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EK-F (Harekât Tasarısı)
EK-G (Muhabere)
EK-J (Lojistik)
EK-K (Sivil Asker İşbirliği)
EK-M (Personel)
EK-P (Basın ve Halkla İlişkiler)
EK-0 (Harekât Emniyeti ve İKK)
EK-X (Özel Dağıtım Planı) " şeklinde olduğu,
11 ve 17 nolu CD'lerde Oraj Hava Harekat Planı isimli Hava Harp Akademileri 

Komutanı Hava Orgeneral H. İbrahim Fırtına adına imzaya açılmış 09.02.2003 tarihli belgenin yer 
aldığı, belgenin ckoylu isimli kullanıcı tarafından 24.01.2003 tarihinde oluşturulduğu ve 
20.02.2003 tarihinde son kez kaydedildiği, (Ana dava klasörü 51'de bulunan Emniyet Genel 
Müdürlüğü'nden temin edilen bilirkişilerin inceleme raporu) belge metninin; 

"ORAJ HAVA HAREKAT PLANI
Kopya No : 1/1
Hazırlayan Karargah: Harp Akademileri Kliği 
Hazırlandığı Yer:  İSTANBUL 
Tarih ve Saat Grubu: 091400 B ŞUBAT2003

ZAMAN DİLİMİ: B 1. DURUM:
a. Genel:
İrticai faaliyetler Türkiye Cumhuriyetinin anayasası ile belirlenen demokratik laik ve 

sosyal bir hukuk devleti olma özelliklerini tehdit etmektedir. İrtica 2002 Kasım seçimleri ile 
beraber cesaret kazanmıştır. AKP hükümeti 28 Şubat ile şekillendirilen ortamın bozulmasına neden 
olmuştur. Zamanla ülke genelinde ve kamu kurum ve kuruluşlarında irticacı kadroların yer alacağı 
ve geri dönülemez bir noktaya gelineceği kesindir. Günümüzde tarikatlar ve cemaatler 
etkinliklerini yeniden artırmıştır. Islami sermayenin ulaştığı ekonomik güç yıllık 50 milyar dolar 
civarındadır. İrticai örgütlerin tanıtım ve propaganda yöntemiyle halkı etkilemek suretiyle bir 
buçuk milyon kişilik sempatizan ile üç bin kişilik militan grubunu daha da büyütebileceği ve elde 
edecekleri bu güç ile halen yürüttükleri rejim aleyhtarı faaliyetleri yurt geneline yaygınlaştırarak 
İslam Devleti kurma özlemlerini biran önce hayata geçirmeye çalışacakları değerlendirilmektedir. 
İrtica tehdidi halihazırda diğer tehditlere göre birinci öncelikli tehdittir.

ABD'nin yönlendirmesi ile Kuzey Irak'ta bir Kürt devleti kurulması yönünde yoğun 
çabalar mevcuttur. Kuzey Irak'taki gelişmelere kuvvet ayırmamızı ve buradaki faaliyetlere 
yoğunlaşmamızı fırsat bilen Islami kesim irticai faaliyetlerini artırmıştır. Ege ve Kıbrıs konuları ise 
irtica, Kuzey Irak'taki gelişmelerin gölgesinde kaldığından dolayı üçüncü öncelikli tehdittir.

b. İrticai Faaliyetler:
Son genel seçimler ile birlikte güç bulan irticai unsurlar Atatürk'ün öngördüğü 

milliyetçilik anlayışına bağlı demokratik, laik ve sosyal hukuk düzenini yıkmak, dil birliği, yurt 
birliği ve ülkü birliği gibi temel değerleri yok edip, yerine "Ümmetçilik" yapısını getirmeyi ve dini 
esaslara dayalı bir yönetim sistemi kurmayı hedeflemektedir. Bahsedilen irticai iç tehdit 
unsurlarına ilişkin olarak;

(1) Hizbullah Terör Örgütünün iki ana grubu olan İlim ve Menzil gruplarından Menzil 
grubu hükümetin de desteği ile propaganda faaliyetlerine devam ederken, İlim grubu silahlı 
eylemlere yönelik faaliyetlerinden dolayı hükümetin açık desteğini alamamıştır. Örgüt özellikle 
2000 yılından itibaren legal faaliyetlere yönelmiş, yeniden ivme kazanmak maksadıyla; dernek, 
vakıf ve cami faaliyetlerine hız vermiş, hükümet kanalı ile finansman desteği sağlama arayışına 
girmiştir.

