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BİLİRKİŞİ RAPORU 

1. İNCELEME KONUSU: 

2003 yılı Mart ayında Vinci Ordu «.lığında yapılan plan seminerinde basında yer aldığı gibi bir 
plan hazırlanıp hazırlanmadığı ve bu seminer ile ilgili bilgilerin basına sızdırılması olayı. 

2. İNCELEMENİN KAPSAMI: 

' a. Bu rapor; Vinci Ordu K.lığı Askeri Savcılığı tarafından tarafıma teslim edilen üç adet DVD ve 
bir adet CD (bozuk)'nin ve soruşturma dosyasının incelenmesi suretiyle hazırlanmıştır. 

b. Vinci Ordu K.lığında yapılan plan seminerinde basında yer aldığı gibi bir plan hazırlanıp 
hazırlanmadığının ve bu seminer ile ilgili bilgilerin basına nasıl sızdırılırmış olabileceğinin 
anlaşılabilmesi için konu ile ilgili millî dokümanlarda belirlenen esaslar tespit edilmiş işbu evrak 
anılan esaslara uygun olarak hazırlanmıştır. 

3. İNCELEMENİN DAYANDIĞI FARAZİYE: 

Bu rapor; Vinci Ordu K.lığı Askeri Savcılığı tarafından incelenmek üzere tarafıma teslim edilen 
dokümanların 05-07 Mart 2003 tarihleri arasında Vinci Ordu K.lığında icra edilen plan semineri 
öncesinde, icrasında ve sonrasında kaleme alman evrakın "gerçek nüshaları" ile aynısı olduğu 
faraziyesine dayanarak hazırlanmıştır. Soruşturma süresince gerçekleri ile karşılaştırma imkânı 
bulunarak doğruluğu tarafımca tespit edilen evrak, bu faraziyenin dışında tutularak rapor içerisinde 
ayrıca belirtilmiştir. 

4. İNCELENEN KONU HAKKINDAKİ TEMEL DOKÜMANLARIN İNCELENMESİ: 

a. İncelenmek üzere tarafıma teslim edilen elektronik dokümanlardan ilgi olarak kullanılanlar 
dipnot olarak verilmiş olup listesi LAHİKA-Vde sunulmuştur. Rapor içerisinde sık sık kullanılacak 
olan kavramlar hakkında gerekli bilgiler ilgili dokümanlar incelenerek müteakip maddelerde 
sunulmuştur. 

b. Plan Semineri 1: 

(1) Tanımı: 

(a) Personelin planlara vukufiyetini arttırmak, planların uygulanabilirliğini incelemek, 
Komutan ve Karargah subaylarının geliştirilmesini sağlamak maksadıyla icra edilmekte olan bir 
çalışmadır. 2 

(b) Hazırlanmış bir harekât planının tamamının veya bir bölümünün incelenmesi, 
planla ilgili çeşitli problem sahaları üzerinde soruların ortaya konarak araştırmaların veya 
tartışmaların yapılması, inceleme ve araştırmaya dayanan sonuçların sistematik bir biçimde 
takdimi suretiyle takdim edilen konular üzerinde tartışmalar yapılarak sonuçlara ulaşılması 
çalışmasıdır. Plan tatbikatının daha basit bir şekli olarak düşünülebilir.3 

1 MY 451-1 Plan Tatbikatları/Seminerleri ve Harp Oyunları Yönergesi (TASLAK), 2000, shf 1-1. 
2 MY: 368-4 (A)TSK Tatbikatlar Yönergesi, 2005, sf. 1-3. 
3 MY 451-1 Plan Tatbikatları/Seminerleri ve Harp Oyunları Yönergesi (TASLAK), 2000, shf 2-16. 
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(2) Plan Seminerlerinin Maksatları: 

(a) Personelin planlarla ilgili olarak bilgi sahibi olmasını sağlamak, 

(b) Harekat Planlarını bir bütün halinde incelemek ve muhtemel problem sahalarını 
tespit etmek, giderici çareleri ortaya koymak, 

(c) Karargah çalışma usulleri; Kıt'a Sevk ve İdare Usulü konularında personelin bilgi 
ve tecrübesini artırmak, 

' (ç) Plan görevlerinin gerekli kıldığı eğitim ve malzeme ihtiyaçlarını yeniden 
değerlendirmek, kuvvet yeterliliğini ortaya koymak, 

(d) Arazi, düşman ye mevcut kuvvetlerimizde meydana gelen gelişme ve değişiklikler 
ışığında planların güncelleştirilmesini ve gelişmesini sağlamaktır. 

(3) Plan Seminerlerinin İcra Esasları: 

(a) Plan semineri ile ilgili hazırlıklar üst komutanlıktan verilen ve/veya semineri 
düzenleyen komutanlığın yayınlayacağı bir seminer direktifi ile başlatılır. Bu direktifle plan semineri 
için bir seminer koordinatörlüğü tayin edilir. 

(b) Plan semineri koordinatörlüğü tarafından hazırlık safhasındaki çalışmaların 
yürütülmesinde karargahın ve birliklerin faaliyetlerini takip ve koordine için bir planlama programı 
yapılır. 

(c) Plan seminerine katılacak personelin, konular hakkında ayrıntılı araştırma 
yaparak yeterli bilgi düzeyinde seminere iştiraklerinin sağlanması için plan semineri ile ilgili 
faaliyetler seminere katılacak komutanlıklara ve birimlere yeterli hazırlıkları yapmalarına imkan 
verecek kadar önceden duyurulur. 

(ç) Plan semineri öncesinde, plan seminerinde ve sonrasında icra edilecek 
faaliyetlerin, hastama ve tamamlanma zamanlarını da ihtiva edecek şekilde hazırlanacak planlama 
programı bir faaliyet takvimi şeklinde hazırlanarak; Plan semineri maksadını, personel tahsisi ve 
tertiplenmeyi, seminerle ilgili özel tedbirleri, koordinasyon ve hazırlıkların tamamlanacağı tarihi de 
kapsayacak şekilde bir Plan semineri planlama emri ile birlikte Plan semineri koordinatörlüğü 
tarafından yayımlanabilir. Plan semineri koordinatörlüğü tarafından plan seminerinin 
yürütülmesinde; inceleme konuları ve bunları inceleyerek takdim edecek personel ya da 
komutanlık ile hangi soruların, ne zaman kimlere sorulacağı ve yanıtlanması için tahsis edilen 
sürenin ne kadar olacağını bildiren bir taslak seminer rehberi seminere katılacak personele yeteri 
kadar önceden bildirilmelidir. Bu husus yayımlanıyorsa plan seminer planlama emri ile ya da plan 
seminer emri seminerin icrasından asgari bir ay önce ilgili personele ulaşacaksa seminer emri ile 
birlikte de yayınlanabilir. 

(d) Plan semineri faaliyetleri koordinatörünün sevk ve idaresiyle yürütülür. Plan 
semineri için teşkilatlanmada plan seminer koordinatörüne bağlı olarak; Plan seminer koordinatör 
Yrd. f Plan semineri sekreterliği, İdari grup, Seminer grupları teşkil edilirler. 
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(e) Bunların dışında plan seminerine katılmasına ihtiyaç duyulan birim ve komutanlık 
temsilcileri ile üst komutanlık tarafından görevlendirilebilecek gözlemciler de seminer teşkilatına 
dahil edilebilir. 

(f) Plan semineri için teşkilatlanma yapıldıktan sonra bu teşkilat içerisinde personelin 
görevlerinin ne olduğu konusunda bir görev bölümü düzenlenir. Görev bölümünde Plan seminer 
koordinatörü, yardımcısı, sekreterlik personeli, idari grup personelinin yanı sıra seminer grupları 
içerisinde; başkan, personel temsilcisi, istihbarat temsilcisi, harekat, lojistik temsilcisi, istihkam 
temsilcisi, muhabere temsilcisi,seferberlik temsilcisi, Kr.HvcI. temsilcisi, Hv.Svn. temsilcisi, İs. 
temsilcisi gibi personelin plan seminerindeki ve asıl görevleri yazılır. 

(g) Plan semineri koordinatörlüğü tarafından plan seminerinin hazırlık icra ve 
sonrasında yürütülecek faaliyetlerin tamamını kapsayan bir plan seminer emri hazırlanır. 

(ğ) Plan semineri, hazırlanacak olan seminer rehberine göre yürütülür. Hal tarzlarını 
içeren seminer rehberinin hazırlanabilmesi için seminerde o konu veya soruyla görevli personel için 
tarafından hazırlanan hal tarzları asgari bir hafta önce seminer koordinatörlüğüne teslim edilmiş 
olmalıdır. 

(h) Oturumlarda sorulara ait hal tarzları, Plan semineri Koordinatörlüğünün 
kontrolünde Seminer Grup Başkanları veya seçilen grup sözcüleri tarafından takdim edilir. 
Müteakiben konuya ilişkin soru-cevap periyodu icra edilir. 

(ı) Bazı konuların her yönüyle tartışılmasına imkan sağlamak için, oturuma katılan 
personelin şahsi fikirlerini açıklamalarına da imkan sağlanır. 

(i) İnceleme konuları ile ilgili açıklamalar ve takdimler yapılırken konu hakkında 
değişik fikri olanlar seminer koordinatörünün iznini alarak hal tarzlarını sunabilirler. 

