
ÇOK GİZLİ 

ÇARŞAF EYLEM PLANI HAREKÂT EMRİ 

1. Durum:  

    AKP Hükümeti 2002 yılındaki seçimlerde almış olduğu halk desteği ile tek başına 

iktidara gelerek parlamentoda  bariz bir üstünlük elde etmiş, ülkenin kaderi mevcut 

hükümetin anti laik ve ümmetçi politikalarına teslim edilmiştir. 

     Halk söz konusu iktidarın popülist ve kurnaz politikalarının tesiri altında olup 

henüz durumun farkında değildir. 

     Hedefi mevcut rejimi yıkarak yerine şeriat düzenine dayalı bir  devlet kurmak olan  

mevcut iktidarın,  ülke içerisinde teşkilatlanmış diğer irticai gruplarla da koordineli bir 

şekilde çalıştığı ve kendileri için yegane engel olarak değerlendirdikleri Türk Silahlı 

Kuvvetlerini yıpratmaya yönelik faaliyetlerini arttırdığı gözlemlenmektedir.    

2. Vazife: 

    Darbe için elverişli koşulları oluşturmak maksadıyla; İstanbul Fatih Camii’nde G 

Günü S Saatinde(28 ŞUBAT 2003) tedhiş faaliyeti icra edilecektir. 

3. İcra: 

    a.Harekat Tasarısı:  

       Hedef bölgede icra edilecek tahrip ve müteakiben propaganda ile son bulacak 

olan faaliyet üç safhada, dokuz kişilik bir ekip ile icra edilecektir. 

       (1) Birinci Safha (Hazırlık ve Yerleşme Safhası): 

             Hedef bölge ile ilgili yapılan keşif neticesinde oluşturulan Hedef Analizi      

EK-A ‘da sunulmuştur. 

 Keşif Emniyet Timi tarafından faaliyetten bir hafta ve bir gün önce Cuma 

namazı vaktinde yapılan keşif neticeleri Keşif Emniyet Tim Komutanı tarafından  Ekip 

Liderine bildirilecek ve hedef bölgesindeki son değişikliklere göre faaliyet planı 

güncellenecektir. Faaliyetten bir saat önce bölgenin son keşfi yapılacak, faaliyeti 

etkileyebilecek herhangi bir husus varsa ivedi olarak Ekip Liderine bildirilecektir. 

             Üç kişiden oluşacak olan Keşif Emniyet Timinin iki personeli hedef bölgesi 

dışında , bir personeli ise içeride (camii avlusu ve camii içerisinde) keşif yapacaktır. 

Dış keşifte; bir personel camiin yakın çevresinin keşfini (Camii avlusu yakın çevresi) 

diğer personel ise uzak keşfini (Camii 500 m. Çevresi ) yapacaktır. 
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             Keşif faaliyetlerinin süresi Keşif Emniyet Tim Komutanı tarafından faaliyet 

öncesi belirlenecek, keşif sonunda tüm unsur Keşif Emniyet tim komutanının 

belirleyeceği noktada toplanacak ve keşif neticesi Keşif Emniyet Tim komutanına 

burada aktarılacaktır. 

 Hedefte tahrip, cep telefonunu düzenekli patlayıcı ile gerçekleştirilecek, 

patlayıcı madde ayrı bir Ekip tarafından hazırlanacak ve faaliyetin icra tarihinden bir 

gün önce Taarruz Tim komutanı tarafından teslim alınacak ve faaliyet zamanına 

kadar Tahrip Unsuru tarafından eğitim ve provaları yapılacaktır.  

              G (Cuma günü)günü faaliyetin icra edileceği gündür, S saati G günü öğle 

ezanın okunma zamanıdır.  Tahrip düzeneği Cuma namazının farzının kılınmasını 

müteakip patlatılacaktır. Tahrip düzeneğini patlatacak Taaruz timi en geç S  saatinde 

yerlerini almış olacaktır. Taarruz timi icra edeceği faaliyetin provasını bir gün önceden 

aynı saatte aynı mekanda yapacaktır.   

 Taarruz Timi (Dört kişi); Kayıt unsuru (Kayıt- A ve Kayıt -B olmak üzere İki kişi) 

ve Tahrip unsuru (Tahrip –A ve Tahrip-B olmak üzere İki kişi)’ndan oluşmakta olup, 

faaliyet esnasındaki tertiplenmeleri EK-B Tertiplenme Planı’nda sunulmuştur.  

       (2) İkinci Safha (İcra Safhası): 

   G günü sabah S-2 saatinde tüm hazırlıklar yapılmış ve malzemeler alınmış 

olarak hedef bölgesine hareket edilecek, (hedef bölgesi ve civarı G günü kalabalık 

olacağından) araçlar tenha bir yerde park edilecek ve hedef bölgesine yaya olarak 

yaklaşılacaktır.  

    Keşif Emniyet Timi hedefte son keşfini yapmasını müteakip Emniyet görevi 

için tertiplenecek Keşif Emniyet –A Camiinin kuzeyinde, Keşif Emniyet –B camiinin 

güneybatısında Keşif Emniyet-C Camiinin güneydoğusunda hedef bölgeyi 

gözlemleyecek şekilde yerleşecektir. Keşif Emniyet  Timinin yerleşmesini müteakip  

Taarruz Timi yerini alacaktır.  

