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ARGK
(Artêşa Rızgariya Gelê Kurdistan)

GENEL YÖNETMELİĞİ

GENEL YÖNETMELİK

1. BÖLÜM

Genel Hükümler
1- Örgütün adı: Artêşa Rizgariya Gelê Kurdistan

ARGK (Kürdistan Halk Kurtuluş Ordusu)
2- Amblemi: Sarı-yeşil zemin üzerinde kızıl yıldız. 
3- Amacı: Silahlı mücadeleyle Kürdistan üzerindeki

emperyalist-sömürgeci ve gerici egemenliği yıkmak;
Kürdistan ulusal kurtuluş devrimini zafere götürmek;
Kürdistan'ı bağımsız,  demokratik, özgür ve birleşik bir
ülke haline getirmek; Kürdistan halkının çıkarlarını
korumak ve savunmaktır.

2. BÖLÜM

ARGK savaşçısı
ARGK savaşçısı ulusal kurtuluş amaçları

doğrultusunda Kürdistan üzerindeki sömürgeciliğe,
emperyalist ve yerli hainlere karşı gönüllü olarak
savaşan, sarsılmaz bir yurtseverliğe sahip olan, halka
karşı saygılı, bilinçli, azimli, fedakar, yiğit ve dürüst
olan, mücadele içinde her türlü zorluğu göğüsleyebilen
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ve ordunun herhangi bir birliğinde bizzat yer alan
kişidir. 

ARGK savaşçısı, Kürdistan halkının, ulusal kurtuluş
devriminin ve ERNK'nin bir gerillasıdır. 

ARGK savaşçısı olarak alınma
Gönüllülük ve zorunlu askerlik yasası gereğince olur.

Zorunluluk öğesi koşullara uyarlanarak gerçekleştirilir.
Gönüllü katılım ve zorunlu alma durumlarında katılma
konumunda olan kişi hakkında önce bir araştırma
yapılır. Durumu uygun olan kişi ön bir eğitime tabi
tutularak aşağıdaki yemin ettirildikten sonra ordu
saflarına alınır. Ordu saflarına katılan savaşçı, bu
yönetmeliği kabul etmiş demektir. Yönetmelik
hükümlerine ve birlik yönetiminin emir ve talimatlarına
göre hareket etmekle yükümlüdür. Birlik yönetiminin
kararı olmadıkça birliğinden ayrılamaz. Savaşamaz
duruma gelen savaşçılar birlik yönetimlerinin kararı ve
bir üst komutanlığın onayı ile mücadelenin başka
alanlarında çalışmak üzere savaş dışı bırakılırlar.

Yemin
Emperyalizme, Kürdistan'daki sömürgeciliğe ve yerli

gericiliğe karşı vatanın birliği, bağımsızlığı ve
özgürlüğü, Kürdistan halkının kurtuluşu, tüm dünya
halklarının birliği ve kardeşliği uğruna devrimci bilinç,
zafere inanç, çelikten disiplin temelinde büyük bir saldırı

ruhuyla kanımın son damlasına kadar savaşacağıma dair
halkıma ve silahıma hayatımın sonuna kadar bağlı
kalacağıma, insanlık onurum ve şerefim üzerine and
içerim. 

4- ARGK savaşçısının görevleri
a) Ulusal kurtuluş siyasetini ve her döneme ilişkin

cephe politikalarını daha iyi kavramaya çalışmalı,
ordunun talimatlarını ve komutanın emirlerini yerine
getirmek için tüm gücünü kullanmalı, sömürgeciliğe
karşı halkımızın ulusal çıkarlarını  esas alıp
savunmalıdır. 

b) Halk savaşının taktikleri ve askerlik bilimini
kavramalı ve eyleminde daha gelişkin olarak kullanmaya
çalışmalıdır.

c) Günlük faaliyetlere aktif olarak katılmalı, coşkulu,
fedakar, disiplinli, kararlı bir yaşam ve mücadele
sürdürmelidir. 

d) Devrimci disiplin ve yönetmelik kurallarının
eksiksiz uygulayıcısı olmalıdır. Birliğin sırlarını gizli
tutmalı, birliğini her türlü düşman tehlikesine karşı
korumalı, bütün gelişme ve olaylardan komutanını
haberdar etmeli, savaş arkadaşlarına bağlı ve onlara
karşı açık olmalı, hatalar karşısında tavizsiz, eleştiri-
özeleştiriyi uygulamada cesur davranmalıdır. 

e) Halkın malını, canını, onurunu korumalı, halka
karşı saygılı olmalı, halka yardım etmeli, iyi ilişkiler

kurarak güvenini kazanmalı, eğiterek mücadeleye
çekmeyi esas almalıdır. 

f) Silahını temiz tutmalı, cephanesini ölçülü
kullanmalı, birliğin tüm araçlarını çok iyi koruyup
kullanmalıdır. 

5- ARGK savaşçısının hakları
a) Birliği içinde ve genel olarak komutanlar da dahil

olmak üzere, tüm savaşçılarla eşit haklara sahiptir. 
b) Komutanlar da dahil olmak üzere eleştiri yapma,

kendini savunma hakkına sahiptir. 
c) Toplantılarda ve eylem planlarının tartışılmasında

eleştiri geliştirme, görüş ve öneri sunma, oy kullanma
hakkına sahiptir.

d) Eleştiri, görüş ve planlarını komutana ve üst
komutanlıklara iletebilir. 

e) Siyasi ve askeri eğitimde yoldaşlarından ve
ordudan yardım isteyebilir.

f) Başarılı savaş yürüttüğünde ödüllendirilebilir.
g) Genel olarak mücadeleye bağlı olduğu birliğe

zarar vermeyecek uygun koşullarda ve eyalet
komutanlığının kararı ile kısa süre için birliğinden
ayrılabilir.

h) Ailesinin ihtiyaçlarının karşılanmasında olanaklar
ölçüsünde cepheden kısmı yardım görme hakkına
sahiptir. Aynı şey savaşçının sakat kalması veya şehit
düşmesi koşullarında da geçerlidir.

3. BÖLÜM

Örgüt yapısı
1- Kürdistan Halk Kurtuluş Ordusu, PKK tarafından

örgütlenen ve yönetilen bir silahlı kuvvettir.
Çalışmalarında en üst organı Yüksek Askeri Konsey'dir.

Yüksek Askeri Konsey, ARGK'nin tabur ve daha üst
komuta kademesinden oluşur. Yılda bir kez PKK Genel
Başkanlık Konseyi'nden bir temsilcinin başkanlığında
toplanır. Ordunun iç sorunlarını, Genel Kurmay Başkanı
dışındaki tüm komuta yapısının tayin ve terfisini,
ordunun tüm çalışmalarını ve genel savaş planlarını
görüşür ve karara bağlar.

İçinde bulunulan savaş koşulları nedeniyle Yüksek
Askeri Konsey'in toplanamadığı veya üçte bir oranında
üyenin toplantıya katılmadığı durumlarda Eyalet Askeri
Konseyleri toplanır. Eyalet Askeri Konseyi, eyaletteki
bölük ve daha üst düzeydeki komuta yapısından oluşur.
Yılda bir kez eyaletteki en üst parti temsilcisinin
başkanlığında toplanır. Yüksek Askeri Konsey'in yerine
getirdiği görevleri kendi eyaletinde yapar.

2- Başkomutanlık: PKK Genel Başkanı ARGK'nin
Başkomutanıdır. Bütün ordu birlikleri başkomutanlığa
bağlıdır. Başkomutanlık, askeri, strateji ve taktikleri
çizer. Ordunun bağlı olduğu siyaseti belirler. Savaş
döneminde emir-komutayı yürütür. Orduyu ve
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çalışmalarını denetler. Yüksek Asker Konsey ve Eyalet
Konseylerinin aldığı kararları onaylar. 

3- Genel Kurmaylık: Ordu çalışmalarını doğrudan
yürüten en üst kurumdur. Bir başkan ve iki
yardımcısından oluşur. Kendini bütün ordu bölümlerini
içerecek bir karargah şeklinde örgütler ve çalışır. 

Genel Kurmay Başkanı, PKK Genel Başkanlık
Konseyi tarafından atanır ve PKK Genel Başkanı
tarafından onaylanarak kesinleşir. Kendini atayan
kuruma karşı sorumludur. Faaliyetleri hakkında bu
kuruma sürekli ve düzenli rapor ve bilgi sunar.

Genel Kurmaylık, bütün orduyu örgütleyen ve
yöneten en üst kurumdur. Yüksek Askeri Konsey'in
toplantılarını hazırlar, rapor ve karar tasarılarını sunar,
kararlarını pratikte uygular. Askeri emir-komutanın
başıdır. Bütün askeri çalışmaları yürütmekle yetkili ve
görevlidir. 

Genel Kurmaylık karargahı aşağıdaki bölümler
şeklinde kendisini örgütler ve çalışır:

a) İstihbarat bölümü: Ordunun güvenliğini
sağlamak ve düşmana karşı etkin mücadele
yürütülmesini sağlamak için içe ve dışa yönelik olmak
üzere iki biçimde örgütlenir. İçe yönelik istihbarat,
düşman sızmalarını önlemek, ordu içinde yıkıcı,
provokatif faaliyetleri açığa çıkarmak, çalışmaların
durumunu ve düzeyini ölçmek gibi görevleri yerine

getirerek, ordu içi güvenliğin, düzenin ve çalışmalarda
etkinliğin geliştirilmesine hizmet eder. Dış istihbarat,
halkın durumunu araştırıp bilgi toplamak, çeşitli düşman
güçleri hakkında gerekli bilgileri elde ederek, düşmana
karşı başarılı ve etkin mücadele etmek gibi görevleri
yerine getirir. Bu bölüm istihbarat hakkında eğitim
notlarını hazırlar, istihbaratçıları eğitir, askeri-sivil
olarak eğittiği güçleri görevlendirir ve yönetir. 

b) Planlama ve harekat bölümü: Genel Kurmaylık
karargahının en geniş ve temel bölümüdür. Alt
karargahlardan ve harekat birliklerinden ilgili raporlar
alır ve inceler. Savaş planlarını hazırlar. Bunları her
düzeydeki birlik ve karargahlara gönderir. Savaş
taktiklerini geliştirir, harekat düzenlemelerine yön verir
ve hedefler programını çıkararak, gerilla ve hareketli
savaşın alan kurtarma, yayılma, yoğunlaşma, dağılma ve
gücünü merkezileştirme esaslarını belirler. Savaş
sorunlarını inceleyerek, uygun çözümler doğrultusunda
perspektiflerini sunar. 

c) Eğitim bölümü: Ordunun bütün eğitim
faaliyetlerini örgütleyip yürütmekten sorumludur. Ordu
mensuplarının ideolojik, siyasi, askeri eğitimlerini
geliştirmek için askeri okulları açar ve eğitim
programlarını hazırlayarak yürürlüğe koyar. Komuta
kademesini yetkinleştirmek ve ordu mensuplarının bilinç
ve becerilerini geliştirmek için her zaman eğitimi yeterli
kılar. Bunun için, uzmanlaşmanın sağlandığı özel eğitim

devrelerini açar. Halk kitlelerini korumak ve askeri
bilincini geliştirmek için çaba harcar. Bütün bunların
gerektirdiği kitap, broşür, bildiri vb. araç ve gereçlerini
hazırlar. 

Eğitim bölümü aynı sistemi üstten alta doğru tüm
alanlarda örgütlemek için uğraşır. Alt'ın faaliyetlerini
denetler, buradan rapor alır ve faaliyetlerin
sürdürülmesine ilişkin olarak talimat gönderir. 

d) Lojistik (İstihkam-levazım) bölümü: Ordunun
silah, cephane, yiyecek, giyecek, ulaşım, barınma vb.
sorunlarını çözümleyen bölümdür. Bunları halka
dayanma, düşmandan ele geçirme ve olanaklar
ölçüsünde uygun üretim faaliyetlerini örgütleyerek
çözümler. Üs alanlarında yeraltı inşa çalışmalarını
yürütür. Gizli tünel, teleferik ve köprüler kurar, düşmana
ait olanları bozar. İhtiyaç duyulan bu malzemelerin
korunması, bakımı, depolanması ve kullanımını uygun
biçimlerde gerçekleştirir. Bu husus doğrultusunda tüm
ordu güçlerini eğitir, eleman hazırlar ve yürütülen
çalışmaları denetler. 

e) Muhabere (İrtibat-posta) bölümü: Ordu içinde
haberleşmenin yöntem, araç-gereç vb. sorunlarını
koşullara uygun bir biçimde çözümleyen ve ordu içi
irtibat, haberleşmeyi gerçekleştiren bölümdür. Bu
görevler şifreli yazışma, telli-telsiz araçlar kullanma,
kurye sistemi vb. yöntemlerle yerine getirilir.
Haberleşme yöntemlerinin ve araçlarının geliştirilmesi,

sağlıklı ve sistemli kullanılması için çalışır. İhtiyaca
göre teknikçi ve muhabereci eğitir. Teknik imkan
yaratarak gerekli elemanlarını yetiştirir. 

f) Sağlık bölümü: Ordu içinde sağlık sorunlarını
çözümleyen, gücü oranında bu konuda halka yardımcı
olan bir bölümdür. Bu konuda güçlerinin asgari eğitimi
için çalışır. İhtiyaca göre sağlıkçı ve doktor geliştirerek,
savaşçılara bu konuda gerekli eğitimi aksatmadan verir.
İç ve dış imkanları kullanarak, bunları birliklerin
ihtiyacına göre örgütler. Uygun biçimlerde ve alanlarda
hastane ve tedavi yerlerini kurarak, gerekli sağlık
görevlisi, araç-gereç vb.'ni temin eder. Bunu sürekli
geliştirmeye çalışarak sağlık sorunlarının daha yetkin
çözümlenmesini esas alır. 

g) Arşiv-sicil bölümü: Ordunun örgütsel yaşamının
ve savaşın gidişatını belgelemek için sağlam bir arşiv ve
ordu mensuplarının düzenli sicilini tutar ve bunun
örgütsel tedbirlerini alır. 

h) Basın-yayın ve halkla ilişkiler bölümü: Kitleleri
savaşın gelişiminden gerçekçi bir şekilde haberdar
etmek ve bu ilkeyle kitleleri savaş atmosferine çekip
eğitmek, ordu-halk ilişkisini güçlendirmek amacıyla
yayın yapar, askeri bildiri çıkartır. Savaş muhabirleri
sistemini geliştirir. Propaganda konularını tespit eder ve
propagandacı yetiştirir. Bunun çeşitli yöntem, araç-
gereçlerini geliştirir. Propaganda birimlerini donatır,
bunları yönetip yönlendirir. 
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ı) Maliye bölümü: Tüm ordu gelir-giderlerinin
merkezileştirilmesi, üstten alta doğru düzenli olarak
tutulması ve görevli birim tarafından denetlenmesi,
merkezi bir bütçenin oluşturulması ve değerlerin
korunup gelir kaynaklarının doğru işletilmesi ve
geliştirilmesi görevlerini  yürütür. 

i) Müfettişlik: Genel Kurmaylık bünyesinde
oluşturulan ve ona bağlı olarak çalışan bir kurumdur.
Genel Kurmaylığın gerekli gördüğü hallerde ve yerlerde
denetlemede bulunur. Çizgiye, taktiğe, ordu yaşamı ve
düzenine ilişkin suç ve ciddi disiplin ihlallerini yerinde
inceler, gerekli araştırmayı yapar. Rapor alır ve ulaştığı
sonuçları rapor haline getirerek Genel Kurmaylığın
bilgisine sunar. Atama, görevden alma vb. yaptırım
yetkisine sahip değildir. Bu kurum en az üç kişiden
oluşur. 

j) Mahkeme: PKK 5. Kongresi'nde kabul edilen
yargılama esaslarının askeri mahkemeler kısmındaki
hükümlere göre, oluşur ve çalışır. Eyalet Askeri
mahkemelerinin bakmakta zorlandığı büyük askeri
davaları üzerine alır ve görür. Ayrıca en yüksek
mahkeme olarak, diğer askeri mahkemelerin kararlarını
ve itiraz başvurularını  temyiz eder. 

k) Kadın ordulaşması bölümü: ARGK saflarındaki
kadın birliklerinin temsil gücüdür. Bir çalışma birimi
olarak yeterli sayıda üyeden oluşur ve kendini görevleri
temelinde örgütleyerek çalışır. Ordu bünyesindeki

Eşitlik ve Özgürlük Komiteleri'nin Genel Kurmaylık
karargahındaki kadın temsilci gücüdür. Kadın
birliklerinin örgütlenmesi ve yönetilmesiyle ilgili olarak
Genel Kurmaylık çalışmalarını düzenlemek, ordunun
karar ve emir düzeninin bu alanda işletilmesine
katılmakla görevlidir. 

5- Saha Komutanlıkları: Ülkemiz, coğrafi yapısı
dikkate alınarak ordu ve savaş düzenimiz açısından üç
sahaya ayrılır. Kuzey sahası, Orta saha, Güney sahası.
Her saha bir komutanlık tarafından yönetilir. Saha
komutanlığı bir komutan ve iki yardımcıdan oluşur.
Kendi sahasındaki kuvvetlere komuta eder ve
çalışmalarını karargah düzeni ile yürütür. Çalışmalarında
Genel Kurmaylığa ve Başkomutanlığa bağlıdır, bu
organlar tarafından verilen emirleri yerine getirir. Genel
Kurmaylığın yürüttüğü görevlerin tümünü kendi
sahasında hayata geçirir. Genel Kurmaylık karargahının
örgütlenme esaslarına göre kendi karargahını  örgütler
ve çalıştırır. 

6- Eyalet Komutanlıkları: Eyaletteki tüm kuvvetleri
örgütler ve yönetir. Her döneme ilişkin savaş taktiklerini
hayata geçirmekten sorumludur. Eyalet komutanı, saha
komutanlığının yardımcısıdır. Karargah düzenine göre
çalışır ve saha esasları eylalet için de geçerlidir. Eyalet
komutanları eyaletteki siyasi-idari yönetimlerin bir

parçasıdırlar. Savaş gereği olarak eyalet yönetim
komitelerinin koordinatörlüğünü de yürütürler. 

7- Bölge Komutanlıkları: Siyasi-idari faaliyetler
açısından yapılan bölünme temelinde oluşturulan
bölgelerdeki askeri kuvvetleri örgütler ve yönetir. Bölge
komutanları bölgelerdeki siyasi-idari yönetimlerin bir
parçasıdır. Savaşın gereği olarak bölge yönetim
komitelerinin koordinatörlüğünü de yürütür. Bölgesel
kuvvetler daha çok gerilla kuvvetleridir. Bölge
komutanlıkları bu gerilla birliklerini örgütlemek, sevk ve
idare etmek, üst komuta kademesinin verdiği emir ve
talimatları yerine getirmek, ayrıca yerel alanlarda milis
kuvvetlerini örgütleyip geliştirmekle görevlidir. 

8- Milis: Temel yerleşim birimlerine bağlı olarak
örgütlendirilen halkın temel savaşçı güçleridir. Bu
güçler gerilla sistemine bağlı olarak örgütlendirilir ve
yönetilirler. Üretimden kopmayan gizli savaşçı güç olan
milis, yerleşim alanlarının özelliklerine ve üstlendikleri
görevlere göre üçer kişilik timlerden manga veya takıma
kadar gizli gerilla kuvvetleri olarak örgütlendirilir.
Sabotaj, suikast, temel bölge kuvvetlerine destek,
onların eylemlerine iştirak, yine kendi alanlarındaki
düşman kuvvetlerini vurup yıpratmak gibi görevleri
gerçekleştirirler. 

9- ARGK birliklerinin örgütlenmesi: ARGK
birlikleri, yerel milis, bölgesel ve merkezi düzeylerde
örgütlenen çeşitli büyüklükteki kuvvetlerden oluşur.
Temel ordu birlikleri mangadan başlamak üzere takım,
bölük, tabur, alay, tugay, tümen sıralamasına göre büyür.
Bu birlikler yapılarına, hareket alanlarına ve görevlerine
göre bölge, eyalet veya saha komutanlıklarının emrinde
bulunurlar. 

1 manga 7-9 arası savaşçıdan oluşur. 3 manga 1
takım oluşturur. Ordu birliklerinin büyümesi üç üçlük
sisteme göre olur. Kuruluş sürecinde ve savaş halindeki
bir ordu olarak zaman zaman bu sistemde eksiklik veya
fazlalık olabilir. Temel savaş birlikleri olarak gerillada
takım, hareketli savaşta tabur, mevzi savaşında ise tugay
esastır.

10- ARGK birliklerinin komuta ve yönetimi: Her
birlik 1 komutan ve yardımcıları tarafından yönetilir.
Ayrıca büyük birliklerde genişletilmiş yönetimler vardır.
Manga yönetimi; 1 komutan ve yardımcısından oluşur.
Müstakil hareket eden takım yönetimi; 1 komutan,
komutan yardımcısı olarak siyasi komiser ile 3 manga
komutanından oluşur. Bölük içinde hareket eden takım
yönetimi; 1 komutan, 3 manga komutanı ile 1 manga
komutan yardımcısından oluşur. Tabur yönetimi;
komutan, siyasi komiser ile askeri yardımcı ve bölük
komutanlarından oluşur. 
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Bölük geniş yönetimi: Bütün komutanlar ile siyasi
komiserden oluşur.

Tabur geniş yönetimi: Tabur komutanı, yardımcıları
ve bölük yönetimlerinden oluşur. 

Birlik komutanı ve yardımcılarının özellikleri ve
görevleri şunlardır:

a) Komutan: Askeri çizgimizi özümseyen, savaş
sanatından anlayan, taktiği planlama ve uygulama
gücüne sahip olan, yönetici özellikler taşıyan,
inisiyatifli, politik ve pratik öngörülü, yaratıcı olan, atak
ve yüksek hücum ruhunu taşıyan, kararlılığı, saygınlığı,
canlılığı, alçakgönüllülüğü, yetenekleri ve
çalışkanlığıyla yoldaşlarının ruh ve moral kaynağı
olmasını bilen devrimci, militan bir kişidir. Birliğin sevk
ve idaresinden sorumludur. Birliğin yerine getirmesi
gereken görevlerin uygulanmasına bizzat önderlik eder.
Birlik içindeki ideolojik-siyasi eğitim çalışmalarının
siyasal ve örgütsel yönlerinin belirlenmesi ve hayata
geçirilmesinin, halk kitleleri içerisinde propaganda ve
örgütlenme çalışmasının yürütülmesi, cephe çizgisi ve
taktikleriyle, kurtuluş ordu-talimatları doğrultusunda
birliğin yürüteceği tüm askeri faaliyetlerin planlanması,
düzenlenmesi ve uygulanmasının yönetiminden
sorumludur. 

b) Siyasi Komiser: Komutan için geçerli olan
özellikler siyasi komiser için de geçerlidir. Ayrıca siyasi
komiser komutana siyasi faaliyette yardımcı olur.

Birliğin eğitimini düzenler ve yürütür. Savaşçıların
sicilini tutar ve partilidir. 

c) Askeri Yardımcı: Devrimci savaş sanatından
anlayan, yüksek bir uygulama gücüne sahip, komutanlık
özellikleri olan, hücum ruhu, fedakarlık ve ataklığı kendi
şahsında somutlaştıran, halka ve devrime bağlı olan
kişidir. Birliğin sevk ve idaresinde, yine yürüteceği tüm
askeri faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi ve
uygulanmasında komutana yardımcılık yapar. Savaşta
komutanın saf dışı kalması halinde birliğin
komutanlığını üstlenir. 

11- ARGK birliklerinin iç örgütlenmesi: Her
düzeydeki ARGK birliği kendi düzeyine göre donanmış
bölümlere ayrılmış kuvvetlerden oluşur. 

Manga belirli bir sınıfa ve görevin niteliğine göre
eğitilip örgütlendirilmiş  temel savaş birimidir.

Bir takımda öncü, keşifçi, sabotajcı, nişancı,
roketatarcı, orta otomatikçi, lojistikçi, sağlıkçı bulunur.
Ferdi silah, cephane ve patlayıcı yanında, her savaş
takımı yeterince roketatar, orta otomatik, karnas silahı
ve muhabere araç-gereciyle donanır. 

Bölükte bu görevler ve bu tarz bir donanım çok daha
açık ve gelişkin olarak örgütlenir. Ayrıca her bölük
küçük doçka ve küçük havan taşır. Ve bunları kullanan
birimlere sahiptir. Bu silahların kullanılmadığı iç
kesimlerde bunların yerine daha çok roketatar ve orta

otomatik silahla donanılır. 
Taburda mevcut bu birimler duruma göre tim, manga

veya takım düzeyinden geçenlerden oluşur. Ayrıca her
taburda doçka ve top (havan) mutlaka bulunur. Tabur
yönetimi bir birlik karargahı düzeyinde çalışır. 

Birliğin düzeyi büyüdükçe iç örgütlenmesini
oluşturan bu bölümler daha açık ve gelişmiş bir biçimde
örgütlendirilir. Ve birlik böyle belirgin bir örgüt düzeni
içinde çalışır.

12- Gerilla birliklerinin görevleri: 
a) Kürdistan üzerindeki Türk sömürgeci

egemenliğinin her alandaki (askeri, siyasi, ekonomik,
kültürel vb.) varlığına ve onun yürürlükte olan özel
savaş sistemine karşı silahlı savaşım yürütmek, onları
işlemez hale getirmek, yıpratmak ve imhasını
gerçekleştirmek, Kürdistan üzerindeki her türlü
emperyalist ve sömürgeci varlığa karşı durmak ve
bunları ortadan kaldırmayı hedefleyip başarmak.

b) Ulusal kurtuluş devrimine karşı düşmanlık yapan,
onun gelişimi önünde engel olan her türlü yarı-gerici
egemenliği (aşiretçi, feodal komprador otoriteler, hain
çete ordusu, işbirlikçi ajan kişi, kurumlar vb.) yıkmak,
mal varlığına el koymak. 

c) Halkın tüm potansiyelini ulusal kurtuluş ordusuna
kazanmak, bu temelde halkın siyasal ve askeri
ordulaşmasını örgütlemeye çalışmak.

d) Halkın genç, dinamik potansiyelini kurtuluş
ordusuna kazanmak ve 5. Kongre'de alınan kararlar
gereğince askerlik konumunu işletmek, yeni gerilla
birliklerini örgütlemek, halk kurtuluş ordusunu
güçlendirmek ve gücünü büyütmek vb. görevleri
gerçekleştirmek. 

e) Halkın çıkarlarını her şart altında savunmak,
malını, canını, onurunu korumak, Kürdistan'ın her
alanında kitlelerle güçlü bağlar kurmak, onları bağımsız-
birleşik-demokratik Kürdistan amaçları doğrultusunda
eğitmek, tüm ulusu düşmanlarına karşı mücadeleye
seferber etmek.

4. BÖLÜM

ARGK'nin iç işleyişi
1- Emir-talimat düzeni: Bütün ordularda olduğu

gibi ARGK'de de merkeziyetçi işleyiş esastır.
Merkeziyetçiliğin uygulanma biçimi emir-talimat
düzenidir. Her düzeydeki komutan kendine bağlı güçleri
yönetme görevini emir veya talimatlarla yerine getirir. 

Emir, herhangi bir görevi yapmak üzere günlük
olarak verilen kısa ve öz buyruktur. Talimat, daha geniş
ve daha fazla görevi yerine getirmeyi isteyen ve ayrıca
görevin nasıl yerine getirileceği konusunda perspektif
veren buyruktur. 
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Her komutan yapılacak görevler hakkında kendine
bağlı güçlere yerinde ve zamanında gereken emir veya
talimatı vermek zorundadır. Bunu yapmayan komutan
görevini yerine getirmemiş sayılır. 

Her ARGK komutan ve savaşçısı aldığı her emir ve
talimatı yerinde, zamanında mutlaka yerine getirmek
zorundadır. Emre itiraz olmaz. Verilen emir veya
talimatı yerine getirmemek suçtur. Uygulamayı
etkilemeksizin yanlış görülen hususlar ARGK işleyiş
kuralları çerçevesinde eleştirilebilir. 

2- Tekmil-rapor düzeni: Aşağıdan yukarıya doğru
yapılan çalışmalar hakkında ordunun komuta
kademesini bilgilendirmeyi içerir. Tekmil; yapılan bir
görev veya günlük faaliyet hakkında sorumlu komuta
kademesine verilen kısa ve öz bilgidir. Rapor; daha
geniş bir süreyi kapsayan çalışmalar hakkında ortaya
çıkan sonuçlar ve belli bir yorumla birlikte üst komuta
kademesine verilen kapsamlı bilgidir.

Her ARGK komutan ve savaşçısı kendisine verilen her
emri yerine getirdikten sonra, sonuçlar hakkında emir
veren kuruma mutlaka tekmil verir. Her ARGK birliği
bağlı bulunduğu komutanlığa günlük çalışmaları hakkında
tekmil verir. Ayrıca belirlenen süreler dahilinde yürütülen
çalışmalar hakkında bağlı olunan komutanlığa hem
bireysel, hem birimsel olarak yazılı rapor verilir. 

Emir ve tekmiller mümkün olduğunca kayda

geçirilmekle birlikte sözlü olarak iletilir. Rapor ve
talimatlar ise, mutlaka yazılı olmak veya kayda
geçirilmek zorundadır.

3- Alt-üst ilişkileri: Alt-üst ilişkileri komutanla
savaşçı arasındaki, değişik düzeydeki komutanların
kendi aralarındaki ilişkiyi ifade eder. Her komutan kendi
yönetimindeki komutan ve savaşçılarla ilişkilerini ordu
resmiyeti, çalışma tarzı ve yönetim esaslarına göre
düzenlemek zorundadır. Eğitici olmayan, açık ve
geliştirici içerik taşımayan, otoriteyi zayıflatan, ordu
disiplin ve resmiyetini bozan ilişki biçimleri suç
oluşturur. Komutan kendi altlarının bütün sorunlarına
çözüm bulmak ve bunu sağlayan bir ilişki düzeni içinde
olmak zorundadır. 

Her komutan ve savaşçı kendi üst'ü karşısında her
zaman esas duruşta ve ordu resmiyetine uygun şekilde
durur. Komutanından gelecek sözlü veya işaretli her
türlü emri almaya her zaman hazır olur. 

Her savaşçı ve komutan karşılaştıklarında birbirini
selamlamak zorundadır.

4- Disiplin: Ordunun iç düzeninin temelidir. ARGK
savaşım gücünü esas olarak sahip olduğu devrimci
askeri disiplinden alır. ARGK'nin disiplini devrimci
bilinç ve ulusal kurtuluşçu inanca dayanan askeri
kuralların bütünüdür. Bu disiplin belirgin çalışmasını,

eylemini, iç birliğini güçlü kılar ve halkın güvenini
artırır. Komutan ve savaşçıların disiplin kuralları ve
yönetmelik ilkelerine eksiksiz uymaları, yükümlülük
olduğu kadar onların yüksek inanç ve isteklerinden
kaynaklanır. Savaşı başarılı bir şekilde yönetebilmek
için birlik yaşamında askeri disiplinin eksiksiz
uygulanması şarttır. Buna riayet etmeyenler suçlu
sayılır, yargılama gerektirmeyen suçlar disiplin
cezalarına çarptırılırken, ağır suç işleyenler askeri
mahkemede yargılanır. Disiplin kuralları ve ceza
hükümleri karşısında komutan-savaşçı ayrımı
yapılmaksızın herkes eşittir.

Her ARGK komutan ve savaşçısının uyması ve
uygulaması gereken bazı öz disiplin kuralları şunlardır:

a) Halka ve yoldaşlarına karşı saygılıdır. 
b) Gizlilik kurallarına riayet eder. 
c) Yaptığı görevin bilincinde olur. 
d) Yemin ilkesine bağlı kalır. 
e) Düşmanına karşı tavizsiz davranır. 
f) Dikkatli ve atak olur. 
g) Yaralı ve şehit yoldaşının silahını düşmana

bırakmaz.
h) Silahını temiz tutar, korur ve ondan ayrılmaz.
ı) Malzemelerini korur ve ölçülü kullanır. 
i) Düzenli ve sağlam olur, sağlığına dikkat eder.
j) Her koşul altında zorluklara göğüs gerer ve

inisiyatif kullanır. 

5- Toplantı sistemi: Toplantılar ordu birlikleri ve
birlik yönetimlerinin belli aralıklarla sistemli veya
ihtiyaç duyulan hallerde bir araya gelerek tüm örgüt ve
savaş sorunlarını tartışıp kararlar aldıkları ve çözümler
ürettikleri platformlardır. Toplantılarda çalışmalar,
siyasi-askeri faaliyetler değerlendirilir, niteliğine uygun
öz ve biçim kazandırılır, en önemlisi de ileriye yönelik
plan ve programlar geliştirilir. Bu açıdan toplantıya
hazırlıklı gidilir. Eleştiri-özeleştiri zemini de bu
toplantılarda vardır. Ayrıca eğitim ve tartışma
toplantıları, her eylem öncesi planlama, her eylem
sonrası değerlendirme toplantısı mutlaka yapılır. Çeşitli
düzeylerdeki ordu birlikleri ve yönetimleri belirlenen
sisteme göre toplantılarını aksatmadan yapar ve her
toplantının sonucunu yazılı olarak bağlı bulunduğu
komutanlığa rapor ederler. Toplantılar yönetmelik
ilkelerine uygun olarak gerçekleştirilir. Mazeretsiz
toplantıya katılmayan üyeler hakkında yönetmelik
hükümleri uygulanır. 

6- Eleştiri-özeleştiri: Bireylerin hata, yetmezlik ve
geriliklerinden kurtulup gelişme içine girmesinin
yöntemi eleştiri-özeleştiridir. Bu nedenle ordu
birliklerinin iç işleyişinde eleştiri-özeleştiri
vazgeçilmezdir. Her ARGK komutanı ve savaşçısı
hatalara, kayıplara yol açan anlayış ve alışkanlıklara
karşı duyarlı olmak, onlara karşı uygun biçimlerde ve
sorumlu toplantılarda eleştiri yöntemiyle mücadele
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etmek zorundadır. Eleştiriler devrimci öz taşır, eğitimi
ve kişiyi geliştirmeyi esas alır ve yoldaşlık ilişkilerine
uygun olarak yapılır. Asılsız suçlamalarla kişiyi
yıpratmak, eleştiri kapsamı dışında olup, suçtur. Bu tür
durumlarda yönetmelik hükümleri uygulanır. Her
ARGK komutan ve savaşçısı, eleştiri yapmada olduğu
kadar, kendi hata ve yetmezliklerine karşı radikal
özeleştiri yapmada da cesur davranır. Özeleştiriyi
gelişmenin, dönüşmenin ve kendini güçlendirmenin en
temel aracı olarak görür ve uygular.  

ÖZEL GENİŞLETİLMİŞ
YÖNETMELİKLER

1. BÖLÜM

Komuta Tarzı:
1- Eyalet Komutanlığı
Eyaletteki parti, ordu ve cephe örgütlerinin en üst

organıdır. Tüm eyalet genelinde parti, ordu ve cephe
faaliyetlerinin partinin çizgisi, savaş anlayışı ve yaşam
esasları doğrultusunda, dönemin ihtiyaçları ve
temposuna denk bir şekilde düzenlenmesi, yürütülmesi
ve denetlenmesinden sorumludur. 

Parti Önderliği'nin tüm talimat, yönerge ve
perspektiflerini yapıya özümsetmek, mal etmek ve her
alanın somut koşullarına uyarlanmış olarak sonuç alıcı
bir şekilde pratiğe geçirmekle yükümlüdür. 

a) Eyalet koordinatörlüğü bir kurumdur;
koordinatörün kendisi ve yardımcılarından oluşur. 

b) Eyalet karargahı bünyesindeki daire ve kurumlar
vasıtasıyla faaliyetleri planlar, örgütler ve yürütür.

c) Eyaletteki tüm güçlerin, savaşın mevcut düzeyine
uygun mevzilenme ve üslenmesini gerçekleştirir;
hareket planlamasını çıkartır. 

d) Düşmanı ve mevcut gelişmeleri izleyerek taktiğe
ilişkin belirlemeler yapar; bu temelde gerekli tüm
hazırlıkları gerçekleştirerek savaşı ilerletir. 

e) Kendisine bağlı hareketli alay birlikleri ile, savaş
taktiğinin uygulanmadığı ve tıkanmaların yaşandığı
yerlere zaman geçirmeksizin müdahale eder ve buralarda
parti çizgisini hayata geçirerek savaşı tırmandırır.

f) Eyalet konferansı kararlarında belirlenmiş bir
şekilde koşullara uygun olarak toplantı sistemini
uygular; eyalet çapındaki toplantıları hazırlar ve yürütür. 

g) Eyalet düzeyinde ortaya çıkan bütün olumsuzluk
ve suç durumlarına karşı anında örgütsel önlemleri alır
ve bunları partiye bildirir.

h) Günlük olarak tüm bölgeler, bölge statüsündeki
birlikler ve gerektiğinde tüm birliklerle ilişki kurar.

