islam anlayışıyla çeliştiği", hem de uygulamaya çalıştıkları "Halk adamı 
yaklaşımlannın gerçeği yansıtmadığı konusunda kamuoyu bilgilendirilecektir. 
               (10)  (X) Ermenistan ve Yunanistan ile  ilgili kamuoyunda tepki uyandıracak haberler 
sürekli gündemde tutularak milliyetçi partilerin tabanının genişletilmesi sağlanacaktır. 
 

(c) Kara (Siyah) Propaganda Faaliyetleri: 
    (1)  (I) Son donemde geniş yankı bulan ses kayıtlan konusunda bilgi kirliliği yaratmak  üzere 

irticacılar (irticai unsurlar) tarafından yayınlanmış gibi gösterilecek, ama dinleyenlerin bizi haklı 
bulacagı  tarzda ses kayıtları düzenlenecektir. 
      (2) (II) Çesitli bilgi ve belgeler ile ilgili ortaya yem atılarak yakalanan personel hangi gruba 
ait olursa olsun FG'ci oldukları şeklinde ifade vermeleri sağlanacak ve bahse konu personelin adı 
basında duyulduktan sonra ahlaki açıdan olumsuzluklarıyla ilgili haberler 
yaptırılacaktır. 
                (3) (III)  Yukanda açıklanan şekildeki personelin, sıradan dahi olsa arkadaş cevresindeki 
en olumsuz kişi onların en yakın arkadaşı gibi gösterilerek, FG'cilerin iç yüzüymüş gibi 
düşünülmesi sağlanacaktır. 
                (4) (IV)  Ihbara dayalı ev baskınları yaptınlarak, buralarda silah ve muhimmatın 
yanı sıra FG'ciler ile irtibat kurulması istenen oluşumlara (Yahudilik, CIA, Mossad, 
Moon Tarikati, Humeyni, vb...) ait objelerin aynı ortamda bulunmasi sağlanacaktır. 
                (5)  (V) Ev baskınları kapsamında Alevi düşmanlığını körükleyici bilgi ve belgelerin bu 
evlerde bulunması sağlanacaktır. 
                (6)  (VI)  Izleyici veya dinleyici kitlesi fazla olan radyo televizyon programlanna farkli bir 
kimlikle, canlı yayın esnasında, telefonla bağlanılarak; FG'ci maskesi altında konuşmalaryapılarak  
tahrik olmuş bir FG'ci gibi, "Evet, kardesim, bizimle uğraşan herkes Ergenekoncudur, onlarla 
uğraşmak bizim boynumuzun borcudur. Bizimle uğraşmaya kimsenin gücü yetmez. " Şeklinde 
açıklamalar yapması sağlanacaktır 
.                 (7) (VII) AKP mensubu kilit haberleşmeciler tarafından kamuoyuna çelişkili açıklamalar 
yaptırılarak, içerisinde ciddi anlamda anlaşmazlık ve bölünmeler yasanıyormuş şeklinde algılanması 
sağlanacaktır. 
 
 c. Ast Birliklere Görevler: 

(1) Kara Kuvvetleri K.lığı: 
................................................................................................. 
(2) Dz. K. K.lığı: 



...................................................................................... 
(3) Hv. K. K.lığı: 
....................................................................................... 
(4) J. Gn. K.lığı: 
.................................................................................. 
(5) Sahil Güvenlik K.lığı: 

 ................................................................... 
 ç. Koordinasyon: 

........................................................................................... 
......................................................................... 
4. İDARİ VE LOJİSTİK HUSUSLAR: 

....................................................................................... 
............................................................................................. 
5. KOMUTA VE MUHABERE : 

a. Muhabere: ........................................................................... 
............................... 
 b. Komuta: ................................................................... 
.................................................................................... yapılması sağlanacaktır. İrticai faaliyetlerle 
mücadelenin bu Eylem Planı esaslarına göre yürütülmesini arz/rica ederim. 
 
GENELKURMAY BAŞKANI EMRİYLE 
 
Alındı ve Anlaşıldı Talimatı: Eylem Planını gereği için alan makamlar, alındığını ve anlaşıldığını, 
BD- 03 koduyla mesaj çekerek bildirecektir. 
 
GIZLI               
                                                                                               
EKLER 
EK- A : Görev Bölümü 
EK- B : İşlecek temallar 
EK- C:  Sakınılacak temalar 
EK- D:  Faaliyet Çizelgesi 
EK- E:  Kampanya Planı 
                                 Dursun ÇİÇEK 

Dr.Dz.P.Kur.Kd.Albay 
3’üncü Bilgi Des. Ş. Müdürü 
 
............... 
Orgeneral 
Gnkur. II. Başkanı 

DAĞITIM PLANI: 
 
Gereği:                                                                  Bilgi: 
Kara K. K.lığına                                                    Harp Akademileri K.lığına                                                 
Dz. K. K.lığına 
Hava K.K.lığına 
 
ÇOK GİZLİ 
 
RENK KODLARI: 
1. Eğik/ İtalik siyah renkli yazılar sahte planda bulunan kelimelerdir. 
2. Kırmızı renkli yazılar, sahte planda olmasına rağmen TSK yazışmalarında kesilikle 

kullanılmayan ifade ve usullerdir. (Koyu/ bold yazılar)  
3. Mavi renkli eklemeler ise; sahte planda olmayan, ama TSK Eylem Planı hazırlama esas ve 

usullerine göre, eylem planında mutlaka olması gereken ilaveler, maddeler ve kelimelerdir. 
(Koyu/ bold yazılar) 

4. TSK Harekat Planı ve Eklerini Hazırlama Yönergesi (MY 368-2), TSK Karargah Hizmetleri 
Yönergesi (MY 75-1 (B)) ve TSK Bilgi Destek Talimnamsei (MT 31-1) esaslarına göre incelenmiş 
ve hazırlanmış Eylem Planı Formatıdır. 
 