(2) El Kaide terör örgütünün Türkiye'deki uzantıları bu oluşumları bir fırsat bularak 
silahlı eylem hazırlıkları içerisine girmiş, 2003 yılında bazı faaliyetlerde bulunacağı konusunda 
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istihbarat bilgisi elde edilmiştir. Ancak mevcut hükümetin siyasal saygınlığını ve istikrarını 
zedelememek adına silahlı eylemlere destek vermeyeceği de bilinen bir gerçektir.

(3) Dini motifli siyasal grup olarak tanımlanan ve mevcut hükümetin ideolojik zemini 
oluşturan Milli Görüş anlayışı ise Türkiye 'de laik ve demokratik devlet düzenini yıkarak, Islami bir 
devlet ve toplum yapısının kurulmasını hedeflemektedir.

(4) Bunun yanında Said-i NURSİ tarafından yazılan "Nur Risaleleri "ni okuyan ve 
bunlarda yer alan fikirleri benimseyenlerin meydana getirdiği Nurculular toplum içinde etkin rol 
oynamaktadır.

c. Özellikle hükümet ile çok sıkı ilişkiler içerisinde olan ve hükümeti yönlendiren irticai 
gruplar içinde Fetullah GÜLEN grubu ön plana çıkmaktadır.

ç. Aynı zamanda iç tehdit olarak algılanan irticai unsurlardan Nakşibendilik, Kadirlik, 
Halvetlik Haznevilik, Rufailik, Uşşakilik ve Melamilik gibi tarikat grupları da 2002 seçimlerinde 
mevcut hükümete açık desteklerini vermişler, neticesinde ise dini esaslara dayalı bir yönetim 
sistemi kurma yolundaki faaliyetlerine güç kazandırmışlardır. 

2. VAZİFE :
Hava Kuvvetleri Komutanlığı olarak Türkiye genelinde sıkıyönetim ilan edilmesini 

sağlamak ve Sıkıyönetim Komutanlıklarının faaliyetlerinin başarıya ulaşmasına sağlamak 
maksadıyla; Yunanistan'la gerginliği artıracak ve irtica yanlılarını tahrik ederek TSK aleyhine 
faaliyetlere başlamalarını sağlayacak envanterinde ki mevcut silah sistemlerini kullanarak 
psikolojik etki yaratarak hükümet ve TBMM üzerinde baskı kuracak personel görevlendirmesi 
yaparak Sıkıyönetim Komutanlıklarına destek verecektir.

3. İCRA :
a. Harekat Tasarısı:
(1) Türk Hava Kuvvetlerinin Ege Denizindeki uçuşlarının sayısı artırılacak, Türk savaş 

uçaklarının Yunanistan tarafından engellendiği ve taciz edildiği gündeme getirilecektir.
(2) Emirle Ege uçuşları sırasında Yunan Hava Kuvvetlerine ait uçaklar taciz edilerek 

tahrik edilecek bir çatışma ortamı oluşturulacaktır. Mümkünse bir uçağımızın Yunan Hava 
Kuvvetleri tarafından düşürülmesi sağlanacak, bu gerçekleşmediği takdirde yeniden 
teşkilatlandırılan ÖZEL FİLO personelinden bir pilotun uygun zaman ve yerde kolundaki uçağa 
atış yapmak sureti ile kendi uçağımızın düşürülmesi sağlanacaktır. Uçağın, Yunan Hava Kuvvetleri 
tarafından düşürüldüğü yönünde medyada haberler yaptırılarak, AKP Hükümetinin bu konudaki 
acizliği ortaya konulacaktır.

(3) Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde ve özellikle Filolarda Yunan Hava 
Kuvvetlerine yönelik husumet ve gerginlik kontrollü olarak artırılacak, pilotların uçuşlarda daha 
agresif olmaları sağlanacaktır. Benzer olaylarda meşru müdafaa kapsamında atış dahi 
yapabileceği gayri resmi olarak pilotlara deklere edilecektir.

(4) Gerginlik Trakya sınırında da artırılacak, Trakya sınırına yakın bölgelerde devriye 
görevleri icra edilecek Deniz Kuvvetleri ile Ege Denizinde sürekli müşterek eğitim yapılacaktır. 
Balıkesir, Bandırma, Çiğli, Çorlu ve Dalaman meydanlarında 24 saat esasına göre yerde uçak 
bekletilecek, en küçük olaylarda dahi scramble uçakları kaldırılacaktır.