 Tahrip düzeneği  bir çanta içerisine yerleştirilmiş olarak Tahrip -A tarafından 

camii içerisinde caminin iç kısımlarındaki cemaate yakın ayakkabılığa bırakılacak  

kendisi de cami çıkışında kapıya yakın bir yerde yerini alacaktır.   

 Keşif Emniyet  Timi en geç S saatinden 10 dakika evvel yerleşmiş olacaktır. 

Tahrip düzeneğini patlatacak Taarruz Timi en geç S  saatinden 5 dakika önce yerlerini 

almış olacak, faaliyet Cuma namazının farzının kılınmasından sonra  icra edilecektir. 
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Tahrip-A  farzın kılınmasını müteakip süratle camiden çıkacak ve “Tahrip Hazır” 

İşaretini verecektir.. 

 Tahrip-A’nın camiden çıkmasını müteakip avluyu terk etmesi “Tahrip Hazır” 

camiden çıkmayı müteakip avluda şadırvanda ellerini yıkaması ise “Tahrip İptal” 

işareti olacaktır. Tahrip –A’ nın  “Tahrip hazır işaretini” gören ve camii avlusunda 

bekleyen Tahrip-B, camii avlusundan çıkıp 300 m. kadar uzaklaştıktan sonra ilgili 

telefon numarasını arayarak tahribi gerçekleştirecektir. Tahrip timi patlamayı 

müteakip bölgeden süratle sıyrılacaktır.    

             Patlama esnasında; Kayıt –A camii üst katından, Kayıt-B  camii alt katından  

Patlama anını ve sonrasında oluşan panik havasını çekecek, patlama sonrası önce 

camii avlusunda toplanan ve sonra ana caddeye intikal ederek caddeyi kapatan öfkeli  

kalabalığın camii avlusunda  toplanmasını ve caddedeki eylemlerini hem Kayıt-A hem 

de Kayıt-B  birbirlerinden bağımsız ayrı noktalardan üzerlerindeki video kayıt 

cihazlarıyla kaydedeceklerdir.   

 Kayıt timi (Kayıt-A ve Kayıt-B ) kaydettikleri görüntü kayıtlarını Keşif Emniyet 

Tim Komutanına teslim edecek ve müteakiben bölgeyi geldikleri araçlarla terk 

edeceklerdir. Keşif Emniyet Tim K.’nı söz konusu görüntüleri ivedi olarak internet 

üzerinden yayılmasını sağlayacaktır.  

 Patlamayı müteakip oluşan kargaşadan da istifadeyle cami içerisindeki Tahrik 

timinden Tahrik-A bir kısım radikal Fatih esnafı içerisine sızdırılmış Tahrik-B ile irtibata 

geçecektir. 

  Tahrik- A ve Tahrik-B irtibatlı bulundukları ve halkın içerisine sızmış bulunan 

provokatörleri harekete geçirecek. Böylece Cami cemaatinin,  çoğunluğunu Fatihli 

esnafın oluşturduğu öfkeli radikal grupla ana cadde üzerinde birleşmesi 

sağlanacaktır. Yapılacak manipülasyonlarla öfkeli grubun yaşananları irticai söylemler 

ve sloganlar eşliğinde protesto etmesi sağlanacaktır. 

       (3) Üçüncü Safha (Sıyrılma Safhası):  

   Faaliyetin icrasından sonra; Tahrip unsuru tahribi müteakip, Kayıt Timi 

kayıtlarını tamamlamalarını ve Keşif Emniyet tim komutanı ile buluşmayı müteakip 

yaya olarak ayrı güzergâhlardan arabalarını park ettikleri bölgeye intikal edecek ve 

kendi araçları ile bölgeden uzaklaşacaklardır.(Tahrip unsuru bir araca, Kayıt timi diğer 

araca binecek şekilde) 
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           Faaliyet sonrası durum, trafik sıkışıklığı, yol kapaması, arama ve bunun gibi 

sebeplerle araçlı intikale imkân vermediği takdirde, unsurlar yaya olarak ayrı ayrı 

güzergâhlardan toplu taşım araçlarını kullanarak “emin ev”de buluşacaklardır. 

      b. Ast Unsurlara Görevler: 

          Görevlendirme Çizelgesi EK-C ‘de sunulmuş olup, Tedhiş Görevi Ekibi üç ana 

timden müteşekkildir. Bu timler; Keşif Emniyet Timi, Taarruz Timi, Tahrik Timidir. 