ı) Kendisine bağlı birlikleri (günlük ilişkilerin
yanısıra) raporlarla ve fiili olarak denetler, eğitir; ortaya
çıkan eksiklik ve yetersizlikleri giderir.

i) Bütün bu çalışmalarında kolektivizmi ve ekip
çalışma tarzını esas alır; kendisini denetime açık tutar.
Güçlerin sevk ve idaresini eyalet yürütmesiyle
kolektivizm içinde yapar.

j) Eyaletteki tüm faaliyetleri (günlük tekmillerin
yanısıra) belirlenmiş olan sürelerde ve gerekli
görüldüğünde yeterli raporlar halinde Parti Önderliği'ne
ve Parti Merkez Komitesi'ne sunar.

k) Eyalet koordinatörlüğü, kendi yaşam şekli, çalışma

tarzı, günlük çaba ve üretkenlik bakımından, tüm
eyalette başat gelecek bir düzeyi tutturmakla
sorumludur.

2- Eyalet Karargahı
Eyalet karargahı (komutanlık ve belirlenmiş olan

bütün eyalet karargah üyeleri ile birlikte) eyaletteki tüm
parti, ordu ve cephe faaliyetlerini parti çizgisi
doğrultusunda planlar, örgütler, yürütür ve denetler.
Bütün kurumlar (eğitim, basın-yayın, yargı ve cezaevi,
arşiv-sicil, sağlık ve hastane, muhabere, maliye,
denetim, lojistik) burada merkezileşir ve faaliyetlerini
buradan planlayıp yürütürler. Karargah merkezli olarak
tüm kurumlar kendi örgütlenmelerini bölge ve birliklere
kadar hiyerarşik olarak yansıtırlar.

Eyalet karargahı, bölge ve birliklerin çözemediği
savaş sorunlarını kendi bünyesine dayanarak çözer;
onların karşılayamadığı ihtiyaçları karşılar. Savaşın
geliştirilmesine yönelik olarak, bölge ve birliklere
müdahale ve takviye amacıyla hazır yedek güç
bulundurur, yeri geldiğinde gerekli müdahale ve
takviyeyi yapar.

Eyalet karargahı yönetimi, belirlenmiş olan zaman
süreci içinde kendi toplantılarını yapar ve kolektif
çalışır; kendisine bağlı alt örgütler oluşturur ve kurumlar
sistemini tanzim eder; bütün bunları işletir ve denetler.

a) Eğitim bürosu: Eyalet karargahı bünyesinde
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oluşturulan eğitim bürosu, eyalet düzeyinde yürütülecek
olan eğitim politikasını belirler ve eğitim için gerekli
perspektifleri sunar. Mahsum Korkmaz Akademisi'nin
Botan şubesini çalıştırarak, kadro-komuta ve yeni
savaşçı eğitimini verir. Savaş güçlerinin ve halkın
eğitimine yönelik yayınlar hazırlar (broşür, kitap vb.).
Gerektiğinde eğitim amaçlı toplantı ve konferanslar
düzenler.

b) Basın-yayın bürosu: Eyaletin tüm basın-yayın
ihtiyaçlarını karşılamakla görevli olan bürodur. Bunun
için çeşitli dergi, gazete, kitap, broşür vb. yazınsal
çalışmaları yürütür. Parti Önderliği ile eyalet karargahı
ve koordinatörlüğünün tüm talimat, perspektif, yönerge,
bildiri, açıklama vb.'lerini yazınsal ürün olarak çoğaltır
ve eyalet çapında tüm yerlere zamanında ulaştırır. Çeşitli
kurumların hazırladığı set, fotoğrafçılık vb. çalışmaları
yapar ve kendi bünyesinde eyalet basın sözcülüğü
görevini örgütleyip sürdürür. Kitlelere yönelik çeşitli
propaganda malzemelerini hazırlar ve eyaletteki
mücadeleyi yurt dışında tanıtır. 

c) Yargı kurulu ve cezaevi: Yargı kurulu eyaletteki
tüm davaları kendisinde merkezileştirerek, parti adaleti
doğrultusunda sonuca bağlar. Bu temelde, işlenen
suçlara karşılık düşen cezai yaptırımları belirler. Bu
görevleri Eyalet Bağımsızlık Mahkemesi ve Bölge
Askeri Mahkemeleri vasıtasıyla yerine getirirken,
kendisine bağlı halk mahkemelerini de işletir ve

denetler. Yargı Kurulu, Eyalet Merkez Cezaevi'ni
kendisine bağlı olarak parti ölçüleri doğrultusunda işletir
ve denetler. Bütün yargılama faaliyetlerinde, parti,
devrim çıkarlarının ve insanın kazanılmasının esas
alınmasını sağlar. 

d) Arşiv-sicil bürosu: Eyaletteki tüm güçlerin
sicillerini tutar. Gerekli kayıtları yapar ve tüm örgüt
belgelerini düzenli olarak tasnif edip güvenliğe alır.
Tarihsel açıdan önem taşıyan belgeleri özel korumaya
alır. Kimlik, şehit ailelerine mektup, şahadet dökümü,
fotoğraflama, kaset vb. çalışmaları yürütür. 

e) Sağlık bürosu ve hastane: Eyaletteki sağlık
sorunlarının çözümünü gerçekleştiren bürodur. Tüm
yaralı, hasta ve sakatlarla ilgilenir. Bunların bakım ve
tedavilerini yapar. Birliklerin ve alanların ihtiyacı için
sağlık kadrolarını yetiştirir. Sağlık konulu eğitim ve
toplantılar düzenler, sağlık eğitimine yönelik yayınlar
hazırlar. İhtiyaç için gerekli olan sağlık malzemelerinin
teminini sağlar.

Sağlık bürosu, kendisine bağlı Eyalet Merkezi
Hastanesi'ni işletir ve geliştirir.

f) Muhabere bürosu ve posta: Eyaletteki tüm
muhabere faaliyetlerini kendisinde merkezileştirerek,
genel irtibat sorunlarını çözer. Bunun için merkezi ve
bölgesel istasyonların kurulmasını sağlar. Yetkin
muhabere amacıyla devresel eğitimler verir, birlik ve
alanlarda değerlendirilmek üzere muhabere kadrolarını

yetiştirir, şifreleri hazırlar. Kendi dalına ilişkin olarak
çeşitli talimat, eğitim notları vb. hazırlar. Muhabere
araçlarıyla düşmana yönelik propaganda ve psikolojik
savaş faaliyetini yürütür. Düşmanı sürekli dinler.
Kendisine bağlı olarak eyaletin posta işlerinin
yürütülmesini sağlar. 

g) Maliye bürosu: Eyaletin bütün mali faaliyetlerini
kendisinde merkezileştirerek, düzenli rapor sistemiyle
çalışır. Alanlar ve kurumların gelir-giderlerini denetler,
bütçe sistemini düzenler ve işletir. Eyaletteki tüm gelir-
giderin merkezde, kendisinde, tek elde toplar ve yersiz
harcamaların, mali değerlerin çarçur edilmesinin,
kaybedilmesinin önüne geçer. Gelir kaynaklarını tespit
eder ve normları belirler, yan gelir kaynaklarını
örgütleyerek işletir. 

h) Denetim bürosu ve istihbarat: Eyaletteki tüm
faaliyetlerin parti çizgisi, anlayış ve savaş taktiği
doğrultusunda yürütülüp yürütülmediğini denetleyen
bürodur. Rapor ve fiili denetim sistemiyle çalışır.
Çalışmalarında toplantı, araştırma yapma,
muhataplardan bilgi isteme vb. yöntemleri kullanır,
görüş ve önerilerini de içeren sonuç raporlarını çıkararak
ilgili yerlere ulaştırır.

Eyaletin istihbarat faaliyetleri de bu büroya bağlı
olarak örgütlenip yürütülür. 

ı)  Savaş ekonomisi (Lojistik, istihkam, üretim)
bürosu: Kendisine bağlı erzak-iaşe, silah-cephane,

istihkam birlikleri, üretim (tarım ve hayvancılık), teknik,
terzi vb. birimleri hem eyalet merkezinde, hem de
kendisine bağlı bir şekilde bölgelerde oluşturarak,
eyaletin tüm savaş ihtiyaçlarını karşılar. Eyaletin silah-
cephane ihtiyacını merkezi düzeyde tek kanaldan temin
ederken, tüm giyim-kuşam ihtiyacını da tek merkezden,
kendisi üreterek karşılar. Bu büro, eyaletteki silah, araç
vb. tamirat işlerini kendisinde merkezileştirip
gerçekleştirmesinin yanısıra istihkam işlerini de merkezi
düzeyde kendisi yerine getirir. Yine erzak vb.
ihtiyaçlarını karşılayamayan (eyalet karargahı birlikleri
dışındaki) tüm birliklerin ve alanların bu yönlü
sorunlarını, kurmuş olduğu yeterli sayıdaki lojistik
birlikleriyle çözer. Bunun için bölgeler arası kervanlar
sistemini geliştirir; yine teknikten yararlanır. Bu iş için
(milis de dahil) yaratılan çeşitli kanal vb. imkanlarla
eyaletteki savaş birliklerinin lojistik ihtiyaçlarını
karşılamayı esas alır. 

i) Cephe karargahı: Cephe karargahı, eyalet
dahilindeki bütün kitlelerin örgütlendirilmesi, döneme
uygun mücadele taktikleriyle çeşitli kitlesel
eylemliliklerin, siyasal şiddetin örgütlendirilip
geliştirilmesi ve gelişen savaşın her bakımdan
desteklenmesi ile görevlidir. Cephe karargahı düşmanın
kitleler üzerindeki oyunlarını boşa çıkarmak, her türlü
zorluğa rağmen, halkı devrim çizgisinde temel bir güç
olarak örgütlemek, gelişen savaşı kitlelere mal edip
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bütünleştirmek ve bu amaçla çeşitli düzeylerde kollar
halinde sosyal-siyasal ve askeri içerikli örgütlenmeleri
geliştirmekle yükümlüdür. 

Cephe karargahı, temelde eyalet karargahına bağlı bir
kurumdur. Bu bağlamda, yönetmelikte Eyalet Ordu
Karargahı için belirtilen yaşam, çalışma ve hareket
sistematiği cephe karargahı için de geçerlidir. Yaşam,
ilişki, yaklaşım, hareket, eylem, suç-ceza vb. tüm
konular açısından bu belgede yer alan yönetmelik
maddeleri, kararlar bütün cephe kadro ve çalışanları için
de geçerlidir. 

Cephe karargahına bağlı olarak çalışan askeri
karakterli birimler (suikast, sabotaj, mayınlama vd.
eylem tarzını  geliştiren gruplar) tamamen ordu
yönetmeliği temelinde hareket ederler. Kitleler içinde
legal, yarı-legal ve silahsız olarak faaliyet yürüten
görevliler, bu konuda günlük yaşam itibariyle bazı
ayrıksı özellikler gösterseler de, ordu yönetmeliği esasta
tüm cephe üyeleri için bağlayıcıdır. 

Cephe çalışanları
a) Kitle örgütlenmesini en geniş tarzda

gerçekleştirmeyi hedeflerler. Herhangi bir aşiretsel,
ailesel vb. fark gözetmeksizin ulusal örgütlenme
biçimini esas alırlar.

b) Kitleyi çeşitli eylemliliklere kaldırarak silahlı
savaşımı desteklerler. 

c) Orduya savaşçı çıkarır ve silahlı güçler için her
türlü lojistik desteği sağlarlar. 

d) Halkın korunması için gerekli tüm tedbirleri
alırlar; bu amaçla halk savunma birliklerini kurarlar.
Daha değişik örgütlenme biçimlerini çeşitlendirerek
geliştirirler ve gizliliği derinleştirirler. 

e) Kitle içinde parti değer yargılarını en yüsek
biçimde temsil etmeyi esas alırlar ve parti çizgisine
uygun olan yaşam, hareket ve eylem tarzlarıyla, kitlelere
yönelik güven verici ve sürükleyici  bir rol oynarlar. 

f) Parti çizgisi, devrim şehitleri ve Parti Önderliği'nin
kitleler içindeki etkisinin ve bunlara doğru yaklaşımın
en yetkin temsilini yaparak, bu etkiyi derinleştirir ve
sistematik bir bağ içinde sarsılmaz bir örgütlenmeye
dönüştürürler.

g) Kitleler içinde örnek bir yaşam tarzı, fedakarlık,
kararlılık ve yüksek çabanın yanısıra, devrimci üslup ve
hitabetleriyle de çekim merkezi olmayı esas alırlar. 

h) Halkın değer yargılarına, gelenek ve göreneklerine
saygılı olurlar. Bu konuda kitleler içinde modern ulusal
kurtuluşçu düşünceyi hakim kılmayı esas alırlar. 

ı) Kendi çalışma ve hareket tarzlarıyla, yine
yaklaşımlarıyla kitleleri yıpratmaz ve düşmana hedef
olarak göstermezler; aksine onları bu konularda
koruyarak örgütlenmelerini yaygınlaştırırlar. Hareket ve
çalışma tarzıyla kitleleri deşifre etmek suçtur. 

i) Bazı legal olanaklardan yararlansalar da, bütün

temel örgütlenmelerini gizli yaparlar. 
j) Salt bazı çevrelere dayanarak, bu şekilde onları

düşmana hedef olarak gösterme tutumu içine girmezler;
genel yaygın çalışma tarzı ile kitleler içinde kaybolarak
kendini ve halkı koruma tarzını esas alırlar.     

k) Halk içinde hep bir yere çakılı kalan statik çalışma
tarzına girmezler; aksine sürekli hareket ederek ve yer
değiştirerek kendilerini korumayı esas alırlar.

l) Ovalık ve şehirsel alanlarda en fazla 3 kişilik
birimler halinde ve sivil görüntü içinde çalışmalarını
yürütürler. Bu durumda çoğu zaman silahsız olurlar ve
kendilerini kitleden biri olarak gösterme yoluyla
korunmayı esas alırlar.

m) Cephe çalışmaları için, sıralanan bu madde
hükümlerine ters düşen bütün çalışma, hareket ve
yaklaşım biçimleri gayri meşru, gayri resmi kabul edilip,
ordu yönetmeliğine göre suç kapsamında ele alınarak, bu
temelde işleme tabi tutulurlar. 

3- Bölge komutanlıkları ve karargahları
Bölge komutanlıkları ve karargahları, eyalet

komutanlığı ve karargahının bir alt örgütü olup, aynı
örgütü esas alan ve bölgedeki tüm faaliyetlerin
planlanması, örgütlenmesi ve yürütülüp
denetlenmesinden sorumlu olan kurumlardır. 

a) Bölge komutanlığı, bölge yürütmesi ve
yönetimiyle birlikte bölge karargahını temsil eder ve bu

esas dahilinde kolektif yönetim ve çalışma tarzını
uygular. 

b) Bölge komutanlığı, bölgedeki tüm parti, ordu ve
cephe faaliyetlerini bizzat planlar, yönetir ve koordine
ederek denetler. 

c) Bölge komutanlığı, bölgede savaşın
geliştirilmesinden ve gücün savaştırılmasından birincil
derecede sorumludur. Savaş birlikleri ile beraber hareket
ederek savaşı bizzat yönetir. Savaş taktiklerinin pratikte
hayat bulması için kendisi bizzat faaliyete geçer. Bunun
için ya bölge hareketli birliğinin başında bulunur, ya da
farklı savaş birlikleri ile beraber hareket eder.

d) Bölge komutanlığı, bölgede parti yaşam tarzı ve
anlayışının hakim kılınmasında ve parti değerlerinin
korunmasında en önde gelen sorumludur. Bunun gerekli
kıldığı tüm uygulama, yaklaşım ve denetleme
görevlerini eksiksiz yerine getirir.

e) Bölge komutanlığı, Parti Önderliği ile eyalet
komutanlığı ve karargahından gelen talimat ve
perspektiflerin sadece bir aktarıcısı değil, bizzat
uygulayıcısıdır. 

f) Bölge komutanlığı, kendi yaşam tarzı, girişimciliği
ve taktikteki ataklığıyla bölgedeki tüm komutanlıklara
ve savaşçı yapıya örnek teşkil eder. 

g) Bölge karargahı, bölgedeki tüm güçleri savaşa
göre düzenler, örgütler ve harekete geçirir. Onların her
türlü destek ve takviye ihtiyaçlarını karşılayarak savaş
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sorunlarını çözer. 
h) Bölge karargahı, kendi gücü ve koşulları oranında

lojistik birimlerini oluşturarak, bölgedeki tüm savaş
birliklerinin bu yönlü kısa ve uzun vadeli ihtiyaçlarını
karşılamayı hedefler. Bunun için gerekli olan tüm
örgütsel ağları kurar ve işletir. Lojistik ihtiyaçların
planlanmasını yaparak depolama sorunlarını çözer. 

ı) Bölge karargah birliği, bir savaş gücü olacak tarzda
sürekli hazır tutulur; örgütlenmesi o temelde yapılır. 

4- Birlik yönetimleri
a) Manga dışındaki tüm birliklerin yönetimleri 5

kişiden oluşur. Bunlardan biri birlik komutanı, biri siyasi
yardımcı, biri askeri yardımcı, ikisi ise normal üyedir.

Manga yönetimleri ise, komutan ve yardımcısı olmak
üzere iki kişiden oluşur.  

b) Birlik yönetimleri, tüm birliğin PKK çizgisi ve
ruhu doğrultusunda yetiştirilip geliştirilmesinden; yek
vücut halde moral ve coşku içinde savaştırılmasından;
her türlü dış ve iç tehlikelere, sapma ve yanlış
anlayışlara karşı korunmasından ve birlik düzeyinde
bütün pratik-savaş faaliyetlerinin başarılı bir tarzda
planlanıp yürütülmesinden sorumludur. 

c) Birlik yönetimleri, emir-komuta ve günlük tekmil
sistemi başta olmak üzere, birlik içinde ordu
resmiyetinin bütün hususlarının aksatılmadan düzenli bir
şekilde işletilmesini ve birlik yaşamının bu temelde

idame edilmesini sağlamakla yükümlüdür.
d) Birlik yönetimleri, birlik içinde askeri üslup ve

terbiye ile yoldaşlık ilişkilerinin hakim kılınmasından ve
bu temelde yetkin askeri kişilik özelliklerine, yüksek
vuruş gücüne ve keskin disiplin düzeyine sahip bir birlik
gerçekliğinin yaratılmasından sorumludur.

e) Birlik yönetimleri, birliğin her türlü iç ve dış
güvenliğini sağlamakla yükümlüdürler. Bu konudaki
eksiklik, ihmal ve hatalardan kaynaklanacak her türlü
zararlı sonuçlardan doğrudan yönetimler sorumlu
tutulurlar.

f) Birlik komutanı, birliğin tüm faaliyetlerinden
birincil derecede sorumludur. Her koşul altında birliğin
başında bulunur, onu düzenleyip örgütler, savaştırır ve
korur. 

g) Siyasi yardımcı, savaşın parti çizgisi
doğrultusunda yürütülmesinde, birliğin eğitimi ve
örgütlendirilmesinde, günlük yaşamın parti yaşam
tarzına göre sürdürülmesinde birlik komutanı ile birlikte
eşit yetki ve göreve sahiptir.

h) Askeri yardımcı, askeri konularda ve eylemin
geliştirilmesinde birlik komutanına yardımcı olur.
Eylemin planlanmasında ve pratikte yürütülmesinde yer
alır. 

ı) İçtimaları birlik komutanının kendisi yapar. Günlük
tekmil toplantıları ve birliğin diğer tüm toplantılarını
birlik komutanının kendisi veya siyasi yardımcısı

hazırlar ve yönetir. Tüm komuta kademesi, birliğin
bütün toplantılarında hazır bulunur.

i) Komuta kademesi eğitime bizzat katılır; eğitimi
somut örnek ve katkılarla zenginleştirir.

j) Komuta kademesi, her gün tekmil sonuçlarını
düzenli bir şekilde değerlendirir. Bu temelde sorunların
çözüm yollarına ve somut kararlarına ulaşır ve ertesi gün
yapılacak işleri planlar. 

k) Komuta kademesi, PKK komutan kişiliğini
şahsında temsil ederek, yaşamda ve eylemlerde, PKK
genel kıstasları temelinde rolünü yetkince oynar. Kendi
yaşam tarzı, fedakarlığı, cesareti, ataklığı ve uyanıklığı
ile tüm birliğe örnek olur. Parti ruhunu her konuda
yüksek bir biçimde temsil etmede savaşçılarına öncülük
eder.

l) Komuta kademesi, yaşam koşulları bakımından
savaşçılarla eşit haklara sahiptir. Kendilerine özerk
yaşam kuramaz ve yapının dışında tutamazlar. Günlük
yaşama bizzat katılmak ve yapı ile kaynaşmakla
yükümlüdürler.

m) Birlik içinde çıkacak her türlü sorunlardan ve
kaçış durumlarından direkt birlik yönetimleri
sorumludur. 5 (beş) kişi kaçarsa o birlik komutanı
görevinden düşer. 

n) Güvenlik tedbirlerinin yetersizliği ve disiplinsizce,
rastgele hareket sonucu ortaya çıkacak olan sızma ve
nokta baskınlarından görülecek zarar ve kayıplardan

birlik yönetimleri sorumlu tutulurlar. 
o) Birlik içinde denetimsizlik ve duyarsızlık

nedeniyle gelişen savaş kurallarını ihlal olayları sonucu
ortaya çıkacak olan kaza ve zaiyatlardan direkt birlik
yönetimleri sorumlu tutulurlar. Bu tür olayların
gelişmesi halinde birlik yönetimi soruşturmaya tabi
tutulur ve suçu sabit görülürse görevden alınır.

ö) Birliğinde aşırı disiplinsizlik, eğitimsizlik, ordu
yaşamı dışına çıkma ve yozluk olaylarının yaşanması
durumunda birlik komutanları görevinden düşer. 

p) Kendi birliği üzerinde hakimiyet ve denetim
kurmama, tekmil alıp vermeme, rapor ve irtibat
görevlerini yerine getirmeme, erteleme ve bunları
geciktirmeyi alışkanlık haline getiren birlik komutanları
görevinden alınırlar. 

5- ARGK komutanı
Ulusal kurtuluş mücadelemizin geldiği aşamada,

ordumuzun kurulması ve geliştirilmesinde belirleyici rol
oynayan, Parti Önderliğimiztarafından da her
çözümleme ve talimatında sıkça vurgulanan ama bir
türlü istenilen düzeye ulaşmayan komuta tarzının
oturtulmasında, döneme denk bir yaklaşımın
sergilenmediği, uygulama sahasında birçok yetmez-
yanılgılı yaklaşımın da ortaya çıktığı bir gerçekliktir.
Aslında genel gerçekliğe bakıldığında; gerek halkların
devrim tarihinde, gerekse parti tarihimizde ispatlandığı
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gibi, güçlü komuta tarzlarıyla ordular var edilmiş,
kurulmuştur. Ve zaferin teminatı haline getirilmiştir.
Mevcut gerçekliğimizi göz önünde bulundurduğumuzda;
yetkin bir komuta tarzına ulaşmanın daha da aciliyet
arzettiği bir gerçekliktir. Güçlü bir komuta tarzını
tutturmak, aynı zamanda zaferin teminatı olmaktır. Bu
temelde birtakım yönetmelik esaslarına ulaşmak
zorunludur. 

A- Örgüt adamı olarak komutan
1- Her komutan, partinin askeri-siyasi çizgisi

temelinde kendini geliştirmelidir. 
2- Komutan, örgütsel işleyiş temelinde hareket

eder. Kolektif çalışır, bireyselliğe düşmez. Disiplini,
kaideyi, kuralı önce kendinde somutlaştırır, yapıya
hakim kılar. 

3- Her komutan kendi alt kademelerinden sorumlu
olduğu kadar, kendi üst kademesinden de sorumludur. 

4- Komutan, kendi yedeğini hazırlar. 
5- Her komutan savaşçı geliştirme temelinde, orduyu

geliştirir. Bunun için:
a) Güç büyütür.
b) Gücü savaştırır.
c) Uygun mevzilenme ve örgütleme biçimlerini

geliştirir.
6- Komutan sürükleyicidir. Hızlı bir çalışma

temposuna sahip olmalıdır. Eskiyle yetinmez, yeniyi

yaratır, kazandırıcı olur. 
7- Her komutan aldığı talimatları özümser, yapıya

özümsetir. Pratik gereklerini yerine getirir.
8- Her komutan, bir üstü ile günlük ilişki içerisinde

olur. Zorunlu haller dışında ilişki-irtibat koparmak
suçtur. 

9- Komutan, örgüte karşı açık olur. Örgütü doğru
bilgilendirir.

10- Komutan, bireysel çıkarları değil, örgütün
çıkarlarını esas alır. Komutan, örgütün sorunlarını
tartışırken, ölçülü ve seviyeli olur. 

11- Komutan, yer ve zamana dikkat eder,
örgütsüzlüğe yer vermez.

12- Komutan, örgüt içerisinde çıkan yanlış
anlayışlara karşı örgütü temsil etmeli, müdahaleci
olmalıdır. 

13- Komutan, tek düze değil, çok yönlü olur. Yapının
güvenini kazanmalıdır.

14- Komutan, günlük gelişmeleri  takip etmelidir.
Kendisini ona göre ayarlamalı, anın devrimcisi
olmalıdır. 

15- Komutan, zamanı en verimli tarzda planlar,
yaşama geçirir. 

B- Yaşamda komutan
1) Komutan, partinin yaşam, ilişki tarzını kendisinde

somutlaştırır ve yapıya da hakim kılar.

2) Komutan, edilgen, pasif değil, cesur, atılgan,
fedakar olmalıdır.

3) Komutan, alçakgönüllü olmalıdır. 
4) Komutan, yapıdan uzak olmaz. Özerk yaşayamaz,

bireyleri kendi hizmetinde çalıştıramaz, çalıştıranlara da
müsaade etmez.

5) Komutan, eğitici ve kazandırıcı olur, yapıyı eğitir,
yapıyla ilgilenir. En basitten en zor soruna kadar çözüm
gücü olur. 

6) Komutan, yapının eğitimi ile ilgilendiği kadar,
halkın eğitimiyle de ilgilenir. Kendi eğitimini ihmal
etmez. Bir öğretmen olduğu kadar, bir öğrencidir de.
Kendisini eğitim dışı tutamaz. 

7) Komutan, kaçırtıcı değildir. Üslup ve hitabıyla bir
çekim merkezi olmalıdır. 

8) Komutan, disiplini önce kendine, sonra yapıya
hakim kılar. Otoriter ve inisiyatifli olur. 

9) Komutan, günlük yaşamda planlı olmalı,
çalışmalarda temel ile taliyi karıştırmamalıdır.

10) Komutanın, bireylerin tek tek sorunlarıyla
ilgilenmesi zorunludur. Bu sorunlara karşı çözüm gücü
olabilmelidir. 

11) Komutan, her zaman canlı yaşamı esas almalı;
yapıyı canlı, moralli tutmalıdır. 

12) Komutan, salt emir gücü olmadığı gibi,
söylemekle yetinmez, her konuda pratik öncülük
yaparak, en ciddi uygulama gücü olur. 

13)  Komutan ,  görev lend i rd iğ i  k i ş i l e re  gö-
revlerini tam kavratır, görev dönüşü sözlü ve yazılı
rapor alır. 

14) Komutan, ahbap-çavuşluğa, laçkalığa izin
vermez, parti resmiyetini esas alır. 

15) Komutan, günlük yaşamda güvenliği ihlal eden
davranışlara müsaade etmez; yapı içinde onu bir yaşam
biçimi olarak hakim kılmasını bilir.

16) Komutanın, resmi sorumluluğundaki savaşçı
yapısının sicilini tutması zorunludur. 

17) Şehit arkadaşların, kayıp ve firarların sicili ve
haklarındaki bilgilerin bir üste aktarılmasını yerine
getirir.

18) Komutan, yaralı arkadaşlardan direkt sorumludur.
Yakından ilgilenmeli, parti dışı yaklaşımlara izin
vermemelidir. 

19- Sorumluluk alanında, tüm alt yapı çalışmalarını
zamanında örgütlenmesi ve tamamlanmasından birinci
derecede komutan sorumludur. 

C- Eylemde komutan

1- İyi bir eylem iyi bir komutanla gerçekleşir. 
2- Komutan eylem öncesi planlamayı en uygun bir

şekilde yapmalıdır. 
3- Komutan, taktikte tek düze olmamalı, çok yönlü taktik

üretmeli ve bunları uygulamaya geçirmede yetkin olmalıdır. 
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4- Komutan, eylem esnasında; ilkede katı, uygulamada
çıkabilecek durumlara karşı esnek olmalıdır.

5- Komutan, Apocu saldırı ruhunu kendisinde
somutlaştırdığı gibi yapıya da hakim kılmalıdır ve
koparıcı olmak zorundadır. 

6- Uygulama esnasında panik ve provokatif
durumlarına karşı soğukkanlılığını yitirmemeli, sonuna
kadar inisiyatifi elinde bulundurmalıdır. 

7- Komutan, eylemde plan dışı gelişebilecek
durumlara karşı önceden hazırlıklı olduğu gibi ani
tedbirler geliştirerek karar gücü olmalıdır. 

8- Komutan, eylemde vereceği kararlarda keskin
olmalı, yanılgı ve ikircikliğe düşmemelidir.

9- Komutan, eylemde otorite ve iyi bir koordine
gücüne sahip olmalı, emir-komutayı sağlam işletmelidir.

10- Komutan, eylemde aşırı tutum ve davranışlardan
kaçınmalı, zafer sarhoşluğuna izin vermemelidir. 

11-  Komutan, hedefe yürürken, tutucu olmamalı, her
türlü olanağı seferber ettiği gibi, aşırı israftan
kaçınmalıdır. Gücünü korumasını bilmek zorundadır.

12- Komutan, eylem öncesi hazırlıkların örgütlenmesi
ve tamamlanmasından birinci derecede sorumludur. 

13- Komutan, silah ve cephane dağıtımından
haberdar olmalı, tanzimini yapmalıdır. 

14- Komutan, eylemde en iyi savaşacak ve
savaştıracak pozisyonda olmalıdır. 

15- Komutan, eylemde cesur, atak olmalı, yapıyı

olumsuz etkileyecek tutumlardan kaçınmalıdır. 
16- Komutan, eylemdeki başarısını eylem anı ile

sınırlandırmamalı, süreklileştirmelidir. 
17- Komutan, eylem sonrası geri çekilmeyi

zamanında ve sağlıklı yapmalı, gevşekliğe yol
açabilecek tavır ve davranışlara izin vermemelidir. 

18- Komutan, hiçbir koşul altında birliğinden
kopamaz, ayrı düşemez, birliğini komutansız bırakamaz. 

19- 15 günde bir sonuç alıcı eylem geliştirmeyen,
kendi tavır, tutum ve yaklaşımlarıyla savaşçı kaçırtan,
yersiz kayıplara yol açan komutan suç işlemiştir.
Durumu bir üst yönetim tarafından soruşturulur. 

2. BÖLÜM

Çalışma tarzı
1- Ordu yaşamı
Ordu yaşamı devrimci yaşamın en keskin olanıdır.

Gelinen aşamada yaşamı anı anına düzenlemek ve
ilkeler çerçevesinde yürütmek yaşamsaldır. Ordu yaşamı
kurallı ve ilkeli olunmasını şart koşar. Bununla çelişen
her tutum, anlayış ve davranış suç teşkil eder.

Her şeyden önce ordu yaşamı parti yaşamıdır.
Partinin yaşam ilkeleri orduya hakim kılınmadan zafer
kazanılamaz. Ordu yaşamını ilkeli kılmak için;

1- Yaşamı planlı ve programlı yürütmek zorunludur. 
2- Yaşamın 24 saati planlı ve programlıdır.
3- Her ordu mensubu plan ve program dahilinde

hareket etmek zorundadır.
4- Her ordu mensubu genel plan ve programı eksiksiz

uygulamak koşuluyla bireysel plan ve program
çıkarabilir.

5- Plansız ve programsız hareket etmek suçtur. 
6- Yaşam şafak atmadan önce başlar. 
7- Her sabah alt, üst'e tekmil vermek zorundadır. 
8- Tekmiller sabahları sözlü olarak verilir. 
9- Tekmiller askeri duruşla, ayakta alınır ve verilir.

10- Tüm ordu mensuplarının katılması zorunludur.
11- İçtimalara askeri düzen içinde gidilir ve dağılınır.
12- Akşam tekmilleri yazılı olarak verilir.
13- Akşam tekmilleri en fazla 30 dakika sürer.
14- Tekmil vermemek suçtur. 
15- İstirahat süresi azami 8 saattir, bu süreye nöbet

dahildir.
16- Kısa süreli istirahatlerde izinsiz su içmek, yemek

yemek, sigara yakmak ve yerinden ayrılmak suçtur.
17- Her ordu mensubu yaşamın her anında resmiyeti

temsil eder.
18- Alt-üst ilişkileri  resmidir ve birbirlerini

denetlerler. 
19- Alt üst'ün emir ve talimatlarını yerine getirmek

zorundadır.
20- Üst'ün verdiği talimatı yerine getirmemek suçtur. 
21- Ordu resmiyetine uymayan dedikodu, çekiştirme,

laçkalık vb. tutum, tavır ve davranışlar suçtur. 
22- Her ordu mensubu, öz disiplini esas alır. 
23- Yaşamı bozan, saptıran ve boşa çıkaran her türlü

tutum, tavır ve anlayış sahipleri disiplin suçu işlemiş
olurlar.

24- Her ordu mensubu yoldaşına karşı büyük bir
saygı ve sevgi duyar. 

25- Yoldaşlık ve silah arkadaşlığı en yüce ilişkidir. 
26- Her ordu mensubu yoldaşının bedenini, silahını

düşmana kaptırmaz; kaptırmak suçtur. 
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27- Her ordu mensubu devrimci görev anlayışına
sahiptir. 

28- Görev kutsaldır. Neye mal olursa olsun yerine
getirilir.

29- Görev karşısında devrimci sorumluluk
duygusunun gelişkinliği başarıyı getirir. 

30- Her ordu mensubu yaşamın her anından
sorumludur. 

31- Her ordu mensubunun yaşam üslubu net, kesin,
atak, cesur ve çözümleyicidir. 

32- Her ordu mensubunun hitabı anlaşılır, özlü,
kavratıcı, eğitici ve dönüştürücüdür.

33- Her ordu mensubu yüksek bir ahlak ve terbiyeye
sahiptir. 

34- Halkın öz değerleri olan inanç, gelenek, görenek
ve kültürlerine saygılı olunması zorunludur.

35- Yoldaşını küçük düşürmek, hakaret etmek, küfür
etmek ve yalan söylemek suçtur.

36- Her ordu mensubu yüksek morale sahiptir, moral
bozmak suçtur.

37- Her ordu mensubu yüksek bir inanç, tutku, azim
ve başarma kararlılığına sahiptir.

38- Her ordu mensubu silah ve cephanesini bakımlı
tutmak zorundadır.

39- Bir haftayı geçmemek koşuluyla her an silah ve
cephane kontrolü yapılabilir.

40- Silah ve cephane bakımı için üst'ten izin alınması

zorunludur. 
41- Silah ve cephane bakımı yapmayan, bozan veya

kaybeden suç işlemiş olur.
42- Her ordu mensubu kişisel temizliğini yapmak

zorundadır. 
43- Olanaklar dahilinde yıkama ve yıkanma

zorunludur. 
44- Her ordu mensubunun kıyafetleri temiz, bakımlı

olmak zorundadır.
45- Yırtık kıyafetler dikilmeli ve azami süre esas

alınarak kullanılmalıdır. 
46- Sakal ve saç uzatmak yasaktır.
47- Her ordu mensubu çevresini temiz tutmak

zorundadır. 
48- Konumlanılan her yerde sosyal tesis ve çöp

kuyuları yapmak zorunludur. 
49- Her ordu mensubu belirlenen kıyafetler dışında

çeşitli renklerden eşarp, boyun bağı, şal gibi giysiler
takamaz.

50- Kıyafetlerde kol ve yakalar kapalı olmak
zorundadır.

51- Kefyeler istirahatler ve soğuk havalar dışında
kullanılamaz.