(j) Plan seminerin inceleme konulan ve özel takdim konuları, seminer esnasında 
görüşülen hususlar dikkate alınarak tartışma ve çalışmalara ışıl tutacak şekilde tespit edilir. 
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c. Plan Tatbikatı 4: 

(1) Plan tatbikatı farazi veya gerçek bir durum içerisinde bir veya birden fazla muharebe 
olaylarının komutanlar veya karargah personelince incelendiği, harekat müdürü tarafından 
müzakere metoduyla sevk ve idare edildiği bir kapalı yer tatbikatıdır. 

(2) Harp oyunun daha basit bir şekli olarak düşünülebilir. Tek veya iki taraflı olabilir. Tek 
taraflısında bir hasım tarafı, gerçeğe uygun bir çatışma durumu, her harekete karşı koyan ve her 
hatadan faydalanan bir düşman yoktur. Plan tatbikatlarının en basitidir. Oyun ve manevranın 
sadece bir tarafı detaylı olarak oynanabilir. Genellikle eğitim maksadına yöneliktir. 

(3) İki taraflı olan plan tatbikatları kapalı ve açık olabilir. Gerçekçi bir oyuna olanak sağlar. 
Plan tatbikatları içerisinde birbiri ile irtibatlı önceden hazırlanmış taktik durumlar bulunabilir. Plan 
tatbikatlarında durumlar ve konular teker teker incelenir, bu durumların münferiden veya karargah 

4 MY 451-1 Plan Tatbikatları/Seminerleri ve Harp Oyunları Yönergesi (TASU\K), 2000, shf 1-11/1-12. 
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şeklinde çözümlenmesi istenebilir, her taktik durum sonunda harekat müdürlüğünce çözüm 
açıklanır. Plan tatbikatlarında faaliyetler genellikle soru, cevap ve açıklama şeklinde cereyan eder. 
Zaman zaman karar verilir, emirler yazdırılır. Gözlemcilerin huzurunda cereyan eder. İki taraflı plan 
tatbikatları, katılan ve gözleyenler için eğitim sağlamak gayesinin ötesinde analitik olarak da 
oynanabilir. İki taraflı açık bir plan tatbikatında her iki taraf, bir diğerinin kuvvet konuş durumları ve 
hareketleri hakkında tam bir bilgiye sahip olarak aynı harita veya arazi modeli üzerinde oynarlar. 
Her iki tarafa genel ve başlangıç durumu ile özel durumlar verilir. Görüşmeler aynı salonda 
olduğundan hal tarzlarını sonra açıklayan tarafın bir öncekinin hal tarzları dinleyerek değiştirmesine 
karşı hal tarzlarının önceden yazılı olarak alınması vb. tedbirler alınmalıdır. Her komutanın açık 
veya kapalı bir biçimde karşı taraf hakkında bilgi sahibi olmadığı husus o tarafın hareketleriyle 
henüz ortaya çıkmamış bulunan plan faaliyetidir. 

(4) İki taraflı kapalı plan tatbikatları bunun tersi bir ortamda cereyan eder. Her iki taraf için 
özel durumlar hazırlanır. Her iki taraf kuvvetlerin temas ve çarpması ve istihbarat faaliyetleriyle 
temin edilenin dışında karşı taraf hakkında bilgi sahibi değildir. Plan tatbikatların planlanması ve 
icrasına ilişkin hususlar ikinci bölümde belirtilmiştir. 

ç. Plan Çalışması: 

Plan görevleri ve icra edilecek arazi tatbikatlarının ihtiyaçları doğrultusunda, lider personelin 
tamamının katılımı ile icra edilir. Amaç, lider personelin bu kapsamdaki eğitim ihtiyaçlarının 
karşılanması ve duruma adapte edilmesidir. Özellikle TGK ve daha üst seviyede icra edilmesi 
planlanan arazi tatbikatlarından önce mutlaka icra edilmesi sağlanmalıdır. 

Plan tatbikatı veya harp oyunlarının gerçek şartlara uygun olarak planlanması ve icrasını 
sağlamak maksadıyla geliştirilen; tatbikatın istinad ettirildiği stratejik, operatif veya taktik seviyede 
askeri, politik, ekonomik ve sosyal şartlar ile safhalarının temsili olarak canlandırılması ve tatbikatın 
oynanmasına imkan sağlayan olaylar dizisidir. Senaryonun içinde Genel ve Başlangıç Durumları ile 
Özel Durumları ve/veya Ana-Kritik Olaylar ile varsa tatbikata konulan tahditler yer alır.5 

e. Jenerik Senaryo: 

Yürürlükteki planların açığa çıkmasına engel olacak şekilde birliklerin seviyesine bağlı olarak 
yer isimleri, birlik isimleri tehdit veya gerektiğinde coğrafya değiştirilerek yaratılan durumlardır. 
Düşman olarak gerçek dışı ülkeler alınabilir. Değişik arazilerde tatbikatlar planlanabilir.6 

f. Harp Oyunu, Plan Semineri, Plan Tatbikatı ve Plan Çalışması Arasındaki İlişki: 

(1) Benzerlikler: 

MY 451-1 Plan Tatbikatları/Seminerleri ve Harp Oyunları Yönergesi (TASLAK), 2000, shf 1-17. 
MY 451-1 Plan Tatbikatları/Seminerleri ve Harp Oyunları Yönergesi (TASLAK), 2000, shf 1-14 ve MY: 368-4 (A) TSK Tatbikatlar 

Yönergesi, 2005, shf 1-7. 

d. Senaryo: 

(a) Hepsi personelin planlama becerilerini geliştirir ve eğitim düzeyini artırır. 

GİZLİ A-4 
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(b) Lider personelin farklı durumlar karşısında karar verme yeteneklerini geliştirir. • 

(2) Farklılıkları: 

(a) Harp oyunu ve plan tatbikatı gerçek veya gerçek olması muhtemel bir senaryo 
veya jenerik senaryoya dayanarak oynanır. Plan seminerlerinde senaryo kullanılmaz. 

(b) Harp oyununda ikiden fazla muhasım kuvvet temsil edilebilirken, plan tatbikatında 
bir veya iki taraf temsil edilebilir. 

(c) Plan tatbikatı -statiktir ve tatbikata katılanlar belirli zamanlarda verdikleri karar ve 
emirler dışında müdahalelerde bulunamazlar. 

(ç) Harp oyunları dinamiktir ve tatbikata katılanlar, harp oyununun her safhasında 
karar ve emirleriyle cereyan eden muharebeyi yönlendirebilecek müdahalelerde-bulunma imkanına 
sahiptirler. 

(d) Harp oyunu, plan semineri ve plan tatbikatları, planların geliştirilmesine katkıda 
bulunurken plan çalışması hazırlanmış planının personel tarafından tam anlamıyla anlaşılması 
maksadıyla yapılmaktadır. 

(e) Plan seminerlerinde; hazırlanmış bir harekât planının tamamı veya bir kısmı 
incelenirken, plan tatbikatlarında harekât planlarında geçen birkaç muharebe olayı plan seminerine 
göre daha küçük ölçekte ve taktik seviyeye uygun detaylara inilerek incelenir. Plan seminerlerinden 
önce plan tatbikatı planlanmasının nedeni bu farka dayanmaktadır. Plan tatbikatlarının ast birlikleri 
üst birliklerin plan seminerlerine hazırlayıcı bir özelliğinin olduğu anlaşılmaktadır. 

(3) Harp oyunu, plan semineri, plan tatbikatı ve plan çalışması sırasının, planların 
geliştirilmesi ve güncellenebilmesi açısından hiyerarşik bir mantığının olduğu ve plan çalışmasının 
harp oyunu, plan tatbikatı veya plan seminerinden farklı bir fonksiyonunun bulunduğu 
anlaşılmaktadır. Plan çalışması, harekât planlan üzerinde herhangi bir çalışmadan veya. arazi 

çalışma olduğundan planların geliştirilmesine yönelik bir maksadı yoktur ve plan tatbikatı ve plan" 
seminerinin yerine kullanılabilecek bir faaliyet değildir. 

5. VİNCİ ORDU K.LIĞI PLAN SEMİNERİ (05-07 MART 2003) HAKKINDA GENEL BİLGİ: 

a. Genel: 

(1) 1 'inci Ordu Plan Semineri, KKK.lığının emri ve ana ast birlikleri olan 2, 3, 5 ve 15'inci 
Kor. K.lıklarının ve 147 (26 General ve 121 Sb.) personelin davet edilmesi suretiyle 05-07 Mart 
2003 tarihleri arasında 1 'inci Or. Kh.nda icra edilmiştir. Seminer, LAHİKA-2'deki çizelgede 
özetlenen ana olaylar çerçevesinde ve LAHİKA-3'deki Cereyan Tarzı Planına uygun olarak icra 
edilmiştir. 

(2) Seminer, isim listesi LAHİKA-4'de sunulan plan semineri sekreterliğinin 
sorumluluğunda planlanmış ve icra edilmiştir. 

GİZLİ 
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b. EGEMEN Harekât Planı: 

(1) EGEMEN H[arekât Planı, 1'inci Ordu K.lığı tarafından Yunanistan'a karşı Trakya 
bölgesinden düzenlenecek olan bir harekatta kullanılmak üzere hazırlanmış bir harekat planıdır. 
Planın görev bölümüne göre, 2 ve 5'inci Kor.K.lıkları taarruz, 3 ve 14'üncü Kor.K.lıkları ise Ordu 
Geri Bölge Emniyeti (GBE)'ni sağlamakla görevli olacaklardır. 

