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KAFES OPERASYONU EYLEM PLANI

Kopya No :1/5
Hazırlayan Karargah :Özel Operasyon Gücü K.lığı
Hazırlandığı Yer :İSTANBUL
Tarih ve Saat Grubu :300950 C MART 2009
Kod Numarası :KF-03

ZAMAN DİLİMİ: C ^

GÖREV BÖLÜMÜ: EK-A’da olduğu gibidir. ^ r

1. DURUM:

a. Genel: Rahip Santaro, Malatya Zirve Yayınevi ve Hrant DİNK operasyonları 
sonrasında, Türkiye’de yaşayan gayrimüslimlerin irticai grupların hedefinde olduğu yönünde 
kamuoyu oluşmuş, ancak AKP tarafından, karşıt medyanın da desteğiyle, söz konusu olayların 
Ergenekon tarafından organize edildiği şeklinde yoğun propaganda faaliyetlerinde bulunulmuştur.

b. Düşman Unsurlar:

(1) Yandaş basın ve yayın organlarında gayrimüslimlere sahip çıktıklarını ifade 
eden çeşitli haberler yaptırmış,

(2) Davos’ta yaptıkları çıkışla taraftarlarından yoğun destek görmüş,

(3) CHP başta olmak üzere iktidar partileri tarafından dile getirilen yolsuzluk 
iddialarıyla güvenirliliklerinde azalma olmuş,

(4) Ekonomik Kriz neticesinde işsizliğin de artmasıyla, yönetimde yeterince
başarılı olamadıkları konusunda kısmen kanı oluşmuş,

(5) 29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde bekledikleri başarıyı elde edememiştir.

c. Dost Unsurlar:

(1) Lehte siyasi partiler île çeşitli kurum, kuruluş ve derneklerin Ergenekon 
Davasında tutuklu bulunan personelimize verdikleri destek çalışmaları başarılı bir şekilde 
yürütülmektedir.

(2) Sağduyulu basın ve yayın organları tarafından irticai gruplar aleyhindeki
propaganda faaliyetleri artarak devam etmektedir.

(3) Yerel seçim sonuçlarından elde edilen başarının moral seviyemizin 
yükselmesine katkısı olmuştur.

(4) Silah, malzeme ve teçhizatın bir bölümü emniyet güçlerinin eline geçmekle 
birlikte, müteakip operasyonlar için yeterli durumdadır.

(5) Teşkilata yeni eleman temininde geçici olarak sıkıntı yaşanmakla olup,
mevcut personelin eğitim seviyesi yüksek durumdadır. ' ,
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2. VAZİFE:

Türkiye’de yaşayan gayrimüslimlerin can ve ma! güvenliklerinin sorgulanarak, AKP 
Hükümeti üzerinde iç ve dış toplumun baskısını artırmak, kamuoyunu meşgul etmek ve Ergenekon 
davası başta olmak üzere gündemi değiştirmektir.

3. İCRA :

a. Harekât Tasarısı:

(1) Genel Bilgiler:

(a) Özel Operasyon Gücü Komutanlığı tarafından, Ergenekon Davasında
tutuklu bulunanlara destek vermek, AKP ve yandaşlarının karşı psikolojik harp faaliyetlerini etkisiz 
kılmak, gündemi değiştirerek hedef saptırmak, teşkilatın moralini yükseltmek ve kamuoyunun 
desteğini kazanmak maksadıyla; gayrimüslimler üzerinde korkutucu propaganda icra edilecek ve 
söz konusu faaliyetler kaynağı bakımından kara propaganda ile AKP ve AKP’ye destek veren diğer 
^ r  odaklarınca icra edilmiş gibi gösterilecektir.

(b) İcra edilecek psikolojik harekât faaliyetleri EK-B Psikolojik Harekât 
Kampanya Kontrol Formunda belirtilmiştir.