52- Her ordu mensubu kıyafetlerini en az altı ay
kullanmak zorundadır.

53- Kıyafetler yeşil tonlu olup tek tiptir. 
54- Kıyafetlerini temiz tutmayan, ayakkabı

topuklarını kıran suç işlemiş olur. 
55- Tespih, zincir ve ziynet eşyası bulundurmak

suçtur. 
56- Resmi törenler ordu disiplini içerisinde

gerçekleştirilir.
57- Üst'ün onayı dışında tören düzenlenemez. 
58- Resmi törenlerde bayrak ve flama bulundurmak

zorunludur. 
59- Anma, mezuniyet, yemin ve ödül törenlerine bir

dakikalık saygı duruşu ile başlanılır. 
60- Askeri ve uğurlama törenlerinde protokol gereği

birlik komutanı tekmil verir.

2- Emir-komuta
1- Üst'ten verilen emir ve talimatlar kayıtsız-şartsız

uygulanır.
2- Emir ve talimatlar hiçbir şekilde geciktirilmeden

zamanında ve başarılı sonuç alacak şekilde hayata
geçirilir. Uygulanmaması veya zamanında hayata
geçirilmemesine hiçbir surette gerekçe gösterilmez ve
kabul edilmez.

3- Emir ve talimatlara dogmatik ve mekanik bir
biçimde değil, yaratıcı bir tarzda yaklaşmak esastır.
Keyfi ve bireysel yorumlama ve değişikliklere tabi
tutulmadan, özüne uygun bir biçimde pratik şekline
kavuşturularak uygulanır. Uygulama sürecinde
uygulama esasları üzerine tartışılsa da, bu süreçte

talimatın özü tartışılmaz, tartışmaya sokulamaz ve
askıya alınamaz. 

4- Emir ve talimatlar yönetimlerde tıkatılmaz, ilgili
tüm kişi ve yapılara zamanında ulaştırılır ve
özümsetilirler. 

5- Emir ve talimatlar, üst tarafından somut duruma
uygun bir şekilde verilir. Yanlış, keyfi ve hayalci bir
tarzda çıkarılamaz. 

6- Verilen emir ve talimatların muğlak ve tartışmaya
açık bir özellik taşımamaları, aksine uygulama açısından
net ve keskin olmaları esastır. 

7- Yanlış, yetersiz bir şekilde verilen emir ve
talimatların doğuracağı zararlı sonuçlardan, onları veren
kişi veya kurumlar sorumlu tutulurlar. Bu tür emir ve
talimatlar konusunda, uygulama sonrası resmi kanallarda
eleştiri ve hesap sorma hakkı vardır. 

8- Verilen emir ve talimatların gereklerinin yerine
getirilip getirilmediği, sonuçlarıyla birlikte öğrenilir. Bu
konuda lazım olan denetim görevi sorumlu bir şekilde
titizlikle yerine getirilir.

9- Verilen emir ve talimatların uygulanmaması veya
zamanında yerine getirilmemesi durumunda gerekli
resmi işlem ve yaptırımlara gidilir. Bu konuda
sorumluluğu olan kişi veya kurumlar hesap verirler.

3- Göreve yaklaşım
1- Her zaman, “görev kutsaldır” ilkesi esas alınır. 
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2- Savaşta her göreve emir ve talimatlar çerçevesinde
yaklaşılır. Hiçbir koşulda göreve itiraz edilmez. Göreve
itiraz etmek yasaktır. 

3- Göreve, sadece emir ve talimatların gereğini yerine
getirme anlayışıyla değil, aynı zamanda genel devrimci
sorumluluk gereği de samimi ve coşkulu bir tarzda
doğru yaklaşım gösterilir.

4- Göreve yaklaşırken keyfi ve seçmeci anlayış içine
girmek yasaktır. “Büyük-küçük” veya “kolay-zor” gibi
ayrımlar yapılmadan, ihitiyaç duyulan her göreve aynı
sorumluluk ve duyarlılıkla koşulur.

5- Göreve isteksiz ve üstünkörü yaklaşılmaz görevin
özellikleri, zaman ve mekan unsuru gerekçe
gösterilmeksizin verilen görev, her türlü imkanı
yaratılarak istenilen tarzda ve zamanda yerine getirilir.

6- Doğru görev tespiti ve doğru görevlendirme
esastır. Göreve ne gereğinden fazla kişi, ne de eksik
sayıyla gidilir. Her görev, taşıdığı özelliklere göre uygun
kişiler seçilerek, uygun bir bileşim ve sayıyla yerine
getirilir. 

7- Her görev, taşıdığı özelliklere ve koşullara göre,
gerekli güvenlik önlemleri içinde ve uygun silah-araç
düzenlemesi yapılarak yerine getirilir. 

8- Bir kişiden fazla görevlinin olduğu birimlerde,
görev veren tarafından bir sorumlu tespit edilir.

9- Dış görevlere en az 3 (üç) kişi gönderilir, daha az
sayıda insan göndermek yasaktır.

4- Karar alma ve hayata geçirme
1- Kararlar kolektivizm çerçevesinde alınır. Karar

oluşturmada belli bir tartışma süreci izlenir. 
2- Karar oluşturulurken somut koşullar, imkanlar,

avantaj, dezavantajlar, dış faktörler ve ortaya çıkacak
muhtemel sonuçlar gibi hususları göz önüne getirmek
esastır. 

3- Ani durumlarda bireysel inisiyatif ve karar
geçerlidir. 

4- Kolektif iradenin ürünü olan kararlar veya ani
durumlardaki bireysel inisiyatifler, emir düzeni
çerçevesinde hayata geçerler. Kararlar tartışılarak
alınırlar, ancak tartışmasız uygulanırlar. 

5- Her alınan karar hayata geçirilmek içindir, kağıt
üzerinde kalmak için karar alınmaz. 

6- Alınan kararlar tüm ilgili yapıya özümsetilerek ve
onlara mal edilerek hayata geçirilirler. 

7- Her bireyin, alınmış olan bir karara katılmasa da,
onu kendi kararıymış gibi tam bir devrimci fedakarlık,
çaba ve iradeyle son derece başarılı bir şekilde hayata
geçirmesi esastır. 

8- Herhangi bir kararın oluşturulduğu koşullarda
meydana gelen değişiklikler, o kararın ilgili kurumlarca
yeniden gözden geçirilmesini gerekli kılar. 

9- Her alınan kararın uygulanmasında ortaya çıkan
sonuçların, yeni karar alma ve hayata geçirme süreçlerinde
deney ve tecrübe öğesi olarak kullanılması esastır.

5- Planlama
1- “Her devrimci faaliyetin yerine getirilmesi bir

planlama çerçevesinde olur” ilkesiyle hareket edilir. 
2- Askeri yaşamın her safhası belli bir planlama

dahilinde yürütülür. Her birliğin kısa ve uzun vadeli
planlamaları olur. Planlamalar, “temel” ve “tali” olmak
üzere iki kategoride ele alınır. Somut görev ve eylem
planlamasının yanısıra alınan veya birliğin genel
faaliyetlerini kapsayan uzun vadeli dönemsel
planlamalar yapılır. 

3- Her plan, yerine getirilecek görevin nitelik ve
kapsamına göre, gerçekçi ve somut bir tarzda yapılır.
“Bütün olasılıkları dikkate alan, esnek ve sonuç alıcılığı
sağlayan bir planlama ideal olanıdır” esprisiyle hareket
edilir. 

4- Planlamalar, savaşın mevcut düzeyi, düşmanın,
halkın ve devrimci güçlerin mevcut durumu, arazinin
özellikleri ve somut planlama konusu olan faaliyetin
nitelik ve kapsamı esas alınarak yapılır. 

5- Planlamada hedefleri düzenleme hususu, güçlerin
konumlanması, zaman unsuru, kullanılacak araçlar,
çalışma ve vuruş tarzı net bir biçimde belirlenir. Her
planlamada esas ve tali hedefler tespit edilir. 

6- Dönemsel planlamalar hazırlanırken, bunları bir
sonraki döneme zemin teşkil edecek tarzda yapma
yaklaşımı esas alınır.

6- Düzenleme
1- “Döneme ve ihtiyaçlara göre düzenleme yapmak

ilerlemenin dinamiklerindendir” ilkesi esas alınır.
2- Düzenlemeler, gerçekçi esaslara oturtularak

yapılır. Her düzenlemenin, yerine getirilecek görev ve
faaliyetin özelliklerine göre, nicelik ve nitelik açıdan
uygun eleman ve aracın bileşimi temelinde
oluşturulması esastır. 

3- Düzenlemelerde, güç takviye etmek, boşlukları
doldurmak ve güç çekmek, azaltmak veya değiştirmek
gibi konularda mekanik ve kalıpçı davranılmaz, aksine
somut durumlara ve ihtiyaçlara göre hareket edilir.

4- Düzenlemelerde, daha önceki düzenlemelerde
ortaya çıkan sonuçlar veri olarak alınır.

5- Herkese, yeteneğine göre en başarılı olabileceği ve
yapabileceği görevler verilir ve görevini yerine
getirmeyenler ise uygun tarzda değiştirilir.

6- Tayin ve terfiler, mücadelenin çıkar ve ihtiyaçları
esas alınarak, zamanında ve hakça yapılır. Bu konuda
gecikmeden veya haksızlıklardan ötürü kişilerin
tıkatılması ya da değişik zararlı sonuçlara yol açılması
suç kapsamına girer. 

7- Tayin ve terfi konusunda tutucu davranmak, eski
ve kadro komutanlara mahkum olan tarzı izlemek
yasaktır. Bu konuda gelişmeye açık yeni kadro ve
komutanların önünün açılması yolu izlenir.  

8- Tayin ve terfilerde, bireysel yaklaşım, hamalvari
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çalışma ve tek boyutlu yetenek gibi veriler ölçü olarak
alınmaz, siyasal ve askeri bakımdan komple yetenek
esas alınır.

9- Her dönemin gerektirdiği performansa ulaşamayan
kişilerin ayrıştırılarak eğitime alınmaları ve bu temelde
sürece uygun hale getirilmeleri şarttır. 

10- Savaşta malül olanlar, durumlarına göre tanzim
edilerek, devrimin hizmetine devam etmeleri sağlanır.

11- Silah, araç düzenlemesi, birlik yönetimi
tarafından ve somut koşul ve ihtiyaç durumunun
yanısıra, kişilerin tecrübe ve yetenek düzeyleri göz
önüne alınarak yapılır.

7- Toplantı
1- Toplantı hususuna, “her toplantı bir eylemdir”

anlayışıyla yaklaşım göstermek esastır. 
2- Birlik, birim ve yönetimlerin, süreleri belirlenen

periyodik toplantıları zamanında yapılır; günlük faaliyet,
yaşam ve gelişmelere ilişkin toplantılar sistemi
aksatılmadan yürütülür. Olağanüstü toplantılar ancak
yönetimlerin izni dahilinde gerçekleştirilir.

3- Her toplantı belli bir planlama ve pratik hazırlık
çerçevesinde gerçekleştirilir. 

4- Yapılacak olan her toplantı, ona katılacak
adaylara, kişilerin kendilerini hazırlamaları için yeterli
bir zaman dilimi öncesinden haber verilir. Herkesin
toplantıya hazırlıklı gelmesi ve yetkin bir katılımı

göstermesi şarttır.
5- Toplantılar belli bir gündem temelinde

gerçekleştirilir ve bir divan tarafından yönetilir. Geniş
toplantılarda divan üyeleri seçimle belirlenir.

6- Toplantılarda, en geniş demokrasi ve özgür işleyiş
ilkesi esas alınır. Herkes, toplantı disiplini ve
resmiyetine uymakla yükümlüdür. 

7- Her toplantıya, ilgili konuda, en az 1 (bir) raporla
gidilir.

8- Her toplantıda, esas olarak, ilgili konuda
yoğunlaşıp sonuç alma ve konunun dağıtılmamasına
dikkat etme yöntemi izlenir, toplantıyı amacından
saptıracak yaklaşımlara müsaade edilmez.

9- Her toplantının güvenlik tedbirleri alınır.
10- Savaş koşulları göz önüne alınarak, toplantıların

kısır geçmelerine yol açmayacak tarzda, elden
geldiğince kısa tutulmaları esas alınır.

11- Yapılan her toplantı, hayata geçirilmek üzere
alınan gerçekçi kararlarla sonuçlanır. 

12- Her toplantının sonuçları, bir üst kuruma yazılı
veya sözlü bir biçimde zamanında rapor edilir.

13- Yapılan bir toplantıda ele alınan konulara ilişkin
olarak toplantı sonrasında dedikodu yapmak yasaktır,
suç kapsamına girer.

14- Yönetim toplantılarında, sır teşkil eden konuları
dışarıya yansıtmak yasaktır ve suç kapsamına
girmektedir.

8- Güçlerin eğitimi
1- Eğitim görevine, “eğitim, bütün bir devrim süreci

boyunca, parti ve savaş faaliyetlerimiz açısından en temel
bir görevdir” ilkesine göre yaklaşım göstermek esastır.

2- Ordu saflarında, “çağdaş, modern ve savaşkan bir
ordulaşmaya ulaşmak, ancak ordunun ideolojik ve
politik düzeyini gerilikten kurtararak, partinin derin
ideolojik ve politik seviyesine çıkarmakla mümkündür”
yönergesi temelinde eğitim sürekli kılınır.

3- Ordu içindeki her türlü eğitim faaliyeti her zaman
için şu yönerge temelinde ele alınır: Ordu saflarındaki
eğitimin temel gayesi, “sağlam ve sarsılmaz bir
ordulaşma, partilileşmekten geçer, partilileşmek ise
ordulaşmak demektir” ilkesine göre hareket ederek, her
türlü köylü ve küçük-burjuva anlayışların mahkumiyeti
temelinde doğru bir partilileşmeye ve ordulaşmaya
ulaşmaktır.

4- Her eğitim faaliyeti, sadece “yerine getirilmesi
gereken bir görevdir” mantığıyla değil, aksine, istekli,
duyarlı bir biçimde, kavratma ve dönüştürme açısından
gerekli sonuçları elde edecek bir anlayış çerçevesinde
gerçekleştirilir.

5- Ordu saflarındaki her bireye, “savaşçı kişiliğin
yaratılmasında, disiplinin hayata geçirilmesinde,
görevlerin eksiksiz ve yaratıcı bir şekilde yerine
getirilmesinde eğitim esastır” ilkesi temelinde yaklaşım
gösterilir.

6- Toplu eğitim çalışmalarının yanısıra, kişilerle
bireysel ilgilenme ve bu temelde onları geliştirme ve
sorunlarını çözme hususu, diğer bir eğitim görevi olarak
yerine getirilir. Bu temelde görevi yerine getirmemek ve
bu yüzden zararlı sonuçların ortaya çıkmasına neden
olmak suç kapsamına girer.

7- Her ordu üyesi kendini ve yoldaşlarını yetkince
eğitmekle yükümlüdür.

8- Eğitimin konuları, dönemin ihtiyaçları esas
alınarak tespit edilir; yöntemi ise, en geniş katılımı
sağlayıcı bir tarzda ve tartışmalı olur.

9- Tüm birlikler ve birimler, Parti Önderliği ve Eyalet
Koordinatörlüğü'nün talimat ve perspektifleri, güncel
siyasal gelişme ve değerlendirmeler ve genel olarak
pratikten, eylemlerden çıkan sonuçlar temelinde, haftada
en az 2 (iki) gün eğitim faaliyeti yürütmekle
yükümlüdürler.

10- Her birlikte eğitim faaliyetleri, tespit edilmiş olan
bir eğitim sorumlusu veya komisyonu tarafından
örgütlenir, yürütülür ve denetlenir.

11- Birliklerdeki eğitim faaliyetlerine, başta birlik
komutanları olmak üzere, istisnasız herkes katılmakla
yükümlüdür. Eğitim sorumluları veya komisyonları olsa
da, birliklerdeki eğitim faaliyetlerinin aksatılmadan
yürütülmesinden ve başarılı geçmesinden, başta birlik
yönetimleri sorumludur.
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9- Günlük yaşam ve silah bakımı
1- Günlük yaşamda, her birlik, her an, her türlü askeri

görevi başarıyla yerine getirebilecek, bütün düşman
yönelimlerini üstün bir şekilde karşılayabilecek bir
askeri keskinlik ve askeri terbiye içinde tutulur. Birliğin
askeri açıdan sürekli bu düzeyde dinç ve savaşkan bir
halde tutulması, gerek savaşma yeteneği ve disiplin,
gerekse de doğru partilileşme ve siyasal bilinç açısından
formasyonunun giderek yükseltilip keskinleştirilmesi en
önde gelen görevdir, bundan başta birlik yönetimi
sorumludur.

2- Her ordu üyesi sürekli kendisini, kurtuluş savaşını
muzaffer kılmamızın temel gereksinimleri olan cesaret,
fedakarlık, atik ve çeviklik, dikkat ve duyarlılık, silah
arkadaşlığı ve disiplin, bilinç gibi seçkin kişilik
özellikleriyle donatarak, bu temelde yüksek bir askeri
üslup ve terbiye düzeyine ulaşmak, savaşta “yayından
fırlayan ok” ya da “avına saldıran şahin” tarzını edinmek
ve bunu, günün yirmidört saatinde hayata geçirmekle
yükümlüdür. 

3- İstisnasız bütün üyeleriyle birlikte tüm birlik ve
birimler, savaş koşulları gereği, kuşluk vakti belirlenmiş
olan saatte uyanır, saat 09.00 ya da 10.00 sıralarına
kadar uyanık kalır. Bu zaman diliminde yatmak yasaktır.
Bu saatlerde başta birlik komutanı uyanık vaziyette
kalarak, dikkatli ve duyarlı bir şekilde gereken güvenlik
işleri ile uğraşır.

4- Her ordu üyesi, günün yirmidört saatinde her an
olağanüstü bir durum çıkacak ve yolculuk yapılacakmış
gibi harekete hazır bir vaziyette olmakla, bunun için
sürekli tüm eşyalarını derlitoplu tutmakla, bunu
kendisine askeri bir alışkanlık olarak edinmekle ve
pratiğe kusursuz bir şekilde geçirmekle yükümlüdür.
Her ordu üyesinin, gündüz olduğu gibi gece uyurken de
silahı ve her türlü eşyası, her an alıp fırlamaya hazır bir
vaziyette, yanında ve belli yerlerde olur. Her zaman,
önceden, herhangi olağanüstü bir durum çıkması veya
harekette gelişmesi net belirlenir; birliğin her türlü
ağırlığı üyeler arasında paylaşılır; tüm bu konuları
örgütlemekle görevli kişi veya birimler tespit edilir.

5- Her birlikte, günlük yaşamın örgütlenmesi
(güçlerin tanzimi, tepeci, keşif, devriye, nöbet, pusu,
eğitim, toplantı tekmil, muhabere ve diğer kurum
çalışmaları, lojistik ve mutfak işleri, temizlik, moral
geceleri, dış pratik görevler gibi) eldeki güç imkanına ve
koşullara göre yetkince gerçekleştirilir. Ve bu temelde
verimli işleyen bir askeri düzen oturtulur. Başta
yönetimler olmak üzere, herkes bir birlik yaşamına bu
düzeni oturtmak ve onun için de işleyişi aksatmadan ve
azami verimlilik ölçüsünde yer almakla yükümlüdür. 

6- Her birlikte, günlük tekmil toplantıları, haftalık
toplantıları, onbeş günlük takım toplantıları, aylık bölük
toplantılar, süresi belirlenmiş olan tabur ve daha büyük
birlik toplantıları ile içtimalar, resmi kayıtlarda

belirlenmiş olan tarzlarda ve aksatılmadan düzenli bir
şekilde yapılır. 

7- İçtima, tüm birliklerde, sabah ve akşam olmak
üzere günde iki sefer yapılır. Tüm birlik halinde veya
birliğin çoğunluğu çerçevesinde yapılan her görev veya
eylem öncesinde içtima yapılır. Tüm içtimaları birlik
komutanının yapması esastır. 

8- İçtimalarda; takım içtimasıysa manga komutanları,
bölük içtimasıysa takım komutanları, tabur içtimasıysa
bölük komutanları, içtima komutanına kendi birliğinin
en son durumu hakkında tekmil verir; bu işleyiş daha üst
birliklere doğru aynı tarzda gider. 

İçtimalarda; günlük tekmillerin yönetimde
değerlendirme sonuçları içtima komutanı tarafından tüm
yapıya açıklanır. 

9- Günlük siyasal gelişmeler ve savaşla ilgili haber ve
sonuçlar düzenli bir biçimde yapıya aktarılır ve bunlar
üzerinde platformlar oluşturarak, tartışma ve
değerlendirmeler yapılır.

10- Her birlikte onbeş günde bir genel temizlik ve
bunun kontrolü yapılır. 

11- Her birlikte onbeş günde bir moral geceleri
düzenlenir. 

12- Her birlikte haftada bir silah temizliği, bakımı ve
kontrolü yapılır.

13- Her ordu üyesi, bir asker olarak, silahını sürekli
temiz tutmak ve korumakla yükümlüdür. Temizlik ve

benzeri nedenlerle silah sökme genellikle öğleden
sonraları yapılır. Komutanın izni olmadan silahı açmak
yasaktır. Tehlikeli yerler ve zamanlarda, herkesi aynı
anda silahını açması yasaktır. Bu tür durumlarda silah
açma işi grup grup ve sırayla yapılır. 

14- Birlik içinde silah, bomba, mayın, patlayıcı vb.
ile oynamak, silahın namlusuna mermi sürmek yasaktır.
Hangi durumda olursa olsun, silahın namlusunu başka
bir ordu üyesine doğru tutmak ve silahın namlusunda
mermi unutmak suç kapsamına girer. Her zaman silahın
namlusu boşta tutulur ve namluya sürülmüş olan mermi,
işi bittikten sonra vakit geçirilmeden çıkarılır. 

15- Her birlik üyesi her an nerede olduğunu, duruma
göre, birlik yönetimine, kendi manga komutanlığına
veya kendi mangasının diğer üyelerine bildirmekle
yükümlüdür. Bu konuda her iki taraf karşılıklı olarak
yükümlüdür. Hiç kimsenin yönetimden habersiz bir
şekilde birlikten ayrılması, konaklama yerinden
uzaklaşması ve uzun süre bu halde kalması yasaktır. Bu
tür durumlarda, o üye hakkında gerekli takibat
geciktirilmeden yapılır.

16- Yerine getirilmek üzere gidilen bir görev
esnasında başka işlerle meşgul olmak, oyalanmak ve geç
dönmek yasaktır. Bu tür durumlarda ilgili kurumlar
tarafından gerekli takibat yapılır. 

17- Ordu içinde, devrimin maddi ve manevi
değerlerine zarar vermek, yoldaşlık ilişkilerini ihlal

66 67

68 69



etmek, dedikoduculuk, bölgecilik ve ahbap-çavuşluk
yapmak, yalan söylemek, yoz ilişki geliştirmek, sır teşkil
eden şeyleri yaymak, resmi kurumların bilgisi ve onayı
dışında mektuplaşmak vb. suçtur. 

18- Birlik yaşamında laçka ilişkileri geliştirmek, aşırı
şaka yapmak ve el hareketlerinde bulunmak yasaktır. 

19- Resmi yerlerde disiplin bozucu tavır ve
davranışlarda bulunmak, dikkat dağıtıcı bir şekilde
gülmek, sohbet etmek veya başka şeylerle uğraşmak
yasaktır.

20- Birlik ortamında çevreyi rahatsız edecek ve
disiplini bozacak şekilde bağırıp çağırmak, yüksek sesle
konuşmak, müzik dinlemek, sohbet etmek vb. yasaktır.
Ahlak bozucu tavır ve davranışlarda bulunmak suçtur. 

21- Her ordu üyesi halk içinde oturuşundan konuşma
üslubuna kadar, bütün tavır ve davranışlarına aşırı bir
dikkat göstermekle yükümlüdür. Halk içinde oturuş-
kalkışlar da dahil, uygunsuz tavır ve davranışlarda
bulunmak, küfretmek veya onları daha değişik tarzda
rahatsız edici tutumlar içine girmek yasaktır. Halka karşı
haksızlık ve hakaretler yapmak, malına ve canına zarar
vermek, namusuna kötü niyetle yaklaşmak, toplumsal
değerlerini hiçe saymak vb. suçtur. Her ordu üyesi, halk
içinde PKK çizgisi ve üslubunu üstün bir şekilde temsil
etmekle mükelleftir. 

22- Her ordu mensubu, her koşul altında halkla
ilişkilerinde, parti ve ordu sırrını gizli tutmakla

yükümlüdür. Buna riayet etmeyerek, parti ve ordu sırrını
yazılı ya da sözlü bir biçimde dışarıya yansıtmak suçtur.
Halktan çeşitli çevrelerle, resmi kurumların bilgisi ve
onayı dışında mektuplaşmak, haberleşmek ve ilişki
kurmak yasaktır.

23- Ordu içinde, her üye, her koşul altında
partilileşmeyi geliştirmek ve ona katkı sunmakla
yükümlüdür. Parti emniyeti; partinin çizgisi, yaşamı,
değerleri ve sırları bakımından sürekli bir şekilde
sağlanır. Parti çizgisi ve değerleri en üst düzeyde temsil
edilerek, devrim şehitlerine ve Parti Önderliği'ne
bağlılık, yaşamın temel bir öğesi olarak alınır. Başta
birliklerin her türlü eğitsel ve eylemsel faaliyetleri
olmak üzere, bütün bir ordu yaşamında partinin bu yüce
değerlerine bağlılık ruhu ile tüm ordu yapısının
partilileştirilmesi hedeflenir.

10- Takibat ve sorumluluk
1- Her ordu üyesi, verilen talimatlar doğrultusunda

kendi işini takip ederek ısrarla sonuna kadar götürmek
ve sonuç almak prensibine göre hareket eder. 

2- Her komuta düzeyi, alt'a verdiği talimatın harfiyen
yerine getirilip getirilmediğini adım adım izlemekle
yükümlüdür. 

3- Her ordu üyesi, kendi işi dışında aynı zamanda
diğer üyelerin işlerini, genel ordu faaliyetlerini izlemek,
denetlemek, duruma göre eleştirmek ya da teşvik etmek

ve sonuç çıkarmakla sorumludur. Köylü ve küçük-
burjuva üslubunun bir ürünü olan “neme lazım”cı
anlayışlara ve sadece kendi işini, birimini ya da alanını
önde tutan, onun dışındakilerle ilgilenmeyen ve hatta
başarılı olmaması için çalışan bireyci yaklaşımlara
girmeden, yüksek bir devrimci sorumlulukla, kendisinin
olsun ya da olmasın, her türlü ordu faaliyet ve
görevlerini takip eden ve başarılı olması için gerekli
katkıyı sunan tarz her zaman için esastır.

11- Rapor ve tekmil sistemi
1- Ordu saflarında, “devrimci savaş faaliyetlerinin

denetlenmesinin temel aracı rapor ve tekmil sistemidir”
ilkesinden sapmadan, rapor ve tekmil sistemi yetkin bir
şekilde işletilir. 

2- Ordu yaşamı, faaliyetleri içinde yerine getirilen
görev ve talimatların ardından, ilgili kuruma, bunların
raporu zamanında ve tam verilir. Eylem raporları,
eylemin hemen ardından, toplantı sonucunda
hazırlanarak bir üste sunulur. 

3- Dönemsel faaliyet, bireysel ve durum
değerlendirme raporları, resmi kayıtlarda belirtilen süre
ve muhtevaya uygun  bir tarzda hazırlanarak
aksatılmadan ilgili kurumlara gönderilir. Parti Önderliği
ve eyalet karargahına yönelik bireysel raporlar, resmi
kayıtlarda belirlenmiş sürelerle aksatılmadan
gönderilirken, her ordu üyesinin, ihtiyaç duyulan her

konu ve zamanda bu kurumlara rapor gönderme hakkı
vardır. 

4- Raporların gereksiz yere uzun, abartılı, yakınmacı
ve şikayetvari değil, temel sorunlara parmak basacak bir
şekilde, gerçekçi ve özlü olmaları esastır. 

Raporların, biçim yönünden resmi formalitelere
uygun bir tarzda yazılmaları şarttır. 

5- Raporların, ilgili yerlere zamanında
gönderilmemesi, verilmemesinde hiçbir gerekçe kabul
edilmez. Rapor vermemek veya geciktirmek suçtur ve
gerekli resmi işlemlere muhatap olunur. 

6- Her yönetim günde en az 1 (bir) defa olmak üzere,
bir üst'üne, belirlenen saatlerde tekmil verir. Olağanüstü
zaman ve durumlarda günlük tekmil verme sayısı
artırılır.  

7- Günlük olarak (yürüyüş esnası da dahil) belirlenen
saatlerde, her manga komutanı, toplantı sonucunda
alınmış olan manga tekmilini takım komutanına; takım
komutanı, takım tekmilini bölük komutanına; bölük
komutanı ise bölük tekmilini tabur komutanına verir ve
bu işleyiş daha üst birliklere doğru aynı tarzda gider.

8- Günlük olarak yerine getirilen her görev
sonucunda, görev veren kişi ya da kuruma, o görevin
sonuçları hakkında tekmil verilir. Grup halinde yapılan
görevlerin tekmilleri, toplantı sonucu olarak verilir. 

9- Tüm tekmiller, ayakta, hazır ol vaziyetinde alınır
ve verilir. Tekmiller, duruma göre yazılı veya sözlü bir
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şekilde verilir. Tekmil sonuçları ilgili birlik defterine
işlenir.

12- Denetim
1- Ordu faaliyetlerinde sürekli “denetim, her türlü

devrimci görevin yerine getirilip sonuç alınmasında
temel bir öğedir” ilkesine göre hareket edilir. 

2- Tüm ordu faaliyetlerinde günlük, hatta anlık
denetim şarttır. 

3- Denetim görevi, yukarıdan aşağıya doğru komuta
ve yönetimler tarafından yapılırken, aşağıdan yukarıya
doğru ise toplantı, rapor vb. aracılığıyla yapı tarafından
gerçekleştirilir. Her iki denetim biçimi de bir hak olduğu
gibi, aynı zamanda bir görev ve yükümlülüktür.

4- Birlik, birim komuta ve yönetimleri, sürekli bir
biçimde, kendi birlik ve birimlerinin resmi kayıtlarda
belirlenmiş olan ilke ve kurallara göre hareket edip
etmediklerini denetlemekle yükümlüdür. 

5- Denetim görevi, birlik, birim komuta ve
yönetimleri tarafından; rapor, telsiz vb. aracılığıyla
uzaktan ve bilfiil yerinde olmak üzere iki tarzda
gerçekleştirilir. Somut duruma göre hangisi gerekiyorsa
o seçilerek, her iki denetim tarzı aksatılmadan yerinde
ve zamanında hayata geçirilir, bireysel tutumlar sonucu
birini diğerinin yerine koymak yasaktır. 

Denetim görevinin, birlik ve birim komutan
yönetimleri dışındaki ara organlara devredilmesi

yasaktır (özel denetleme kurumları bunun dışındadır).
6- Parti Önderliği ve Eyalet Koordinatörlüğü'nün

emir ve talimat, yönerge ve perspektiflerinin
gereklerinin yerine getirilip getirilmediğinin denetimi
özel bir tarzda yapılır. 

7- Denetim görevi, polisiye yöntemlerden uzak bir
şekilde, devrimci ahlak kuralları ve ordu resmiyeti
çerçevesinde gerçekçi bir şekilde yapılır.

8- Her denetim görevinin yerine getirilmesinin
ardından, elde edilen sonuçlar ilgili kurumlara yazılı ya
da sözlü bir şekilde zamanında iletilir; bu sonuçlara göre
gerekli yaklaşımlar, o denetim konusuna yönelik olarak
zamanında yapılır. 

13- Arşiv-sicil
1- Eyalet büroları, yıllık çalışmaları hakkında merkez

arşiv-sicil bürosunu düzenli bilgilendirir.
2- Bölge arşiv-sicil birimlerinin ise bağlı oldukları

eyalet bürosuna çalışmaları hakkında iki aylık faaliyet
raporlarını sunarak, sistemli bir çalışma içinde olurlar.

3- Arşiv-sicil  bürolarının kendi bünyelerinde sağlıklı
bir depolama sistemine giderek, depo yerlerinin
haritalarının çıkarılması; depoların gizli yerlerde ve
sağlam bir tarzda inşa edilmesine gerekli özeni
gösterirler.

a) Sağlıklı arşivleme açısından kodlama ve sınıflama
sistemi geliştirilerek, depo düzeni sağlanır. 

b) Depolama sistemine giderken; depoların rutubetsiz
yerlerde yapılması, malzeme ve belgelerin korunması
için naylon poşetlere konularak bidonlar içinde
korunması vb. biçimlerde saklanması gerekir.

c) Depolar belirli aralıklarla kontrol edilir.
d) Savaş koşullarından dolayı belgelerin erken

depolanması ve zamanında tedbirlerin geliştirilmesi gerekir. 
e) Tehlikeli durumlarda malzemelerin düşmanın eline

geçmemesi için yerinde ve zamanında tedbirlerin
geliştirilmesi gerekir. 

f) Depolama faaliyetlerinde çalışan arkadaşların
sayıları üç veya beş kişiyi aşmamalıdır. Birinin ayrılması
halinde depo yerleri değiştirilmelidir. 

4- Her eyalet ve bölge var olan arşiv-sicil yekününü
tekrar gözden geçirerek, gerekli olan düzenlemeyi
yapmalıdır. 

5- Kimlik sistemi geliştirilmelidir. 
6- Her bölge sicil defterini sistemli ve düzenli bir

biçimde tutmalı ve bir nüshasını eyalet bürosuna
iletmelidir.

a) Sicil defteri tutarken, sicil formları çerçevesinde
tek tek her kişi hakkında gerekli bilgilerin yazılması ve
fotoğraflı olması şarttır. 

b) Taburlar ve bölükler kendi sicil defterini aynı
tarzda tutarak, bir nüshasını bölge arşiv-sicil bürosuna
vermelidir. 

c) Şehit sicil defterinin ayrı tutulması, nerede, ne

zaman şehit düştüğüne dair bilgilerin yazılması ve bir
üstün bilgilendirilmesi temelinde olmalıdır.

d) Şehit düşen arkadaşların, şahadetleri yazılı bir
bildirimle ailelerine iletilmelidir.

e) Saflardan kaçan unsurların siciline kaçtığına dair
bilgi yazılır ve bir üste yerinde ve zamanında bildirilir. 

f) Eyalet ve bölge değiştiren arkadaşlar hakkında
gidecekleri yerlere bilgilendirme yazıları gönderileceği
gibi, bir üstün bilgilendirilmesi aynı tarzda yapılır.

7- Şehit yoldaşların mezarlarının haritası çıkarılarak,
arşiv-sicil birimlerine ulaştırılır. 

8- Arşivlemede tekniğin (bilgisayar vb.) kullanılması
hedeflenir. 

9- Arşiv-sicil birimlerinde yer alacak olanların belli
bir eğitimden geçmesi, partiye ve parti ideolojisine bağlı
kişilerden seçilmesi şarttır. 

10- Arşiv-sicil bürosu, alt örgütlerinin sağlıklı
çalışması için talimatlar geliştirebilmeli, çalışmalarını
yerinde denetleyebilmelidir.
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3. BÖLÜM

HAREKET TARZI
1- Yol yürüyüşü
1- Herhangi bir yol yürüyüşüne başlamadan önce, o

yürüyüşün hedefi, süresi, hareket tarzı konusunda ve
olası olağanüstü haller veya kaybolmalar durumunda
yapılması gerekenler, koordine sorunu vb. sorunları
içeren bir planlamaya ulaşılır. 

2- Yola çıkmadan önce, gidilecek güzergah hakkında
gerekli keşif yapılır ve istihbarat toplanır. 

3- Her yürüyüşte, yola çıkarken araziyi tanıyanlar
birliğin içine uygunca serpiştirilirler.

4- Yola çıkmadan önce, baştan planlama
çerçevesinde yürüyüş esnasında hasta, yaralı,
yürüyemeyecek durumda olanlar ve dökülenlerle
ilgilenmek, onları getirmekle görevli özel gruplar ve
araçlar örgütlenir.

5- Her yol yürüyüşüne başlarken birliğin toplam
sayısı tespit edilir ve uzun molalar sonucunda yapılması
şart olmakla birlikte, yoldayken, her ihtiyaç
duyulduğunda genel birlik sayımı tekrarlanır.

6- Her yürüyüşte, yola çıkarken özel parola ve
işaretler tespit edilir.