(2) 2003 yılında icra edilen 1'inci Ordu Plan Semineri, başlangıçtaki planlamaya göre 
EGEMEN Harekat Planı'nm geliştirilmesi maksadıyla icra edilmiştir. EGEMEN Hrk. Planı'nın ve 
özellikle de GBE Planının iç tehdide yönelik olarak güncellenmesine ihtiyaç olduğu 
değerlendirilmiştir. Bu nedenle bu plan semineri çalışmaları "öncelikle iç tehdide yönelik gerekli 
tedbirler alınmadan dış tehdide yönelik başarı kazanılmayacağı" ana fikri üzerine bina edilmiştir. 

c. Olasılığı En Yüksek Tehlikeli Senaryo (OEYTS): 

(1) OEYTS, 1'inci Ordu K.lığı tarafından gerçek yer, zaman ve kişi isimleri kullanılarak ve 
somut verilere dayanarak hazırlanmış bir senaryodur/ 

(2) OEYTS, 1'inci Ordu K.lığı Plan Semineri-03'nde Kolorduların hazırladıkları alternatif 
harekat planlarının tek taraflı plan tatbikatı esaslarına göre denendiği seminerin ilk iki gününde 
kullanılmıştır. 

(3) 1'inci Ordu Komutanı, ast birliklerin OEYTS'ya dayanarak hazırladıkları alternatif 
harekât plan çalışmalarında muhakkak "somut verileri" kullanılmasını, Vinci Ordu K.lığı Kh.nın ise 
KKK.lığı İsth. Bşk.lığı tarafından hazırlanan iç tehdit değerlendirmelerinin yer aldığı KKK.lığı Durum 
Değerlendirmesi dokümanından faydalanmalarını emretmiştir. 

(4) "Senaryo varsa hazırlanmış bir harekat planı da vardır" gerçeğinden hareketle, OEYTS 
vasıtası ile denenen alternatif harekat planlarının hangi plana ait olduğunun tespit edilmesi 
gerekmektedir. 

ç TÂIt e rn atıf Hâre kât" PI ânrânT 

(T) Harekat planlan, harekat durum muhakemeleri sonucunda hazırlanır. Bu kapsamda, bu 
durum muhakemeleri hazırlanırken vazifenin başarılması için birkaç hareket tarzı hazırlanır ve bu 
hareket tarzları fayda ve mahzurlu tarafları ile birlikte komutana arz edilir. Komutan bu hareket 
tarzlarından birisini karara esas hareket tarzı olarak seçer ve hareket planı komutanın karara esas 
olarak seçtiği hareket tarzına dayanarak hazırlanır. 

(2) Ancak, karara esas olarak seçilmeyen diğer hareket tarzlarının da gelişen ve değişen 
durumlara göre her an kullanılabileceği göz önünde bulundurularak, bu hareket tarzlarına yönelik 
de asıl plan kadar detaylı olmasa da ihtiyaç olduğunda süratle geliştirilip kullanılabilecek şekilde 
"alternatif harekat planlan" hazırlanır. 

(3) Bu kapsamda, EGEMEN Harekat Planı ve ekleri incelenemediğinden dolayı, 1'inci 
Ordu K.lığı Plan Semineri-03'nde kullanılan alternatif harekat planlarının anılan plana ait olup 
olmadığı tespit edilememiştir. 
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(4) Seminerde incelenen alternatif harekat planlarının hangi planla ilgili olduğunun 
anlaşılabilmesi için "BALYOZ Güvenlik Hrk. Planı'nın ve EGEMEN Hrk. Planı'nın incelenmesi 
gerekmektedir. 

6. 1'İNCİ ORDU K.LIĞI PLAN SEMİNERİ-03'NİN İNCELENMESİ: 

a. 1'inci Ordu K.lığı Plan Semineri-03'nin plan semineri/plan tatbikatı icra esaslarına uygun 
şekilde planlandığı, faaliyetlerin planlama programına uygun olarak yürütüldüğü, ilgili ast ve üst 
tüm birlikler ile gerekli yazışmaların zamanında yapıldığı anlaşılmakla beraber bazı konularda 
sorunlar yaşandığı anlaşılmaktadır. Bu sorunlar, Seminer Hazırlık ve Planlama Safhası, Seminer 
Uygulama Safhası ve Seminer Değerlendirme ve Tenkit Safhası olmak üzere üç ana başlık altında 
müteakip fıkralarda incelenmiştir. 

b. Seminer Hazırlık ve Planlama Safhası: 

(1) 1 'inci Or. K.lığı Ana Ast Birliklerinin Plan Tatbikatlarının Planlanması: 

(a) KKY 164-1 (B) Kara Kuvvetleri Birlik Eğitim Yönergesi (2003), ordu 
komutanlıklarının yarısının her yıl dönüşümlü olarak harp oyunu icra edeceklerini, harp oyunu icra 
etmeyen orduların bir ana ast komutanlıklarının yarısının plan tatbikatı icra edeceklerini, bu 
komutanlıklara bağlı ast komutanlıkların ise ayrıca plan tatbikatı icra etmeyip bağlı oldukları 
komutanlığın plan tatbikatına iştirak edeceklerini, ihtiyaç duyulduğunda ana ast birliklerin plan 
semineri / plan tatbikatlarının "uygulama şekil ve sürelerinin" bir üst komutanlığın onayı ile 
değiştirilebileceğini belirttiği, plan semineri / plan tatbikatı yapacak birliklerin oran / miktarını 
değiştirme veya plan tatbikatı yerine plan semineri / plan çalışması icra etme hürriyeti vermediği, 

(b) Vinci Or. K.lığının LAHİKA-5'de sunulan ana ast birliklerinin plan tatbikatı 
planlaması 7 incelendiğinde, Vinci Or. K.lığının organik kuruluşunda bulunan dört kolordusunun ikisi 
(5'inci ve 15'inci Kolordu)'nin ve diğer iki kolordunun (2'nci ve 3'üncü Kor. K.lıkları) ana ast 
birliklerinden bir tümen (52'nci Zh. Tüm. K.lığı) ve iki tugay (4'üncü ve 95'inci Mknz.P.Tug.K.lıkları) 
komutanlığının plan tatbikatı icra etmesini planladığı, 

(c) Ancak daha sonra 95'inci Zh.Tug.K.lığı plan çalışmasının ikinci gününde 2'nci 
Kor. K.lığının OEYTS çerçevesinde hazırladığı alternatif harekat planlarının görüşülmesini 
emrederek başlangıçta planlanmamasına rağmen 2'nci Kor. K.Iığına da OEYTS'ya yönelik olarak 
plan tatbikatı yaptırıldığı 8, 

(ç) 15'inci Kor. K.lığının plan görevinin GBE olması, organik kuruluşundaki tugayların 
kolordu emrinden alınması ve kolordu sorumluluk bölgesindeki jandarma birliklerin emrine 
verilmesi nedeniyle, plan tatbikatı yerine plan semineri icra etmesine müsade edildiği, 

(d) Vinci Or. K.lığının, başlangıçtaki planlamasının aksine ast birliklere plan tatbikatı 
yerine plan semineri veya plan çalışması icra etme esnekliği vermesinin9, ardından ast birliklerin 

7 1'inci Or. K.lığının 141430 B KAS 02 TSG'li, HRK.; 1700-227-02/ P!.Hrk.Ş.(560)(1784) sayılı ve "Kor/Tug./A.Plan Tatbikatları" konulu 
mesaj emri 
8 1'inci Or. K.lığının 12 Aralık 2002 tarihli, HRK.: 1700-253-02/PI.Hrk.Ş.(625)(1983) sayılı ve "Ordu/ Kor.rTug. Plan Çalışması Uygulama 
Esasları" konulu yazısı. 
9 Vinci Or.K.lığının 181815 B KAS 02 TSG'li, HRK.: 1700-230-02/PI.Hrk.Ş.(576)(1827) sayılı ve "Plan Tatbikatı" konulu mesaj emri. 
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OEYTS'ya dayanarak hazırlanan alternatif harekat planlarının hazırlanmasına daha fazla ağırlık 
verdikleri anlaşılmaktadır. 

(2) Vinci Ordu Plan Seminerinde OEYTS'nun Kullanılması; 

(a) Vinci Ordu K.lığının, 2003 yılı plan seminerinde dış tehdide (Yunanistan) yönelik 
olarak hazırlanan EGEMEN Hrk. Planına ilave olarak, Vinci Ordu K.lığı tarafından hazırlanan 
OEYTS ile tarif edilen iç tehdide yönelik olarak hazırlanan Alternatif Harekât Planlarını da 
görüşmek istediği, 

(b) Bu kapsamda, Vinci Ordu K.lığının10, 12 Aralık 2002 tarihli yazı ile OEYTS'nun 
Kor./Tug./A. K.lıklannın plan tatbikatlarında kullanılacağını KKK.lığma ve ilgili birliklere yayınladığı, 

(c) Bu yazıya cevaben KKK.lığınm,11 03 Ocak 2003 tarihli mesaj emir ile OEYTS'nun 
anılan plan seminerinde kullanılmamasını, sonradan belirlenecek bir tarihte yapılacak başka bir 
plan çalışmasında kullanılmasını emretmesine rağmen, Vinci Or. K.lığının12 ve 52'nci 
Zh.Tüm.K.lığının 1 3 09 Ocak 2003 tarihinde yayınladıkları iki yazıdan OEYTS'nun kullanılmaya 
devam ettiğinin anlaşıldığı, / 

(ç) Vinci Or.K.lığının, bir yandan ast birlikleriyle OEYTS'ya yönelik alternatif harekât 
planları hazırlamaya devam ederken diğer taraftan 14 Ocak 2003 tarihinde KKK.lığma ve ilgili tüm 
birliklere içinde OEYTS olmayan bir plan semineri uygulama emri yayınladığı^, 

(d) Müteakiben 17 Ocak 2003 tarihinde 1 'inci Or. K.lığı brifinginin Sn. KKK.na takdimi 
esnasında 2003 yılı plan semineri hakkında bilgi verilirken OEYTS'nun bu seminerde 
kullanılmasına ilişkin herhangi bir bilgi verilmediği, 

(e) Nihayet, Vinci Or. K.lığının 31 Ocak 2003 tarihinde15 KKK.lığma ve plan 
seminerine katılacak birliklere OEYTS'nun cereyan tarzı planına dahil edildiği ikinci bir seminer 
uygulama emri gönderdiği, OEYTS'nun cereyan tarzı planından çıkarılması suretiyle hazırlandığı 
anlaşılan ancak yayınlanıp yayınlanmadığı teyit edilemeyen alternatif bir başka seminer uygulama 
"errfrrnde ise ~OEYTSJnun~SHminerde--kullanıiaeağının—-K-KK-lığından—gizlendiği-^ve—semiaerin. 
KKK.lığınm emrine muhalif olarak hazırlanan ve yayınlanan bu uygulama emrine gore 05-07 Mart 
2003 tarihleri arasında icra edildiği anlaşılmaktadır. 