(2) Operasyon dört safhada icra edilecektir:

(a) Hazırlık Safhası:

(1) Gayrimüslim nüfusun isim ve adresleri belirlenecek,

(2) Gayrimüslimlere ait gazete, dergi vb. abone listeleri elde 
edilecek,

(3) Gayrimüslimlere ait eğitim kurumlarının öğrenci, veli, 
çalışanları tespit edilecek,

(4) Gayrimüslimlere ait vakıf ve ibadethanelerin cemaat listeleri
elde edilecek,

(5) Gayrimüslimlerin dini bayram/önemli günlerinin ve nerelerde 
ayin/tören düzenledikleri tespit edilecek,

(6) Eyleme uygun gayrimüslim mezarlıklarının belirlenecektir.

(b) Korku Oluşturma Safhası:

(1) Tespit edilen AGOS Gazetesi abonelerinin listeleri paylaşım 
siteleri ve irticai web siteleri başta olmak üzere internet ortamında yayınlanacak,

(2) AGOS Gazetesi abonelerine tehdit telefonları açılacak ve 
tehdit mektupları gönderilecek,

içerikli sloganlar yazılacak
(3) Adalar bölgesindeki yoğun güzergâhlardaki çhiraflârâ' tNO
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(4) Abone listeleri çoğaltılarak, Adalarda yaşayan vatandaşların
kolaylıkla görebilecekleri bölgelere bırakılacaktır.

(c) Kamuoyu Oluşturma Safhası:

(1) Abone listelerinin ulusal basında yayınlanması ve haber
olması sağlanacak,

(2) Konu hakkında köşe yazıları yazdırılacak,

(3) Tartışma programlarında konuya yer verilecek ve AKP
Hükümetinin vurdumduymazlığı ele alınacak,

(4) 6-7 Eylül Olayları, Varlık Vergisi haberleri gibi konulara
medyada tekrar tekrar yer verilecek,

desteklenecek,

(5) AKP karşıtı web siteleri artırılarak faaliyetleri yoğunlaştırılacak,

(6) Azınlıklar lehine faaliyet gösteren web siteleri içerik yönünden

(7) Mevcut sitelere ilave olarak “www.tehditaltindayiz.com”, 
‘‘www.agosasahipcikalim.com” vb. adlarla yeni web siteleri oluşturularak, belirlenen temalar 
doğrultusunda yayınlar yapılacak ve bu siteler etkin şekilde tanıtılacak,

(8) Kaynağı AKP ve yandaş gruplara aitmiş izlenimi verilen web 
siteleri kurularak, söz konusu sitelerin gerekli tanıtımları yapılacak ve dini içerikli yayınlar 
arasına, AGOS Gazetesi başta olmak üzere, azınlıklara ait medya unsurlarını hedef gösteren 
mesajlar serpiştirilecek,

(9) İcra edilen eylemlerin suçlusu olarak AKP ve irticai gruplar 
gösterilerek, kaynağı bakından “kara propaganda” icra edilecektir.

(ç) Eylem Safhası:

(1) Adalar bölgesindeki çeşitli mahallerde bomba patlatılacak,

(2) Azınlık haklarını hararetle savunma konusunda ön plana 
çıkmış kişi/kişilere suikast düzenlenecek,

(3) AGOS Gazetesi civarı gibi belirlenen yerlere ses bombaları
konacak,

(4) Birçok yere şüpheli paket bırakılıp, ihbar edilerek güvenlik 
güçleri meşgul edilecek,

(5) Adalara vapur seferi düzenlenen iskelelerde bombalı eylemler
düzenlenecek,

eylemler icra edilecek,
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(7) Tanınmış gayrimüslim işadamı ve sanatçılardan belirlenen bir 
ya da birkaçı kaçırılacak,

(8) Gayrimüslim nüfusun yoğun bulunduğu bölgelerde sık 
aralıklarla araç, ev ve İşyerleri kundaklanacak,

(9) İstanbul ve İzmir gibi gayrimüslimlerin yoğun olarak 
yaşadıkları illerde de benzeri eylemler yapılacak,

(10) İcra edilen sabotaj, adam kaçırma, suikast eylemleri özel plan 
hücre lideriyle kurulacak koordineyi müteakip, belirlenen irticai örgütler adına üstlenilecektir.

b. Ast Birliklere Görevler:

Özel Operasyon Gücü K.lığı;

^  (1) EK-B’ye uygun olarak psikolojik harekât faaliyetlerini uygulayacaktır.