7- Yürüyüş esnasında herkes, önündeki ve
arkasındaki grup üyelerini tanımak ve onlara sahip
çıkmakla yükümlüdür. Yürüyüş sırasında onların
gruptan ayrılması, kopması veya kaybolması durumunda
bundan o kişi sorumlu tutulur. Bu sistem, bozulmadan
ve aksatılmadan yürüyüşün sonuna kadar işletilir. Bu
bağlamda, tüm yürüyüş kolunda herkese bir sıra
numarası verilir ve her harekete geçişte herkes bu
numaraya göre yerini alır.

8- Yol yürüyüşü, tek sıra halinde ve grup üyeleri
arasında mesafe bırakılarak yapılır. Grup üyeleri
arasındaki mesafe; gece ve gündüz, hava durumu (açık,
kapalı ya da yağışlı hava) arazinin yapısı (ovalık alan,
ormanlık veya engebeli vs.), düşman güçlerinin
konumlanma şekli, havan atışları, uçak veya helikopter
saldırısı vb. etkenlere göre azaltılır veya artırılır. Her
koşul altında, üyeler arasında en az iki metre mesafe
bırakılır.

Takım yürüyüşlerinde, mangalar arasında mesafe
konulmadan beraberce yürünür. Bölük yürüyüşlerinde,
takımlar arasında uygun bir mesafe bırakılır. Tabur
yürüyüşlerinde bölükler arasında en az 500 metre
mesafe konulur. 

9- Her yol yürüyüşünde öncüler, artçılar ve arazinin
yapısıyla düşmanın durumuna göre yan gruplar çıkarılır.
Normal koşullarda takım yürüyüşleri için 3 kişi, bölük
yürüyüşleri için bir manga ve tabur yürüyüşleri için ise,

bir takım öncü olarak çıkarılırken, artçılar da aynı sistem
ve sayıda tespit edilir. Bu durum, olağanüstü hallerde
değişmeye açık tutulurken, yan grupların da somut
koşulların ihtiyacına göre belirlenmesi sistemi esas
alınır. Öncüler, grubun önünü açıp güvenliği sağlamakla
yükümlüyken, artçılar ise tüm geride kalanları toparlayıp
getirmekle yükümlüdürler. Hiç kimse kendi başına
geride bırakılmayarak, her şart altında artçılar tarafından
getirilirler. Artçılar, gerekli yerlerde, yürüyüş kolunun
ayak izini kapatır ve her moladan sonra kalınan yeri
iyice kontrol ederler. Sağ ve sol yan gruplar bu
kenarlardan grubun güvenliğini sağlamakla
yükümlüdürler. 

10- Tek başına manga yürüyüşünde, manga komutanı
yürüyüş kolunun ortasında, yardımcısı ise arkasında yer
alır. Takım yürüyüşünde, her manga komutanı kendi
mangasının başında, takım komutanı ise birinci manga
ile ikinci manga arasında yer alır. Bölük yürüyüşünde,
her takım komutanı kendi takımının başında, bölük
komutanı ise birinci takım ile ikinci takım arasında yer
alır. Tabur yürüyüşünde, takım ve bölük komutanları
bölük yürüyüşündeki gibi yerlerini alırlarken, tabur
komutanı ise birinci bölük ile ikinci bölük arasında (ya
birinci bölüğün arka kısımlarında, ya da ikinci bölüğün
ön kısımlarında) yer alır. Hangi düzeydeki birlik olursa
olsun, yürüyüş esnasında, tüm manga, takım, bölük ve
tabur komutanları, ihtiyaç duyduklarında belirlenmiş

olan yerlerinden ayrılarak kendi birliklerinin ön ve arka
kısmına kadar gidip denetim yaparlar. Söz konusu
komutanlar bu tür durumlarda, kendi birlik sahalarının
dışına çıkmamaya dikkat ederler; birlik sahasının dışına
çıkmak yasaktır.

11- Manga dışındaki her türlü birlik yürüyüşünde,
birlik komutanının askeri yardımcısı, “hareket
komutanı” sıfatıyla grubu yürütmekten sorumludur.
Hareket komutanı birliğin komutanına bağlı bir şekilde,
her türlü sorunlarını çözme temelinde yürüyüşü baştan
sona kadar düzenleyip gerçekleştirir.

12- Yürüyüş esnasında, hareket komutanı tarafından,
grubu yürütmek ve denetlemekle görevli kişiler tespit
edilir. Birlik yürüyüş halindeyken, bu görevliler dışında
hiç kimsenin kendi başına söz konusu role soyunması ve
gruptan ayrı yürümesi yasaktır. 

13- Yürüyüş sırasında bütün talimatlar, hareket
komutanı tarafından verilir ve her talimat bir baştan öbür
başa kadar eksiksiz, doğru ve sessizce aktarılır. 

Birlik yürüyüşlerinde sözlü talimatların uygun
olmadığı yer ve zamanlarda talimatlar el işaretleriyle
verilir: Sol elin yukarıya kaldırılması “dur”, sol elin
yana doğru açılması “tehlike var”, her iki elin yanlara
doğru açılması “mesafe aç”, her iki elin baş üstünde
birleştirilmesi ise “toplanın” anlamını taşır. Bu işaretler
yürüyüş kolunun sonuna kadar aynı tarzda gider.

14- Yürüyüş sırasında “dur” talimatı verildiğinde
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herkes olduğu yerde yürüyüş mesafesini bozmadan
durur. Bu tür durumlarda üst üste yığılmak yasaktır.

15- Yürüyüş sırasında tuvalet ihtiyacını görmek,
yemiş toplamak, dinlenmek vb. nedenlerle izinsiz bir
şekilde gruptan ayrılmak yasaktır.

16- Yürüyüş arasında, yönetim tarafından veya onun
bilgisi dahilinde herhangi bir iş görülürken, grup
yürüyüşüne devam eder; böyle hallerde üst üste
birikmek yasaktır. 

17- Yürüyüş sırasında, izinsiz su içmek vb. yasaktır.
Bu nedenle su ve köprü başlarında durmak ve üst üste
yığılmak yasaktır. 

Su ihtiyacını giderirken, pınar, sarnıç vb. başlarında
durmak yerine, grupça az ileride uygun bir yerde
durulup ihtiyacın matara vb. ile karşılanması yeğ tutulur.

18- Yürüyüş kolunun kopmamasına son derece dikkat
edilir. Kopması durumunda ise vakit geçirmeden öne
haber verilir. Gruptan kopup kaybolma durumlarında,
eğer olağanüstü bir durum yoksa kaybolanlar, yol
güzergahı üzerinde kayboldukları noktada durarak, birlik
tarafından tekrar dönülüp alınmalarını beklerler. 

19- Yürüyüş esnasında her komutan (manga, takım,
bölük komutanları vd.) kendi birliğine hakim olmakla
yükümlüdür. Kendi birliğinde meydana gelecek kopma
veya kaybolma durumlarında, başta manga komutanı,
mangasını saymakla yükümlüdür. Kopma veya
kaybolma durumları varsa bunu anında ilgili yere

bildirmelidir.
20- Molalar, güvenlik açısından uygun yerlerde ve

uygun zaman aralıklarıyla verilir. Herkes, hareket
komutanının tespit edeceği yer ve tarzda oturur.
Yerleşim, manga manga, takım takım vb. sistemine göre
olur. Her molada güvenlik tedbirleri savsaklanmadan
alınır. Kısa molalarda uygun nöbetçi çıkarılırken, uzun
molalarda (konaklama) ise ancak kalınacak yerin keşfi
yapıldıktan ve nöbetçi ve tepeciler çıkarıldıktan sonra
yerleşime ve yaşama geçilir. Kısa molalardan sonra
herkes tekrar yürüyüş kolundaki yerini alır. 

21- Yol yürüyüşünde, hareket halindeyken ve
molalarda gizliliğe son derece dikkat edilir. Hareket
halindeyken yüksek sesle konuşmak, sigara içmek,
radyo dinlemek vb. yasaktır. Gece emniyetli olan yerler
dışında ateş yakmak yasaktır. 

22- Yol yürüyüşündeyken herhangi bir tehlike
(ışıldak, silah sesi vb.) hali ortaya çıktığında, ilk tavır
olarak herkes sessizce olduğu yerde çöker ve talimat
bekler. Böylesi hallerde sadece ilgili komutan durumla
ilgilenir.

23- Yol yürüyüşündeyken, ani tehlikeler (pusu, hava
saldırısı, top atışı vb.) ile karşılaşıldığında eğer zaman
varsa ilgili komutanın talimatına göre hareket edilir.
Eğer zaman yoksa herkes kendi inisiyatifiyle, panik ve
şaşkınlığa düşmeden somut koşullara göre tedbirler alır.

2- Nöbetçi, tepeci, devriye ve sabah keşfi
1- Her zaman, “devrimci silahlı savaşta güvenlik

açısından başta gelen tedbir; nöbetçi, tepeci, devriye ve
keşif sistemidir” kuralına göre hareket edilir.

2- “Askerlikte nöbet vazgeçilmez güvenlik ilkesidir”
kuralı sürekli esas alınarak, nöbet, yaşamın bütün
alanlarında hiçbir zaman aksatılmadan uygulanır.

3- Nöbet en az iki kişiyle tutulur.
4- Nöbet, hakim bir yerde ve mevzide tutulur.
5- Nöbetin, mümkün olduğunca dürbünle tutulması

esas alınır.
6- Nöbette son derece dikkatli ve duyarlı olunur; her

türlü gizlilik kurallarına sonuna kadar riayet edilir.
Radyo türü şeyler dinlemek, kitap okumak, sohbet
etmek, yüksek sesle konuşmak, başka bir işle meşgul
olmak, uyumak, izinsiz bir şekilde nöbet yerini terk
etmek veya boş bırakmak, gece nöbetinde sigara içmek
vb. yasaktır. 

7- Herhangi bir durumda nöbetçilerden biri vakit
geçirmeden gidip birlik-birime haber verir veya bu haber
verme işini değişik bir yöntemle ya da araçla yapılır. 

8- Nöbet listeleri herhangi bir karışıklığa yol
açmayacak tarzda, yetkince ve adilce yapılır. Nöbet
tutmayacak durumda olanlar (hasta, günlük görevli vb.)
önceden tespit edilir ve mümkün olduğunca listeye
yedek nöbetçiler de yazılır. Nöbet sırasında ortaya çıkan
karışıklıklar, nöbetçi çavuşa, nöbetçi subaya vb. ilgili

yetkili kişiler kanalıyla giderilir. Bunun dışında
kimsenin kendi başına nöbet listesiyle oynaması ve
değişiklikler yapması yasaktır. 

9- Birlik ve birimlerde, gerekli görülen zamanlarda
nöbetçilerin yanısıra nöbetçi çavuşlar da çıkarılır. 

10- Takım ya da üst düzeydeki birliklerde sürekli
nöbetçi subayı sisteminin uygulanması esas alınır.
Nöbetçi subayı kendi görev süresi zarfında birlik
yaşamının tümünden sorumludur. 

11- Nöbetçi subaylarının yönetim kademesinden
çıkarılması sistemi esas alınır. 

12- Manga dışındaki tüm birliklerde her zaman,
somut duruma uygun bir sayı ile tepeci grubunun
çıkarılması esastır. 

13- Normal koşullarda her taburun 3, her bölüğün ise
1 tepeci grubu çıkarması sistemi esas alınır. Kendi
başına hareket eden takımlar ise; somut duruma uygun
sayıda bir tepeci grubu çıkarırlar.

14- Arazinin yapısına, tehlikenin düzeyine ve birliğin
mevcut durumuna göre birden fazla noktaya tepeci
gruplarının çıkarılması sistemi esas alınır. 

15- Kamplarda ve tehlike açısından gerekli yer ve
zamanlara 24 saat boyunca tepeci çıkarılır. 

16- Her tepeci grubunda en az bir adet BKC silahı,
bir adet B-7, yine bir adet el telsizi ve bir de dürbün
bulundurulur.

17- Tepe yerlerinde gerekli mevzi ve korunakları
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hazırlama görevi ertelenmeden yerine getirilir. 
18- Tepeciler gizlilik kurallarına (ateş, açık hareket

etmek, yüksek sesle konuşmak, kamuflaj vb. konularda)
sonuna kadar riayet etmekle yükümlüdür. 

19- Tepe yerinde, nöbetlerin ikişer kişi halinde
tutulması esastır, tek kişi halinde nöbet tutmak suç
kapsamına girer. 

20- Tepeciler, özellikle sabahın erken saatleri olmak
üzere, günün uygun zamanlarında görevli birimler
çıkartarak, bütünüyle kendi denetim sahalarını ve yakın
çevrelerini keşif ve kontrol etmekle yükümlüdürler.
Sabah keşfini, tepe grubu komutanının kendisi bizzat
yapmakla yükümlüdür. 

21- Normal koşullarda tepede, bütünen grup olarak
saat 03.00'ten 09.00'a kadar yatmak yasaktır. 

22- Normal koşullarda tepeciler günde 3 defa birliğe
genel durum hakkında el telsizi ile tekmil verirler. El
telsizi sürekli açık tutulur. Tepedeki telsiz irtibatlarını,
genellikle grup komutanının kendisi yapması esas alınır. 

23- Alanda birden fazla tepeci grubu varsa, bunların
hepsi birbirlerinin yerini bilme ve kendi aralarında
koordineyi sürekli kurmakla yükümlüdürler. 

24- Herhangi bir tehlike veya haber verilmesi
gereken değişik bir durumun çıkması halinde, tepeciler
birliğe, el telsizi ya da kurye aracılığıyla bilgi vermekle
yükümlüdürler. 

25- Konaklama ve kamp yerlerinde, devriye

sisteminin aksatılmadan işletilmesi esastır. 
26- Devriyenin sayısı ve zamanı, arazi yapısı, tehlike

düzeyi ve birliğin mevcut durumuna göre tespit edilir.
Devriyenin daha çok gece saat 24.00'den sonra ve
özellikle de sabaha doğru yoğunlaştırılması esastır. 

27- Devriye kolu en az 3 kişiden oluşur.
28- Konaklama ve kamp yerlerinde, her sabah erken

saatlerde keşif grubunun çıkarılması esas alınır.
29- Normal koşullarda, keşif grubunun göreve gün

doğmadan çıkıp, sabah saat 09.00 veya 10.00'a kadar
çevre keşfinin yapılması sistemi esas alınır. Keşif
sonucunda herhangi bir tehlike veya iletilmesi gereken
bir durum farkedilirse, bu, vakit geçirilmeden el telsizi
veya kurye aracılığıyla birliğe haber verilir (sabah
devriyeleri aynı zamanda keşifçi rolünü oynar). 

30- Keşif grubu en az 3 kişiden meydana gelir. Her
keşif grubunda bir dürbün ve (eğer imkanlar el
veriyorsa) bir el telsizi bulundurulur. 

31- Gerekli hallerde birden fazla keşif grubu çıkarılır. 
32- Ordu saflarında, kendi başına hareket eden en

küçük bir birliğin veya birimin bile nöbetçi çıkarmadan
ve diğer gerekli emniyet tedbirlerini (tepeci, devriye,
keşif vb.) almadan istirahata geçmesi ya da günlük
yaşamın bir kesitini idame ettirmesi yasaktır. 

3- Kurye ve randevu sistemi
1- Her birliğin en az bir kurye grubunun olması esas

alınır; eğer ihitiyaç duyulursa grup sayısı artırılır. 
2- Kurye gruplarının, 3 ile 10 kişi arasında değişen

bir sayıdan meydana gelmesi esas alınır.
3- Kurye gruplarının, sorumluluk bilinci gelişkin,

pratik tecrübe  ve yeteneğe sahip olan elemanlardan
oluşturulması esas alınır. 

4- Kurye gruplarında, yeterli sayıda, araziye hakim
olan elemanların bulunması esastır. 

5- Her kurye grubunda bir kişi grup sorumlusu olarak
tespit ve tayin edilir. 

6- Göreve çıkan her kurye grubunda bir el telsizinin
bulundurulması esas alınır.

7- Kurye grupları, tamamen kendilerine verilen emir-
talimatlar doğrultusunda hareket etmekle
yükümlüdürler. Kendi görevlerini yerine getirirlerken,
onun dışında herhangi başka bir işle meşgul olmaları ve
başkalarının onları bu tür sorunlarla uğraştırmaları
yasaktır. 

8- Kurye grupları, kendi görevlerini yerine
getirirlerken, deşifre olmuş ve tehlikeli güzergahları
kullanmamayı ve güvenlikli yollardan girmeyi esas
alırlar. Göreve çıkılırken, öncelikle gidilecek güzergah
hakkında gerekli keşif ve istihbaratın toplanması ve
yolculuk sırasında etkin güvenlik tedbirlerinin
uygulanmasının hiçbir zaman aksatılmaması şarttır. 

9- Her kurye grubunun, götürdüğü yazılı belge,
malzeme veya grupları, muhatabından başkasına teslim

etmemesi esastır.
10- Grup getirip götürmelerde, kurye grup sorumlusu

ile aktarılan grubun sorumlusu arasında sürekli
diyaloğun olması ve ortak inisiyatif dahilinde hareket
etmeleri tarzı esastır. 

11- Kurye grupları, bir yerden başka bir yere
aktardıkları gruplara karşı, yolculuk esnasında her türlü
zorluğa rağmen yoldaşça ve onları aşırı derecede
zorlamayan bir yaklaşım tarzını hiçbir zaman elden
bırakmamakla sorumludurlar. 

12- Herkesin bilmediği sağlam ve güvenlikli yerlerin
randevu yeri olarak seçilmesi esastır. 

Eylem öncesi ve sonrası randevu yerlerinin, grupları
yersiz yere tehlikeye sokacak noktalardan
seçilmemesine aşırı dikkat göstermek şarttır.

13- Bir randevu yeri tespit edilirken, onun yanısıra
yedek randevu yerleri de tespit edilir. Eylem durumlarında
en az bir tanesi asıl, iki tanesi ise yedek olmak üzere
toplam üç randevu yerinin tespit edilmesi esastır. 

14- Her randevu için özel parola ve işaret tespiti
yapılır. 

15- Randevu yerine girişler, keşif sonucu ve gerekli
güvenlik tedbirleri alınarak yapılır. 

16- Taraflar, randevu yerinde buluştuktan sonra
(yerin durumuna göre) burası terk edilerek daha uygun
yerlere çekilinir. 

17- Karşı tarafın gelmemesi halinde (tehlike
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durumuna göre) randevu yeri hızla terk edilir.

4- Mu ha be re ve ir ti bat
1- Sa va şın gel di ği bu aşa ma da tel siz ci ha zı nı mu ha -

be re fa a li ye tin de, gi de rek ar tan bir et kin lik le kul lan mak
şart tır.

2- Ta kım dü ze yin de ki bir lik ler de 1 ile 3 ara sın da de -
ği şen sa yı dan mey da na ge len mu ha be re gö rev li le ri ni,
bö lük ve da ha üst dü zey de ki bir lik ler de ise, mu ha be re
bi rim le ri nin ör güt len me si sis te mi  esas alı nır.

3-  Eya let ve böl ge ler dü ze yin de, mer kez mu ha be re,
bü ro ve is tas yon la rı nın ko nuş tu rul ma sı şart tır. 

4- Tel siz ir ti ba tı, eh li ki şi ler ta ra fın dan ya pı lır.
5- Her bir lik ko mu ta nı, ay nı za man da ken di si ni bir

tel siz mu ha be re ci si gi bi ye tiş tir mek le so rum lu dur.
6- Tel siz mu ha be re si nin şif re li ya pıl ma sı şart tır.
7- Tel siz mu ha be re sin de giz li li ği sağ la mak  için ses,

kod, şif re vb. araç lar dan, so mut du ru ma uy gun ted bir le -
rin alın ma sı şart tır.

8- Tel siz le mu ha be re nin, düz gün bir ko nuş ma üs lu -
buy la ve çok  kısa-özlü ya pıl ma sı esas tır. Ge rek siz mu ha -
be re ve tel siz soh bet le ri ya sak tır.

9- Ge nel ola rak tel siz mu ha be re sin de giz li lik ku ral la -
rı na aşı rı bir ti tiz lik le ri a yet et me mek suç tur. Ey lem ari -
fe si, güç ak ta rım la rı ön ce si vb. hal ler de, tel siz den mev -
cut ha re ke tin sey ri, güç le rin du ru mu, yö ne li nen he def
vb. ko nu lar da mu ha be re yap mak ya sak tır.

10-  Her bir lik ve bi rim, im kan lar el ver di ğin ce düş -
ma nın tel siz mu ha be re si ni ta kip et mek ve so nuç la rı nı il -
gi li yer le re za ma nın da ak tar mak la so rum lu dur.

11- Bu gö rev  için tes pit edil miş ki şi ve ku rum lar ile
za ru ri hal ler ne de niy le eya let ya  da böl ge ka rar gah la rın -
dan  özel  izin alan lar dı şı nda hiç kim se nin pro pa gan da,
bil gi al ma ve han gi amaç la olur sa ol sun, düş man güç le -
riy le tel siz te ma sı na geç me si (ey lem ve ça tış ma anın da ki
zo run lu hal ler bu nun dı şın da dır) ya sak tır.

12- Halk için de tel siz mu ha be re si yap ma mak  esas alı -
nır. Önem li ve giz li ko nu la rın tel siz mu ha be re si ni, bir lik
için de rast ge le her or tam da yap mak ya sak tır.

13- Tel siz le oy na mak ya sak tır. Tel si zi boz mak suç
kap sa mı na gi rer.

14- Sa vaş ta, kur ye ve ya zı lı ir ti bat laş ma sis te mi ni,
tel siz ara cı nın ya nı sı ra, di ğer te mel mu ha be re ve ir ti bat
şek li ola rak kul lan mak esas tır.

15- Kur ye ve ya zı lı ir ti bat laş ma lar da, sağ lam ki şi ve
ka nal la rın kul la nıl ma sı esas tır.

16- Her han gi bir  grup ha re ke ti du ru mun da, bun dan
ya kın bir lik ve bi rim le rin müm kün ol du ğun ca ha ber dar
edil me si ve on lar la ir ti bat ha lin de olun ma sı  esas alı nır.

17- Her han gi bir düş man ha re ke ti du ru mun da çev re
bir lik ve bi rim le ri anın da bir bir le ri ni bil gi len dir mek ve
bir bir le riy le iliş ki ye geç mek le yü küm lü dür ler.

18- Bir lik ve bi rim ler, han gi araç la (tel siz, kur ye, not
vd.) olur sa ol sun, ken di ara la rın da ki mu ha be re ve ir ti ba tı

hiç bir za man ko par ma mak la yü küm lü dür ler. Her bir lik
ve bi rim, bir üs tü ile sü rek li iliş ki ha lin de ol ma yı  esas
alır.

5- Üs len me ve ko nak la ma
Üs len me ve ko num lan ma, sa vaş ta çok önem li bir ko -

nu ma sa hip ol ma sı na rağ men, yıl lar dır bu so ru na doğ ru
yak la şıl ma ma sı yü zün den, 10 yıl lık sa va şım da ver di ği -
miz ka yıp la rın üç te iki si ne mal ol muş tur. Par ti nin, tüm
doğ ru yak la şım la rı gös ter me si ne, ça ba sı na ve ıs ra rı na
rağ men, bu sa vaş güç le ri miz ce doğ ru ha ya ta ge çi ril me -
miş, bir çok ih mal kar lık ya şan mak la so run çö züm len me -
di ği gi bi, bu gün ka yıp la rı mı zın  esas ne de ni ni oluş tur -
mak ta dır. Ar tık par ti nin ta li mat la rı ge re ği, ku ral la rı bir
yö net me lik esas la rı na bağ la mak bir zo run lu luk ar zet -
mek te dir. Par ti ta li mat la rı na ve dö ne me uy gun doğ ru
yak la şı mı  esas al mak ve bu ko nu da ya şa nan ka yıp la rın
önü nü kes mek, an cak ön le yi ci ba zı ted bir le rin ge liş ti ril -
me siy le müm kün dür. Sa va şı mı zın gel di ği aşa ma da, üs -
len me so ru nu na ka lı cı bir çö zü mün ya ra tıl ma sı  için, geç -
miş te ya şa nan tüm ha ta ve yet mez lik ler den  ders al mak
sa va şı mı zın ve dö ne min, ta li mat la rın em re di ci li ği dir.
Bu nun  için:

1- Üs len mek  için se çi le cek  alan, coğ ra fik ola rak uy -
gun, düş man ve hal kın ko lay ula şa ma ya ca ğı yer ler de ol -
ma lı dır.

2- Üs len me ala nı, sa va şın gün lük ola rak  sevk ve ida -

re si ne uy gun, düş ma nı ve sa vaş güç le ri mi zi ta kip ede bi -
le cek alan lar da ol ma lı dır.

3- Üs le ni le cek yer ler müm kün ol du ğu ka dar, ön ce den
fi rar eden ler ta ra fın dan bi lin me me li dir.

4- Üs ala nı hiç bir şart la de şif re ol ma ma lı dır. De şif re
ol muş yer ler hiç bir su ret le kul la nıl ma ma lı dır. Çok zo -
run lu hal ler de kul la nıl sa da hi, bu  uzun sü re li ol ma ma lı -
dır. Kı sa sü re li ol du ğun da, ted bir ler alın ma lı dır.

5- Üs le rin ba sit ih ti yaç lar yü zün den de şif re ol ma ma sı
için, tüm ih ti yaç lar da ha ön ce den te min edil me li dir.
Cep ha ne, er zak ve di ğer ih ti yaç la rın üs len me ye uy gun
ola rak da ğı tı mı ya pıl ma lı dır. 

6- Üs len me alan la rı, düş ma nın her tür lü yö ne lim le ri
dik ka te alı na rak, sağ lam  tünel-sığınak ve ala na ha kim
yer ler de mev zi ka zı lır.

7- Üs len me ala nı bu ra ya ge len ve ya halk tan gö ren ol -
du  mu, ter k e dil me li dir.

8-  Her bir li ğin bir den faz la, ya ni ye dek alan la rı ol -
ma lı dır.

9- Eya le tleri miz de sa va şın gel di ği dü zey dik ka te alı -
na rak, ha re ket li ve ya rı ha re ket li üs ler se çil me li dir.

10- Üs len me alan la rı, ko or di ne ve ma nev ra ya uy gun
ol ma lı dır.

11- Üs len me ala nı nın de şif re ol ma ma sı  için, her tür lü
giz li lik ku ra lı na dik kat edil me li dir.

12- Üs len me ala nı  için se çi le cek  olan yer ler, güç le rin
bir bir le ri ni ko ru ya cak, ge re kir se des tek le ye cek özel lik le -
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re sa hip ol ma lı dır.
13- Üs len me alan la rı nın ko run ma sı  için şart la ra uy -

gun ola rak dev ri ye, göz cü çı kar mak, müm kün se mi lis -
ler den, halk tan ve ya ge ril la dan is tih ba rat bi rim le ri oluş -
tur mak ge re kir.

14- Üs len me alan la rı, do ğa ko şul la rı na (sel, çığ vb.)
kar şı uy gun ol ma lı dır.

15- Düş man yö ne lim le ri ne kar şı  uzak pu su grup la rı
çı ka rıl ma lı dır. Hat la ra  mayın-tuzaklı ma yın ya pıl ma lı dır.

6- Gün lük ko num lan ma da
dik kat edi le cek hu sus lar
1- Nok ta lar  uzun sü re kul la nıl ma ma lı, de şif re ol ma -

dan ter k e dil me li dir.
2- Nok ta lar giz li li ğe, ma nev ra ya, ça tış ma ya uy gun ol -

ma lı dır.
3- Nok ta lar da gü ven lik hu su su 24 sa at bo yun ca gev -

şe til me me li,  gece-gündüz te pe ler bı ra kıl ma ma lı, dev ri -
ye, ke şif, gö zet le yi ci sık sık çı ka rıl ma lı dır.  Odun, su vs.
ih ti yaç lar ön ce den te min edil me li dir.

4-  Gün düz ha re ket edil me me li dir.
5- Gün lük te pe yer le rin de mev zi ler ka zıl ma lı dır.
6- Gün lük ko num lan ma lar ko or di ne  için uy gun ol ma -

lı dır.
7- Gün lük nok ta la ra gel me den ev vel dev ri ye ve ke şif

bi rim le ri ta ra fın dan nok ta ve çev re si kont rol edil me li dir.
Pa ti ka, ko num lan ma ve  ateş yer le rin de ma yın la ra dik kat

edil me li dir.
8-  Nok ta lar da ge ce  ateş ya kıl ma ma lı dır.
9- Üs ve ko num lan ma yer le rin de her sa vaş çı man ga -

nın mev zi le ne ce ği yer ler, ilk pu su ye ri ön ce den be lir len -
me li dir. Her kes mev zi si nin sa ğın da ve so lun da kim le rin
kal dı ğı nı bil me li dir.

10- Düş ma nın muh te mel yö ne lim le ri ne kar şı ile ri pu -
su grup la rı çı ka rıl ma lı, düş man, ko num lan ma hat tı nın
uza ğın da kar şı lan ma lı dır.

4. BO LüM

SA vAŞ TAR ZI
Ge ril la sa va şı
1- Ge ril la sa va şı en te mel sa vaş bi çi mi dir.
2- Ge ril la sa va şı nın te mel il ke si düş ma nı im ha et -

mek tir, ken di ni ko ru mak tır.
3- Ge ril la sa va şı stra te jik sa vun ma için dey ken, tak tik

sal dı rı yı  esas  alır.
4- Ge ril la sa va şı her tür lü as ke ri tak tik le so nuç al ma -

yı  esas  alır.
5- Ge ril la sa va şı düş ma na ani ve bek len me dik sal dı rı -

lar dü zen ler, so nuç alı cı lı ğı hız la ger çek leş ti rir.
6- Ge ril la sa va şı mu ha re be yi ça buk so nuç lan dı rır.
7- Ge ril la sa va şı düş ma nı şa şırt ma yı  esas  alır.
8- Ge ril la sa va şı düş ma na yö ne lir ken, giz li ve hız lı

ha re ket  eder.
9- Ge ril la sa va şı nın te mel tak tik le rin den bi ri  olan

vur-kaç il ke si ni çok iyi ye ri ne ge ti rir.
10- Ge ril la sa va şı tak tik sa vun ma yı da içer di ğin den,

uy gun yer ve alan lar da (stra te jik nok ta lar da, dar ge çit ler -
de, bo ğaz lar da, ge çiş nok ta la rın da vb.) kuv vet le ri uy gun
tarz da mev zi len di rir.

11- Ge ril la sa va şı da ğı nık ve yay gın ha re ket li ol ma -
sın dan do la yı, her ta ra fa ya yı lır.

12- Ge ril la sa va şın da ge ril la bir lik le ri ini si ya ti fi her
za man el de bu lun du rur.

13- Ge ril la sa va şın da bir lik ler es nek li ği, yük le ni len
gö re ve, düş ma nın du ru mu na, ara zi ya pı sı na vb. ko şul la -
ra bağ lı ola rak doğ ru bi çim de kul la nır lar.

14- Es nek lik ge ril la sa va şın da da ğıl ma, top lan ma ve
mev zi de ğiş tir me de çok iyi uy gu la nır.

15- Ge ril la bir li ği ini si ya ti fi da hi lin de ça tış ma la ra gi -
rer, ini si ya ti fi ol ma yan hal ler de ça tış ma dan ka çı nır.

16- Düş ma nı ya nılt mak ve şa şırt mak  için bir lik ler
vur-kaç sal dı rı la rıy la her tür lü sa vaş kur naz lık la rı na baş -
vu rur lar.

17- Ge ril la sa va şın da ge ril la bir li ği nin ya da ge ril la
ko lu nun ha re ka tı bir bü tün ola rak ay rın tı lı bir plan la ma -
dan ge çi ri lir.

18- Ge ril la sa va şın da her sal dı rı zo run lu luk tan de ğil,
ken di ini si ya ti fin de plan lı dü zen le nir.

19- Ge ril la sa va şın da hız lı lık ve giz li lik te mel dir.
20- Ge ril la bir lik le ri her tür lü fa a li yet li li ği ni yer de -

ğiş tir me, üs len me si ni hız ve giz li lik ku ral la rı na bağ lı
tarz da ger çek leş ti rir ler.

21- Ge ril la sa va şın da ge ril la birlikleri, stra te jik gö -
rev le ri ni ye ri ne ge tir mek, ken di le ri ni ko ru mak, ge niş let -
mek ve düş ma nı im ha et mek amaç la rı na ulaş mak  için
da ya na cak la rı stra te jik üs ler ku rar lar.

22- Ge ril la sa va şın da ana üs böl ge le ri dağ lık alan lar
olur.
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23- Ge çi ci üs böl ge le ri olarak ova lık alan lar ile yer le -
şim yer le ri ne ya kın alan lar se çi lir.

24- Üs böl ge le rin de hal kın du ru mu, coğ ra fik ko şul lar
ve lo jis tik ka nal la rın  açık ol ma sı ile düş ma nın ko num -
lan ma sı dik ka te alı nır.

25- Ge ril la sa va şın da bir lik ler ana üs böl ge le ri ne da -
ya nır lar.

26- Ge ril la bir lik le ri ey lem ya da mu ha re be ler den
son ra hız lı, giz li ola rak ala nı ter k e de rek sağ lam bir üs
böl ge si ne ula şır lar.

27- Ge ril la sa va şın da bir lik ler ken di üs alan la rı na da -
ya lı, giz li ve sü rek li ha re ket ha lin de olur lar.

28- Ge ril la sa va şın da bir lik ler ge ril la nın yü rü yüş tar -
zı nı her ko şul al tın da ye ri ne ge ti rir ler.

29- Bir lik ler yü rü yüş he de fi ne ulaş ma yı, me sa fe si ni,
ses siz li ği, yü rü yüş tar zı nı za ma nın da plan la ma yı vb. ku -
ral la ra ke sin lik le uyar lar.

30- Ge ril la sa va şın da yü rü yüş, ge ri çe kil me vb. düş -
ma nın iz le ye me ye ce ği, bi le me ye ce ği yol ve yer le re ya -
pı lır.

31- Yü rü yüş ve ha re ket ha lin dey ken tüm gü ven lik
ted bir le ri (ön cü, art çı, ke şif çi vb.) alı nır.

32- Ge ril la bir lik le ri  dağılma-toplanma il ke si ni sık ça
ve uy gun tarz da ye ri ne ge ti rir ler. 

33- Ge ril la sa va şın da düş ma nın ya kın dan ta ki bi, is -
tih ba rat ve keş fi esas tır.

34- Düş ma na bil gi ve is tih ba rat sız ma ma sı sağ la nır.

35- Düş ma na bil gi ulaş ma sı du ru mun da hız la ge rek li
tüm ted bir ler alı nır.

36- Bir lik le rin lo jis tik ih ti yaç la rı (si lah, cep ha ne, er -
zak vb.) çok çe şit li ka nal lar la sağ la nır. 

37- Ge ril la nın ha re ket li li ği ve da ğı nık lı ğı göz önü ne
alı na rak lo jis tik ge niş alan la ra yay dı rı la rak de po la nır.

38- Bir lik ler ara sın da ir ti bat, iliş ki, ha ber leş me ve
mu ha be re ağı (tek nik de da hil) çok yön lü ve güç lü bir
bi çim de ör güt len di ri lir.

39- Tüm bir lik ler sü rek li iliş ki ha lin de olur lar.

2- Ko or di ne li sa vaş
1- Ko or di ne li sa vaş ta  amaç;
a) Ba zı güç le ri mi ze kar şı düş ma nın aşı rı güç yo ğun -

laş ma sı nı da ğıt mak.
b) Te mel he def doğ rul tu sun da güç le ri  or tak ha re ka ta

sev ket mek.
c) Gi ri şilecek stra te jik mu ha re be le ri ko lay laş tır mak.
d) Güç le ri n sa vun ma sı nı ko lay laş tır mak ve da ya nış -

ma yı sağ la mak.
2- Be lir le nen  amaç doğ rul tu sun da ko or di ne li sa va şı

plan la mak;
a) Plan la ma ül ke ge ne lin de eya let te, böl ge de, mın tı ka

ve bir lik ler ara sın da ha re ka tı ama ca gö re müm kün kıl -
ma lı dır.

b) Plan la ma da düş man dik ka te alı na rak, her gü ce ger -
çek çi rol ler at fe di lir.

c) Plan mer ke zi ha zır la nıp, giz li tu tu lur.
d) Plan la ma da za man la ma doğ ru tes pit edi lir, ön ce -

den açık lan maz.
e) Plan la ma da ik lim ko şul la rı dik ka te alı nır.
3- Ko or di ne li sa vaş ta ha zır lık ev re si;
a) Oluş tu ru lan pla na gö re den ge li ve doğ ru güç mev -

zi len di ril me si ne gi di lir.
b) Güç ler önü ne ko nu lan gö rev le ri ger çek leş ti re cek

dü zey de tek nik ve lo jis tik do na nı ma sa hip olur lar.
c) Ger çek leş ti rilecek gö rev ko nu sun da güç ler ay dın -

la tı cı bir eği tim le ha zır la nır lar.
d) Güç ler her an, her çe şit ha re ka ta ha zır olur lar.
e) Ger çek leş ti ri le cek  olan güç kay ma la rı tüm den giz li

olur.
f) Sü reç bo yun ca düş man sü rek li ta kip edi lir ve bil gi -

ler bir yer de mer ke zi leş ti ri lir.
g) Uzun ha zır lık ev re si ni kap sa ma yan sa vun ma ve

sal dı rı amaç lı ani or tak ha re kat la ra her za man ha zır olu -
nur.

h) Eya let ler ara sı, böl ge ler ara sı, bir lik ler ara sı yar -
dım laş ma her an müm kün   olur.