(5) 134 üncü Filo Kliği (Türk Yıldızları) iki günde bir sanayi odaları, iş adamları, barolar 
vb. davetlisi olarak farklı şehirler üzerinde gösteriler yapacak, halkın TSK'ne duyduğu sempati 
pekiştirilecek, gösteriler sırasında halka ve özellikle de çocuklara hediyeler dağıtılacaktır.

(6) 134 üncü Filo Kliği İstanbul'da birer gün ara ile iki gösteri yapacaktır. İlk gösteri 
Kadıköy Meydanı üzerinde olacak ve büyük bir kalabalığın katılması sağlanacak İstanbul 
garnizonu içerisinde bulunan askeri öğrenciler ile er ve erbaşlar sivil kıyafetli olarak gösteriye 
katılacaktır. İkinci gösteri ise Fatih'te Çarşamba semti üzerinde gerçekleştirilecektir. Gösterinin 
yapıldığı gece yarısı cübbeli, sarıklı ve çarşaflı gruplar ellerinde ki yeşil bayrakları ve molotof 
kokteylleri ile Hava Müzesini basarak müzedeki uçakları tahrip etmeleri sağlanacaktır.

(7) 3 üncü ve 8 inci Ana Jet Üs Klıkları başta olmak üzere tüm hava birlikleri 
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nizamiyelerine şeriat isteyen gruplar tarafından saldırılar düzenlenecek, mülki amirlerin izinleri 
beklenmeden olaylara müdahale edilecek geçici süreler ile hava birlikleri etrafındaki bölgelerde 
sokaklarda, caddelerde ve çevre yolu ve karayollarında güvenlik bölgeleri oluşturularak denetim 
sağlanacak, arama yapılacak, şüpheli olduğu gerekçesi ile bazı şahıslar belli süreler 
alıkonulacaktır.

(8) Şiddet gösterenlere şiddetle cevap verilecek gerekli durumlarda silah kullanmaktan 
çekinilmeyecektir.

(9) Hükümetin, sıkıyönetim ilan etmesi sağlanıncaya kadar faaliyetlere aralıksız devam 
edilecektir.  Meclisin sıkıyönetim ilan etmesi için gerekli oy oranı yakalanamazsa, Ankara Ticaret 
Odasının (ATO) davetlisi olarak Ankara şehir merkezi üzerinde hava gösterileri yapılacak, 
TBMM'nin çalıştığı gün ve saatlerde meclis üzerinden çok alçak uçuşlar yapılmak sureti ile 
TSK'nin varlığı hissettirilecektir.

(10) Sıkıyönetim ilan edildikten sonra Ege ve Trakya'da faaliyetler tedricen azaltılacak ve 
gerilim ihtiyaç nispetinde düşürülecektir.

(11) Ulaştırma uçakları sürekli olarak iller arasında yiyecek, içecek, sağlık malzemesi 
gibi temel ihtiyaç maddelerinin taşınmasında kullanılacak, halka bu ihtiyaçlarının 
karşılanamamasından dolayı bir olumsuz bir durum yaşatılmayacaktır.

(12) Özellikle İstanbul'daki sivil itaatsizliğe karşı Bandırma, Çorlu Meydanlarında 4 'er 
uçak 24 saat hazırlık durumunda gösteri uçuşu ve gerçek atış yapabilecek şekilde yerde karışık 
yükle ile hazır bekletilecek, bu maksatla 162 nci Filo K.lığı 'A'si Çorlu Meydanı'na intikal 
ettirilecektir.

b. Ast Birliklere Görevler:
(1)1 inci Taktik Hava Kuvveti Komutanlığı:
(a) Sorumluluk sahasındaki tüm birliklerin harbe hazırlık seviyelerini en üst düzeyde 

olmasını sağlayacak,
(b) Ege Uçuşlarını planlayacak,
(c) Kontrol odaları ve birimlerini açacak ve işletecek,
(ç) ÖZEL FİLO personeline yönelik, özel görevlere ilişkin planlama yapacak,
(d) 1 inci Ordu Komutanlığı ve Donanma K.lığı ile doğrudan temas kuracak ve 1. Ordu K. 

lığına ve Donanma K. lığına irtibat personeli görevlendirecek.
(2) 2 nci Taktik Hava Kuvveti Komutanlığı:
(a) Sorumluluk sahasındaki tüm birliklerin harbe hazırlık seviyelerini en üst düzeyde 

olmasını sağlayacak,
(b) Kontrol odaları ve birimlerini açacak ve işletecek,
(c) 2 nci Ordu Komutanlığı ve 3 üncü Ordu Komutanlığı ile doğrudan temas kuracak ve 