(3) Evrak ve Bilgi Güvenliği Tedbirleri: 

(a) 31 Ocak 2003 tarihinde yayınlanan Seminer Uygulama Emrinin KKK.lığı hariç 
olmak üzere diğer ilgili birliklere gönderilen nüshasında; plan çalışmaları sonucunda 
hazırlanacak Ordu / Kolordu alternatif planlarının, plan ile ilgili Ordu K.lığına yapılacak tekliflerin ve 

1 0 Vinci Or. K.lığının 12 Aralık 2002 tarihli, HRK.: 1700-253-02/PI.Hrk.Ş.(625)(1983) sayılı ve "Ordu/ Kor./Tug. Plan Çalışması 
Uygulama Esasları" konulu yazısı 
1 1 KKK.lığınm 03 Ocak 2003 tarih, HRK.:1700-2-03/Eğt. ve Ok.D.Tatb.Ş.(2) sayılı ve "Vinci Ordu Plan Semineri İcra Esasları" konulu 
mesaj emri 
1 2 Vinci Or.K.lığının 09 Ocak 2003 tarihli, HRK.: 1700-8-03/ PI.Hrk.Ş.(18)(43) sayılı ve "Sn.Ordu K.nın Kor/Tug. Plan Çalışmalarına 
Katılım Programı" konulu emri. 
1 3 52'nci Zh.Tüm.K.lığının 09 Ocak 2003 tarihli, HRK.: 1700-4-03/Pl.(14) sayılı ve "52'nci Zh.Tüm. K.lığı Plan Çalışması Uygulama Emri" 
konulu yazısı. 
1 4 Vinci Or. K.lığının 14 Ocak 2003 tarih, HRK.: 1700-253-02/ PI.Hrk.Ş.()( ) sayılı ve "Vinci Ordu Plan Semineri-2003" konulu yazısı. 
1 5 Vinci Or. K.lığının 31 Ocak 2003 tarih, HRK.: 1700-30-03/ Pl. Hrk.Ş. (75)(209) 58145 sayılı ve "Vinci Ordu Plan Semineri-2003" 
konulu yazısı. 
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planların dayandırıldığı durum muhakemelerinin Ordu Plan Seminerinde tartışılmak üzere 20 Şubat 
2003 tarihine kadar Ordu K.lığına gönderilmesinin emredildiği, gönderilen bu çalışmaların seminer 
koordinatörlüğünü sürdüren Ordu Hrk. Bşk.lığının alacağı tedbirlere göre gizlilik derecelerine uygun 
olarak muhafaza edilmesinin gerektiği, 

(b) Aynı uygulama emrinde, salonun fiziki emniyetinin İsth.Bşk.lığı 
koordinatörlüğünde Kh.Gr.K.lığınca sağlanması, görüşülecek konuların "ÇOK GİZLİ gizlilik 
derecesinde olacağı, bilmesi gereken prensibine göre hareket edilmesi ve salonun fiziki emniyeti 
sağlanmasının emredildiği, 

(c) Seminer sonrasında ise seminerle ilgili bilgilerin ve takdimlerin MEBS Bşk.lığı 
tarafından bilgisayarlardan silinmesinin emredildiği, 

(ç) Evrak ve bilgi güvenliği ile ilgili gerekli emniyet tedbirlerinin seminer 
koordinatörlüğü tarafından yayınlandığı ancak uygulamada aksaklıklar olmuş olabileceği 
anlaşılmaktadır. 

c. Seminer Uygulama Safhası: 

(1) 1'inci Or. K.lığı Plan Semineri-03'nin 05-07 Mart 2003 tarihleri arasında, 15 (3 General 
ve 12 Sb.)'i gözlemci olmak üzere toplam 147 (26 General ve 121 Sb.) personelin katılımıyla, 1'inci 
Or. K.lığının 31 Ocak 2003 tarihli seminer uygulama emri esaslarına uygun olarak icra edildiği, 

(2) Ancak seminerlerin belli bir senaryoya dayanarak icra edilemeyeceği, hazırlanmış bir 
harekât planının tamamının veya bir kısmının incelenmesi maksadıyla planda geliştirilmesine 
ihtiyaç duyulan konuların görüşülmesi şeklinde icra edilmesi gerektiği, bu yönüyle 1'inci Or. K.lığı 
Plan Semineri-03'nin plan semineri ve plan tatbikatı karışımı "karma" esaslarla icra edildiği, 

(3) Seminerin birinci gününde; OEYTS içerisinde, Türkiye geneline ait durum 
değerlendirmelerinin ve KKK.lığına yapılacak tekliflerin görüşülmesinin ardından, müteakiben 
3'üncü ve 15'inci Kor.K.lıklannca Geri Bölge Emniyet ve Sıkıyönetim Komutanlıkları olarak bütün 
Ordu sorumluluk bölgesine ait durum değerlendirmeleri ve bu konuda Tali Bölge Komutanlıkları 
seviyesine kadar hazırlanan planların görüşüldüğü, 

(4) Seminerin ikinci gününde; Ordu sorumluluk bölgesine yönelik Yunanistan'ın D 
Kolordusunun muhtemel takviye ve tertiplenmesi ile düşman imkan ve kabiliyetlerinin 
değerlendirilmesinin ardından, Olasılığı En Yüksek Tehlikeli Senaryo'ya uygun olarak, Ordu ve 
Kor.K.lıkları tarafından hazırlanan karargah çalışmalarının sonuçlarının irdelendiği, 

(5) Alternatif harekat planlarının görüşülmesi esnasında yapılan bir takdimde16 düşman 
durumunun arzı esnasında bazı siyasetçilerin fotoğraflarının kullanılması ve seminer ses 
kayıtlarında da silahlı kuvvetlerin yetki alanı dışına çıkan konuşmalara rastlanılması nedeniyle 
alternatif harekat planlarının "BALYOZ Güvenlik Harekât Planı"nın sınırlı detayı içerecek şekilde 
dolaylı olarak denenmesi için kullanılmış olabileceği, 

' 6 Nu.lı Takdim, 2'nci Gün__Soru 9_Senaryoya Göre Plan Arzı_kısa.ppt 
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(6) Seminerin üçüncü günü yapılan çalışmaların ağırlık noktasını, Yunanistan'ı 
Karasularını 12 mile çıkarma kararından vazgeçirmeye zorlayacak tedbirlerin bir özel durum 
dahilinde incelenmesi oluşturmuştur. 

(7) 1'inci Ordu K.lığı Plan Semineri-03 cereyan tarzı planı, inceleme konuları, takdim 
konuları ve bunlara tahsis edilen takdim süreleri incelendiğinde, EGEMEN Hrk. Planının v e / 
hazırlanan alternatif harekât planlarının OEYTS'nun yoğun etkisi altında icra edildiği, 

(8) Seminer öncesince yayınlanan seminer uygulama emrinde evrak ve bilgi güvenliği ile 
ilgili alınması emredilen emniyet tedbirlerinin, seminerin icrası esnasında gerekli şekilde 
uygulanmadığı ve seminerin tüm safhalarına ait karargâh içi ve dışı yazışrrtaların karargâh dışına 
çıkartabildiği, 

(9) 1'inci Or. K.lığı Plan Semineri-03'nin Ordu Komutanının emirlerinin alınmasını müteakip 
07 Mart 2003 tarihinde sona erdiği anlaşılmaktadır. 