ı) Ani ge liş me ler kar şı sın da ini si ya tif li dav ra nı lır.
4- Ko or di ne li sa va şın yü rü tül me si;
a) Ko mu ta ve  emir, kes kin ve tek mer kez den  olur.
b) Plan lı ve ya ani ol sun ge li şe cek her ha re kat, giz li

ve ya nıl ma yı içe rir.
c) Or tak ha re ka tı müm kün kı la cak mu ha be re ve ir ti -

bat ağı mut la ka oluş tu ru lur.
d) Yü rü tü le cek her ha re kat ta gö rev er te len mez, key fi

hiç bir yak la şım ka bul edi lmez.
e) He def ve ama ca gö re ge ril la nın, ha re ket li sa va şın

ve mev zi sa va şı nın her tür lü tak ti ği uy gu la nır.

3- Ha re ket li sa vaş
A- Ha re ket li sa vaş  için ko şul la rın doğ ru tes pit edi lip,

de ğer len di ril me si;
1- Güç le ri miz düş ma na kar şı ken di si ni sa vu na bi le cek

ve kap sam lı sal dı rı lar ge liş ti re bi le cek bir yo ğun luk ta
olur lar.

2- Coğ raf ya ya pı sı az güç ler le bü yük güç le re kar şı sa -
va şı müm kün kı la cak bi çim de  olur.

3- Kır sal da düş man de ne ti mi nin za yıf lı ğı ve ula şım
im kan la rı nın ye ter siz li ği, de ne tim al tı na alı na bi le cek dü -
zey de  olur.

4- Coğ raf ya ya pı sı düş ma nın sa yı ve tek nik üs tün lü -
ğü nü as ga ri ye in di re bi le cek ko şul la ra sa hip  olur.

5- İk lim ko şul la rı, bü yük güç le rin ha re ke ti ne uy gun
kul la nı lır.

6-  Halk des te ği nin sağ la na bi le ce ği, hat ta hal kın ka tı -
la bi le ce ği sa ha lar ter cih edi lir.

7- Tüm bun la ra bağ lı ola rak ha re ket li sa va şa gir me -
nin za man la ma sı doğ ru ya pı lır.

B- Ha re ket li sa va şın altya pı sı nın oluş tu rul ma sı  için;
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1- Sa va şın yü rü tü le ce ği sa ha nın coğ ra fik, top lum sal,
ik lim, düş ma nın gü cü, ko num lan ma sı vb. ko nu lar da ye -
ter li bil gi ye sa hip ol ma nın ya nı sı ra ye ter li bir ke şif ve is -
tih ba rat fa a li ye ti nin ol ma sı şart tır.

2- Güç le rin  uzun ve kı sa va de li da ya na bi le ce ği üs sa -
ha la rı  olur.

3- Ha re ket li sa va şı müm kün kı la cak dü zey de cep ha -
ne, er zak, do na nım vb. lo jis tik ih ti yaç lar ha zır la nır.

4- Sa va şın  uzun ve sü rek li ol ma ka rak te ri ne bağ lı ola -
rak do ğa cak ih ti yaç la rın kar şı lan ma sı  için ih ti yat lo jis tik
ile ka nal lar oluş tu ru lur.

5- Sı ğı nak, de po, ka nal vb. ye ral tı sis tem le ri ge liş ti ri -
lir.

C-  Ha re ket li sa va şa ha zır lan mak;
1- Ha re ket li sa va şı müm kün kı la cak dü zey de güç yo -

ğun lu ğu sağ la nır.
2- Ha re ket li sa va şı yü rü te bi le cek dü zey de güç yo ğun -

lu ğu na ula şı lır.
3- Güç, ha re ket li sa va şı yü rü te bi le cek bi linç, mo ral,

tec rü be, fi zi ki sağ lam lık vb. ni te lik le re sa hip  olur.
4- Güç, ha re ket li sa va şa uy gun tarz da eği ti lir.
5- Sa va şı yü rü ten güç,  ağır, or ta oto ma tik ve ha fif si -

lah lar baş ta ol mak üze re ye ter li tek nik do na nı ma sa hip
olur.

6- Ara zi de güç ler ha re ket li sa va şa gö re uy gun bi çim -
de mev zi len di ri lir.

7- Güç ler ha re ket li sa va şa uy gun ola rak dü zen le nir.
8- Dü zen li ku ru lu şu ger çek leş ti re cek  olan or gan lar

sağ lık, eği tim, ba sın, dü zen li lo jis tik ik ma li vb. oluş tu ru -
lur.

9- Sa va şa ya nıt ola bi le cek mu ha be re ağı ör güt len di ri -
lir.

10- Ha re ket li sa va şı yad sı yan her tür ge ril la tu tu cu lu -
ğu red de di lir.

11- Or du laş ma ve ha re ket li sa vaş ger çe ği kar şı sın da,
di sip lin siz, gev şek, laç ka,  emir-komutaya gel me yen tu -
tum la rın atı la rak, ye ri ne di sip lin li, res mi,  emir-komuta
zin ci ri nin iş le di ği bir ya şam ege men kı lı nır.

D- Ha re ket li sa va şın yü rü tül me si:
1- Ha re ket li sa vaş ve ge ril la bir lik le ri nin ko or di ne li

sa va şı sağ la nı lır.
2- Ha re ket li sa vaş ta düş ma nın za yıf hal ka la rı nı ve

yıp ra tı lan güç le ri ni im ha et me gi bi he def le rin doğ ru be -
lir len me si şart tır.

3- Ha re ket li sa va şın te mel il ke si  olan ça buk so nuç lu
sal dı rı sa va şı esas tır.

4- Ha re ket li sa vaş ge niş bir ara zi par ça sı üze rin de yü -
rü tül me li dir.

5- Ha re ket li sa vaş ta ey lem tak tik le rin de yo ğun luk ve
çe şit li lik esas tır.

6- Ka tı ve es nek lik il ke si us ta ca uy gu la nır.
7- Ha re ket li sa vaş ta tak tik yön sa bit de ğil dir.

8-  Plan her an de ği şe bil me li dir.
9- Ha re ket li sa vaş ta ka zan mak esas tır. Ka zan ma nın

ol ma dı ğı yer de ge ri çe kil mek esas tır.
10- Düş ma nın mü da ha le si göz önü ne alı na rak, ih ti yat

güç bu lun du ru lur.
11- Düş ma nın bek le me di ği ani sal dı rı lar ve ya nılt ma

te mel dir.
12- Düş man sü rek li iz len me li dir.
13- Düş man tak vi ye le ri ni ön le mek  için ku şat ma tak ti -

ği esas tır.
14- Ha re ket li sa vaş ta sa vun ma ak tif  olur, düş ma nı

yıp rat mak  için sa va şı uzat mak esas tır.
15- Ha re ket li sa va şın mev zi sa va şı nı tüm den red det -

me yen ama oy nak ka rak te ri esas tır.
16- Ha va sal dı rı la rı na kar şı uy gun sa vun ma ted bir le ri

ge liş ti ri lir.
17- Her ha re kat son ra sı güç le rin de ğer len di ril me si,

ek sik lik le rin gi de ril me si, du rum de ğer len di ril me si nin
ya pıl ma sı, ye ni ha re kat plan la rı na gi dil me si şart tır.

E- Ha re ket li sa vaş ta  dağılma-toplanma il ke si:
1- İm ha amaç lı sal dı rı ha re kat la rı ol ma dık ça, çe kir -

dek kuv vet ler dı şın da di ğer güç ler top lan maz.
2- Kap sam lı sal dı rı ha re kat la rın da ko or di ne li top lan -

ma il ke si uy gu lan sa da, top lan ma sü re si ge rek ti ğin den
faz la uza tıl maz.

3- Ağır lık ve han tal lık ya ra tan her tür lü top lan ma bi -

çi min den ka çı nı lır.
4- Ge ril la güç le ri her an ha re ket li sa va şa ge çiş ya pa -

bi le cek es nek li ğe sa hip olur lar.
5- Düş ma nın gö ğüs le ye me ye ce ği miz dü zey de ki  ağır

ve yo ğun sal dı rı la rı kar şı sın da, güç le ri ez dir me mek il ke -
si ne bağ lı ola rak ge ril la ya ge çiş ya pıp ya yıl mak esas tır.

6- Ge rek ti ğin de güç le rin  atıl kal ma ma sı  için ge rek li
da ğıl ma lar ya pıl ma lı dır.

7- Gü cün se ri ve giz li ha re ket et ti ril me si  için ge çi ci
da ğıl ma lar ger çek leş ti ri lir.

F- Ha re ket li sa vaş ta ha re ket tar zı:
1- Bir lik le rin hız lı ha re ket ka bi li yet le ri ol ma lı dır.
2- Ha re ket te di sip lin ve dü zen esas tır.
3- Her tür lü  ağır ve han tal lık tan arı nıl mış olun ma lı dır.
4- Giz li lik esas tır.
5- Güç ler ara sı ko or di ne esas tır.
6- Hat la rın tes pi ti ve keş fi sağ la nı lır.
7- Düş ma nın ta ki bi ve keş fi sü rek li  olur.
8- Her ha re ket bir  amaç da hi lin de plan lı ge liş ti ri lir.
9- Düş ma nın ta ki bi ne gir me mek  için her tür lü ted bir

ge liş ti ri lir.
10- Gü ven lik ön lem le ri sü rek li ve zo run lu dur.

4-  Alan sa vun ma sı
A- Kur ta rıl mış böl ge ler de  alan sa vun ma sı:
1- Bü tün stra te jik nok ta lar de ne tim al tı na alı nır.
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2- Bu ra lar da yer al tı sis te mi ge liş ti ri lir.
3- Bu ra lar da ki mev zi len me sis te mi her tür lü sal dı rı ya

kar şı ko yu şu  uzun va de li müm kün kı lar.
4- Bu nok ta lar da  uzun va de li sa vun ma yı müm kün kı -

la cak dü zey de lo jis tik ha zır lık lar ya pı lır.
5- Bu ra lar da sa vun ma yı müm kün kı la cak tek nik do -

na nım sağ la nı lır.
6- Düş ma nın tüm ula şım hat la rı ya ke si lir ya da tam

de ne tim al tı na alı nır.
7- Bu ra lar da ki sa vun ma lar da ge rek li ih ti yat güç sü -

rek li bu lun du ru lur.
8- Kur ta rıl mış böl ge le rin et ra fın da ki sa rı böl ge ler ola -

rak ni te len dir di ği miz alan lar da yay gın ge ril la ey lem li li ği
ile ola sı düş man yö ne lim le ri dış hat lar da kar şı la nır.

9- Va r o lan kur ta rıl mış böl ge le ri sa vun mak  için da ha
faz la kur ta rıl mış böl ge ler  ya ra tı lır.

10- Kur ta rıl mış böl ge le rin sa vu nul ma sı  için sı nır la rı
sü rek li ge niş le ti lir.

11- Bu alan la rı sa vun ma da mev zi sa va şı, aşı rı ka yıp
ve ril me me te me lin de ger çek leş ti ri lir.

12- Çok zo run lu hal ler dı şın da  alan ter k e dil mez.
13- Sos yal hiz met ler (sağ lık, eği tim, ba sın vs.) ye ter li

dü zey de ör güt len di ri lir.
14- Bu alan lar da iyi ör güt len miş bir mu ha be re  olur.
15- Bu sa ha lar da  halk var ise mut la ka des te ği sağ la -

nır.
16- Bu alan la rın ik mal ka nal la rı  açık tu tu lur.

17- Düş ma nın bil gi ve is tih ba rat sız ma sı en ge lle nir.
18- Bu alan lar da üre ti me geç me nin ola nak la rı ya ra tı lır.

B- Kı zıl alan lar da  alan sa vun ma sı:
1- Ala na yo ğun ge ril la bir lik le ri ni ma yın la ma tar zıy la

ser piş tir mek şart tır.
2- Ge ril la ha re ket tar zı düş ma nı ya nılt ma yı  esas  alıp,

giz li dir.
3- Düş man ala nın de rin lik le rin de de ğil, dış hat lar da

ile ri de kar şı la nır.
4- Zo run lu hal ler dı şın da sa vaş tar zı oy nak tır.
5- Düş ma nı içe çek mek,  adım  adım yıp rat mak ve ba -

zı kol la rı nı im ha et mek esas tır.
6- Ge ril la bir lik le ri nin ko or di ne li sa va şı şart tır.
7- Bu sa vaş tar zı na uy gun ha re ket li ve yay gın üs le ni -

lir.
8- Ula şım hat la rı müm kün se tüm den ke si lir, yok sa

pu su, ma yın vb. tak tik ler le iş le mez ha le ge ti ri lir.
9- Lo jis tik ara zi nin muh te lif yer le ri ne yay gın bir bi -

çim de de po la nır.
10- Düş ma nın ez me tak ti ği ni bo şa çı kar mak  için bir -

lik ler her an düş ma nın ge ri hat la rı na ka ya bil me li dir.
11- Sı ğı nak, de po, ka nal vb. ye ral tı sis tem le ri ne gi dil -

me li dir.
12- Düş ma nın ta ki bi sü rek li olur ken, güç le ri miz düş -

man kont ro lü nün dı şın da ol ma lı dır.
13- Bir lik ler her an  dağılıp-toplanma es nek li ği ni gös -

ter me li dir.
14- Esas il ke düş ma na ala nı bı rak ma ma de ğil, ona

her gi ri şi pa ha lı ya ödet me ol ma lı dır.
15- Ge ril la ik mal hat la rı nın sü rek li  açık tu tul ma sı

esas tır.

5- Mev zi sa va şı
1- Mev zi sa va şı, bel li bir ala nı sa vun mak, düş ma na

dar be vur mak, düş ma nın bel li bir alan dan iler le me si ni
dur dur mak ama cıy la ve ri lir.

2- Mev zi sa va şı sa de ce sa bit de ğil, oy nak tır.
3- Mev zi sa va şı her za man, her ko şul al tın da ve ril mez.
4- Mev zi sa va şın da mev zi ler ara zi nin en uy gun stra -

te jik alan la rın da ya pı lır.
5- Düş ma nın sal dı rı kol la rı nı kar şı la mak  için ile ri

hat lar da oy nak mev zi ler oluş tu ru lur.
6- Mev zi sa va şın da mev zi ler bir bi ri ni sa vu na cak tarz -

da  olur.
7- Ye dek mev zi ler oluş tu ru la rak bir mev zi den di ğe ri -

ne ge çe cek ka nal, ye ral tı sis tem le ri vb. ol ma lı dır.
8- Uy gun ara zi ler de  esas ve ta li giz li mev zi ler ya pı lır.
9- Düş ma nı şa şırt ma, ya nılt ma mev zi le ri oluş tu ru lur.
10- Güç ler bir bi ri ni sa vu na cak, gö re bi le cek, ko ru ya -

cak ve des tek ola cak tarz da mev zi len di ri lir.
11- Düş ma nın top, ha van vb. des tek si lah la rı na kar şı

giz li ye ral tı mev zi le ri oluş tu ru lur.
12- Ha va sal dı rı la rı na kar şı ge rek li ted bir ler alı nır. 

13- Güç, mev zi sa va şı na doğ ru bi çim de ha zır lan ma lı dır.
14- Mev zi sa va şı nın yer ve ni te li ği ne uy gun si lah lar

yer leş ti ri lir.
15- Mev zi sa va şı nın  uzun ol ma sı göz önü ne alı na rak

ye ter li oran da lo jis tik ih ti yaç la rı ön ce den de po la nır.
16- Mev zi ler ara sı ir ti bat, ha ber leş me ve mu ha be re

çok iyi ör güt len di ri lir.
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5. BÖ LÜM

EY LEM TAR ZI
1- Bas kın
1- Bas kın, bir şok ya rat ma tar zı dır.
2- He def se çi mi doğ ru ve  gece-gündüz ke şif le ri ke sin

ya pı lır.
3- Bas kı nın te mel ba şa rı sı doğ ru bir plan la ma ve dü -

zen le me ye bağ lı dır.
4- He de fin sa vun ma sı ve ya kın çev re sin de ma yın

kont ro lü ön ce den ya pı lır.
5- Ey lem ön ce si cep ha ne ve lo jis tik ha zır lı ğı, ya pıl ma

sü re si nin en az iki ka tı na ye te cek ka dar ye ter li du ru ma
ge ti ri lir.

6-  Esir alma plan lan mışsa, güç sa yı sı düş ma nın güç
sa yı sı nın iki ka tı  olur.

7- Düş ma nın bir nok ta sı na ya pı lan bas kın, ikin ci de fa
ya pıl mak is te ni yor sa ke sin lik le  tarz de ğiş ti ri lir.

8- Bas kın da ey le me gi re cek tüm grup la rın du rum la rı
ki şi le re ka dar ay rın tı la rıy la de ğer len di ri lir (sal dı rı,
saldırı-savunma, tak vi ye, sa vun ma vd.)

9- Ey lem ön ce si tüm si lah ve cep ha ne nin te miz lik ve
kont ro lü mut la ka ya pı lır.

10- Bas kın da hız lı ve se ri ha re ket et me ka bi li ye tin de

olu nur.
11- Grup lar he de fe yak laş ma da son de re ce giz li ha re -

ket  ederler.
12- Ey le min ha zır lık dö ne min den iti ba ren ci haz la rın

kul la nı mı na dik kat edil me li, ey le me ha re ket et me anın -
dan iti ba ren tüm ci haz lar  açık tu tul ma lı, yal nız ey le me
baş la ma dan ön ce ke sin ko nuş ma ya pıl ma lıdır.

13- Her ey lem de ci haz ka nal la rı ye ni len me li dir. Ey -
lem ko or di ne sin de en az üç ay rı ka nal oluş tu ru lur.

14- Ey lem de şe hit ve ya ra lı la rın sağ la ma alın ma sı
için, ön ce den tüm tek nik ha zır lık lar ya pıl ma lı, bu nun
için ye dek güç ay rıl ma lı dır.

15- Şe hit le rin kal dı rıl ma sı  için, im kan ve ko şul lar so -
nu na ka dar zor lan ma lı, ya ra lı lar her ko şul al tın da sağ la -
ma alın ma lı dır.

16 - Ağır ya ra lı lar ge ri çe kil me yi zor la ya cak la rın dan
ey lem sa ha sın dan çı ka rı lıp uy gun bir grup la ara zi de giz -
le ne cek tarz da sak la nır.

17- Ey lem son ra sı top lan ma nok ta la rı, en az iki yer
be lir le ne cek tarz da  olur.

18- Sa yı sal an lam da faz la gü cün gir di ği bas kın lar da
güç ler bir nok ta da de ğil, bir çok nok ta da top lan ma ve da -
ğıl ma yı  esas  alır.

19- Ey le min ha zır lı ğın dan so nuç lan ma sı na ka dar bi -
rin ci de re ce de  esas alın ma sı ge re ken gü ven lik ve em ni -
yet ted bir le ri dir.

20- Ey lem sü re ci ve son ra sı re ha ve te ve ba şa rı sar -

hoş lu ğu na ke sin  izin ve ril me me li dir.
21- Plan la ma sü re ci ne ka dar he de fin du ru mu ko nu -

sun da ke şif gru bu ve üst ko mu ta ka de me si dı şın da ya pı -
ya bil gi ve ril mez. Bu ko nu da ol duk ça du yar lı olun ma lı -
dır.

22- Plan la ma saf ha sın da ey le me gi re cek gü ce he de fin
du ru mu, yö ne lim du ru mu muz vb. her açı dan bü tün ay -
rın tı la rıy la ve en in ce nok ta sı na ka dar kav ra tıl ma lı, muh -
te mel ya pı la bi le cek son de ği şik lik ler den son ra ha re ke te
ge çil me li dir.

23- Ey le min dü zen len me sin de ey lem de  esas rol oy na -
ya bi le cek tüm ko mu tan la rın ira de yak la şım la rı alı nır.

24- Düş ma nın ha va ve ka ra mü da ha le le ri ne kar şı ön -
ce den ted bir ler he sap la nıp ge liş ti ri lir ( tank, pan zer vb.). 

25- Ey lem sü re sin ce düş ma nın tüm tak vi ye hat la rı
kont rol al tı na alı nır.

26- Ey lem son ra sı çe ki li ne cek nok ta la ra be lir le nen
za man lar da gel mek zo run lu dur, ola sı du rum lar dı şın da ki
ge cik me ler suç tur.

2- Pu su
Pu su, sa va şı mı zın en önem li ve so nuç alı cı tak tik le -

rin den dir. Sa va şın ulaş tı ğı dü zey de bir çok yö nüy le uy -
gu la ma ya ko nu lur. Te mel an lam da;

1- Ani pu su lar.
2- Plan lı pu su lar:
a) Oy nak

b) İm ha amaç lı, ka de me li
c) Dar be le me amaç lı ara zi pu su la rı ola rak ayır de di le -

bi lir.
Pu su lar mev zi len me bi çim le ri açı sın dan; U, V, L, C

şek lin de atı lır.
Pu su da dik kat edil me si ge re ken te mel hu sus lar:
1- Uzun, sa bır lı ve azim li olun ma lı dır.
2- Giz li lik ve ka muf laj il ke le ri ne mut lak su ret le uyu -

lur (ses,  ışık, pa rıl tı vb.) 
3- Pu su da ta ciz den ka çı nıl ma lı, ke sin so nuç alı cı

olun ma lı dır.
4- Ko pa rı cı ve im ha cı olu nmalıdır.
5- Sü rat li olun ma lı, ani vu rup ani ge ri çe kil me ye

mut la ka dik kat edil me li dir.
6- Pu su da her za man sal dı rı ko nu mu  esas alı nır.
7- Pu su da kıv rak lı ğa ve atik li ğe  önem ve ri lir.
8- Pu su da ça tış ma la ra ke sin yer ve ril me ye cek tarz da

her açı dan ted bir ge liş ti ri lir.
9- Pu su sü re si doğ ru ayar lan ma lı, plan la nan sü re nin

dı şı na çı kıl ma ma lı dır.
10- Key fi li ğe ve han tal lı ğa yer ve ril me me li dir.
11-  Emir ol ma dan hiç bir bir lik ve sa vaş çı ye ri ni,

mev zi si ni bı rak ma ma lı dır.
12- Pu su güç le ri ara sın da bağ lan tı la ra dik kat edil me -

li, bu yön lü tek nik vb. ha zır lık lar ön ce den ye ri ne ge ti ril -
me li dir.

13- Pu su es na sın da plan la ma dı şı çı ka bi le cek ola sı
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du rum lar kar şı sın da ini si ya tif li olu nur.
14- Pu su me sa fe si ( atış me sa fe si) en faz la bom ba me -

sa fe sin de ol ma lı dır. 
Pu sunun so nuç alı cı lı ğı, pu su sa vun ma sı nın sağ lam lı -

ğı na bağ lı dır. Bu nun  için:
a) Pu su dış sa vun ma la rı, ara zi le rin en uy gun srta te jik

nok ta la rın da mev zi len di ri lir.
b) Ya kın sa vun ma lar her an sal dı rı po zis yo nu na ha zır

olur.

3- Su i kast
1- He def se çi mi doğ ru ya pı lır.
2- He de fin her tür lü yö nü araş tı rı lıp (yer le şim alan la -

rı na, ya şam alış kan lık la rı, gö re vi, gün lük ya şam ve iş
ha ya tı,  yol-gidiş, ge liş gü zer ga hı ve sa at le ri vb.) so mut
bil gi ler top la nır.

3- Ey le min ya pı la ca ğı yer ke sin iyi bi li nir (so kak lar,
düş man mü da ha le si vb. açı lar dan).

4- Ey lem faz la cep ha ne kul la nıl ma dan he de fin en öl -
dü rü cü nok ta sı ndan vu ru la rak ger çek leş ti ri lir.

5- Çok giz li bir şe kil de he de fe yak la şıl ma lı dır. Bu
ko nu da kır sal ve şe hir du rum la rı göz önün de bu lun du ru -
lur.

6- Su i kast si la hı ey lem den ön ce her açı dan kont rol
edi lir.

7- Şe hir su i kast le rin de ol duk ça so ğuk kan lı olu nur.
8- Şe hir su i kast le rin de mü da ha le ol du ğun da ilk ola -

rak ha va ya kur şun sı kıl ma lı, mü da ha le nin ıs ra rın da en
ya kın da ki bi ri nin  ayak ke sim le ri ne kur şun sı kıl ma lı dır.

9- Şe hir su i kas tin de ey lem de kul la nı lan si lah da ha ön -
ce tes pit edi len yer ve ya ki şi ye çok kı sa sü re de bı ra kı lır.

10- Su i kast çi de ey lem anı dı şın da si lah bu lun du rul -
ma ma lı dır.

11- Şe hir su i kas tin de, ey le me ka rar ve ril di ğin den iti -
ba ren en  ufak bir ikir cik li tu tum ey le min sa bo te ol ma sı -
na yol aça bi le ce ği gi bi, ey lem ci nin ya ka lan ma sı na da
yol aça bi lir.

12- Ge rek li  olan dı şın da; ey lem ön ce si ve son ra sı ey -
lem hak kın da bil gi ve ril me me li dir.

13- As ke ri he def ler üze rin de su i kast ya pı lır ken za -
man la ma yı iyi be lir le ye rek so nuç al ma esas alı nır (iç ti -
ma,  spor, ye mek anı vb. top lu hal ler).

14- As ke ri he de fe yö ne lik su i kast te so nuç ala cak et -
ki li si lah lar (kar nas, BKC vb.)  esas alı nır.

15- Su i kast gru bu ge rek li em ni yet ve gü ven lik ted bir -
le ri ni ön ce den  alır.

4- Ya nılt ma
Düş ma nın ge liş tir di ği ope ras yon ha re ket le ri kar şı sın -

da ve ba zı plan lı ey lem ler de kul la nı lan bir tak tik tarz dır.
Düş man gü cü nü dar be le me kten zi ya de düş ma nın dik ka -
ti ni da ğı tan, bo şa çı ka ran, düş man yö ne li mi ni  alt-üst
eden ve  düşmanın esas he def le di ği amaç tan sap tı ran bir
tak tik tir. Ya nılt ma da uyul ma sı ge re ken te mel hu sus lar;

1- Giz li li ğe ol duk ça dik kat edi lir.
2- Düş ma nı şa şırt mak ama cıy la sağ gös te rip sol vu ru lur.

5- Ara zi ye çek me
Özel lik le düş ma n sa bit güç le ri ni ko ru mak  için yo ğun

ola rak sa vun ma sis tem le rini ge liş ti rir. Ka ra kol, ta bur vb.
dü zey de ki güç le ri ni ha re ke te ge çir mek, güç yo ğun lu ğu -
nu da ğı ta rak, düş ma nı  esas an lam da par ça la ra bö lüp sa -
vun ma sı nı za yıf latmak ve za yıf hal ka la rın dan ya ka la yıp
dar be le mek ama cıy la uy gu la nan bir tak tik tarzdır.

Düş ma nın sa bit güç le ri ne ha van, doç ka vb. si lah lar la
yo ğun ta ciz atı şı ya pı la rak düş ma nın ara zi ye çık ma sı
plan la nır. Bu nun ya nın da plan la nan kap sam lı ( küçük-
büyük) sal dı rı lar da ya pı la rak he def çev re sin de ge niş
ara zi tut ma ted bir le riy le de düş ma nın ara zi ye çık ma sı
sağ la nır. Ara zi nin stra te jik hat la rı uy gun bir lik ler le tu tu -
lur. Düş ma nın muh te mel çı kış hat la rı kont ro le alı na cak
tarz da ara zi ko şul la rı na gö re sa bit ve ha re ket li pu su lar la
tu tu lur.  Uzun sü re li ara zi ler üze rin de ki plan lı ça tış ma lar -
da ise, ha va sal dı rı la rı na kar şı ted bir ge liş ti ril mek zo run -
da dır. Bu  tarz ile düş man güç le ri ara zi ye çe ki le rek so nuç
al ma ya ça lı şı lır. Vu ruş açı sın dan;

a) Dar be le mek.
b) İm ha ya çek mek ola rak ayır de di le bi lir.
Bu tak tik tarz da uyul ma sı ge re ken te mel hu sus lar

şun lar dır:
1- Ara zi de ki bir lik ler pu su la ma da ol duk ça giz li ve

ka muf laj lı mev zi len di ri lir.
2- Ça tış ma tar zı na  izin ve ril me me li, ya ha re ket li dar -

be ler le, ya da ku şa tıp im ha sal dı rı la rıy la so nuç alın ma lı -
dır.

3- Düş man gü cü 100 met re me sa fe ye gir me den vu ruş
ya pıl ma ma lı dır. 

4- Pu su  için uyul ma sı ge re ken te mel il ke ler bu  tarz
için de ge çer li dir.

6- Top lan ma, da ğıl ma, sız ma ve ta ciz
Par ti miz PKK ön cü lü ğün de ge li şen sa va şı mı zın ulaş -

tı ğı aşa ma da sa va şı ge liş tir me, za fe ri ke sin leş ti ren adım -
la rın atıl ma sı açı sın dan tak tik le r ko nu sun da çe şit li yön -
le riy le bir üst aşa ma ya ulaş tır ma ge rek li li ği or ta ya çık -
mış tır. Bu nun  için ül ke miz de yü rü tül mek te  olan sa va şın
gel di ği dü zey de, ge ril la sa va şı nın bir üst aşa ma yı, top -
lan ma, da ğıl ma il ke si ni  esas ala rak ha re ket li sa vaşı ge -
liş tir me zo run lu lu ğu or ta ya çık mış tır. Ge ril la sa va şı stra -
te jik den ge ko nu mun da yo ğun la şa rak ve sa va şın uzat ma -
lı ( uzun sü re li) ol ma sı göz önün de bu lun du ru la rak, yo -
ğun tak tik le rin iş le til me si, do la yı sıy la ge rek li ve ola nak lı
bir ge liş me  olan  toplanma-dağılma il ke si ni ge liş tir me
zo run lu lu ğu söz ko nu su ol mak ta dır. Ül ke miz ko şul la rı
göz önün de bu lun du rul du ğun da  toplanma-dağılma ile
yay gın ge ril la tak ti ği nin iç içe ol ma sı, sa va şı ge liş tir mek
ve yay gın laş tır mak ola na ğı nın ar tı şı ol mak ta dır. Yay gın
ge ril la da (sız ma, pu su, su i kast, sa bo taj, ta ciz vb.) çok
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yön lü tak tik le ri ge liş ti re rek ha re ket li sa va şı ge liş tir me ye
ola nak sun mak, bu na ze min ha zır la mak, di ğer ta raf tan
düş ma nı yıp ra ta rak böl ge le ri ge niş let mek, sa vun ma ko -
nu mun da  olup bir bü tün ola rak yen me miz ih ti ma li az
olan düş man he def le ri ne kar şı lık, ge ril la bir lik le ri mi zin
bu lun duk la rı stra te jik, kı zıl alan lar da ki düş man odak la rı -
nı sö küp at mak, do la yı sıy la ge niş böl ge le re açı la rak sa -
va şı yo ğun laş tır mak, tak tik ko nu sun da geç miş sa vaş pra -
ti ğin de ya şa nan yan lış ve ya nıl gı lı yön le ri göz önün de
bu lun du ra rak ve Par ti  Önderliği'nin çe şit li alan la ra yö ne -
lik yap tı ğı çö züm le me le rin de ha re ket li sa va şın ge liş ti ril -
me sin de çok yön lü tak tik le re baş vu rmak (ye ral tı sis te mi -
ni oluş tur mak, sız ma ya pa rak düş man plan la rı nı da ğıt -
mak, düş ma nı içe çe ke rek dar be le yip yok et mek vb.), di -
ğer ta raf tan bu na ola nak su na cak di ğer tak tik le ri de uy -
gu la yıp düş ma nın şaş kı na uğ ra tıl ma sı nı sağ la mak, bu nu
kü çük ge ril la bi rim le riy le ger çek leş tir mek bir zo run lu luk
ar zet mek te dir. Bun dan ha re ket le top lan ma, da ğıl ma, sız -
ma, ta ciz ko nu la rın da şu hu sus lar ge rek li lik ar zet mek te -
dir:

Top lan ma, da ğıl ma ya iliş kin
1- Ha re ket ko mu tan lı ğı bir lik le ri de ne ti min de ör güt -

ler ve bir lik le ri ini si ya tif li kı lar.
2- Top lan ma ve da ğıl ma nın mut lak an lam da ama cı -

nın ol ma sı ge re kir.
3- Top lan ma ve da ğıl ma da düş man ile ara mız da ki

du ru mun ter si ne çev ril me si ni sağ lar.
4- Top lan ma ve da ğıl ma da düş ma nın ge ril la yı ku şa tıp

ez me si ni ter si ne çe vir mek.
5- Her top lan ma ve da ğıl ma mut la ka ama cı na uy gun

ya pı lır.
6- Ya pı la cak  olan top lan ma, da ğıl ma lar da za man,

me kan ve düş man yö ne lim le ri göz önün de bu lun du ru la -
rak ya pı lır.

7- Top lan ma ve da ğıl ma lar da gü cün yıp ra tılma ma sı -
na dik kat edi lir.

8- Top lan ma dan son ra ya pı la cak da ğıl ma ak tif sa vun -
ma ko nu mun da  olur.

9- Gü cün top lan ma sı ve da ğıl ma sı du ru mun da mut lak
an lam da giz li li ğe ri a yet edi lir (top la nan ve da ğı lan gü -
cün mu ha be re yap ma ma sı, düş ma na bil gi sız dı rıl ma ma -
sı na dik kat edil me si vb.).

10- Top lan ma ve dağıl ma lar da sı kı gü ven lik ön lem le -
ri alı nır.

11- Ya pı la cak top lan ma ve da ğıl ma la rın ön ce sin de
ha zır lık la rı ya pı lır.

Sız ma ya iliş kin
12- Her bir lik te sız ma bi rim le ri oluş tu ru lup, bun lar

eği ti lip uz man laş tı rı lır.
13- Her dö nem de sız ma tak tik le ri ge liş ti ri lir.
14- Her sız ma pla nı nın ko şul la rı göz önün de bu lun -

du ru la rak ger çek çi de ğer len di ri lir.
15- Sız ma ya pı la cak ye rin ke şif ve pla nı sağ lık lı ya pı -

lır.
16- Sız ma da düş ma nın en has sas ve dar be le yi ci nok -

ta sı na ulaş mak  esas alı nır.
17- Kap sam lı ey lem ler de sız ma nın uy gun bir bi çi -

min de ge liş ti ril me si esas tır.
18- Sız ma da yer, za man ve ko şul lar doğ ru de ğer len -

di ri lir.
19- Ya pı la cak sız ma da tüm ko şul lar göz önün de bu -

lun du ru la rak ini si ya tif li olu nur (sal dı rı ya da ha zır lık).
20- Her ko şul al tın da mut lak giz li li ğe ri a yet edi lir.
21- Sız ma ör güt len di ri lir. Ele man la rı seç me de ce sur,

so ğuk kan lı, fi zi ki ku su ru ol ma yan, si la ha ege men ve  atik
ol ma lı dır.

22- He de fe gö re bi le şim ni ce lik ve ni te lik ola rak ke -
sin be lir le nir. Sız ma bi rim le ri şiş kin tu tul maz.

23- Sız ma bi rim le ri nin do na nım la rı na  özen gös te ri lir.
Si lah la rı de nen me li dir.

24- Sız ma ya pı lır ken ge ri çe kil me  de sağ lık lı ve plan -
lı ya pı lır.

25- Sız ma ku ra lı nın ye ri ne ge ti ril me me si du ru mun da
ce zai uy gu la ma la ra ta bi tu tu lur.