(2) Gerektiğinde diğer bölgelerden ilgili eleman/birimler geçici olarak alınarak,
ihtiyaç duyulan bölge komutanlıklarının emrine tahsis edilecektir.

c. Koordinasyon:

(1) Korku oluşturma safhasındaki faaliyetler bölge komutanlıklarınca koordine
edilecek ve planlama detayları uygulama öncesi ivedilikle özel plan hücre liderine ulaştırılacaktır.

(2) Kamuoyu oluşturma safhası kapsamında istifade edilecek kanaat önderleri, 
sanatçı, akademisyen, gazeteci ve yazarlar ile diğer kilit haberleşmecilerin belirlenmesi ve organize 
edilmesi Danışma Kurulu Başkamnın emirlerine maruzdur.

(3) Eylem safhası için gerekli detaylı planlamalar bölge komutanlıklarınca 
hazırlanarak, emniyetli kanaldan özel plan hücre liderine ulaştırılacaktır. Planlamalar aşağıda 
belirtilen isteklere cevap verecek şekilde hazırlanacaktır:

(a) Eylemin amacı,

(b) Eylemin başlama zamanı ve toplam süresi,

(c) Eyleme ait zamanlama diyagramı,

(ç) Eylemi İcra edecek personel ve görevleri,

(d) Kim, ne zaman, nerede, ne yapacak sorularını ihtiva eden görev
matrisleri,

(e) Eylem bölgesinin harita ve varsa hava fotoğrafı,

(f) Eylemin yapılış şeklini açıkça izah eden planlama krokisi,

(g) Eylem sonrası bölgeden çekilme planı,
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(ğ) Eylemde kullanılacak malzeme ve teçhizat listesi,

(h) Muhabere usulleri şeması,

(ı) Yedek planlar,

(i) Eylem öncesi ve sonrası buluşma noktalarının kroki ve tarifleri,

(j) Eylem sonrası gelişmelerin nasıl takip edileceği,

(k) Eylem sırasında ihtiyaç duyulabilecek sıhhi desteğin karşılanma
usulleri.

(4) Meydana gelebilecek hukuki durumlarda Özel Opersyon Gücü K.nın onayını 
almak suretiyle, Av. Serdar ÖZTÜRK'ten destek alınabilecektir.

4. İDARİ VE LOJİSTİK:

a. Personelin ulaşım, iaşe, ibate, teknik ve taktik ihtiyaçları görevli bulundukları bölge 
komutanlıklarınca temin edilecektir.

b. Kafes Operasyonu kapsamında ihtiyaç duyulacağı değerlendirilen genel silah,
mühimmat ve malzeme üstesi EK-C’de belirtilmiştir.

c. İlave ihtiyaçlar öncelikle bölge komutanlıkları tarafından mahallinden temin edilmeye
çalışılacak, temin edilemeyen ihtiyaçlar ivedilikle Özel Operasyon Gücü K.lığından talep edilecektir.

5. KOMUTA VE MUHABERE:

a. Komuta:

(1) Kafes Operasyonu Özel Operasyon Gücü Komutanı tarafından sevk ve idare
edilecektir.

(2) Özel Operasyon Gücü Komutanı ana karargahta bulunacaktır.

b. Muhabere:

(1) Özel Operasyon Gücü Muhabere İşletme Devamlı Talimatı yürürlüktedir. 
Muhabere bu esaslar dâhilinde yürütülecektir.

(2) Operasyon süresince gizli haberleşme ve buluşma usulleri haricinde 
kesinlikle açık kanallardan istifade edilmeyecektir.

(3) Hazırlanan rapor ve mesajlar mutlaka şifreîenecek ve gönderilmesinde CPK 
yöntemi kullanılacaktır.

(5) Kompartmantasyona azami riayet edilecek, bölge komutanlarının onayı 
olmadan hücreler arası yüz yüze irtibat sağlanmayacaktır.
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Dz.Yarbay
Özel Operasyon Gücü Komutanı Vekili

EKLER
EK-A(Eylem Birimleri Görev Durumu) 
EK-B(Psikolojİk Harekât Kampanya Kontrol Formu) 
EK-C(Silah, Mühimmat ve Malzeme Listesi)
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