ç. Seminer Değerlendirme ve Tenkit Safhası: 

(1) Her ne kadar seminer hazırlıkları safhasında KKK.lığma ve ast birliklere farklı seminer 
uygulama emirleri gönderilse ve OEYTS'nun 1'inci or. K.lığı Semineri-03'nde kullanılacağı 
konusunda KKK.lığma doğru bilgi verilmese de, KKK.lığma ve ast birliklere OEYTS'nun kullanımını 
da kapsayacak şekilde aynı Seminer Sonuç Raporu'nun gönderildiği, 

(2) Ordu plan semineri sonuç raporunda özetle; dış tehdidin bertaraf edilmesinin ancak 
ülke içerisinde sağlam ve sağlıklı devlet yapısı ile mümkün olabileceği, siyasal islamın ülke 
kaderini bütünüyle ele geçirmek için kadrolaşmaya hız verdiği bir ortamda, Türkiye Cumhuriyeti 
devletine yönelik en büyük tehdidin siyasal islamdan kaynaklanan iç tehdit olacağı dikkate alınarak, 
iç tehdide yönelik plan ve eklerin mevcut bilgiler ile güncelleştirilmesini ve müteakip Ordu Plan 
seminerlerinde iç ve dış tehdidi kapsayan alternatif harekat planlarının incelenmesinin uygun 
olacağının değerlendirildiği, 

(3) Ancak, Vinci Or. K.lığını seminer sonuçlarına göre EGEMEN Hrk. Planı'nın ilgili 
bölümlerinin ve özellikle de GBE Planının değiştirilip değiştirilmediğinin anlaşılabilmesi için 
EGEMEN Hrk. Planı ve eklerinin incelenmesine ihtiyaç olduğu, 

(4) Plan seminerine katılan gözlemcilerin seminerden sonraki 10 gün içerisinde gözlemci 
sonuç raporlarını kendi komutanlıklarına teslim etmeleri gerektiği17, bu kapsamda gözlemci 
raporlarının seminerin uygulama biçimi ve KKK.lığınm emrine muhalif olarak OEYTS'nun 
seminerde kullanıldığına ilişkin kendi komutanlıklarını bilgilendirip bilgilendirmediklerinin 
incelenmeye muhtaç olduğu, 

(5) Bununla birlikte, KKK.lığınm 1'inci Or. K.lığı Plan Semineri-03'ne ilişkin herhangi bir 
değerlendirme ve tenkitte bulunduğuna dair bir yazışmaya rastlanılmadığı, 

(6) Seminer ile ilgili tüm evrak ve CD'lerin kozmik büroya teslim edilmesi ve seminerde 
kullanılan bilgisayarlardan bu bilgilerin silindiğinin 1'inci Ordu K.lığına bildirilmesinin emredilmesine 

MY 451-1 Plan Tatbikatları/Seminerleri ve Harp Oyunları Yönergesi (TASLAK), 2000, Ü-7. 
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rağmen ast birliklerden sadece 2'nci Zh.Tug.K.lığının ve karargah içinden de MEBS Bşk.lığının bu 
emre yazıyla cevap verdikleri anlaşılmaktadır. 

7. BAYOZ GÜVENLİK HAREKÂT PLANI'NIN İNCELENMESİ: 

a. 1'inci Ordu K.lığı Plan Semineri-03'nde basında yer aldığı gibi bir planın hazırlanıp 
hazırlanmadığına yönelik olarak yapılan incelemede, 1'inci Or. K.lığı Plan Semineri-03'nden önce 
2002 yılının Aralık ayında sınırlı sayıda birlik ve personelin bilgisi dahilinde BALYOZ Sıkıyönetim 
K.lığı tarafından "BALYOZ Güvenlik Harekat Planı 1 8" adında ayrı bir planın hazırlandığı tespit 
edilmiştir. Bu plan ile ilgili özet bilgi müteakip fıkralarda sunulmuştur. 

b. BALYOZ Güvenlik Harekat Planı'nda, 28 Şubat sürecinde elde edilen kazanımlardan istifade 
edilememesi ve 2002 seçimlerinde AKP'nin tek parti olarak iktidara gelmesiyle beraber, ülkede 
hızlı bir zemin kayması yaşanması nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin laiklik karşıtı ve irticai 
unsurların etkisine girmeye başladığı ve bu nedenle, BALYOZ Komutanlığımın İç Hizmet 
Kanunu'nun kendisine verdiği Türkiye Cumhuriyeti'ni kollama ve koruma görevinin gereği olarak bu 
harekat planını hazırladığı ifade edilmektedir. 

c. AKP içinde bulunan BALYOZ Güvenlik Harekat Planı'na destek verecek müzahir gruplar 
bulunduğu, her türlü olumsuz şartlara rağmen cumhuriyeti koruma ve kollamaya yönelik eylem ve 
planlamaların devam ettiği, demokrasinin tamamı ile askıya alınması da dahil olmak üzere nihai 
amaç olan irticai yapılanmanın tek bir ferdi dahi kalmayacak ve bir daha hortlayamayacak şekilde 
ortadan kaldırılıncaya kadar gerekli her türlü tedbir alınacağı, bu kapsamda; 

(1) TSK bünyesindeki dost ve müzahir unsurlar dışında kalan, özellikle "yüksek rütbeli 
personelin" kontrol altında tutulmasına, 

(2) TSK'nın her kademesine müzahir eleman temini konusunda referans uygulamasına 
(ÇYDD, ADD, Türkiye Gençlik Birliği vb.) devam edilmesine, 

(3) TSK haricindeki dost unsurlar tarafından yapılacak ekonomik operasyonlar, basın yayın 
faaliyetleri ve sosyal sorumluluk projelerinin yakından takip edilmesine, 

(4) Aleyhte yapılan her türlü propaganda ve yasal düzenleme girişimlerinde muhalefet 
partileri ile koordineli fikir ve eylem birliği içerisinde hareketler sergilenmesine devam edileceği 
ifade edilmektedir. 

ç. Bu kapsamda icra edilecek harekâtın maksadı; ülke bütünlüğünü korumak, milli birlik ve 
beraberliği sağlayarak muhtemel bir iç savaşı ve kardeş kavgasını önlemek ve laik demokratik 
düzenin işlemesine mani olan sebepleri, bir daha hortlamamak üzere ebediyen ortadan kaldırarak 
laik devlet otoritesini ve varlığını yeniden tesis etmek olarak belirlenmiştir. 

d. Bu maksadın tahakkuku için harekatın; hazırlık, harekat ortamının şekillendirilmesi, icra ve 
yeniden yapılandırma safhası olmak üzere dört safhada icra edilmesi, bu kapsamda özetle; 

(1) Hazırlık Safhasında; BALYOZ Güvenlik Harekat Planı, "Olasılığı En Yüksek Tehlikeli 
Senaryo" isimli jenerik bir plan şeklinde, "GİZLİ" gizlilik derecesinde ve özel seçilmiş, sınırlı sayıda 
personelin katılımıyla icra edilecek "bir plan seminerinde" denenmesi ve müzakere edilmesi, 

1'inci Or. K.lığının, ARALIK 2002 tarihli, HRK.:7130- 02/PI. ve Eğt.Ş.() sayılı ve "1'inci Ordu Plan Semineri-2003" konulu yazısı. 
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(2) Harekât Ortamının Şekillendirilmesi Safhasında; hassasiyet arz eden şehirlerde iltisaklı 
kişilerin sevk ve idare ettiği halka yönelik "eylemler" yapılması, ekonomik operasyonlar ile ülkenin 
ekonomik darboğaza sürüklenmesi, AKP Hükümeti karşıtı büyük çaplı toplumsal gösteriler için 
zemin hazırlanması ve koordine edilmesi, 

(3) İcra Safhasında; Bölücü Terör Örgütü ve El Kaide'nin büyük şehirlerde özellikle 
İstanbul'da eş zamanlı büyük eylemleri ve anılan eylemler sonrasında icra edilecek çok geniş 
katılımlı toplumsal gösteriler ve eylemler neticesinde oluşan kaos ve karmaşa nedeniyle öncelikle 
olağanüstü hal ve sonrasında sıkıyönetim ilanını müteakip derhal, AKP Hükümeti iktidardan zorla 
uzaklaştırılması, irticai yapılanmanın şiddetle bertaraf edilerek belirlenen kadroların iktidara 
getirilmesi, önceden tespit edilen AKP, yıkıcı, bölücü ve irticai gruplara müzahir tüm basın yayın 
kuruluşlarının yayınları derhal durdurulması, irticai faaliyetlerde yer aldığı tespit edilenlerin' teşkil 
edilen Özel Görevli Toplama Timleri tarafından göz altına alınması ve sorgulama timlerine teslim 
edilmesi, 

(4) Yeniden Yapılandırma Safhasında; TSK'nın kategorilendirilmiş personelden tamamen 
arındırılması, AKP Hükümetinin yerine planlanan Hükümet ve bürokratik kadroların görevi 
devralması, Türkçe ezan dâhil tüm ulusal değerlerimiz hayata geçirilerek Arap ve Kürt unsurların 
Türk kültürüne verdikleri zararların telafi edilmesi planlanmıştır. 

e. Ast birliklerin BALYOZ Güvenlik Harekat Planı'nın, "Olasılığı En Yüksek Tehlikeli Senaryo" 
isimli jenerik bir plan şeklinde oynanacağı plan seminerine kadar, irticai, yıkıcı ve bölücü gruplara 
ait mevcut tüm listeler ile teşkil edilecek olan özel görev timlerinin listelerinin devamlı olarak güncel 
tutmaları, Sıkıyönetim Tali Bölge K.lıklarının ise planı ve hazırlıkları ifşa etmeyecek şekilde ilgili 
personelle kadro tatbikatları icra etmeleri ve planın derhal uygulanmaya başlanması ve planın "icra 
safhası"na ise emirle geçileceği emredilmiştir. 

f. Tüm "birim ve alt birimler"in görevin hazırlık, harekat ortamının şekillendirilmesi, icra ve 
yeniden yapılandırma safhalarına ilişkin "Güncelleme Raporlarını hazırlamaları ve "faaliyetlerden 
24 saat önce, Faaliyet Sonuç Raporunu ise en geç 12 saat sonra Harekat Başkanlığına 
göndermeleri emredilmiştir. 

g. Harekatın lojistik desteğinin sağlanması kapsamında; özel malzemeler dışındaki ihtiyaçların 
ast K.lıklara tahsisli kaynaklardan ve depolardan karşılanması, planın hazırlık safhasından itibaren 
banka ve PTT üzerinden para aktarımı yapılması, komutanlıklara tahsis edilen nakit paranın 
kullanılması planlanmıştır. 