Ta ci ze iliş kin
26- Ya pı la cak ta ciz ler  salt ken di ba şı na bir ey lem de -

ğil, çe şit li tak tik le re hiz met ama cıy la ya pı lır.
27- Her dö nem de ta ciz doğ ru de ğer len di ri lip uy gu la -

na bi lir.
28- Ta ciz te mel ey lem tar zı mız ol ma yıp, ta li plan da

düş ma nın dik ka ti ni da ğıt ma ol ma lı dır.
29- Ta ciz sı nır la rı da ol sa düş ma nı dar be le yi ci  olur.
30- So nuç alı cı ey lem le re hiz met et me yen ta ciz ey le -

mi mah kum edi lir.
31- Ya pı la cak ta ciz ey lem le ri nin keş fi ya pıl ma lı dır.
32- Ta ciz ey lem le rin de te mel pren sip ola rak sı nır lı

cep ha ne lik kul la nıl ma lı dır.

7- Ope ras yon la ra kar şı tak tik tu tum
Uyul ma sı ge re ken te mel hu sus lar:
1- En önem li hu sus, güç le rin üs len me ve ko num lan -

ma tar zı dır. Bu ra da dik kat edil me si ge re ken hu sus lar:
a) Ara zi nin du ru mu na gö re, tek nok ta da de ğil, bir bi -

ri ni sa vu na cak tarz da bir çok nok ta ya güç da ğı tı la rak ko -
num lan ma lı dır.

b) Tek bir bir li ğin ol du ğu yer de (en az bö lük) te pe ci
sa yı sı en az 12 ol ma lı dır.

c) Te pe ci ler de mut la ka ge ce ke şif ve dev ri ye le ri ol -
ma lı dır.

d) Ara zi nin du ru mu na ve güç sa yı sı na gö re ko num la -
nı la cak ara zi nin en stra te jik yer le rin de güç ler par ça lı
yer leş ti ril me li dir.

e) Te pe ci ko nu mun da ki güç mut la ka mev zi yap ma lı -
dır.

2- Kap sam lı ope ras yon lar ya  hareketli-kademeli pu -
su lar la ya da ge ril la giz li li ği ile ara zi ler de ka muf laj lı ha -
re ket  esas alın ma lı dır.
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3- Kap sam lı ope ras yon la ra kar şı güç par ça la ra bö lün -
me li, düş ma nın ge ri hat la rı na grup lar sız dı rıl ma lı dır.

4- Ge ri hat 'ta sız dı rı lan güç ler mut la ka düş man güç le -
ri ni vur ma lı dır lar.

5- Tüm sa vaş bir lik le ri ara sın da mut la ka gün lük ko -
or di ne ol ma lı dır (ope ras yon kap sa mın da).

6- Ta ciz ve oya la ma amaç lı ope ras yon lar ko or di ne li
güç ler le kar şı lan ma lı dır.

7- Oya la ma amaç lı ope ras yon lar çap la rı na gö re ku -
şat ma ya alı nıp, im ha edil me si  esas alın ma lı dır.

8- Ge niş kap sam lı ope ras yon lar da ara zi nin du ru mu na
gö re yar ma yön te mi ile de bo şa çı ka rıl ma lı dır.

9- Tüm ope ras yon lar da  uçak, kob ra, ha van,  tank vb.
atış la rın dan dar be ye me mek  için mev zi al ma da sa bit de -
ğil, ha re ket li olun ma lı, mev zi al ma lar ara lık lı de ğiş ti ril -
me li dir.

10- Ope ras yon lar da düş ma nın in dir me güç le ri ni iş -
lev siz kıl mak  için bel li bir ara zi par ça sı de ne ti me alın -
ma lı dır.

11- Ge ri çe kil me hat la rı nın ön ce den ted bi ri alın ma lı -
dır.

12- İn dir me ler kar şı sın da sa vaş ta en stra te jik ara zi
nok ta la rı ön ce den tu tul ma lı dır.

13- İn dir me le ri ön le ye bi le cek ka dar sık mev zi le nil -
me li dir.

14- Kı zıl üs ler de düş ma nın ha va sal dı rı la rı na kar şı
uçak sa var, doç ka, sam vb. si lah lar ko num lan dı rı lır.

15- İn dir me le rin sık ya pıl dı ğı yer ler de ön ce den ba zı
giz li bir lik ler  mev zi len di ril me li, sürp riz sal dı rı lar la düş -
man bir lik le ri im ha edil me li dir.

Ope ras yon lar da düş man güç le ri nin ku şat ma sı na gi ren
bir bir lik, ara zi nin du ru mu nu dik ka te ala rak;

1- Bir lik gü cü nü  ufak par ça la ra böl me li dir. 
2- Ara zi çıp lak ise, par ça la ra bö lü nen bi rim ler ha re -

ket li hız lı ol ma lı, mev zi le ri al ma da sa bit de ğil, de ğiş ken
ol ma lı dır.

3- Ol duk ça ini si ya tif li olun ma lı dır.
4- Ope ras yon kol la rı na yar ma yön te miy le sal dı rı lar

ya pıl ma lı dır.
5- Çev re bir lik ler var sa ka yıt sız ani plan la ma lar la

düş ma nın sa bit ve ha re ket li güç le ri ne des tek amaç lı yö -
ne lim ler ge liş ti rile rek, düş ma nın bir alan da ki yo ğun lu ğu
ve dik ka ti da ğı tıl ma lı dır.

6- Muh te mel ya yıl ma ve ma nev ra alan la rın da düş ma -
nın giz li pu su la rı na düş me mek  için, ope ras yo nu yar ma
ile bir lik te ge ril la esas la rı na ge çil me li dir (giz li lik, ka -
muf laj vb.).

7- Uy gun ol ma yan ara zi ler de ve dar ku şat ma lar da
güç ler sa bit leş ti ri le rek mev zi len di ril me li dir.

8- Düş ma nın sal dı rı po zis yo nu nu kır mak  için düş ma -
nı ya kın laş tır ma mak  esas alı nır.

9- Düş ma nın su i kast ve yay lım atış la rın dan ko run -
mak  için mev zi ler de sa bit olun ma lı, mev zi  yok sa ye re
ça kıl ma bi çi min de olun ma lı dır.

10- Oluş tu ru lan sa vun ma hat tı ne pa ha sı na olur sa ol -
sun kır dı rıl ma ma lı, bı ra kıl ma ma lı dır.

11- Dar ku şat ma da ka sa tu ra, bı çak vb. de li ci, ke si ci
mal ze me ler le her sa vaş çı ken di ne mev zi kaz ma lı dır.

8- Ça tış ma
1- Her han gi bir ça tış ma du ru mu kar şı sın da, o ça tış -

ma ya gi ri lip gi ril me ye ce ği yö nün de ki tak tik tu tum, düş -
ma nın yö ne lim dü ze yi, gü cün mev cut du ru mu, za man
fak tö rü ve çev re-ara zi ko şul la rı na gö re be lir le nir. İl ke sel
ola rak, düş ma nın is te di ği ara zi, za man ve di ğer ko şul lar -
da, onun la ça tış ma ya gir me yip, gü cü ko ru ma ya al mak
esas tır. Düş ma nın bir çok ba kım dan (ara zi, za man, ta raf -
la rın güç du ru mu vb.) avan taj lı ol ma sı na rağ men, ça tış -
ma zo run lu ola rak ken di si ni da ya tı yor sa, bu du rum da,
çe şit li sa vun ma ted bir le ri pa ra le lin de, düş ma na yö ne lik
oya la ma, ya nılt ma ve dar be le me tak tik le ri ni ge liş tir mek
ve bu te mel de ku şa tıl ma ya  açık hal le re gir me den ge ri
çe kil me yap mak  esas alı nır. Düş ma nın bir çok ba kım dan
de za van taj lı ol du ğu bir ça tış ma du ru mu var sa, bu du -
rum da onu, bir çok tak ti ğin uy gu lan dı ğı bir ey lem sa ha sı -
na çe vir mek esas tır. Ça tış ma du ru mun da avan taj lı du -
rum lar ol ma sı na rağ men, bu nu ge rek ti ği gi bi kul lan ma -
mak, bir ey le mi sa bo te et mek dü ze yin de suç sa yı lır.

2- Ge nel lik le  uzun sü re li ça tış ma la ra gir mek  esas
alın maz ken, ara zi ya pı sı vd. ko şul la rın leh te ol du ğu du -
rum lar da,  eğer so nuç la rı ba kı mın dan ge rek li gö rü lür se,

bu tür ça tış ma la ra  da gi ri lir.
3- Sa va şın ulaş mış ol du ğu dü zey ge re ğin ce, Bo tan

Eya le ti öz gü lün de, bir bir le riy le ke net le nen ko or di ne li
ça tış ma sis te mi nin, so mut du ru mun el ver di ği en bü yük
ge niş lik te uy gu la na rak, düş ma nı ara zi de im ha et mek,
dar be le mek ve ha re ket siz kıl mak şart tır. Bu ça tış ma sis -
te min de ha re ket li, ko or di ne li sa va şın çok çe şit li tak tik le -
ri nin (ku şat ma, sal dı rı, pu su, su i kast, ma yın la ma vb.)
yet kin ve kap sam lı bir bi çim de uy gu lan ma sı  esas alı nır -
ken, stra te jik ara zi ler de yer yer mev zi sa va şı na da baş -
vu ru lur.

4- Her ça tış ma, mer ke zi bir ko or di ne da hi lin de yü rü -
tü lür. Tüm ça tış ma lar da, bü tün güç le rin bir bir le riy le ko -
or di ne li bir şe kil de ha re ket et me si esas tır.

5- Ça tış ma lar da cep he sa va şı de ğil, ara zi ye yay dı rıl -
mış bir ge ril la tak ti ği  esas alı nır ve bu bağ lam da, düş ma -
nın ge ri hat la rı na sark ma tar zı ge re ğin ce ha ya ta ge çi ri lir.

6- Özel lik le  uzun sü re li ya pı lan lar ol mak üze re ça tış -
ma lar da tüm güç le rin, he men top lu ca ça tış ma içi ne so -
kul ma ma sı, ça tı şan güç le rin dev re li bir şe kil de de ğiş ti ril -
me si, ye dek ola rak sü rek li bir gü cün bu lun du rul ma sı ve
ağır lık la rın da ha baş tan gü ven lik li yer le re çek ti ril me si
tar zı nın ye rin de uy gu lan ma sı  esas alı nır.

7- Ça tış ma için de, ile ri ve ge ri hat lar sis te mi nin oluş -
tu rul ma sı, düş ma nın, ça tı şan güç le rin ar ka la rı na sark ma -
sı na  izin ve ril me me si ve tüm  güç le rin bir bi ri ni des tek le -
me si ni ve sa vun ma sı nı sağ la yan ha re ket tar zı nın uy gu la -
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na rak, hiç bir bi ri min ken di ba şı na ve sa vun ma sız bı ra kıl -
ma ma sı esas tır.

8- Ça tış ma lar da hız lı ma nev ra, yer de ğiş tir me ve düş -
ma nı ya nıl ta rak  ya kın pu su la ra dü şür me tak tik le riy le,
ça tış ma sü reç le ri üze rin de ha ki mi yet ku rul ma sı  esas alı -
nır.

9- Ça tış ma lar da, düş ma nın üs tün tek nik gü cü dik ka te
alı na rak, bun la rın bo şa çı kar tıl ma sı nı sağ la yan ha re ket
tarz la rı uy gu la nır ve sa vun ma si lah la rı nın ko num lan dı -
rıl ma sı doğ ru ya pı lır.

10- Ça tış ma lar da güç le rin, çar pış ma la rı yay gın laş tır -
maları ve ara zi üze rin de çe şit li yön le re kay ma du rum la -
rın da ken di te mel ih ti yaç la rı nı (si lah ve cep ha ne, er zak
vb.) kar şı la ya bil me le ri  için, lo jis tik mad de le ri nin ön ce -
den ara zi üze rin de ge niş ve uy gun bir şe kil de da ğı tı lıp
de po lan mış ol ma sı şart tır.

11- Ça tış ma lar da, hiç bir gü cün ken di ba şı na ge ri çe -
kil me yap ma ma sı esas tır. Ge ri çe kil me, mer ke zi ka rar
ge re ğin ce, “dü zen li ve kor di ne li ge ri çe kil me” sis te mi ne
gö re ya pı lır.

9- vu ruş tar zı
Vu ruş tar zın da ön ce lik le an la şıl ma sı ge re ken ko pa rı -

cı lık, so nuç alı cı lık ve mut lak za fer tu tu mu dur. Bu nun
için:

1- Mo ral un su ru:

a) Vu ruş ya pa cak güç ler yük sek mo ral li, ge le ce ğe gü -
ven le do lu ol ma lı dır.

b) İnanç la rı nı bi linç le ta mam la mış ol ma lı dır.
c) Vu ru la cak he de fin ko pa rıl ma sı na ve ele ge çi ril me -

si ne inan mış ol ma lı dır.
d) Vu ruş güç le rin de bu lu nan sa vaş çı ve ko mu tan lar

bir bir le ri ne inan mış ve gü ven miş ol ma lı dır lar.
e) Vu ruş güç le ri yük sek bir di sip lin an la yı şı na ulaş -

mış ol ma lı dır lar.

2- Eği tim
a) Vu ruş güç le ri ide o lo jik, po li tik ve as ke ri yön den

eği til miş ol ma lı dır.
b) Her du rum dan ye ni eği ti ci so nuç lar çı ka ran bir dü -

ze ye ulaş mış ol ma lı dır.
c) Eği ti mi, mut lak ola rak ka zan ma nın bir ara cı ha li ne

ge tir me li dir.

3- Ha zır lık
a) Güç ler ön ce den her ih ti mal göz önün de bu lun du ru -

la rak ha zır lan ma lı dır lar.
b) Yük sek bir  emir-talimat dü ze ni ve an la yı şı na ulaş -

mış ol ma lı dırlar.
c) Ge rek li her tür lü tek ni ği en ve rim li şe kil de kul la -

na bi le cek ha le ge tir me li dir ler.
d) Her tür lü zor lu ğa fe da kar ca gö ğüs ge re cek ha le

gel me li dir ler.

e) Bir lik le rin de bu lu nan her tür lü si la hı yet kin bir şe -
kil de kul la na bi le cek bir dü ze ye gel me li dir ler.

f) Si lah la rı nı de ne miş ve her an kul la nı ma ha zır tut -
ma yı bir alış kan lık ha li ne ge tir me li dir ler.

4- Dö nemin tak ti ği
a) Güç ler, dö ne min tak ti ği ni ve  onun öne mi ni tam

ola rak kav ra ma lı dır lar.
b) Güç ler, dö ne min tak ti ği nin na sıl uy gu lana ca ğı nı

bi lin ce çı kar ma lı dır lar.
c) Güç ler, bir tak tik ten baş ka bir tak ti ğe ge çi şi

hız la ger çek leş tir me yi bir alış kan lık ha li ne ge tir me -
li dir ler.

d) Düş man tak ti ği ni an la ma lı dır lar.

5-  Plan-prog ram
a) Güç ler her şey le ri ni  plan-program da hi lin de ger -

çek leş tir me yi bir alış kan lık ha li ne ge tir me li dir ler.
b) Yer, za man gö z ö nün de bu lun du ru la rak, ih ti ma le

gö re uy gu la na bi le cek ha zır  plan ve pro je le re ulaş ma lı -
dırlar. 

c) Plan lar, ge rek ti ği ka dar, ge rek li gö rev li le re ön ce -
den tam ola rak kav ra tıl ma lı dır. 

6- He def be lir le me
a) Vu ru la cak he def ler tam ve net ola rak be lir len me li -

dir. 

b) He de fin be lir len me si  için ge rek li her şey (ke şif,
sağ lam is tih ba rat vb.) ya pıl ma lı dır. 

c) He de fin za yıf ve güç lü yan la rı, boş luk la rı açı ğa çı -
ka rıl ma lı dır. 

d) Za yıf he de fin, za yıf yan la rın dan vu rul ma sı  esas
alın ma lı dır. 

e) He de fin üze ri ne gi di şin tüm bi çim le ri göz den ge çi -
ril me li dir.

7-  Öncelik-sonralık
a) En az ka yıp la, en ke sin ola rak ko pa rı la bi le cek he -

def ler ön ce lik li he def ler dir. 
b) Bu  esas üze rin de  öncelik-sonralık sı ra la ma sı na gi -

di lir. 

8- Za man ayar la ma sı
a) Vu ruş ne er ken baş la ma lı, ne de geç kal ma lı dır. 
b) Et ki li vu ruş düş ma nın en bek le me di ği za man da

ya pı lan vu ruş tur.
c) Et ki li vu ruş za man açı sın dan düş man güç le ri nin

ha re ket ve ön lem al ma la rı nı zor laş tı ran, bi zim güç le ri -
mi zin ha re ket im kan la rı nı ar tı ran vu ruş tur. 

9- Güç dü zen len me si
a) Vu ru la cak he def  için ye ter li ni ce lik ve ni te lik te

güç be lir len me li dir. Vu ruş gü cü ge re ken den ne az ne de
çok ol ma lı dır. 
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b) Ne re de han gi ni te lik te ki gü cün kul la nı la ca ğı doğ ru
bir şe kil de ir de le ne rek be lir len me li dir. 

c) Güç ye te rin ce din len di ril me li dir. 

10- Güç le rin mev zi len di ril me si
a) Güç ler, düş ma na dar be vu rup ken di ni ko ru ya bi le -

cek özel lik te ki yer ler de (ara zi, dağ ya da stra te jik üs) ko -
num lan dı rıl ma lı dır.

b) Güç ler, her za man düş ma nı kont rol ede bi le cek ve
ge re kir se en et ki li dar be yi vu ra bi le cek yer ler de ko num -
lan dı rıl ma lı dır. 

11- Fır sat la rın de ğer len di ril me si
a) Et ki li bir vu ruş tar zı, vu ruş gü cü nün fır sat la rı iyi

de ğer len di re cek tarz da ha zır lan ma lı dır. 
b) Düş ma nın yor gun ya da mo ral siz ol du ğu, güç de -

ğiş tir di ği, sa va şa çe şit li açı lar dan ha zır ol ma dı ğı, ted bir -
siz ol du ğu, ga fil av lan dı ğı fır sat lar iyi de ğer len di ril me li -
dir. 

12- Çok al ter na tif li lik
a) Vu ruş güç le ri ne ka dar çok al ter na tif li dü şün me ye

ve ha re ket et me ye ha zır la nır sa, o ka dar et ki li olur lar. 
b) Al ter na tif li lik muh te mel düş man ha re ket li li ği, vu -

ruş bi çim le ri, tüm bun la rı et ki le yen yan fak tör ler, mev -
sim fark lı lık la rı,  gece-gündüz far kı ve da ha sa yıl ma ya -
cak baş ka ola sı lık lar bü tü nü ola rak an la şıl ma lı ve öy le

ha re ket edil me li dir. 
13- Ko şul la ra ken di ni uy du ra bil me ye te ne ği
a) Vu ruş ya pa cak güç ler ken di le ri ni zor ve ko la ya,

ba sit ve kar ma şık,  soğuk-sıcak or tam la ra ha zır la mış ol -
ma lı dırlar. 

14- Düş ma nı ta nı ma
Düş ma nı çok yi ta nı ma yan güç et ki li ve so nuç alı cı

vu ruş ya pa maz. Et ki li bir vu ruş ol muş sa, bu ya te sa dü -
ftür ya da sü rek li bir ba şa rı çiz gi si nin par ça sı de ğil dir.
Bu ne den le:

a) So nuç alı cı vu ruş ya pa cak güç ler düş ma nı nı her
ba kım dan ta nı ma lı dır. 

b) Düş ma nın ye dek le ri ni, im kan la rı nı ka pa si te si ni, iç
ve dış di na mik le ri ni muh te mel plan la rı nı he sa ba kat ma -
lı dır.

c) So mut bir du rum da ken di le ri ni düş ma nın ye ri ne
ko ya rak na sıl dav ra na ca ğı nı kes tir me ye ça lış ma lı dır.

d) Vu ruş plan la rı nı bu esas lar üze rin de in şa  eder.

15- Ay rın tı da de rin leş me
a) Ka ba lık ve yü zey sel lik et ki li bir vu ru şun ya da ba -

şa rı nın düş ma nı dır.
b) Et ki li vu ruş ya pa cak güç ler vu ruş  için ge re ken her

ko nu da en de rin ay rın tı ya var ma lı dır.
c) Hiç bir et ken kü çüm sen me me li, ba zen çok ba sit bir

ay rın tı dan za fe re gö tü ren so nuç lar çı ka bi le ce ği unu tul -

ma ma lı dır. 
16- Ha re ket li lik
a) Et ki li vu ruş ya pa cak güç ler her za man ha re ket li li ği

esas  alır.
b) Düş ma nın vu ruş güç le ri nin ye ri ni bi le me ye ce ği,

ge nel ola rak sez se bi le, ne re de na sıl bir ha re ket tar zı nın
sür dü rül dü ğü nü ve vu ru şun ne re den, na sıl ve ne za man
ger çek le şe bi le ce ği ni kes tire me ye ce ği bir ha re ket tar zı
tut tu ru lur.

17- İni si ya tif
a) Et ki li vu ruş gü cü her za man ini si ya tifi el de bu lun -

du ran ve her tür lü edil gen li ğe mey dan ver me yen bir tu -
tum için de ol ma lı dır.

b) Düş ma nın do lay lı ve do lay sız et ki le me ça ba la rı nı
bo şa çı ka ran ve ini si ya ti fi hiç bir ko şul al tın da kap tır ma -
yan bir sal dı rı tav rı nı  esas  alır. 

18- Hız
a) Et ki li vu ruş gü cü düş man dan hız lı ha re ket ede bil -

me li dir. 
b) Düş man da ve vu ruş gü cün de “hız”ı et ki le yen fak -

tör ler iyi bir şe kil de göz den ge çi ril me li, ağır lık ve han -
tal lık oluş tu ran et ken ler tes pit edi le rek atıl ma lı, bu ko nu -
da düş man dan ke sin ola rak üs tün bir ha le ge lin me li dir. 

19- Ke sin lik

a) Vu ruş ve vu ru şu ya pa cak güç her ba kım dan ke sin -
li ğe ulaş ma lı dır. 

b) Te red dü te yol aça bi le cek hiç bir du ru ma  izin ve ya -
şam hak kı ta nın ma ma lı dır. 

c) Vu ruş ta, sa va şı sür dür me de ya da ge ri çe kil me de
ke sin lik ini si ya ti fin ge re ği, ba şa rı lı bir ha re ke ti sür dür -
mek şart tır. 

20- Es nek lik
a) Vu ruş ta bir du rum dan baş ka bir du ru ma, sal dı rı -

dan sa vun ma ya, sal dı rı dan ge ri çe kil me ye, ge ri çe kil me
ya da sa vun ma dan sal dı rı ya ka rar ve re bi le cek et kin ve
ini si ya tif da hi lin de bir es nek li ğe ulaş mak ba şa rı nın şar -
tı dır. 

b) Han tal ve düş ma nın zor la dı ğı bir tarz da mah kum
ol ma tu tu mu red de dil me li, bir du rum dan di ğer bir du ru -
ma ge çe bi le cek es nek ve ini si ya ti fi elin de bu lun du ran
bir ko nu ma ulaş ılma lı dır.

21- Sal dı rı
a) Et ki li vu ru şun  esas tar zı sal dı rı dır. Güç ler sal dı rı

yön tem le ri ne ha zır lan mış ol ma lı, tam bir sal dı rı ru huy la
do na tıl mış ol mal ıdır.

b) Sa vun ma ve ge ri çe kil me de bi le sal dı rı yön tem le ri
et ki li bir şe kil de kul la nı la bil me li, güç ler bu na gö re ha -
zır lan ma lı dır.

c) Sal dı rı da düş ma nın ken di si ni to par la ma sı na fır sat
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ver me yen tar za ula şıl ma lı dır. 
22- Ko pa rıp al ma ya da im ha et me yi he def le me
a) Vu ruş tar zı im ha yı amaç la ya cak bir tarz da dü zen -

len me li dir.
b) Tam bir im ha müm kün de ğil se, düş ma nın hiç de -

ğil se bir yanı nı ko pa rıp par ça la ma  esas alı nır. 
c) Tam bir im ha yı ya da bir yanını ko pa rıp par ça la -

ma yı içer me yen bir vu ruş tan ka çı nıl ma lı dır. 

23- Ani vu ruş, ani sal dı rı ve ani ge ri çe kil me
a) Et ki li bir vu ruş tar zın da ani vu ruş, ani sal dı rı ve

ani ge ri çe kil me esas tır. 
b) Düş ma nı bu an lam da ga fil av la ma her za man kol -

lan ma lı dır. 
c) Vu ruş tan son ra ge rek li ha re ket tar zı nın ge ri çe kil -

me dı şın da bir uy gu la ma yı ge rek li kıl ma sı du ru mun da
(bu da ani ol ma lı)  esas ola rak düş ma nın bek le me di ği ya
da ona kar şı bir ön lem ge liş ti re me di ği bir bi çim de ha ya -
ta ge çi ril me li dir. 

10- Tak tik hu sus
1- Kür dis tan ulu sal kur tu luş sa va şı nın için de ya şa dı -

ğı aşa ma da, te mel tak ti ğin ge ril la sa vaş tar zı ol du ğu bi -
lin ciyle ha re ket et mek esas tır. 

2- Bo tan Eya le ti öz gü lün de, de rin li ği ne uy gu la nan
ge ril la sa va şı nın ya nı sı ra, ha re ket li sa vaş tar zı nı, ko şul -
la ra uy gun bir şe kil de ka de me ka de me dev re ye sok mak

esas tır. 
3- Sa vaş ta tak tik, sa va şın ulaş mış ol du ğu bo yut düş -

ma nın yö ne lim dü ze yi, gü cün ve hal kın için de bu lun du -
ğu so mut du rum ve coğ ra fik ko şul la rın esa sı na gö re be -
lir le nir.

4- Her za man düş ma nın gü cü nü, hiç bir abart ma ve
kü çüm se me ye gir me den ob jek tif ola rak de ğer len dir mek
şart tır.

5- Sü rek li gü cün sa vaş ka pa si te si, mo ral du ru mu ve
do na nım dü ze yi nin bi lin ciyle ha re ket edi lir.

6- Üs tün de ha re ket edi len coğ raf ya nın özel lik le ri nin
doğ ru tes pit edil me si ve ara zi den en yet kin bir şe kil de
ya rar lan ma us ta lı ğı na ula şıl ma sı şart tır. 

7- Tak tik be lir le yip uy gu la ma da, tek dü ze lik ten kur -
tu la rak, çok yön lü dü şün mek ve ey lem tar zı na ulaş mak
esas tır. 

Düş ma nın as ke ri, si ya si, eko no mik ve sos yal he -
def le ri ne kar şı pu su, bas kın, ma yın la ma, su i kast,
yol kes me, ta ciz, sa bo taj vb. ey lem bi çim le ri, ye ri -
ne ve za ma nı na gö re yo ğun ca uy gu la nır. Ha re ket li
ve ko or di ne li sa va şın, ku şat ma ve ez me, bü yük ve
or ta çap lı sal dı rı, ge niş şe hir yö ne lim le ri,  alan tut -
ma ve mev zi sa va şı vb. tüm tak tik le ri, Bo tan Eya le -
ti gi bi ge liş kin sa vaş dü ze yi ne sa hip  olan alan lar da,
ko şul la rı na uy gun bir şe kil de  adım  adım ha ya ta ge -
çi ri lir. 

8- Düş ma nı sü rek li bir bi çim de iz le mek ve en za yıf

hal ka sı nı tes pit  edip ora dan vur mak, her za man  için  esas
alı nır. 

9- Tak tik uy gu la ma da fır sat la rı kol la mak, düş ma nın
boş luk la rın dan ya rar lan mak ve kur naz yak la şım gös ter -
mek açı la rın dan us ta laş mak şart tır. 

10- Düş ma na kar şı kes kin sürp riz vu ruş tar zı ve ya -
nılt ma tak tik le ri, et kin bir şe kil de uy gu la nır. 

11- Düş man güç le ri nin kal dık la rı ken di sa bit nok ta la -
rın da hap se dil me le ri an la yı şıy la ha re ket edi lir ve bu nun
tak tik ge rek le ri ye ri ne ge ti ri lir. 

12- Ken di sa bit nok ta la rın da ki gü ven lik ön lem le ri ni
bo şa çı kar mak  için düş ma nı ara zi ye çe kip vur mak tak ti -
ği ne baş vu ru lur. 

13- Ha re ket ha lin de ki düş man güç le ri nin her fır sat ta
vu rul ma sı ve im ha edil me si he def le nir ken, sa bit düş man
nok ta la rı nın et kin yö ne lim ler le sö kü lüp atıl ma sı  esas alı -
nır. 

14- Ara zi de ko num la nan düş ma nın her fır sat ta dar be -
le ne rek ra hat bı ra kıl ma ma sı, ko num lan dı ğı nok ta da hap -
se di le rek et ra fa ya yıl ma ça ba sı na  izin ve ril me me si ve gi -
de rek ge liş ti ri le cek kap sam lı ve ko or di ne li im ha ha re ket -
le riy le sö kü lüp atı la rak,  alan üze rin de ke sin ha ki mi ye tin
ku rul ma sı esas tır. 

15- Sü rek li ey lem li lik için de bi le olun sa, her za man
gü cün yo rul ma ma sı ve yıp ran ma ma sı na aza mi dik kat
gös ter mek ve bu nun ge rek li ted bir le ri ni al mak şart tır. 

6. BÖ LÜM 

BİR EY LE MİN OR GüT LEN ME Sİ

1- Ey lem ka ra rı
1- Her ey lem  için, sağ lam bir ka ra ra ula şıl ma sı esas -

tır. 
2- Düş man güç le riyle ani kar şı laş ma lar da da hil, han -

gi bi çim de olur sa ol sun, her han gi bir ey lem du ru mu nun
gün de me gel me si ha lin de, yö ne tim bu nu ken di için de
sağ lık lı bir şe kil de tar tı şır ve mev cut güç ve ola nak lar ile
o ey le min ba şa rı lı bir bi çim de ya pı lıp ya pı la ma ya ca ğı
ka ra rı na ula şır.  Eğer he de fin tü mü ne yö ne li ne me ye cek -
se, bir par ça sı na yö ne lim ka rar laş tı rı lır. O da ol ma ya cak -
sa ey lem den vaz ge çi lir. Üst ten ta li mat şek lin de ge len ey -
lem ka rar la rı nın ise, an cak ge rek li bir ko lek ti vizm ve
yet kin bir yön tem çer çe ve sin de uy gu la ma so run la rı nın
tar tı şı lıp, bu yön lü so nuç la ra ula şıl ma sı  esas alı nır. 

3- Ey lem ka ra rı nın, ey lem sü re cin de tar tış ma ya so -
kul ma sı ya sak tır. Bu ko nu da ki ikir cik li yak la şım la ra  izin
ver me mek kes kin bir şe kil de ka ra rın uy gu lan ma sı na yö -
nel mek esas tır. Bu nun  için ey lem ka ra rı nın ön ce den ya -
pı ya iyi ce kav ra tı la rak mal edil me si ku ra lı nın sav sak lan -
ma dan uy gu lan ma sı, ya pı nın gö rüş ve öne ri açı sın dan
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des te ği nin alın ma sı ve ge re kir se bu doğ rul tu da ka ra rın
ye ni den göz den ge çi ril me si şart tır. 

2- Ey lem keş fi:

1- Ey lem keş fi ne gön de ri le cek ki şi le rin, bu ko nu da
ge rek li va sıf la ra (ara zi yi ta nı mak, ke şif fa a li ye tin de de -
ne yim li ol mak, giz li li ğe ve di ğer ke şif di sip li ni un sur la -
rı na ek sik siz ri a yet et mek vb.) sa hip ele man lar dan se çil -
me si esas tır. 

2- Ke şif gru bun da, bir li ğin ya da bi ri min üst dü zey
ele man la rın dan en az bi ri nin yer al ma sı  esas alı nır. 

3- Ke şif gru bun da ge rek li ke şif mal ze me le ri (gün düz
ve ge ce dür bü nü, el tel si zi vb.) bu lun du rul ma sı şart tır.
Eğer im kan lar var sa ge rek ti ğin de kul la nıl mak üze re ka -
me ra, fo to ğraf ma ki ne si vb. te min edi lir. 

4- Ke şif fa a li ye ti sı ra sın da çok zo run lu hal ler dı şın da
tel siz kul lan mak ya sak tır. 

5- Ke şif ya pı lır ken, he de fe müm kün ol du ğun ca yak -
la şı lır; uzak tan ke şif yap mak ya sak tır. 

6- Ke şif ya pı lır ken, düş man he def le ri nin (mev zi, si -
lah, sı ğı nak vb.) oy nak, ha re ket li ve giz li ol duk la rı göz
önün de bu lun du ru lur ve ona gö re yak la şım gös te ri lir. 

7- Ey lem he de fi nin keş fi nin hem gün düz, hem de ge -
ce, de ği şik de ği şik açı lar dan ya pıl ma sı  esas alı nır. 

8- Ey lem keş fin de, düş ma nın ma yın lı sa ha la rı, pu su
yer le ri vb. ön lem le ri nin tes pit edil me si ne  özel bir  önem

ve ri lir. 
9- Ey lem keş fi ni bi tir dik ten son ra dö ner ken, ora da

uy gun bir nok ta ya göz cü bı ra kıl ma sı ve bu te mel de he -
de fin anı anı na iz len me si yön te mi  esas alı nır. 

10- Ey lem keş fi so nu cun da, gö re ve gi den ler den, fa a -
li ye te iliş kin ola rak, hem ge nel bir ra po run, hem de ay rı
ay rı bi rey sel ra por la rın alın ma sı esas tır. 

11- Ey lem keş fi nin, özel lik le düş ma nın giz li ted bir le -
ri ni açı ğa çı kar mak ama cıy la uy gun yol lar dan el de edi le -
bi le cek is tih ba ri bil gi ler le des tek len me si esas tır. 

3- Ey lem de plan la ma, güç dü zen len me si
ve ha zır lık
1- Ke şif so nuç la rı nın, yö ne tim içe ri sin de ay rın tı lı bir

şe kil de tar tı şıl ma sı ve bu te mel de yet kin bir ey lem plan -
la ma sı na ula şıl ma sı esas tır. 

2- Ey lem plan la ma sı nın ka ba tas lak de ğil, en in ce ay -
rın tı lı hu sus la rı na da hi açık lık ge ti rir de re ce de kap sam lı
ya pıl ma sı şart tır. Her bir ey lem gru bu nun tek tek be lir -
len me si, za man un su ru, her  grup ve si la hın ko num la na -
ca ğı yer ve ro lü, her gru bun ha re ket nok ta sın dan he de fe
ka dar  olan me sa fe nin he sap lan ma sı, he def için de ki düş -
man nok ta la rı, her nok ta da ki düş man gü cü nün sa yı sı ve
si lah du ru mu, düş man mev zi le ri ara sın da ki me sa fe vb.
tüm hu sus lar, plan la ma da net bir şe kil de yer  alır.

3- Ey lem plan la ma sın da sal dı rı, sa vun ma, yol kes me,
pu su vb. grup la rın ya nı sı ra, tak vi ye ve ye dek grup lar,

kuv vet ler hu su sun da açık lık ge ti ri lir.
4- Ey lem plan la ma sın da, sağ lık bi ri mi ile ya ra lı ve

mal ze me ta şı ma grup la rı nın be lir len me si yer alır ken, ge -
rek bu ko nu lar da ve ge rek se er zak, cep ha ne vb. açı lar -
dan alın ma sı ge re ken ted bir ler hu su suna da açık lık ge ti -
ri lir. 

5- Ey lem plan la ma sın da  eğer ge re ki yor sa, ey lem es -
na sın da, düş man ce set le ri nin üze rin de ki ve di ğer yer ler -
de ki si lah ve mal ze me le rin alın ma sı  için  özel gö rev len -
dir me le re gi dil me si ve bu ko nu da ta kip edi le cek yön te -
min be lir len me si hu su su da yer  alır. 

6- Ey lem plan la ma sın da, en önem li hu sus lar dan bi ri si
ola rak za man ayar la ma sı nın, hiç bir ak sak lı ğa yer ver me -
ye cek tarz da yet kin ya pıl ma sı şart tır. Tüm ey lem grup la -
rı nın be lir len miş  olan za man öl çü le ri ne uy gun bir tarz da
ha re ket et me le ri, bir bi riy le ko or di ne li bir bi çim de ve
anın da ha re ke te geç me le ri ve ken di rol le ri ni za ma nın da
ve tam ye ri ne ge tir me le ri gi bi ko nu lar plan la ma da et raf lı
bir şe kil de çö zü me ka vuş tu ru lur. 