          (1) Keşif Emniyet Timi (Üç kişi):  

               Keşif Emniyet-A (Dış yakın keşif), Keşif Emniyet-B( Dış uzak keşif), Keşif 

Emniyet-C (İç keşif) alt unsurlarından oluşmaktadır. Görevleri; 

     (a) Faaliyetten önce Hedef Bölgesinin ayrıntılı keşif raporlarını çıkartmak ve 

faaliyet günü son keşfi icra etmek, 

               (b) Faaliyet günü son keşfin icrasını müteakip Emniyet timi olarak Hedef 

bölgesinde yerini alarak faaliyetin emniyetini sağlamak (faaliyet öncesi ve sonrası 

bölgedeki mevcut güvenlik görevlilerinin durumu, bölgeyi takviye zamanı ve faaliyet 

planın icrasını menfi yönde etkileyecek alışılmışın dışında herhangi bir gelişmeyi 

anında Ekip Liderine bildirmek ve erken müdahalenin yapılmasını sağlamak.) , 

                (c) Faaliyet sonrası Kayıt timinin gerçekleştirdiği kayıtları internet ortamı ve 

medya aracılığıyla kamuoyuna yaymak, 

                (d) Faaliyet öncesi personelin kullanacağı cep telefonlarının teminini ve 

dağıtılmasını sağlamak, 

          (2) Taarruz Timi (Dört kişi)  : Tahrip (Tahrip-A, Tahrip-B) ve Kayıt ( Kayıt-A, 

Kayıt-B) alt unsurlarından oluşmaktadır. Görevleri; 

                 (a) Faaliyet öncesi Taarruz Unsur Komutanı tarafından Tahrip düzeneği 

teslim alarak düzenekle ilgili gerekli eğitimi icra etmek, 

       (b) Faaliyet günü tahrip düzeneğini patlatmak, 

                 (c) Faaliyet günü Ekip Lideri aynı zamanda tahrip düzeneğini harekete 

geçirecek olan Tahrip-B görevini icra edecektir. Böylece Ekip lideri faaliyetin icrasını 

bizzat yönetebilecektir. 

           (3) Tahrik Timi(İki kişi): Tahrik-A ve Tahrik-B’den oluşmaktadır. Görevleri; 

                (a) Faaliyet öncesi; Fatih esnafı ve camii cemaati içerisine yerleştirilmiş 

radikal ve irticai gruplarla irtibatlı provokatörlerle son koordinasyonu icra ederek 

faaliyet sonrası yapılacak provakatif eylemde işlenecek temaların çerçevesini 

belirlemek,  
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                (b) Faaliyet sonrası icra edilecek provakatif gösteri eylemini bahsi geçen 

kilit provakatörler vasıtasıyla Ekip Liderinin talimatları doğrultusunda takip-kontrol ve 

yönlendirmek. 

      c. Koordinasyon Talimatı: 

         (1) Operasyon Öncesi: Ekip Lideri  ve ekibi tarafından;  Fatih esnafı içerisinde 

yer alan ve dini grup cemaatlerle faaliyet içerisinde olan şahıslarla irtibat  çok dikkatli 

kurulacak, içeriden yürütülecek propagandanın çerçevesi operasyon öncesi 

bildirilerek yönlendirilecektir.  

         (2) Faaliyette kullanılacak tahrip düzeneği başka bir Ekip tarafından temin 

edilecek ve  üst komutanlığın yapacağı koordine neticesinde, emredilecek yer ve 

zamanda  Tahrip Unsur komutanına teslim edilecektir. 

         (3) Konulacak malzemenin ölümden daha çok yaralanmaya sebep olacak 

şekilde hazırlanması sağlanacaktır. 

         (4) Cami ve çevrede bulunan kameraların durumu tespit edilecektir.  

         (5) Tv’lerde canlı yayına bağlanarak fikir ifade edebilecek olanların tespiti ve 

yönlendirmesi Ankara’dan yapılacaktır.    

4. Komuta ve Muhabere : 

    a. Operasyon Ekip Lideri tarafından yönetilecektir. Ekip lideri Tahrip Timinde 

Tahrip-B görevini icra edecek, görevi müteakip, faaliyetleri hedef bölgeye hakim bir 

noktadan takip ve kontrol edecektir.Ekip lideri etkisiz hale gelmesi durumunda Tahrik 

Tim Komutanı(Tahrik-A) emir komutayı alacaktır. 

     b. Operasyon esnasında muhabere, emniyetli cep telefonları ile sağlanacaktır. 

Operasyon timinin cep telefonları evlerinde ve eşlerinde olacaktır. Operasyon günü 

için kullanılacak cep telefonlarını Keşif Timi temin edecek aynı gün sabah tüm 

telefonlar personele dağıtılacaktır. sadece ihtiyaç olduğu takdirde  telefonlar 

kullanılacaktır.  Olayı müteakip cep telefonlar kapatılıp Keşif Emniyet Tim K.’na  geri 

teslim edilecektir.   

5.Muharebe Hizmet Desteği: 

    Operasyonda kiralık araçlar kullanılacak ve araçlar kiralanırken gerçek isimle kayıt 

yapılmayacaktır. 
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       Hüseyin TOPUZ 

          J.Yzb. 

                           

EKLER:     

EK-A (Çarşaf Eylem Planı Hedef Analizi) 

EK-B (Tertiplenme Planı) 

EK-C (Görevlendirme Listesi)      

EK-D (Hedef Bölge Krokisi)     
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