ğ. Harekatın İstanbul'dan sevk ve idare edilmesi, "eylemler"in ise "ilgili bölgelerde" kullanılacak 
Komuta Merkezlerinden sevk ve idare edilmesi, daha önce belirlenen cansız posta kutularının 
kullanılmaya devam edilmesi, "eylem grupları" tarafından daha önce belirlenmiş gizli haberleşme 
usullerinin kullanılması, eylemi başlatmada esas muhabere vasıtası olarak "radyo"nun, yedek 
muhabere vasıtası ise Kral TV mesaj bant sisteminin kullanılması planlanmıştır. 

h. Teşkil edilecek olan; 

(1) Özel operasyon ve sorgulama timleri, 

(2) Özel görevli toplama timleri, 
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(3) Sıkıyönetim mahkemelerinde görevlendirilecek personel, 

(4) Darbe harekatı timleri, 

(5) Gözaltı timleri, 

(6) Hasar tespit timleri, 

(7) Kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilecek personel, 

(8) Özel hastaneler ve ilaç depolarında görevlendirilecek personel, 

(9) Gümrükler, depolar, ambarlarda görevlendirilecek personel, 

(10) Alışveriş merkezleri ve gıda toptancılarında görevlendirilecek personel listelerinin 
güncel tutulması emredilmiştir. 

ı. "Darbe için elverişli koşulları oluşturmak maksadıyla" ÇARŞAF, SAKAL, ORAJ ve SUGA 
harekat planlarının hazırlandığının ifade edildiği, ancak anılan bu planlar 1'inci Or. K.lığı Plan 
Semineri-03 cereyan tarzı planında yer almamıştır. 

i. Planın EK-A'sındaki görev bölümündeki personel isimleri incelendiğinde, seminer 
çalışmalarına katılan ancak bu plan çalışmasına katılmayan personel bulunduğu, yani planın sınrıli 
sayıda personelin katılımı ile hazırlandığı ve yine sınırlı sayıda ve seçilen personelin katılımı ile icra 
edilmesinin planlandığı anlaşılmaktadır. 

a. 1'inci Or. K.lığı Plan Semineri-03'nin, 05-07 Mart 2003 tarihleri arasında, 15 (3 General ve 12 
Sb.)'i gözlemci olmak üzere toplam 147 (26 General ve 121 Sb.) personelin katılımıyla icra edildiği, 

b. 1'inci Or. K.lığı Plan Semineri-03, plan semineri olarak adlandınisa da, seminerde 
OEYTS'nun kullanılması nedeniyle uygulamada plan semineri ile plan tatbikatı arası karma bir 
faaliyet olarak icra edildiği, 

c. OEYTS'nun KKK.lığının emri hilafına 1'inci Or. K.lığı Plan Semineri-03'nde kullanıldığı ve 
seminerin işleyişi esnasında gözlemcilerin herhangi bir müdahalesinin olduğuna dair herhangi bir 
kayda rastlanılmadığı, 

ç. OEYTS'nun seminerde kullanıldığının gizlendiği alternatif bir başka seminer sonuç raporunun 
hazırlandığının tespit edildiği ancak bunun yayınlanıp yayınlanmadığının tespit edilemediği, 

d. Gözlemcilerin kendi seminer sonuç raporlarında OEYTS'nun, KKK.lığının emrine muhalif 
olarak, ele alındığına ilişkin herhangi bir bilgiye yer verilip verilmediğinin tespit edilemediği, 

e. KKK.lığının 1'inci Or. K.lığı Plan Semineri-03'ne ilişkin herhangi bir değerlendirme ve tenkitte 
bulunduğuna dair bir yazışmaya rastlanılmadığı, 

8. SONUÇ: 
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f. OEYTS'nun BALYOZ Sıkıyönetim K.iığı tarafından "BALYOZ Güvenlik Harekât Planı" adıyla 
hazırlanmış bir harekat planına ait olduğu ve bu planın ise basında yer alan "BALYOZ Darbe 
Planı"na benzediği, 

g. Görüşülen alternatif harekat planlarının EGEMEN Hrk. Planı'nın ile ilgili olabileceği gibi 
seminerde yapılan bir takdimde bazı siyasetçilerin fotoğraflarının kullanılması ve silahlı kuvvetlerin 
yetki alanı dışına çıkan konuşmalara rastlanılması nedeniyle seminerde "BALYOZ Güvenlik 
Harekât Planf'nın ifşa olmayacak bir seviyede görüşülmüş olabileceği, 

ğ. BALYOZ Sıkıyönetim K.lığı tarafından hazırlandığı anlaşılan "BALYOZ Güvenlik Harekât 
Planı"nın ise sıkıyönetim uygulama esaslarının 1 9 ötesinde tedbirleri ve faaliyetleri içeren bir plan 
olduğu ve hükümeti devirip devlet idaresine el koymayı öngören bir plan olduğu, 

h. Ast birliklerin alternatif harekat planlarına ait çalışmalara daha fazla ağırlık vermeleri 
nedeniyle kolordu plan tatbikatlarının ve ordu.plan seminerinin başlangıçta konulan maksatlardan 
uzaklaştığı, nitekim seminer uygulama emri ile seminer sonuç raporunda yazılan maksatların bile 
tamamen farklı olduğu, 

ı. Seminerde kullanılan evrakın kozmik büroda saklanması ve seminere ait bilgilerin 
bilgisayarlardan silinmesi konusunda verilen emirlerin yerine getirildiğine dair yeterli sayıda birlikten 
cevabi yazı alınamadığı, 

i. Evrak ve bilgi güvenliği kapsamında yazılı olarak yeterli tedbir alınmasına rağmen 
uygulamada aksaklıkların yaşandığının açık olduğu ve karargah dışına çıkarılan belgelerin 
bütünlük arz etmesi nedeniyle belgelerin başlangıçtan itibaren bilinçli ve uzun döneme yayılarak 
kaçırılmış olabileceği tespit edilmiştir. 

9. TEKLİFLER: 

a. 1'inci Or. K.lığını seminer sonuçlarına göre EGEMEN Hrk. Planı'nın ilgili bölümlerinin ve 
özellikle de GBE Planının seminer sonuçlarına gore değiştirilip değiştirilmediğinin anlaşılabilmesi 
için EGEMEN Hrk. Plânı ve eklerinin incelenmesini, 

b. Plan seminerine katılan gözlemcilerin kendi komutanlıklarına teslim ettiklerin gözlemci sonuç 
raporlarının seminerin uygulama biçimi ve KKK.lığınm emrine muhalif olarak OEYTS'nun 
seminerde kullanıldığına ilişkin kendi komutanlıklarını bilgilendirip bilgilendirmediklerinin 
incelenmesini, 

c. Alternatif harekat planlarının hangi plana yönelik olarak hazırlandığının anlaşılabilmesi 
maksadıyla, EGEMEN Harekat Planı'nın incelenmesini, 

ç. OEYTS'nun seminer cereyen tarzı planında yer alıp almadığının anlaşılabilmesi maksadıyla, 
1'inci Ordu K.lığından KKK.lığma gönderilen seminer sonuç raporunun KKK.lığı arşivlerinden 
bulunarak incelenmesini arz ve teklif ederim. 

1 9 MY 124-1 Sıkıyönetim Uygulamaları Yönergesi 
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SEMİNER ANA OLAYLAR ÇİZELGESİ 

S.N. KONU İNCELEME TARİH 

1 Vinci Or.K.lığı birliklerinden Plan Tatbikatı icra edeceklerin Or. 
K.na arz edilmesi. 

Başkangıçtaki bu planlamanın KKY 164-1 (B)'ye 
uygun olduğu. 13 Kasım 02 

2 
2002 - 2003 eğitim yılında kolordu ve tugay seviyesinde icra 
edecekleri plan tatbikat tarihlerinin tespiti için Kolordu K.lıklarının 
görüşünün alınması, 

Çakışmaların önlenerek planlamanın yapıldığı. 14 Kasım 02 

3 
• Kolordu ve Tugay plan tatbikatı tarihlerinin tespiti, 

• Ordu Plan Çalışmasında incelenecek konular ile ilgili ana ast 
birlik komutanlıklarının görüşlerinin alınması, 

- 15 Kasım 02 

4 KKK.lığınm 1'inci Or. K.lığı Pl. Seminerinin tarihini emretmesi. 04-06 Mart 03 15 Kasım 02 

5 52'nci Tüm. K.lığının 1'inci Or. K.lığı Pl. Seminerinde incelenmek 
üzere bir "inceleme konusu" teklif etmesi. 

• Teklif edilen inceleme konusunun EGEMEN Hrk. 
Planı ile ilgili olduğu, 

• 52'nci Zh. Tümenin kendi plan seminerinin 
inceleme konuları ile parallel olmadığı. 

18 Kasım 02 

6 
1 'inci Or.K.lığı tarafından ast birliklerin plan tatbikatlarını, plan 
çalışması /plan semineri şeklinde de icra edebileceklerinin 
bildirilmesi. 