7- Ey lem plan la ma sın da, ge ri çe kil me ko nu su, bu
amaç la kul la nı la cak yol lar, bu luş ma nok ta la rı vb. tüm
yön le riy le iza ha ka vuş tu ru lur. 

8- Yö ne li ne cek düş man he def le ri nin ha re ket li li ği ve
de ğiş ken li ği dik ka te alı na rak, bu açı dan, ey lem plan la -
ma sın da bel li bir es nek lik pa yı bı ra kı lır.

9- Ey lem plan la ma sın da, bü tün ih ti mal ler dik ka te alı -
nır, ola sı kö tü du rum lar he sa ba ka tı lır ve bu te mel de ek

plan la ma lar ha zır la nır. 
10- Yö ne li ne cek ey lem he de fi nin özel lik le ri ne uy gun

bir güç dü zen le me si nin ya pıl ma sı  esas alı nır. Her ke sin
ye te ne ği ne, psi ko lo jik ya pı sı na ve tec rü be du ru mu na gö -
re sağ lık lı ve den ge li bir güç dü zen le me si şart tır. 

11- Ey lem yö ne ti mi nin sağ lam ve net bir bi çim de
oluş tu rul ma sı ve ey lem ko or di ne si nin ise tek el de top -
lan ma sı esas tır. 

12- Yö ne li ne cek ey lem  için, ge rek li  olan si lah dü zen -
le me si, ey le min kap sa mı nı ve ni te li ği ile ey lem gü cün de
yer  alan sa vaş çı ve ko mu ta ya pı sı nın özel lik le ri ne uy gun
bir tarz da ve mer ke zi dü zey de ya pıl ma sı ku ra lı iş le ti le -
rek ger çek leş ti ri lir. 

13- Yö ne ti min ha zır la mış ol du ğu ey lem pla nı nın, ge -
rek li za man ay rı la rak, ya pı nın gö rüş ve öne ri le ri ne su -
nul ma sı esas tır. Bu nu yap ma mak suç kap sa mı na gi rer.
Özel lik le her ey lem gru bu nun oy na ya ca ğı rol ve so mut
gö rev le r, de tay lı bir bi çim de kav ra tı lır. Bu nun so nu cun -
da, ey lem pla nı,  eğer ge re ki yor sa, ya pı nın gö rüş ve öne -
ri le ri doğ rul tu sun da de ği şik lik lere uğ ra tı lır.

14- Eğer ge re ki yor ve im kan lar el ve ri yor sa, ön ce yö -
ne li ne cek ey le min pro va sı ya pı lır. 

15- Ey le me gi der ken ve dö ner ken, düş ma nın top,
doç ka vb.  ağır si lah atış la rıy la he li kop ter ve  uçak sal dı rı -
la rı göz önün de bu lun du ru la rak, yü rü yüş, top lan ma ve
da ğıl ma, ir ti bat sis te mi vb. açı lar dan bu na uy gun bir ha -
re ket tar zı be lir le nir ve uy gu la nır. 
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16- Ey le me gi der ken ve dö ner ken, düş man ma yın la -
rın dan ko run mak  için ge rek li ted bir ler (de dek tör ta şı -
mak, taş ve ka ya üze rin de yü rü mek, tek iz ta kip et mek
vb.) et ki li bir şe kil de alı nır. 

17- Ey le me gi der ken ve dö ner ken, düş ma nın ken di
ağır si lah la rı nı ayar la ma ve pu su kur ma ih ti ma li nin ol -
du ğu yol, te pe ve su baş la rı nın kul la nıl ma ma sı na dik kat
edi lir. 

18- Ey lem anın dan he men ön ce, yö ne li nen he def te ki
düş man mev zi le ri ve di ğer nok ta la rı nın, bir li ğin bir ve ya
da ha faz la yö ne ti ci si ta ra fı dan, plan la ma çer çe ve sin de
son bir kez göz den ge çi ril me si  esas alı nır.

19- Ey le me yö ne l me den ön ce bü tün si lah lar son bir
kez kont rol edi lir. 

4- Ey lem ve ya ça tış ma da ko or di nas yon
1- Her ey lem ve ça tış ma da, tüm güç ve sü reç le rin,

baş tan so na ka dar, “ey lem ko or di na tö rü” sı fa tıy la, ora -
da ki en üst dü zey de gö rev li ko mu ta nın yö ne tim ve de ne -
ti mi al tın da ol ma sı şart tır. Şu ve ya bu ne den le ku ra lın dı -
şı na çı ka rak, ey lem, ça tış ma ko or di nas yon gö re vi ni da ha
alt dü zey de ki bir ko mu ta na dev ret mek ve ya boş ta bı rak -
mak suç kap sa mı na gi rer.

2- Eylem-çatışma ko or di na tö rü,  eylem-çatışma sa ha -
sı nı iyi bil mek ve mev cut pla na gö re güç le ri doğ ru mev -
zi len dir mek le so rum lu dur. 

3- Eylem-çatışma ko or di na tö rü, han gi bi ri min ne za -

man na sıl ha re ket ede ce ği ni doğ ru tes pit et mek ve bu nu
kav rat mak la yü küm lü dür. 

4- Eylem-çatışma ko or di na tö rü,  eylem-çatışma ye ri -
nin ne çok uza ğın da ve ne  de or ta sın da ko num la nır. Ak -
si ne  eylem-çatışma sa a ti ni ve atış la rın tü mü nü,  eğer bu
ol mu yor sa, müm kün  olan en ge niş ke si mi ni biz zat gö re -
bi le ce ği ve de net le ye bi le ce ği ha kim bir yer de üs len me yi
esas  alır. Böy le el ve riş li bir yer de ko num lan mış ola rak,
bu ra dan baş ta sal dı rı grup la rı nı anı anı na iz le mek ol mak
üze re,  eylem-çatışmanın gi di şa tı nı sü rek li bir bi çim de
ta kip et mek, bü tün sü reç le re tam ha kim ol mak ve te mel -
de ken di güç le ri ni yö ne tip ko or di ne et mek le so rum lu dur. 

5- Her ey le min, an cak ona ko or di na tör lük  eden ki şi -
nin em riy le baş la tıl ma sı ve ge ri çe kil me nin de ay nı tarz -
da ya pıl ma sı esas tır. Ey lem ko or di na tö rü ak si du rum la -
rın or ta ya çık ma sı ha lin de,  eğer ge re ki yor sa, ey le mi ip tal
et mek ya da er ken ge ri çe kil me ka ra rı nı çı kar mak la yet -
ki li ve so rum lu dur. İni si ya tif da hi lin de ge li şen her tür lü
ça tış ma için de ay nı iş le yiş tar zı esas tır. 

6- Eylem-çatışma ko or di na tö rü nün, ge rek li ol du ğun -
da, ih ti yaç du yu lan ye re ak tar mak üze re, ken di de ne ti mi
al tın da sü rek li bir bi çim de sağ lık bi ri mi, mü da ha le ve
tak vi ye kuv vet le ri gi bi grup la rı bu lun dur ma sı şart tır. 

7- Eylem-çatışma ko or di na tö rü,  hareketli-koordineli
sa vaş esp ri si ne uy gun bir tarz da ve im kan lar el ver di ğin -
ce ya kın grup lar baş ta ol mak üze re, çev re de ki tüm sa vaş
güç le riyle iliş ki ye geç mek ve bu te mel de on lar la da ya -

nış ma için de ol mak, ko or di ne li ve or tak ha re ket dü zen le -
mek vb. açı lar dan ge rek li bü tün gö rev le ri ye ri ne ge tir -
mek le so rum lu dur. 

8-  Eylem-çatışma ko or di na tö rü, ey lem ya da ça tış ma
için de ge rek ti ğin de tek tek, ge rek ti ğin de ise  grup  grup
ola cak şe kil de güç le rin kay dı rıl ma sı, mev zi de ğiş ti ril me -
si, bir leş ti ril me si, ge ri çe kil me si vb. ha re ket leriyle ye ni
cep he le rin açıl ma sı, ba zı cep he le rin bı ra kıl ma sı vb. tak -
tik uy gu la ma la rı, so mut du ru ma gö re doğ ru bir tarz da
dü zen ler.  

9-  Eylem-çatışma ko or di na tö rü, ey lem ya  da ça tış ma
sı ra sın da, her han gi bir yer de ak sak lık çık ma sı du ru mun -
da, ora ya ini si ya tör bir bi çim de za man ge çir mek si zin
mü da hale ede rek, ge rek li ted bi ri  alır. 

10- Eylem-çatışma ko or di na tö rü, ey lem ya da ça tış -
ma sı ra sın da or ta ya çı ka cak her han gi olum suz bir du ru -
ma kar şı anın da ini si ya tif koy mak, bu te mel de pa nik ve
şaş kın lı ğın ya şan ma sı na mey dan ver me mek le so rum lu -
dur.

11- Ey lem ve ça tış ma sı ra sın da her han gi bir bi ri min
gö re vi ni ye ri ne ge tir me me si, sal dı rı ve ya ge ri çe kil me
ha re ke ti nin plan sız ya pıl ma sı ya da grup tan kop ma la rın
ol ma sı ha lin de, bun dan di rekt  eylem-çatışma ko or di na -
tö rü so rum lu dur.  Eylem-çatışma ko or di na tö rü, bu tür ge -
liş me le r vu ku bul du ğun da, ön ce den al mış oldu ğu ek ted -
bir ler le do ğan boş lu ğu dol dur ma yı ve du ru mu dü zelt me -
yi  esas  alır. Bu te mel de  eylem-çatışma ko or di na tö rü, ey -

lem ya da ça tış ma sı ra sın da her han gi bir ko mu tan ve ya
sa vaş çı sı nın ka rar sız ve ye ter siz dav ran dı ğını tes pit eder -
se, ona yö ne lik ted bir ler al mak tan so rum luy ken,  eğer
söz ko nu su ki şi bir ko mu tan sa, onu anın da gö re vin den
al ma yet ki si ne de sa hip tir. 

12- Eylem-çatışma ko or di na tö rü, ey lem ve ya ça tış ma
es na sın da tüm güç le rin or tak ve uyum lu ha re ke ti ni sağ -
la mak la so rum lu dur. Grup lar ara sın da doğ ru bağ lan tı ve
iliş ki sis te mi nin ku rul ma sı nı sağ la ya rak, yan lış lık la bir -
bi rle ri ne za rar ve re bi le cek du rum la rın (bir bir le riy le ça -
tış mak, ka za ile bir bi ri ni vur mak vb.) or ta ya çık ma sı na
izin ver me mek le so rum lu dur.

13- Eylem-çatışma ko or di na tö rü, ey lem ve ça tış ma
son ra sı ge ri çe kil me nin, pla na ya da de ği şen ko şul la ra
gö re sağ lık lı ve em ni yet li bir şe kil de ya pılma sı  için ge -
rek li tüm ted bir le rin alın ma sı te me lin de bu nun ör güt len -
me si ni yet kin ce ya par. Tüm güç le rin son ana ka dar dü -
zen li bir şe kil de ge ri çe kil me sin de, şe hit ve ya ra lı la rın,
di ğer mal ze me le rin ko şul la rın el ver di ği aza mi dü zey de
gö tü rül me si ni sağ la mak tan ken di si so ruml dur.  Eylem-
çatışma ko or di na tö rü, bu te mel de, üs len miş ol du ğu ye ri
er ken ter ket me den söz ko nu su gö rev le re yö ne lik ko mu ta
ve de ne tim ro lü nü oy na ma yı  esas  alır. 

14 - Eylem-çatışma ko or di na tö rü, ken di grup la rı ve
çev re güç ler le mu ha be re yi ak sat ma dan so nu na ka dar
sür dür me yi ve il gi li yer le re sü rek li ger çek bil gi ler ak tar -
ma yı  esas  alır. 
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15- Eylem-çatışma ko or di na tö rü ve ge nel de ko mu tan,
sü rek li düş ma nı iz le ye rek onu za yıf hal ka la rın dan ya ka -
la mak, boş luk la rın dan ya rar lan mak, sa vaş ta fır sat çı ol ma
ve bu te mel de ge re ken tak tik ya ra tı cı lı ğı üs tün bir şe kil -
de gös ter me tar zı nı  esas  alır. 

5- Ey lem de ko mu tan ve sa vaş çı
1- Her ko mu tan, ey lem ve ça tış ma lar da gü cün ko -

num lan dı rıl ma sı, yön len di ril me si, ba şa rı lı kı lın ma sı, ko -
run ma sı ve ge ri çek ti rilm esin de ro lü nü doğ ru ve et kin
bir şe kil de oy na ma yı  esas  alır.  

2- Ko mu tan, ey lem ve ça tış ma lar da, pla na uy gun ola -
rak ken di so mut gö rev le ri ne bağ lı ka lır ve pla nın mut lak
su ret te ya şa ma ge çi ril me si  için ge rek li ye te nek, ce sa ret
ve ıs rar lı tu tu mu gös te rir. Bu an lam da,  eylem-çalışma
sü re ci ne, plan la ma da be lir len miş çer çe ve de biz zat ka tı -
lım gös te re rek, et kin lik ve ha ki mi ye ti ni üs tün bir şe kil de
or ta ya çı ka rır. 

3- Ko mu ta nın ey lem ve ya ça tış ma da ki ye ri, mut la ka
ya en ön de gi de rek çar pış ma ya ka tıl ma sı ya da ge ri de
ka la rak ken di si ni et ki siz kıl ma sı de ğil, ak si ne, ey lem ve -
ya ça tış ma nın ör güt lü, ku ral lı ve ba şa rı lı bir şekil de ger -
çek leş ti ril me si  için, so mut du rum ne yi ge rek ti ri yor sa öy -
le dav ran ma sı dır.

4- Ko mu tan, pro fes yo nel sa vaş çı lı ğı ken di siyle sı nır lı
tut ma ya rak, bu özel li ği ken di bir li ği nin tü mü ne ha kim
kıl mak la so rum lu dur. Ko mu ta nın ön ce lik le gö re vi, ken -

di si ne bağ lı tüm sa vaş çı la rın, sa vaş ku ral la rı na yet kin ce
uy ma sı nı sağ la mak ve bu te mel de gi ri len ey lem ve ya ça -
tış ma la rın em ni yet için de ger çek leş ti ril me si ni sağ la ma
al mak tır. 

5- Eylem-çatışmada ko mu tan, sal dı rı nın plan lı, ör güt -
lü ve yet kin bir vu ruş tar zıy la ger çek leş ti ril me si ni, biz zat
o an da, ken di si ni yön len di ri ci li ği, uya nık lı ğı ve uya rı cı -
lı ğıy la sağ lar. En gel ta nı maz, sal dı rır ve so nuç alı cı vu -
ruş tar zıy la mut lak su ret te he de fi ne ulaş ma yı  esas  alır. 

6- Ey lem ve ça tış ma so nu cun da ko mu tan, iz le ne cek
ha re ket tar zı nı  ve ula şıl ma sı ge re ken he de fi doğ ru tes pit
ede rek, ge ri çe kil me nin ör güt lü, sa vun ma lı ve ka yıp sız
bir şe kil de ger çek leş ti ril me si ni  esas  alır. 

7- Ko mu ta nın, tüm ey lem ve ça tış ma sü reç le rin de,
yük sek bir mu ka ye se gü cüy le ani ve kes kin ka rar lar al -
mak ta üs tün bir ye te nek gös ter me si esas tır. 

8- Ey lem ve ça tış ma da,  eylem-çatışma ko or di na tö rü
da hil, her  grup ko mu ta nının bir yar dım cı sı nın ol ma sı ve
her han gi bir şa ha det ya da ko mu ta yı sür dü re me ye cek
ya ra lan ma du ru mun da bu yar dım cı nın oto ma tik men ko -
mu ta nın ye ri ne geç me si esas tır. 

9- Sa vaş çı, her za man, “sa vaş çı nın dev rim ci so rum lu -
luk açı sın dan, te mel de ko mu tan dan far kı yok tur”  bi lin ci
ve du yar lı lı ğı için de ha re ket et mek le so rum lu dur.

10- Sa vaş çı, ey lem ve ça tış ma da, ken di si ne ve ril miş
olan gö re vi, en ba şa rı lı bir bi çim de ye ri ne ge tir mek le
yü küm lü dür. 

11- Sa vaş çı, ey lem ve ça tış ma sı ra sın da, ko mu ta nın
ken di si ne ver di ği  emir-talimatlar tar tış ma sız bir bi çim de
ve hat ta doğ ru lu ğu nu ve yan lış lı ğı nı dü şün me den, hız la
uy gu la mak la yü küm lü dür. 

12- Sa vaş çı, ey lem ve ça tış ma da do ğan boş luk la rı fır -
sat var sa ko mu ta nın emir le ri doğ rul tu sun da, bu na fır sat
yok sa doğ ru dan ken di ini si ya ti fiy le ve hız lı bir bi çim de
dol dur mak la so rum lu dur. 

13- Sa vaş çı, ey lem ve ça tış ma da or ta ya çı ka bi le cek
pa nik ve şaş kın lık hal le ri ne kar şı hız la ini si ya tif ko ya -
rak, üs tün bir fe da kar lık ve ce sa ret ör ne ğiy le, ya şa nan
du ru mu dü ze lt me yi  esas  alır. 

14- Sa vaş çı, ey lem ve ça tış ma da, şe hit ve ya ra lı la ra
en yük sek de ğe ri ve ren bir tarz da yak la şa rak, on la ra sa -
hip çık mak ve ko ru mak la yü küm lü dür. Bu an lam da ola -
nak la rı so nu na ka dar ko ru ya rak, şe hit le ri kal dır mak ve
def net mek, ya ra lı la rı ise kur tar mak ve ko ru mak an la yı -
şıy la ha re ket  eder. 

6- Sal dı rı
1- “Gü nü mü zün ge liş kin sa vaş ko şul la rı ne de niy le es -

ki sal dı rı tak tik le rin de kök lü de ği şik lik ler yap mak zo -
run lu dur” yö ner ge si ne gö re ha re ket edi lir. 

2- Sal dı rı ya pı la cak düş man he de fi nin keş fi, bü tün
yön le riy le yet kin ce ya pı lır. Bu te mel de sal dı rı he de fin de
bu lu nan düş man güç le rin yo ğun lu ğu ve al dı ğı ted bir ler,
et raf lı ve doğ ru bir şe kil de tes pit edi lir. 

3- Sal dı rı  için, ke şif so nuç la rı te me lin de, ger çek çi ve
sı kı bir plan la ma ya pı lır. 

4- Sal dı rı  için, doğ ru bir güç dü zen le me si nin ya pıl -
ma sı esas tır. Bi le şi min, ka rak te ri açı sın dan sal dı rı ha re -
ke ti  için en uy gun  olan ele man lar dan mey da na ge ti ril -
me si şart tır. 

5- Sal dı rı gü cü nün ör güt len di ril me si, ya pı lan sal dı rı -
nın ça pı na ve yö ne li nen he de fin özel lik le ri ne gö re doğ ru
bir şe kil de ya pı lır. He de fe yö ne le cek bi le şi min sa yı sı ne
ek sik, ne faz la, tam tes pit edi lir. Her ki şi ve si la hın oy -
na ya ca ğı rol doğ ru bir şe kil de be lir le nir. Tak vi ye sal dı rı
gü cü nün, ye ter li bir bi le şim ve ör güt lü lük le, en ya kın bir
yer de ve sa ni ye sa ni ye te tik te bek le me si  esas alı nır. 

6- Sal dı rı nın üze rin de ya pıl dı ğı ara zi nin özel lik le ri
dik ka te alı nır ve on dan ya ra tı cı bir bi çim de ya rar la nı lır. 

7- Sal dı rı nın tar zı, yö ne li nen he de fine ve ara zi nin
özel lik le ri ni gö re, han gi si so nuç alı cı ola cak sa, o şe kil de
doğ ru tes pit edi lir. Sız ma tar zın da giz li sal dı rı bi çi mi ni
mi uy gu la na ca ğı, he def, sa vun ma güç le ri ta ra fın dan,
uzak tan  ağır si lah lar la ya rı ya rı ya im ha edil dik ten son ra
sal dı rı yı baş lat ma şek li nin mi ha ya ta ge çi ri le ce ği, yok sa
baş ka bir yön te me mi baş vu ru la ca ğı, ti tiz lik le ve ke sin
ola rak be lir le nir. 

8- Sal dı rı gü cü, ya pı la cak ha re ket  için ön ce den ru hen
ha zır la nır; tüm hu sus lar hiçbir muğ lak lı ğa yer ver me ye -
cek bir açık lık la kav ra tı lır. 

9- Sal dı rı ha re ke tin den ey le min baş la tı la ca ğı na ka dar
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olan sü reç te iz le ne cek  olan ha re ket tar zı nın esas la rı, net
bir bi çim de be lir le nir. Bu sü reç  için ge rek li  olan tüm ha -
zır lık la rın ör güt len me si yet kin bir şe kil de ya pı lır.

10- Sal dı rı ha re ke tin de, giz li lik ku ra lı, baş tan so na
ka dar, tüm ti tiz li ğiyle uy gu la nır. Bu nun  için ge rek li  olan
tüm ted bir ler et kin bir şe kil de alı nır. Bu te mel de ha re ke -
tin açı ğa çık ma ma sı ve sa bo te ol ma ma sı açı sın dan ge -
rek li em ni yet ve gü ven ce içi ne alın ma sı sağ la nır. 

11- Sal dı rı ha re ke tin de, za man ayar la ma sı doğ ru bir
şe kil de ya pı lır. Hem ha re ke tin ge nel sü re ci ve hem de
her saf ha sı  için yak la şık bir za man sü re si bi çi lir. Sal dı rı
ha re ke ti nin her saf ha sın da uy gu la na cak tem po, doğ ru bir
şe kil de tes pit edi lir. Sal dı rı nın baş la ma sın dan son ra ki
sü reç  için, tem po ola rak “müm kün  olan en yük sek su ret -
te ve hiç bir te red düt lü ta vır ve tu tu ma yer ver me den he -
de fe ulaş ma” tar zı  esas alı nır.

12- Sal dı rı ha re ke tin de, sal dı rı anı nın baş la ma sıy la,
so nuç alı cı vu ruş tar zı ve yük sek  ateş gü cü nün tut tu rul -
ma sı, yük sek  ateş gü cü nün, he de fe va ra na ka dar ke sil -
mek si zin sür dü rül me si ve düş man kuv vet le ri ne hiç bir bi -
çim de kar şı  ateş fır sa tı ver me den, he de fin im ha edil me si
esas tır. 

13- Her sal dı rı ko mu ta nı, ken di gü cü nün, sal dı rı ha re -
ke tin den so nuç al mak  için ge re ken esas la rın ör güt lü lük,
giz li lik, sü rat, yük sek  ateş gü cü, kes kin vu ruş tar zı, “yok
et me ve ha kim ol ma” yak la şı mı ol du ğu nun bi lin ciy le
dü zen le mek ve ha zır la mak la so rum lu dur. 

7- Ge ri çe kil me
1- Her tür lü ey lem ve ça tış ma da du rum ne olur sa ol -

sun, her ko şul al tın da ge ri çe kil me ha zır lık la rı nı yap mak
esas tır. Ey lem ve ya ça tış ma yı yü rü ten gü cün yö ne ti mi,
baş ta ge ri çe kil me hat tı nın tes pit edi lip, bu nun  için ge re -
ken ted bir le rin alın ma sı hu su su ol mak üze re ön ce den, bu
ko nu da ih ti yaç du yu lan ör güt len me yi yap mak la so rum -
lu dur. 

2- Her za man, “ge ri çe kil me bir ka çış de ğil, gü cü ko -
ru mak ve tek rar sal dı rı ko nu mu nu el de et mek  için ya pı -
lan bir ha re ket tir” an la yı şıy la dav ra nı lır. 

3- Ge ri çe kil me ha re ke tin de, güç psi ko lo jik ve mo ral
açı dan bu na ön ce den ha zır la nır. 

4- Her tür lü ge ri çe kil me yi dü zen li ve ör güt lü bir şe -
kil de yap mak esas tır. Bu ko nu da iz le ne cek  tarz ise, ka -
de me li ve sa vun ma lı ge ri çe kil me bi çi mi dir. 

5- Ge ri çe kil me ha re ke ti  için ger çekçi bir plan la ma
ya pı lır. İz le ne cek ha re ket tar zı ve gi di le cek me kan net
bir bi çim de be lir le nir. Ge rek li  olan tüm hu sus lar, bü tün
ya pı ya iyi ce kav ra tı lır.           

6- Ge ri çe kil me nin em ni yet için de ya pıl ma sı  için ha -
zır lan mış  olan pla nın ge rek tir di ği tüm ted bir ler alı nır. 

7- Ge ri çe kil me sü re cin de, düş ma nı oya la ma ve ya -
nılt ma tak tik le ri ne baş vu ru lur. 

8- Ge ri çe kil me ya pı lır ken, sü rat li ha re ket et me nin
önem li ol du ğu bi lin ci için de,  eğer so mut du rum ge rek ti -
ri yor sa hız lı ma nev ra lar tar zın da bu na baş vur mak şart tır. 

9- Ge ri çe kil me sı ra sın da tüm güç le rin, plan lan dı ğı
gi bi, bel li bir dü zen için de ve bir bir le riy le ko or di ne li bir
şe kil de ha re ket et me le ri şart tır. Tüm güç ler, ha re ket es -
na sın da kar şı lık lı bir şe kil de or tak uyu mu sağ la ma ya,
bir bi rin den kop ma ma ya ve bir bi ri ni ko ru ma ya aza mi
dik kat gös ter mek le so rum lu dur lar. 

10- Ge ri çe kil me sı ra sın da man ga, ta kım, bö lük ve di -
ğer te me l de ki as ke ri yü rü yüş dü ze ni, ön cü, art çı, sa yım
vb. gü ven lik ön le miy le bir lik te ko ru na rak uy gu la nır. Bu
te mel de hiç bir ba şı boş lu ğa fır sat ver me den tüm bi rim le -
rin ken di için de ör güt lü ve ha kim bir tarz da ge ri çe kil -
me si sağ la nır. 

11- Kü çük ve or ta çap lı ge ri çe kil me ler de tüm çev re
kuv vet ler ve ge nel ge ri çe kil me ler de ise bü tün çev re böl -
ge ler, ge ri çe kil me ya pan gü ce ge rek li des te ği ver mek le
yü küm lü  olup, ge ri çe kil me nin sağ lık lı ve em ni yet için de
ger çek leş me sin de so rum lu luk pa yı na sa hip tir ler. Bu nun
için, ge ri çe kil me sı ra sın da ge rek li ir ti bat la rın kar şı lık lı bir
şe kil de ku ru la rak, ko or di ne li ha re ket tar zı nın ya ra tıl ma sı
ve ge ri çe kil me hat tı nın bü tü nen em ni ye te alın ma sı  için
çev re, böl ge ya da kuv vet le rin fa a li ye te geç me si şart tır. 

7. BÖ LÜM

DEĞER LE RE YAK LA ŞIM

Yü ce eme ğin yo ğun laş mış bi ri ki mi ve bi leş ke si  olan
de ğer le ri mi zin ba şın da, hal kı mı zın yurt se ver özün den
sü zü le rek or ta ya çık mış  olan, ile ri ci in san lı ğın onu ru nu
tem sil  eden, tüm in san lı ğın ve hal kı mı zın bu te mel de çı -
kar la rı nı ko ru mak, ge liş tir mek ve ka zan mak  için par ti -
miz PKK ön cü lü ğün de yü rü tü len ulu sal kur tu luş sa va şı -
mın da, en aman sız ko şul lar da hiç bir ikir cik li ğe düş me -
den, kan la rı nın son dam la sı na ka dar di re ne rek, sa va şa -
rak, par ti miz  PKK'nin di re niş ru hu nu ki şi lik le rin de tem -
sil ede rek, ya şa mın her ala nın da bu nu ba şa ra rak, öz gür -
lük sa va şı mı zın zir ve si ne ula şan var lık ne de ni miz,  inanç
ve il ham kay na ğı mız, en kut sal, en bü yük de ğer le ri miz
olan şe hit le ri miz ge lir. 

Par ti miz de de ğer le ri ya ra tan in sa nın ken di si en bü yük
de ğer dir. Bu ne den le tüm de ğer ler bi le şi mi nin en zir ve -
de ki tem sil ci si Par ti  Önderliği'dir. Bu bi linç le öz gür lük
sa va şı çiz gi mi zin ödün süz, il ke li sa vun cu su, ta kip çi si ve
ey lem ci si  olan par ti ye, şe hit le re, hal ka ve ile ri ci in sanlı -
ğa kar şı so rum lu luk üst le nen ve ve ri len söz le rin ge rek le -
ri ni her dü zey de ye ri ne ge ti ren de ğer le ri mi zi bir bü tün
ola rak ko ru mak, ge liş tir mek ve bü yüt mek  için sa va şan
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dev rim ci sa va şı mı zın her dü zey de ki kad ro ve sa vaş çı sı
ön de ge len de ğer le ri miz dir. 

Ge nel an lam da tüm dev rim ci sa vaş so ru la rı mı zı, yo -
lu mu za  ışık tu ta rak ay dın la tan, her yö nüy le açı ğa çı ka -
ran, Par ti  Önderliği'nin yaptığı çö züm le me ve ta li mat la -
rı nı her yö nüyle kav ra yıp özüm se me nin, özel lik le sa va -
şı mı zın gel di ği bu aşama da ne ka dar ta ri hi bir an la ma
sa hip ol du ğu ken di li ğin den an la şıl mak ta dır. Bun suz sa -
va şın bu ya kı cı dö ne min de bir ar pa bo yu ka dar yol alın -
ma dı ğı, alı na ma ya ca ğı gi bi ayak ta kal ma nın da söz ko -
nu su ol ma ya ca ğı or ta da dır. Ge nel de tüm de ğer le re sa hip
çık ma nın, ya rat ma nın, geliş tir me nin, ka zan ma nın ve ge -
le ce ğe mal et me nin yo lu, bu de ğer le rin her yö nüy le kav -
ra nıp bi lin ce çı ka rıl ma sın dan ve ge rek le ri ni mut la ka ye -
ri ne ge ti ril me sin den ge çer.

Par ti miz de uğ ru na bü yük ça ba ve emek le rin  sarf edil -
di ği, bun ca be del le rin öde ne rek kan lar ve can lar pa ha sı -
na, bir bü tün ola rak bi ti şe, tü ke ni şe, gi de rek yok oluş ve
ba şa şa ğı gi diş ten biz le ri, par ti ve  halk ola rak ye ni den di -
ri liş ve ba şa rı yo lun da ge ri dö nü şü ol ma yan bir sü re ce,
dü ze ye ulaş tı ran ma ne vi de ğer le ri mi zin bir di ğer ya nı nı
oluş tu ran mad di (si lah, cep ha ne, pa ra vb.) de ğer le ri miz
ol mak ta dır. Öz gü cün den baş ka hiç bir des te ği, da ya na ğı
ol ma dı ğı, en zor lu ko şul lar or ta mın da bir si lah ve bir
mer mi yi mü ca de le mi zin hiz me ti ne sun mak  için, Par ti
Önderliğimizin son suz ça ba la rı, yi ne ör güt ça lış ma la rı -
nın ak sa tıl ma ma sı  için Ha ki KA RER yol da şın biz zat iş -

çi lik ya pa rak ka zan dı ğı mad di de ğer le ri mü ca de le mi zin
hiz me ti ne na sıl sun du ğu, bu an la mıy la ne ka dar güç lü
bir te me lin atıl dı ğı ve bu te mel le rin üze rin de ne den li
ge liş me le rin ya ra tıl dı ğı, sa va şı mı zın bu gün kü ulaş tığı
dü zey, bu güç lü te mel le rin sa ye sin de ol muş tur. Ya ra tı lan
bun ca mad di im kan la rın kız gın sa vaş or ta mın da ya ra tıl -
ma sı  daha bü yük bir an lam ve de ğer ifa de etmektedir.
Par ti miz de, en  ufak bir de ğe rin ya ra tıl ma sın da bü yük
ça ba,  emek ve be del le ri ni öde yen şe hit le ri mi zin biz zat
ken di kan la rıy la şe kil len dir di ği ve biz le re ema net et tik -
le ri de ğer ler bü tü nü dür.

Öz gür lü ğü nü par ti mi zin ön cü lü ğün de yü rü tü len ulu -
sal kur tu luş sa va şı mın da gö ren, ina nan ve bu kut sal da -
va ya her ko şul al tın da mad di, ma ne vi, tüm güç ve ola -
nak la rı nı ada mak tan ve kat mak tan çe kin me yen dev ri mi -
mi zin te mel de ğer le rin den bi ri de hal kı mız ol mak ta dır. 

Bü tün bu ger çek ler den ha re ket le geç miş mü ca de le
pra ti ği miz de de ğer le re yak la şım da çe şit li yan lış yak la -
şım ve an la yış la rın or ta ya çık tı ğı bi lin mek te dir. Özel lik -
le bu 5. Kong re sü re cin de tüm çıp lak lı ğıy la or ta ya çı kar -
tıl dı. Da ya tı lan her tür den  ucuz, key fi ve hoy rat ça yak la -
şı mın ya nı sı ra dev rim ve sa vaş çı kar la rı doğ rul tu sun dan
zi ya de bi rey sel ya şa mı nı ör güt le mek, de ğer le ri ya rat -
mak, ge liş tir mek, ka zan mak ye ri ne tü ket me, va r o lan de -
ğer le rin üze rin de otur ma,  ucuz, key fi, ba sit, hoy rat ça
kul lan ma vb. yak la şım la r or ta ya çı ka rıl mış ve her yö -
nüy le mah kum edil miş tir. 

Önü müz de ki dö nem de özel lik le pra tik sa ha da bu tür
an la yış, tu tum ve dav ra nış la rın bir da ha or ta ya çık ma ma -
sı ve ge li şip ha ya ti yet bul ma ma sı doğ ru an la yı şın her
yö nüy le ege men kı lın ma sıy la müm kün dür. Bu nun  için:

A- Şe hit le re iliş kin
1- Par ti or tam la rı mız da ger çek leş ti ri le cek top lan tı, et -

kin lik vb. ça lış ma la ra baş la ma dan ön ce şehit le ri miz  için
say gı du ru şu nun ya pıl ma sı.

2- Şe hit le ri mi zin ay, haf ta ve gün le ri  olan 18 Ma yıs,
14 Tem muz, 21-28  Mart Kah ra man lık  Haftası'nın
anıl ma sı  için tö ren vb. ya pıl ma sı. 

3- Şe hit ler  için eya let, böl ge ler bün ye sin de, uy gun
alan lar da şe hit lik le rin ya pıl ma sı nın, ko şul lar el ver dik çe
şe hit le rin bu ra lar da def ne dil me si ni sağ la mak. 

4- İm kan da hi lin de sa vaş ta şe hit dü şen ar ka daş la rın
bı ra kıl ma ma sı. 

5- Şe hit dü şen ar ka daş lar hak kın da bil gi al mak, si cil -
le ri ni oluş tu ra rak, za ma nın da bağ lı ol duk la rı bir lik le re
bil dir mek, yok sa ge re ken araş tır ma yı ya pıp ka mu o yu na
açık la mak.

6- İm kan lar da hi lin de eya let bün ye sin de il gi li ya zı lı,
anı vb.'ni içe ren ya zı la rı ya yın la mak, pe ri yo dik bir der gi
çı kar mak ve şe hit ler al bü mü nü oluş tur mak.  

7- Şe hit ler  için bir lik ler de ce na ze me ra sim le ri nin dü -
zen len me si, ula şıla ma yan or tam lar da bu nun  için tö ren,
yü rü yüş vb. ör güt le mek.

8- Tüm as ke ri bir lik le ri şeh it le rin isim le riy le ad lan -
dır mak. 

9- Şe hit dü şen yol daş la rın ai le le ri nin za ma nın da bil -
gi len di ril me le ri nin sağ lan ma sı (mek tup, bil di ri, me saj,
te le fon vb.).

10- Düş ma nın ba zı di re niş yer le ri ne tak tık la rı su ni
isim le rin ye ri ne di re niş şe hit le ri mi zin isim le ri ni ver mek. 

11- Şe hit ler  için şi ir, tür kü ve kül tü rel ürün le rin ya ra -
tıl ma sı, geliş ti ril me si.

12- Şe hit le rin ai le le ri ne sa hip çık mak, da ya nış ma la rı -
nı sağ la mak, onları öz gün ör güt lü lük le ri ne ka vuş tur mak,
muh taç olan la ra gere ken yar dı mı sağ la mak.