Ordu K.lıkları kar agahlarına irtibat personeli görevlendirecek.
(3) Hava Eğilim Komutanlığı:
(a) Sorumluluk sahasındaki tüm birliklerin harbe hazırlık seviyelerini en üst düzeyde 

olmasını sağlayacak,
(b) İntikal edecek birlikler için gerekli tedbirleri alacak,
(c) Kontrol odaları ve birimlerini açacak ve işletecek,
(ç) Ege Ordusu Komutanlığı ile doğrudan temas kuracak ve Ege Ordusu K.lığı 

karargahına irtibat personeli görevlendirecek.
(4) Hava Lojistik Komutanlığı:
(a) Tüm silah sistemlerinin harbe hazırlık durumlarını en üst seviyede tutacak tedbirleri 

alacak,
(b) Birliklerden toplumsal olayların bastırılmasında kullanılacak malzeme isteklerini 

toplayacak, bu malzemeleri tedarik edecek ve birliklere ulaştıracak,
(c) Seferberlik ilan edilmesi durumunda ilave kıyafet ve teçhizat ihtiyaçları tespit edilecek 

ihtiyacın karşılanmasına yönelik tedbir alacaktır.
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c. Koordinasyon:
Özel görevli personel harekata ve görevlerine ilişkin hiçbir surette amirleri dahil olmak 

üzere hiç kimse ile konuşmayacak, harekat zamanına kadar tam bir gizlilik içerisinde bilmesi 
gereken prensibini uygulayacaktır.

Özel görevlerin icrası emirle yapılacaktır.
Harekatın geçici durdurma kodu "AYAZ", iptal kodu ise "HALI"dır. 
4. İDARÎ VE LOJİSTİK:
(1)Harekat başladıktan sonra raporlar Çok Gizli gizlilik derecesinde Harp Akademileri 

Komutanlığı'na çekilecektir. Hava Kuvvetleri Komutanlığı karargahına ikinci emre kadar rapor 
verilmeyecektir.

(2) Sıkıyönetim ilan edildikten sonra tüm Hava Kuvvetleri personelinden atama isteği ve 
istifa/emeklilik dilekçesi alınacaktır. Görevini Sıkıyönetim Komutanının verdiği emir ve direktifler 
doğrultusunda yapmayan personel cezalandırılacak ve emeklilik/istifa dilekçesi işleme 
konulacaktır.

(3) Özel Filo Kliği personeli her an uçuşlu göreve çağrılacak şekilde hazır bekleyecek 
harbe hazırlık seviyesini en üst seviyede tutmaya devam ettirecektir.

b. Lojistik:
İrtibat personeli ve özel kuryelerin istenilen yerde olabilmeleri için amirleri tarafından 

görevlendirme yapmaları sağlanacaktır. 5. EMİR KOMUTA VE MUHABERE:
a. Emir Komuta:
Oraj Hava Harekatı ikinci emre kadar Harp Akademileri Komutanlığı karargahından sevk 

ve idare edilecektir.
b. Muhabere:
(1) Sıkıyönetim ilan edilmeden önce tüm konuşmalara hassasiyet gösterilecek, harekatı 

deşifre edecek ve başarısını sekteye uğratacak şekilde telli ve telsiz vasıtalardan 
konuşulmayacaktır.

(2) Tüm raporlaşmalarda kriptolu cihazlar kullanılacaktır.
Rica ederim.

H.îbrahim FIRTINA
Hava Orgeneral
Harp Akademileri Komutanı

EKLER
EK-A (Görev Bölümü)
EK-B (Emir / Komuta Münasebetleri ve Sorumluluk Sahaları)
EK-C (İstihbarat)
EK-Ç (Askeri Eylem Planı)
EK-D (Harekat Tasarısı)
EK-E (Kara, Deniz, Hava İşbirliği ve Angajman Kuralları)
EK-F (Muhabere Elektronik Bilgi Sistemleri)
EK-G (Psikolojik Harp/Harekat)
EK-G (Lojistik)
EK-H (Sivil-Asker İşbirliği)
EK-I (Personel)
EK-1 (Basın ve Halkla İlişkiler)
EK-J (Harekat Emniyeti ve İKK)
EK-K (Özel Planlar)
EK-L (Dağıtım Planı) " şeklinde olduğu,

11 ve 17 nolu CD'lerde Suga Harekat Planı isimli Oramiral Özden Örnek adına imzaya 
açılmış 03.02.2003 tarihli belgenin yer aldığı, belgenin Cem Gürdeniz isimli kullanıcı tarafından 
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