• Ast birliklerin müteakip yazışmalar ve 
planlamalarında Plan Tatbikatı/Plan Semineri 
yerine "Pl. Çalışması" ifadesini kullanmaları, 

• Bunun doktrinel olarak yanlış bir kullanım 
olduğunun değerlendirildiği. 

18 Kasım 02 

7 15'inci Kor. K.lığının plan tatbikatı yerine plan semineri icra etmeyi 
teklif etmesi. 

1'inci Or.K.lığı tarafından 18 Kasım 02 tarihinde 
gönderilen yazının zaten buna cevaz vermesi. 

19 Kasım 02 
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S.N. KONU İNCELEME • TARİH 

8 5'inci Kor. K.lığının 1'inci Or. K.lığı Pl. Seminerinde incelenmek 
üzere "inceleme konusu" teklif etmesi. 

Teklif edilen inceleme konusunu EGEMEN Hrk. 
Planı ile ilgili olduğu. 

21 Kasım 02 

9 

Vinci Or. Kurmav Bsk.nın imzasıyla aönderilen vazıvla; 

• Balyoz Sıkıyönetim K.lığı tarafından hazırlandığı anlaşılan 
BALYOZ Güvenlik Harekât Planı (GHP) çerçevesinde 
görevlendirilecek personel isimlerinin başkalarına görevlendirmede 
yetkili personel tarafından belirlenerek 1'inci Or. K.lığına 
gönderilmesi, 

• BALYOZ Hrk. Pl.nın "Olasılığı En Yüksek Tehlikeli Senaryo 
(OEYTS)"isimli jenerik bir plan şeklinde bir plan seminerinde 
denenmesinin emredilmesi. v • 

• Vinci Ordu Plan Semineri-03'nin EGEMEN Hrk. 
Planına yönelik icra edilmekten büyük çoğunlukla 
uzaklaştığının anlaşıldığı. 

02 Aralık 03 

10 
Plan çalışması icra edecek olan birliklerin Hrk.Eğt.Ş.Md.lerinin, 16 
Aralık 02 tarihinde Or. Hrk. Bşk.lığında icra edilecek olan 
koordinasyon toplantısına çağrılması. 

- 11 Aralık 02 

11 

Vinci Or.K.lığı plan seminerine katılacak olan kolorduların 
OEYTS'na uygun olarak Alternatif Hrk. Planlarını hazırlamalarının 
ve bu planların seminerin ikinci gününde görüşüleceğinin 
emredilmesi. 

• OEYTS'nun KKK.lığına bildirildiği ilk yazışma, 

• Daha sonra KKK tarafından OEYTS'nun Vinci 
Ordu Plan Semineri-03'de kullanılmasının 
reddedilmesi, 

12 Aralık 02 

12 

Plan tatbikatı icra edecek birliklere, 16 Aralık 02 tarihinde icra 
edilen toplantıda OEYTS'nun ve Seminer Uygulama Emrinin "Gizli 
ve Kişiye Özel" olarak Kolorduların Hrk. Eğt. Ş. Md.lerine elden 
teslim edildiğinin bildirilmesi. 

OEYTS'nun kullanılması konusunda KKK'lığının 
onayının alınmadan ilgili birliklere kullanılmak üzere 
teslim edildiğinin anlaşıldığı. 

17 Aralık 02 
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S.N. KONU İNCELEME TARİH 

13 2'nci Kor. K.lığının 1'inci Or. K.lığı Pl. Seminerinde incelenmek 
üzere "inceleme konuları" teklif etmesi. • 

Teklif edilen inceleme konularının tamamının 
EGEMEN Hrk. Planı ile ilgili olduğu. 20 Aralık 02 

14 15'inci Kor.K.lığının 14-15 Ocak 02'de icra edeceği plan çalışması 
ile ilgili olarak 1'inci Or.K.lığına bilgi vermesi. 

Kolordu plan çalışmasının maksatları arasında 
"OEYTS'ya gore planlarda yapılacak tadilat ve 
teklifleri ortaya koymak" ifadesinin bulunduğu. 

23 Aralık 02 

15 
Sn. Ordu K.nın 20 Aralık 02 tarihinde icra edilen "Aylık Kh. 
Koordinasyon Toplantısında yaptığı konuşma metninin 1'inci 
Or.K.lığı karargâhına yayımlanması. 

Sn. Ordu K.nının, 1'inci Ordu K.lığı Seminerinde 
kullanılacak OEYTS'nun, Türkiye'nin o dönemdeki 
gerçek verilerine dayanarak yazıldığını belirttiği. 

24 Aralık 02 

16 
KKK.lığınm, OEYTS'nun 1'inci Or.K.lığının Plan Seminerinde 
kullanılmamasını ve OEYTS'nun-başka bir tarihte yapılacak bir 
plan çalışmasında kullanılmasını emretmesi. 

Buna rağmen senaryonun 1'inci Or.K.lığının Plan 
Semineri-03'de kullanılması. 

03 Ocak 03 

17 52'nci Zh.Tüm. K.lığının 22 Ocak 03'de icra edeceği plan çalışması 
ile ilgili bilgi vermesi. 

- 06 Ocak 03 

18 

1'inci Or. K.nın Kor. ve Tug.ların plan çalışmalarının ikinci 
günlerine (OEYTS'ya dayanarak hazırlanacak olan Kolordu 
Alternatif Harekât Planlarının inceleneceği) katılacağının 
bildirilmesi. 

Vinci Or. K.nın Vinci Or. Pl. Seminerinde 
incelenmesi gereken Egemen Hrk. Planının 
görüşüleceği günler yerine Alternatif Hrk. 
Planlarının inceleneceği ikinci günlere katılmayı 
tercih etmesinin dış tehdide yönelik olarak 
hazırlanan EGEMEN Hrk. Planın ile ilgili 
hazırlıklarının geri planda kalmasına neden olması. 

09 Ocak 03 
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19 52'nci Zh.Tüm. K.lığı Plan Çalışması Uygulama Emri. 

• OEYTS'nun plan çalışmasında kullanıldığının 
anlaşıldığı, 

• 52'nci Zh.Tüm.K.lığının Vinci Or.K.lığına teklif 
ettiği inceleme konusu ile kendi inceleme konuları 
arasında parallellik olmadığı, 

• Vinci Ordu K.lığının inceleme konularına temel 
teşkil edecek tarzda olmadığı. 

09 Ocak 03 

20 1'inci Ordu Plan Semineri-03 Uygulama Emri 
KKK.lığının 03 Ocak 03 tarihinde yayımladığı emre 
de uygun olarak, OEYTS'nun Vinci Or. K.lığı Pl. 
Seminerinde kullanılmaması. 

14 Ocak 03 

21 
KKK.nın Vinci Or. K.lığını ziyareti sırasında yapılan takdimde 1'inci 
Or. K.lığı Semineri-03'nde OEYTS'nun kullanılacağına yönelik bir 
bilgi verilmemesi (menfi). 

14 Ocak 03 tarihinde gönderilen Vinci Ordu Plan 
Semineri-03 Uygulama Emrine uygun bir takdim 
yapıldığı. 

17 Ocak 03 

22 1'inci Ordu Plan Semineri-03 Uygulama Emri 

• KKK.lığının 03 Ocak 03 tarihinde yayımladığı 
emre muhalif olarak OEYTS'nun Vinci Or.KJığı 
Semineri Cereyan Tarzı Planına dahil edilmesi, 

• Bu değişikliğin KKK.lığına da bildirilmesi. 

31 Ocak 03 

GİZLİ A-2-4 



GİZLİ 

HRK. : 3750 -18- 10/PI. ve Prnsp.Ş. 

LAHİKA-2 

22 Şubat 2010 

S.N. KONU İNCELEME TARİH 

23 95'inci Zh.Tug. K.lığı Plan Çalışması 03 Uygulama Emri 

• OEYTS'nun plan çalışmasında kullanıldığı, 

• Birinci gün, EGEMEN Hrk. Planına yönelik 
olarak normal plan çalışması, 

• İkinci gün, Ordu K.nın katılımıyla OEYTS'ya 
dayanarak hazırlanan Alternatif Hrk. Pl.nın 
görüşüldüğü. 

• OEYTS'ya uygun olarak hazırlanan "Ordu H/T" 
ve "Ordu K. Hrk. Tasarısı"nın.da tartışıldığının 
anlaşıldığı. 

Ocak 02 

24 15'inci Kor.K.lığının Güvenlik Harekât Planına EK-C (İstihbarat) 

• Güvenlik Hrk. Planının uygulanması durumunda 
görevde kalması sakıncalı olduğu değerlendirilen 
kamu personeli ve bunların yerine atanması 
planlanan şahıslar çizelgesi. 

• OEYTS'ya dayanarak hazırlanan Alternatif Hrk. 
Planının EK'i olduğunun anlaşıldığı. 

-

25 Ordu GBE Planı'nın ve Sıkıyönetim Planı'nın incelenmesi. 
Cereyan Tarzı Planı'nda OEYTS'ya uygun olarak 
hazırlanan "Ordu H/T" ve "Ordu K. Hrk. 
Tasarısının tartışıldığının anlaşıldığı. 

-

26 Vinci Or.K.lığı Pl. Semineri-03'ne Vinci Or.K.lığı dışından 
katılacakların davet edilmesi. - 03 Şubat 02 

V 

GİZLİ A-2-5 



GİZLİ ASLI LAHİKA-2 

22 Şubat 2010 

S.N. KONU İNCELEME TARİH 

27 
"Önceden gönderilecek özel durum esas alınarak" iç ve dış 

tehdide göre yapılacak "durum değerlendirmelerinin" ve "hal 
tarzlarının" Or. Hrk. Bşk.lığına gönderilmesinin emredilmesi. 