13- Şehit le ri mi zin ço cuk la rı na sa hip çı kı la rak im kan -
lar da hi lin de ko ru mak, eğ itmek ve ge re ken sa hip li ği
yap mak.

B- Ya ra lı la ra iliş kin
1- Sa vaş mey dan la rın da her han gi bir ya ra lan ma

vb.'nin ted bir le ri ni ön ce den al mak. 
2- Sa vaş or ta mın da ya ra lı ar ka daş la rı bı rak ma mak,

ya pıl ma sı ge re ken ilk yar dı mı ya pmak, yok sa bu nu sağ -
la mak  için her tür lü ça ba içe ri sin de ol mak. 

3- Şe hit ve ya ra lı la rı ta şı ma  konusunda sağ lık ekip le -
rin ce ya pı yı eğit mek.

4- Her bir lik, man ga, bi rim vb. ilk yar dım, sağ lık
mal ze me si çan ta la rı nın oluş tu rul ma sı. 

5- Ya ra lı la rın za ma nın da var sa has ta ne vb. yer le re,
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yok sa da ha uy gun ala nla ra der hal ta şı nma sı, sağ lı ğı  için
ge re ken her tür lü yar dı mın ya pıl ma sı.

6- Ya ra lı yol daş la ra yak la şımda bu lun duk la rı du rum,
psi ko lo jik or tam vb. dik ka te alı na rak özen le, il giy le ya -
klaş mak. 

7- Sa vaş dı şı ka lan ar ka daş la rın uy gun alan lar da de -
ğer len di ril me si.

C- Kad ro ve sa vaş çı ya iliş kin
1- Par ti mi zin ol du ğu ka dar hal kı mı zın da te mel de -

ğer le ri ve öz gür lü ğün te mi natı  olan kad ro ve sa vaş çı ya -
pı mı zın ko lay ka za nıl ma dı ğı nı bi le rek,  ucuz har can ma -
ma sı na  özen gös ter mek ve her tür lü ted bi ri ni ge liş tir -
mek.

2- Kad ro ve sa vaş çı la rın gö rev le n di ril me si de isa bet -
li, ge liş ti ri ci, ka zan dı rı cı bir esas ta ol ma lı,  uzun sü re bel -
li alan lar da tı ka nan ve ya ba şar ılı olan la rın yer ve  alan
de ği şik lik le riy le bu nu çö ze rek ge liş ti ri ci li ği sağ la mak.

3- Kadro ve sa vaş çı ya pı mı za her tür den he sap çı vb.
ya kla şım lar la yak la şı lıp tü ke ti ci ol ma mak. 

4- Kadronun po tan siyeli ni, ye te nek ve ka bi li ye ti ni iyi
tes pit et mek, bu na gö re dü zen le mek ve en iyi şe kil de
dev ri min hiz me tin de de ğer len di rip ge li şi mi ni sağ la mak. 

5- Gelişmeleri şah sın da tı ka tan ki şi lik ler de  ıs rar ye ri -
ne, ge liş me ye  aday olan la ra  şans ta nı mak ve geliş tir mek.

6- Kadro ve sa vaş çı la rın pra tik ya şam da ge li şen
değişim-dönüşüm, be lir le yi ci  olumlu-olumsuz özel lik le -

ri ni  si cil le ri ne iş le mek, ge liş me ye  aday olan la rı öner mek
ve ge li şi mi ni sağ la mak.

7- Kadro ve sa vaş çı la rı, par ti nin  ideolojik-politik, ör -
güt sel, as ke ri alanlar da doğ ru bir tarz da eği tmek ve ya
eği ti mleri ni sağ la mak.

8- Kadroları ay nı za man da bi rer eği tim gü cü ne ulaş -
tır mak, bu na  aday olan la rı tes pit  et mek, ya pı yı eği te cek
gü ce, dü ze ye ulaş tır mak.

D- Par ti  Önderliği'nin ta li mat
ve çö züm le me le ri ne iliş kin
1- Parti  Önderliği'nin çö züm le me ve ta li mat la rı na za -

ma nın da ulaş mak, tüm bir lik le re ulaş tır mak, eği tim ma -
ter ya li ola rak özü ne uy gun bir şe kil de özüm set mek ve
kav rat mak.

2- Parti  Önderliği'nin çö züm le me ve ta li mat la rı nı, bi -
rer ta ri hi bel ge ol du ğun dan do la yı doğ ru bir şe kil de ya -
zıp ço ğalt mak ve ko ru mak.

3- Ya pı ya kav rat ma da, özü ne  ters düş me den ol du ğu
gi bi ya pı ya ak tar mak.

4- Par ti  Önderliği'nin hal ka yö ne lik çağ rı, çö züm le me
vb. za ma nın da hal ka ulaş tır mak ve kav rat mak.

E- Mad di de ğer le re iliş kin:
1- Par ti nin mad di (cep ha ne, si lah, lo jis tik vb.) de ğer -

le ri nin en az ta kım ko mu ta nı dü ze yin de ki ar ka daş lar ta -
ra fın dan de po lan ma sı, sak lan ma sı ve ko run ma sı, gö rev
yer le ri nin de ği şi min de ve ya alan la rın de ği şi min de mad di

de ğer le rin bi li nen yer le ri ni so rum lu ki şi le re gös ter mek.
2- Silah, cep ha ne, lo jis tik vb. gi bi de ğer le ri is raf

etme den ye rin de kul lan mak. 
3- Para vb. de ğer le ri fa zla mik tar da ken di üzerin de

ta şı ma mak, za ma nın da uy gun alan la ra ve ya bağ lı ol unan
bir lik le re ak tar mak.

4- Silah ve cep ha ne alı mın da, mal ze me ler alın ma dan
faz la pe şin pa ra ver me mek. 

5- Par ti nin mad di de ğer le ri ni bi rey sel çı kar doğ rul tu -
sun da kul la nma mak. 

6- Yapılan her tür lü har ca ma la rın, ge lir ve gi der le ri -
nin he sa bı nı tu t mak.

7- Parti bil gi si dı şın da iş let me, ya tır ımı vb. gi bi fa a li -
yet le ri yap ma mak.

ver gi len dir me ye iliş kin
Ver gi len dir me yi (ba ğış, ce za, ya tı rım vb.) par ti an la -

yı şı na uy gun dü şe cek bir çer çe ve de yap mak.

F- Hal ka yak la şı ma iliş kin
1- Halkın ulu sal di re niş te me lin de ki ye ni ya şa mı nı,

ör güt sel, si ya sal, ey lem sel, kül tü rel, eko no mik vb. bir
bü tün ola rak ör güt le mek, ge liş tir mek ve sü rek li li ği ni
sağ la mak. 

2- Halkı ken di öz yö ne ti mi ne ka vuş tu ra rak, ken di si ni
yö ne te cek dü ze ye ge tir mek.

3- Halkı ka zan ma ve mev cut iliş ki le ri ko ru ma ve ge -

liş tir me de par ti nin kit le çiz gi si ni ik na te me lin de be nim -
se te rek uy gu lat mak.

4- Halkta va tan, top rak, kim lik sev gi si ni ge liş tir mek.
Bu te mel de ulu sal kül tür bi ri kim le ri ni ge liş tirip zen gin -
leş tir mek. 

5- Halkların düş man lı ğı nı kö rük le yen her tür den yak -
la şı mı mah kum et mek. Bu te mel de halk la rın kar deş li ği -
ni, en ter nas yo na list da ya nış ma yı sağ la mak.

6- Halkın ulu sal bir li ği ni ze de le yen, aşi ret sel, ka bi le -
sel, ai le sel, bi rey sel çe liş ki le ri ni çö züm le ye rek ulu sal
bü tün lü ğü nü sağ la mak.

7- Halkın  inanç, örf,  adet, ge le nek ve gö re nek le ri ne,
ah la ki ku ral la rı na say gı lı ol mak. 

8- Halka kar şı  onur kı rı cı, dü şü rü cü (kü für, da yak
vb.) dav ra nış la rı suç ola rak bil mek ve bun dan ka çın mak.

9- Her ko şul altı nda hal kı ko ru mak,  ucuz kul lan ma -
mak, de şif re et me mek, 

10- Halkın gö ç et me vb. du rum la rın dan son ra ge ri de
ka lan (bağ, bah çe vb.) de ğer le ri ko ru mak, bun la rı uy gun
bi çim ler de sa va şın hiz me ti ne sun mak.

11- Halkın mü ca de le mi ze sun du ğu tüm mad di de ğer -
le ri doğ ru kul lan mak, bun la rı müm kün ol duk ça izin li,
ik na ve gö nül lü lük te me lin de al mak ve kar şı lı ğı nı ver -
mek. 

12-  Halk di re ni şi ve ulu sal bay ram la rın, ulu sal bi linç -
te doğ ru yer edin me si ve hal kın bu bi linç le sa hip len me -
si ni sağ la ya rak, ulu sa mal et mek. 
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13- Halkın di ren me ge le ne ği ni ya şat mak  için, ta rih te -
ki  halk ön der le ri nin ve şe hit le rin ya zı, kart pos tal vb. ge -
liş ti ri lip ta nı tıl ma sı. 

14- Halkımızın di re niş ka le le ri ni te li ğin de ki, köy, şe -
hir vb. yer le şim yer le rin de ki di re niş le ri ne sa hip çı kı la -
rak, kah ra man lık ün van la rı nı ver mek. 

8. BÖ LÜM

ESİR LİK STA Tü Sü vE ESİR LE RE YAK LA ŞIM

1- Savaş için de düş man or du su na men sup su bay, as -
ker, po lis vb. ki şi ler, ulu sal kur tu luş güç le rimiz ce ele ge -
çi ril me si du ru mun da  esir sta tü sü kap sa mı na gi rer ler.

2- Ulusal kur tu luş sa va şı mı za kar şı düş man saf ın da
yer  alan  Kürt kö ken li as ker ve po lis le rin ya nı sı ra Kür dis -
tan lı iş bir lik çi ler, ajan lar, çe te ler vb. ki şi ler  esir sta tü sü
kap sa mı na gir mez ler. 

3-  Esir kap sa mı na gir me yen ler, ulu sal kur tu luş mü ca -
de le mi zin ya sa la rın gö re iş le me ta bi tu tu lur lar. 

4-  Esir alı nan düş man as ker le ri so rgulan ma ya alı nır -
lar.

5- Sorgulama es na sın da hiç bir  onur kı rı cı, aşa ğı la yı cı
söz ve fi i li yat ta bu lu nul maz, iş ken ce vb. uy gu la ma lar
ya pıl maz, ter si du ru mlar suç kap sa mı na gi rer. 

6- Esir alı nan la rın du rum la rıy la il gi li ola rak ai le le ri
ve il gi li ulus la ra ra sı ku ru luş lar bil gi len di ri lir. 

7- Hasta ve ya ra lı la rın te da vi le ri im kan lar da hi lin de
ya pı lır. 

8- Esirler, im kan lar var sa, di ğer tu tuk lu lar dan ay rı tu -
tu lur lar.

9- Günlük iliş ki ler, be lir le nen gö rev li ler ce yü rü tü lür.
Nö bet çi le rin ve di ğer gö rev li ol ma yan ki şi le rin esir ler le
iliş ki le ri ya sak tır. 

10-  Esir alı nan as ker le re rüt be le ri ne göre ör ne ğin teğ -
men, üsteğ men, yüz ba şı di ye hi tap edi lir.

11- Cenevre  Sözleşmesi'nin sa vaş esir le ri ne iliş kin
hü küm le ri nin ge rek le ri, ulu sal kur tu luş güç le ri miz ce ye -
ri ne ge ti ri lir. 

Esir alı nır ken dik kat edil me si ger ken hu su lar:
1- Sa vaş ta tes lim ol mak is te yen ki şi ler,  eğer al da tı cı

bir du rum la rı yok sa  esir alın ma lı dır lar. Ge rek çe ler ile ri
sü rü le rek key fi dav ra nı la maz.

2- Teslim ola cak ki şi ve ki şi le rin el le ri ha va ya kal dı -
rı la rak, ken di le ri ne ve ri le cek ko mut çer çe ve sin de bu
sağ la nır. 

3- Üstleri, ye re yü züs tü ya tı rı la rak, kol la rı ve ba cak -
la rı  açık bir şe kil de ara nır. En fa zla  iki-üç ki şi bu iş le mi
ya par ken, di ğer le ri  uygun yer ler de mev zi le ne rek gü ven -
lik ted bi rlerini alır lar.

4- Esir alın dık tan he men son ra bir üst ko mu tan bil gi -
len di ri lir. 

5-  Esir alı nan la rın el le ri ar ka dan çap raz la ma bağ la na -
rak, gü ve ni lir bir ala na ulaş tı rıl ma la rı sağ la nır. 

6- Yol cu luk bo yun ca bi r bir le riy le iliş ki ye geç me le ri -
ne ve ko nuş ma la rı na  izin ve ril mez, hiç bir is tek le ri ye ri ne
ge ti ril mez. Za ru ri ih ti yaç la rı uy gun bir za man ve yer de
gü ven lik ted bir le ri al tın da gi de ri lir. 

7- İh mal kar lık, du yar sız lık, key fi yet vb. tu tum lar dan
ka çı nı lır. 

8- Sa yı la rı faz la ise, bir  esir bir sa vaş çı bi çi min de ve
uy gun gü ven lik ted bir le ri alın dık tan son ra gö tü rü lür ler.   

9- Esi rin şah si eş ya la rı, ka ğıt, ka lem, def ter, pa ra vb.
alı nır ve kay da ge çi ri lir, iyi ko ru nur. Bu eş ya la rı sa vaş çı
ve ko mu tan lar ne ala bi lir, ne de tah rip ede bi lir ler. 

10- Esir le rin öz gür bı ra kıl ma la rı du ru mun da, şah si
eş ya la r sa hip le ri ne ia de edi lir. 
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9. BÖ LÜM

SüC vE CE ZA

A- Suç sta tü le ri: 
Or du saf la rın da iş le nen suç lar 3 (üç) sta tü de ele alı -

nır lar:
a) Sa vaş suç la rı
b) Adi suç lar
c) Di sip lin suç la rı
Du rum la rı na gö re bu suç lar dan ba zı la rı As ke ri

Mahkeme'de gö rü şü lüp, ce za ka rar la rı na bağ la nır lar. Ba -
zı la rı ise bir lik, bi rim ve ya  alan yö ne tim le riyle ya pı top -
lan tı la rın da ele alı nıp ce zai uy gu la ma la ra ta bi tu tu lur lar. 

B- As ke ri ma hke me le rin ba ka ca ğı suç lar
1- Or du için de düş man aja nı ol mak. 
2- Or du aley hi ne ça lış mak.
3- Dev ri me ve or du ya düş man lık te me lin de iha ne te

yö nel mek.
4- Ordu için de boz gun cu luk ve yı kı cı lık yap mak. 
5- Sa vaş ta par ti (PKK) tak ti ği ni bo şa çı kar mak.
6- Ey lemi sa bo te et mek. 
7- Par ti nin (PKK) yü ce de ğer le ri ne yan lış yak laş mak,

ha ka ret ve say gı sız lık et mek. 
8- Par ti (PKK) ve or du nun te mel du ru mla rı na yan lış

yak laş mak, ha ka r et ve say gı sız lık et mek.
9- Or du ya şa mı nı si ya si açı dan yoz laş tır mak.
10- Sa va şa as ke ri ve si ya si açı dan bü yük za rar lar ver -

mek ve ya böy le za rar la rın or ta ya çık ma sı na ne den  olan
so nuç la ra yol aç mak. 

11- Yersiz şa ha det le re ne den ol mak. 
12- Parti (PKK) ve or du sır la rı nı dı şa rı sız dır mak. 
13- Ordudan top lu hal de fi rar et mek ve top lu hal de fi -

rar  için ör güt le me içi ne gir mek. 
14- Or du dan fi rar et mek ve fi ra ra ha zır lan mak.
15- İmkanlar el ver di ği hal de şe hit ve ya ra lı la ra sa hip

çık ma mak. 
16- Bilinçli ve ya ka zay la  adam vur mak.
17- Parti (PKK) ve hal kın de ğer le riy le oy na mak, hal -

kın na mu su na kö tü yak laş mak.
18- Halkın ca nı na ve ma lı na za rar ver mek.
19-  Halk için de, par ti (PKK) ve or du aley hi ne tah ri -

bat la ra yol aç mak.
20- Orduya, mik ta rı bü yük  olan mad di za rar lar ver -

mek ve ya böy le si suç la rın or ta ya çık ma sı na ne den ol -
mak.

21- Savaş dı şı ka la bil mek  için ken di ni vur mak. 
22- Savaş dı şı ka la bil mek  için, ken di ni if lah ol maz

bir bi çim de da yat mak (ken di ni ye re at mak, ken di ni de li -
li ğe vur mak ve ya lan dan has ta gös ter mek vb.).

23- Sapık iliş ki le re gir mek.
24- Kendi bir li ğin den baş ka bir bir li ğe tek ba şı na ve -

ya top lu hal de kaç mak.
25- Ordu saf la rın da yoz iliş ki içi ne gir mek ve ya bu nu

ge liş tir mek.
26- Başkalarına ah lak dı şı dav ra nış lar da bu lun mak ve

sar kın tı lık yapmak. 
27-  Esir ve tu tuk lu la ra par ti çiz gi si dı şın da yak laş mak

ve kö tü mu a me le et mek vb. 
Yu ka rı da ki suç lar, sa vaş suç la rı ve adi suç lar  olup

bir lik, bi rim ve ya  alan yö ne tim le riyle, ya pı top lan tı la rın -
da ele alı nıp so nu ca bağ la na maz lar. Bu suç lar, or ta ya
çık tık la rı yer de yö ne tim ka ra rı da hi lin de, du rum la rı na
gö re as ke ri mah ke me le re gön de ri lir ler. 

C- Yö ne tim ler de ve ya pı top lan tı la rın da
ele alı na cak suç lar
A- Bi rin ci de re ce den olan lar
1- Emir ve ta li mat la rı ye ri ne ge tir me mek, kar şı gel -

mek ve ih lal et mek. 
2- Talimatları za ma nın da ver me mek, yan lış ve za yıf

ta li mat ver mek. 
3- Talimatları özü ne  ters bir bi çim de ken di ne gö re

yo rum la ya rak uy gu la mak. 
4-  Emir ve ta li mat la rı za ma nın da ye ri ne ge tir me mek.
5- Raporunu za ma nın da ver me mek ve yan lış, ya nıl tı -

cı ra por ver mek.

6- Görevlerine sa dık kal ma mak ve ye ri ne ge tir me -
mek.

7- Göreve kar şı iti raz cı yak laş mak. 
8- Komutana ve yö ne ti me kar şı gel mek.
9- Eylemde ro lü nü oy na ma mak ve ey le min bo şa çık -

ma sın da pay sa hi bi ol mak. 
10- Çatışma ve ey lem ler de ve ri len emir le ri ye ri ne ge -

tir me mek.
11- Eylem, ça tış ma ve ge ri çe kil me ler de pa nik ya rat -

mak, mo ral bo zu cu dav ra nış lar da bu lun mak ve di sip lin -
siz lik yap mak.

12- Pusuda ve ça tış ma da mev zi ler de  açık ha re ket et -
mek. 

13- Talimat ol ma dan mev zi si ni ve ye ri ni ter k et mek. 
14- Çatışma, ey lem vb.le rin de tut ma sı ge re ken ye ri

ve ya mev zi yi za ma nın da tut ma mak ve su dan ge rek çe ler
ile ri sür mek. 

15- Eylem ve ça tış ma lar da im kan lar ol du ğu hal de ge -
ri çe kil me yi za ma nın da ve dü zen li yap ma mak. 

16- Eylem pla nı nı ya pı ya açık la ma mak ve kav rat ma -
mak. 

17- Yeterince ha zır lık ve ke şif yap ma dan ya pı yı ey le -
me yö nelt mek.

18- Eylem ve ça tış ma lar da bi rey ci dav ra na rak yol da -
şı nı ve ken di sa vaş çı ka rı nı bek le me den on la rı bı ra ka rak
ge ri çe kil mek. 

19- Koordineli sa va şın ge re ği ola rak, zor du rum da
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olan di ğer bir lik le re ge rek li yar dı mı yap ma mak, bu ko -
nu da ge rek li ir ti bat vb. açı lar dan gö rev le ri ni ye ri ne ge tir -
me de han tal, is tek siz ve du yar sız dav ran mak. 

20- Birliklerde top lan tı ve tek mil le ri za ma nında ve
ku ral la rı na gö re yap ma mak, aşı rı bir şe kil de ih lal et mek.

21- Ordu ya şa mın da mo ral bo zu cu tu tum ve dav ra -
nış lar içi ne gir mek.

22- Ordu kar şı sın da  açık ve dü rüst ol ma mak.
23- Yönetim top lan tı la rın da ve ge nel de giz li kal ma sı

ge re ken bil gi le ri et ra fa yay mak. 
24-  Halk için de par ti (PKK) ve or du yu doğ ru tem sil

et me mek, ta vır, tu tum ve dav ra nış la rıy la bu ko nu da
halk ta yan lış de ğer len dir me ve iz le nim le rin oluş ma sı na
ne den ol mak. 

25-  Halk için de ba sit, bi rey sel, çı kar cı ve ken di ni ya -
şa tı cı dav ra nış ve ya şam tar zı içi ne gir mek. 

26- Yanıbaşında ya pı lan ve ya ken di si nin ha ber dar ol -
du ğu boz gun cu tu tum vb.'le ri ni yö ne ti me za ma nın da bil -
dir me mek, par ti (PKK) ve or du ya za rar ve ril me si ne en -
gel ol ma mak.

27- Terfi ve ta yin ler de bi rey ci, key fi,  ahbap-çavuşça,
ta sar ruf çu vb. ha re ket et mek;  terfi-tayini, ki şi le re yö ne -
lik he sap çı yak la şım la rı na  alet et mek,  araç ola rak kul lan -
mak.

28- Yoldaşlık iliş ki le ri ni ih lal ede rek, yol da şı nı dü şü -
rü cü tu tum ve pra tik ler içi ne gir mek, kin ci ve in ti kam cı
dav ran mak. 

29- Silahını ve teç hi za tı nı kay bet mek. 
30- Patlayıcı, bom ba vb. ile oy na mak, ikin ci em ni yet

(hor tum vb.) tak ma dan bom ba ta şı mak. 
31- Silahın ağ zı na lü zum suz ye re key fi mer mi sür -

mek ve em ni ye ti ka pat ma mak, si la hın ağ zın da mer mi
unut mak.

32- Kalabalık or tam da ulu or ta si lah aç mak, si lah la
oy na mak.

33- İzinsiz ye re si lah aç mak, te miz le mek  için tüm si -
lah la rı bir den aç mak, si lah  açıp te miz le me de di ğer ku ral -
la rı ye ri ne ge tir me mek.

34- Ordu de ğer le ri ne za rar ver mek. 
35- Başkasına si lah çek mek. 
36- Başkasına if ti ra atmak. 
37- Nöbette uyu mak. 
38- Tepeye geç git mek ve te pe keş fi ni  iyi yap ma -

mak.
39- Tepede gü ven lik ted bir le ri ni ge rek ti ği gi bi al ma -

mak. 
40- Devriyedeyken gö re vi ni so rum lu bir şe kil de ye ri -

ne ge tir me mek, ge çiş tir mek,  açık ha re ket et mek ve di ğer
dev ri ye ku ral la rı nı ih lal et mek. 

41- Telsiz mu ha be re sin de önem li ko nu lar da  açık ko -
nuş mak.

42- Tehlikeli ve ya keş fi ya pıl ma mış yer ler de  ateş
yak mak, du man çı kar mak vb. de şif re edi ci tu tum lar içi -
ne gir mek. 

43- Düşmanın ha va ke şif le ri sı ra sın da ve ya giz li dav -
ra nıl ma sı ge re ken yer ler de  açık ha re ket et mek. 

44- Nöbetçi su bay lı ğı gö re vi ne du yar sız yak laş mak,
bu nu bir ra hat la ma za ma nı ola rak gör mek, bu gö rev sı ra -
sın da ya şam ve ya pı üze rin de tam de ne tim kur ma mak. 

45- Keşiflerde  açık ha re ket et mek. 
46- Yürüyüşte ko mu tan ola rak ken di gru bu na sa hip

çık ma mak, ge rek li de ne ti mi sağ la ma mak, gru bu nu dü -
zen li yü rüt me mek. 

47- Öncü ve ke şif siz yo la çık mak. 
48- Kendi bir li ği ni, teh li ke ye  açık bir şe kil de de şif re

ol an, düş ma na he def  olan vb. yer ler de yü rüt mek, ko nak -
lan dır mak ve bek let mek.

49- Yürüyüşte ve ko nak la ma ye rin de ge rek li gü ven lik
ted bir le ri ni al ma mak. 

50- Kendi bir li ği ni tem po lu bir şe kil de yü rü te me mek
ve bu ne den le gü cün yıp ran ma sı na yol aç mak.

51- Ordu için de hırsız lık yap mak.
52- Ordu için de  adam döv mek. 
53- Ordu için de iç ki ve uyuş tu ru cu kul lan mak.

Bu suç la ra kar şı dü şen ce za lar
1- 1 (bir) ile 20 (yir mi) gün ara sın da si lah sız lan dır ma.
2- 1 (bir) ile 15 (on beş) gün ara sın da tec rit.
3- 1 (bir) ile 15 (on beş) gün ara sın da ha pis.
4- 1 (bir) ile 15 (on beş) gün ara sın da key fi ih ti yaç lar -

dan men et mek.

5- 1 (bir) ile 15 (on beş) gün ara sın da zo run lu hiz met
(mut fak çı lık, pra tik gö rev le re git mek vb.).

6- 1 (bir ) gün ile 1 (bir) haf ta ara sın da nö bet ve di ğer
gü ven lik ko nu lu yap tı rım lar.

7- Üst ku rum la rın ona yı ile gö rev den al mak. 
8- Üst ku rum la rın ona yı ile ter fi dü şür mek vd. 

B- İkin ci de re ce den suçlar
1- Görevine kar şı is tek siz ve du yar sız yak laş mak. 
2- Herhangi  bir gün lük gö re ve tek ki şi ve ya iki ki şi

gön der mek. 
3- Kişileri gö re ve gön de rir ken, gö re vi kav rat ma mak

ve ge rek li ha zır lık la rı sağ lat ma mak, di ğer gö rev ku ral la -
rı nı ih lal et mek.

4- Silahına ve di ğer or du malzemelerine kar şı du yar -
sız yak laş mak. 

5- İzinsiz ve boş ye re mer mi sık mak. 
6- Gizliliği ih lal et mek.
7- Arşiv bel ge le ri ni ko ru ma ve giz li li ği ni sağ la ma da

du yar sız ol mak. 
8- Depoları giz li lik ku ral la rı na uy ma dan  açık yer ve

şe kil ler de yap mak, sağ lam yap ma mak, ona rım hu su su na
dik kat et me mek. 

9- Nöbette du yar sız ve dik kat siz ol mak. 
10- Nöbette teç hi za tı nı çı kar mak. 
11- Nöbette si ga ra iç mek, mü zik din le mek, yük sek

ses le ko nuş mak, ye mek vb. ye mek, nö bet ye ri ni  terk et -
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mek, ge ce  ateş yak mak vb. 
12- Nöbete za ma nın da git me mek. 
13- Tepeye gi der ken ge rek li  ağır si lah la rı ve di ğer

mal ze me le ri gö tür me mek. 
14- Üs ye rin de ge rek li sı ğı nak, ka nal, mev zi vb.'le ri ni

ilk el den yap ma mak. 
15- Yol yü rü yü şün de giz li lik ku ral la rı nı ih lal et mek

( ateş,  ışık yak mak, mü zik vb. din le mek, tür kü söy le mek
vb).

16- Yol yü rü yüş le rin de ha ber siz bir şe kil de yü rü yüş
ko lun dan ay rıl mak.

17- Göreve gi der ken ve ya  rastge le, ge rek siz ye re baş -
ka sı nın si la hı nı al mak. 

18- İzinsiz bir şe kil de si lah ve teç hi za tı nı de ğiş tir -
mek.

19- Yürüyüş sı ra sın da üst üs te yı ğıl mak, ko mu ta nın
em ri ol ma dan su baş la rın da dur mak ve su iç mek. 

20- Yürüyüşte ken di sı ra sı nı boz mak, ko lon dı şın da
yü rü mek. 

21- Telsiz mu ha be re sin de ge rek siz ye re ve üs lup suz
ko nuş mak, soh bet et mek ve düş man la ir ti ba ta gir mek. 

22- Telsizi te miz ve ba kım lı kul lan ma mak, du yar sız
yak laş mak, kır mak, tah rip et mek, ci haz la oy na mak.

23- Telsiz mu ha be re sin de ge rek ti ği hal de şif re li ko -
nuş ma mak,  açık mu ha be re et mek.

24- Telsiz mu ha be re sin de ve ri len not la rı za ma nında
ge rek li ye re ak tar ma mak, ir ti ba tı za ma nın da ve ge rek ti ği

gi bi sağ la ma mak ve ya yan lış ak tar mak. 
25- Geri çe kil me ler de ve di ğer hal ler de (nok ta de ğiş -

tir me vb.)  terk edi len yer de as ke ri mal ze me, eş ya vb. bı -
rak mak. 

26- Geri çe kil me ler de fe da kar lık gös ter me yip ken di ni
bir li ğe ve ya ar ka daş la rı na yük et mek. 

27- Günlük ya şam ve gö rev ler kar şı sın da çı kar cı dav -
ran mak ve ken di ni ge ri de tut mak.

28- Ordu ya şa mın da  bi rey ci lik ve de di ko du cu luk
yap mak. 

29- Ordu ya şa mın da laç ka ve  ahbap-çavuş iliş ki lerini
ge liş tir mek.

30- Komutan ve yö ne ti me say gı sız lık et mek. 
31- Ordu ya şa mın da, par ti (PKK) ah la kı na uy ma yan

üs lup ve soh bet ler içi ne gir mek. 
32- Yoldaşlık iliş ki le ri ni ih lal et mek, yol da şı nı kü çük

dü şü rü cü ve teş hir edi ci söz ve dav ra nış ta bu lun mak,
ken di sa vaş çı sı na kar şı bas tır ma cı, sek ter, ben cil, ağa va -
ri vb. yak laş mak. 

33- Yetkisine da ya na rak ken di si ni di ğer or du üye le -
rin den ay rı tut mak, ih ti yaç vb. ko nu lar da ken di si ne ay rı -
ca lık ta nı mak. 

34- Ordu ya şa mın da üs lup suz ve za rar ve ri ci tar tış -
ma lar içi ne gir mek. 

35- Hareket ha lin de kal dı rıl ma sı zo run lu ih ti yaç mad -
de le ri ni kal dır ma mak, red det mek ve bu te mel de so run
çı kar mak. 

36- Yoldaşını ve yö ne ti mi bo şa çı ka rı cı tu tum ve dav -
ra nış lar içi ne gir mek. 

37- Başkalarının ça lış ma la rı nı en gel lemek ve zaman
kaybına yol açacak tu tum ve dav ra nış lar içi ne gir mek. 

38- Başkasının her han gi bir suç du ru mu içi ne gir me -
si ne se yir ci kal mak ve ona en gel ol mak  için ça ba gös ter -
me mek. 

39- Yoldaşına im kan la rı ol du ğu hal de yar dım cı ol ma -
mak. 

40- Kendini eğit me mek ve za ma nı nı  çarçur et mek. 
41- Yoldaşları ara sın da ay rım cı lık yap mak. 
42- Tüketim mad de le ri nin da ğı tı mından ih ti yaç la rın

kar şı lan ma sın da ay rım cı ve ta sar ruf çu  dav ran mak. 
43- Nedensiz ye re ve su dan ge rek çe ler le eği tim top -

lan tı la rı na gir me mek, kay tar ma cı dav ran mak.
44-  Komutan-yönetici ola rak eği tim fa a li yet le ri ni za -

ma nın da ve müm kün  olan ve rim li lik te ör güt le yip yap -
ma mak, ak sat mak. 

45- Kolektif ça lış ma ya ge l me mek ve bu te mel de za -
rar ve ri ci ol mak. 

46- Toplantılarda iç di sip lin ku ral la rı nı ih lal et mek.
47- Yanında par ti, di sip lin dı şı tu tum, dav ra nışlar içi -

ne gi ril di ğin de, de di ko du ya pıl dı ğın da, bu na ses çı kar -
ma mak, mü da ha le et me mek ve ge rek li yer le re za ma nın -
da bil dir me mek.

48- Zimmetindeki or du eş ya la rı nı koru ma mak ve
kay bet mek.

49- Mutfak gö re vi ne du yar sız yak laş mak, ye me ği
yak mak, ek mek, un vb. mal ze me le ri te lef et mek, za ma -
nın da ek mek ve ye me ği çı kar ma mak.

50- İzinsiz ye re mut fa ğa gir mek, eş ya al mak, gö rev li -
le ri meş gul et mek, soh bet ye ri ne çe vir mek.

51- Başkasına ait  olan mal ze me le ri al mak.
52- Başkalarına ha ka ret ve kü für et mek, üs lup suz ca

yak laş mak. 
53- Bulunduğu or ta ma mad di za rar ver mek.
54- Ordu ya şa mın da müs rif dav ran mak. 
55- Çevresini ra hat sız edi ci tu tum ve dav ra nış lar içi -

ne gir mek.    
56- Yalan söy le mek.
57- Ordu için de  saç-sakal uzat mak, tes pih çek mek,

ak se su ar tak mak, ya ka sı  açık do laş mak, si vil el bi se gi y -
mek vb..

58- İmkanlar olduğu halde temizliğe dikkat etmemek,
kirli-pasaklı dolaşmak.

59- Yer le şik nok ta lar da et ra fı te miz tut ma ya dik kat
et me mek,  sağa-sola rast ge le eş ya (pa ket vb.) ve par la yan
mad de ler at mak.

Bu suç la ra kar şı lık dü şen ce za lar
1- 1 (bir) gün ile 1 (bir) haf ta ara sın da si lah sız lan dır ma.
2- 1 (bir) ile 5 (beş) gün ara sın da tec rit.
3- 1 (bir) ile 3 (üç) gün ara sın da key fi ih ti yaç lar dan

men et mek.
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4- 1 (bir) ile 5 (beş) gün ara sın da zo run lu hiz met
(mu fak çı lık, pra tik gö rev le re git me vb.). 

5- 1 (bir) ile 3 (üç) gün ara sın da nö bet ve di ğer gü -
ven lik ko nu lu yap tı rım lar.

6- Uyarı ce za sı. 
7- Teşhir et me.
8- Rapor yaz ma, öze leş ti ri ver me vd.
C- Bu sı nıf la ma da ele alı nan yu ka rı da ki 1 ve 2. de re -

ce den di sip lin suç la rı ve adi suç lar, çık tık la rı yer ler de,
ora nın yö ne ti mi (bir lik, bi rim ve ya  alan yö ne ti mi) ve ya
ya pı top lan tı sı ta ra fın dan ele alı nıp du rum la rı na gö re,
üst te be lir ti len ce za ka te go ri le ri çer çe vin de ce za la ra
çarp tı rı lır lar. 

Bu sı nıf la ma da yer  alan bi rin ci de re ce de ki di sip lin
suç la rı ve adi suç lar, ıs rar la tek rar lan ma la rı ve ya  ağır so -
nuç lar ya rat ma la rı ha lin de, bun lar mah ke me lik suç lar
ha li ne ge lir ler. Bu du rum da suç lu ki şi ve ya ki şi ler, il gi li
yö ne ti min top lan tı ka ra rı so nu cu, iş le miş ol duk la rı suç
bil di rim le ri ile bir lik te as ke ri mah ke me le re  sevk edi lir -
ler. 

D- Askeri mah ke me le re  sevk edi len bü tün suç lu ki şi
ve ya ki şi ler le bir lik te, iş le nen suç hak kın da ki bil gi ve
bel ge ler ile il gi li yö ne ti min, bu ko nu da ki gö rüş ve öne r i -
le ri ni içe ren kap sam lı bir ra por gön de ri lir. 

E- Askeri mah ke me le re sev ke di len suç lu ki şi ve ya
ki şi le rin, ken di bir lik ve bi rim le ri ile iliş ki le ri ke si lir ve
olay, ar tık or du nun yar gı mü da ha le si al tı na gi rer. 

F- Bu yö net me lik te ki bü tün ku ral ve hu sus la rı ih lal
et mek suç kap sa mı na gi rer ve du rum la rı na gö re suç lu
olan lar ce zai yap tı rım la ra ta bi tu tu lur lar.
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