- 06 Şubat 03 

28 
Ana Ast Birlik K.lıklarının plan tatbikatlarında yapacakları durum 
değerlendirmelerini mutlaka somut verilere dayandırılmalarının 
emredilmesi. 

- 07 Şubat 03 

29 1'inci Ordu Pl. Semineri-03'nin 05-07 Mart 03 tarihine alınması. - 21 Şubat 03 

30 Vinci Ordu Plan Semineri-03'ne KKK.lığını temsilen katılacak olan 
gözlemcilerin kimliklerinin bildirilmesi. 

- 27 Şubat 03 

31 

KKK.Iıöına yapılacak tekliflere esas olmak üzere hazırlanacak 
durum değerlendirmelerinde; 

• Türkiye genelindeki gelişmelerin dikkate alınması, 

• Yapılacak tekliflerin KKK.lığının alması gereken tedbirleri de 
kapsamasının emredilmesi. 

Plan Tatbikatı icra eden komutanlıkların Türkiye 
genelindeki somut verileri kullanmalarının 
emredilmesi. 

28 Şubat 03 

32 
KKK.lığı Isth.Bşk.İığ'ı tarafından 24-30 Ocak ve 31 Ocak-20 Şubat 
dönemleri için hazırlanan iki adet "Durum Değerlendirmesinin 
Vinci Or.KJığı Pl. Seminerine katılacaklara tebliğ edilmesi. 

Durum değerlendirmelerinin Vinci Or. K.lığı Pl. 
Seminerinde somut veri olarak kullanıldığı. 

04 Mart 03 

33 Vinci Or.KJığı Pl. Semineri-03'nin İcrası Cereyan Tarzı Planına uygun olarak icra edilmesi. 05-07 Mart 03 

34 

Or. K.nın kapanış konuşmasında; OEYTS'ya ve gerçek durumlara 
dayanarak iç tehdide yönelik olarak plan hazırlanması gerektiğini 
ve bu seminerde incelenen planların seminer sonuçlarına göre 
geliştirilmesi gerektiğini. 

Ordu K.nın emri gereği EGEMEN Hrk. Planının ilgili 
bölümlerinde ve özellikle de GBE Pl.nda gerekli 
değişikliklerin yapılıp yapılmadığının incelenmesi 
gerektiği. 

07 Mart 03 

GİZLİ A-2-6 
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GİZLİ 

HRK. : 3750 -18- 10/PI. ve Prnsp.Ş. 

LAHİKA-2 

22 Şubat 2010 

S.N. KONU İNCELEME TARİH 

35 

Plan Semineri kapsamında yapılan tüm hazırlıkların arşivlenmek 
maksadıyla, CD'lere kopyalanarak Kozmik'te saklandığının, bu 
kapsamdaki bilgilerin Kozmik dışında bulundurulmadığının, 
bilgisayarlardan bu bilgilerin silindiğinin 14 Ma.rt 03 tarihine kadar 
1'inc Or. K.lığına bildirilmesinin emredilmesi, 

- 11 Mart 03 

36 
Plan Semineri ile ilgili bilgilerin arşivlenerek kozmiğe teslim 
edildiğinin ve bilgisayarlardan seminer ile ilgili tüm çalışmaların 
silindiğinin bildirilmesi. 

- 14 Mart 03 

37 
2'nci Zh.Tug.K.lığı tarafından plan semineri ile ilgili bilgilerin 
arşivlenerek kozmikte saklanması konusunda gerekli işlemlerin 
yapıldığının bildirilmesi Vinci Or.K.lığına bildirilmesi. 

- 17 Mart 03 

38 Vinci Or.K.lığı Pl. Semineri-03 Sonuç Raporu. Mart 03 

ASUS 
'Ahmet ERDOĞAN 
Kr.PIt.Kur.Bnb. 
Bilirkişi 

GİZLİ A-2-7 



GİZLİ 

HRK. : 3750 -18- 10/PI. ve Prnsp.Ş. 

LAHİKA?Ş 

22 Şubat 2010 

1 NCİ ORDU PLAN SEMİNERİ CEREYAN TARZI PLANI (04 - 06 MART 2003) 

( 04 MART 2003 1 NCİ GÜN) 

S. 
NO: 

ZAMAN 

KONU 
SORUMLU 
PERSONEL 

S. 
NO: 

BAŞLANGIÇ BİTİŞ SÜRE 
KONU 

SORUMLU 
PERSONEL 

1 09.00 09.20 20' Kor.K.larının Or.K.nın ziyareti 

2 09.20 09.25 5' Plan Semineri programının arzı Kur.Bşk. 

3 09.25 09.30 5' 2002 yılında icra edilen Ordu Plan Semineri sonuçlarının arzı. Harekat Başkanlığı 

4 09.30 09.40 10' 
2002 Yılında icra edilen Kor. Plan Çalışması sonucunda Kor.K.lıklarınca 
Or.K.lığına teklif edilen hususlara yapılan işlemler. 

Harekat Başkanlığı 

5 09.40 09.50 10' Genel ve Başlangıç durumunun arzı. Harekat Başkanlığı 

6 09.50 11.05 75' 
- Genel ve Başlangıç durumuna göre 1 nci Or.K. olarak diğer Ordu K.lıkları 
bölgelerindeki durumu da göz önünde bulundurarak, Türkiye genelinde 
durumu değerlendiriniz. KKK.lığına yapılacak teklifleri arz ediniz. 

Or.Kh. 
2 nci Kor.K.Iğı 
3 ncü Kor. K.lığı 
5 nci Kor.K.lığı 
15 nci Kor.K. lığı 

7 11.05 11.25 20' DİNLENME 

GİZLİ A-3-1 

o 



O ,) 
GİZLİ LAHİKA-3 

HRK. : 3750 -18- 10/PI. ve Prnsp.Ş. 22 Şubat 2010 

S. ZAMAN 
KONU SORUMLU PERSONEL NO: BAŞLANGIÇ BİTİŞ SÜRE 
KONU SORUMLU PERSONEL 

8 11.25 12.05 40' 
1 nci Or.K.lığı bölgesinde durumu değerlendiriniz ve karar teklifinizi arz 

ediniz.. (Maksat, vazife tahlili, görev bölümü, hedefler ve ara hatları dikkate 
alınacaktır.) 

3 ncü Kor. K.lığı 
15 nci Kor.K.lığı 

9 12.05 12.45 40' 

- Genel ve Başlangıç durumuna göre, Ordu geri bölge emniyet komutanı ve 
sıkıyönetim komutan yardımcısı olarak 1 nci Ordu geri bölgesinde 
(İstanbul-İzmit-Balıkesir-Bursa-Bilecik illeri) durumu değerlendiriniz. 
(Bölgenizdeki irticai ve ayrılıkçı gruplar ve yoğunlaştığı bölgeler, hassas 
kurum ve kişiler, rejim alehtarı unsurlara meyilli radyo, tv, haberleşme 
vasıtaları ve kabiliyetleri, ekonomik ve stratejik öneme haiz tesisler ile bu 
tesislerin korunma ihtiyacı, bölgenizdeki mülki idari ve emniyet teşkilatından 
kaynaklanan sorunlar, oluşan durumun halkın günlük yaşamına olan menfi 
etkileri vb.) 
- Alacağınız tedbirleri de ihtiva eden Sıkıyönetim ve bölge hasar kontrol 
planlarınızı arz ediniz. 
- Sıkıyönetim karargah teşkilatınızı açıklayınız. 
- Bu planın uygulanmasında mevcut kuvvetleriniz yeterli midir? (Tali Bölge 
K.lıkları dahil) Yeterli değilse kuvvet ihtiyacı nedir? 
- Kuvvet zafiyetinden dolayı planın uygulanmasında ortaya çıkabilecek 
sorunlar ve alacağınız önlemler nelerdir? 
- Kuvvet tasarruf edebileceğiniz bölgeler nerelerdir? 
- Sorumluluk sahasında değişiklik düşünüyor musunuz? 

3 ncü Kor. K.lığı 
15 nci Kor.K.lığı f 

10 12.45 14.00 75' • ÖĞLE YEMEĞİ VE DİNLENME 

GİZLİ 



) 
J 

S. 
NO: 

ZAMAN KONU SORUMLU PERSONEL 
S. 

NO: 
BAŞLANGIÇ BİTİŞ SÜRE 

11 14.00 14.20 20' 3 ncü ve 15 nci Kor.K.lıklarının planları ile ilgili görüşlerinizi açıklayınız. 
2 nci Kor.K.lığı 
5 nci Kor.K.lığı 

12 14.20 14.50 30' 

- Genel ve Başlangıç durumuna göre, İstanbul Sıkıyönetim Komutan 
Yardımcısı olarak İstanbul bölgesinde durumu değerlendiriniz. (Bölgenizdeki 
irticai ve ayrılıkçı gruplar ve yoğunlaştığı bölgeler, hassas kurum ve kişiler, 
rejim alehtarı unsurlara meyilli radyo, tv, haberleşme vasıtaları ve 
kabiliyetleri, ekonomik ve stratejik öneme haiz tesisler ile bu tesislerin 
korunma ihtiyacı, bölgenizdeki mülki idari ve emniyet teşkilatından, 
kaynaklanan sorunlar, oluşan durumun halkın günlük yaşamına olan menfi 
etkileri vb.) 
- Alacağınız tedbirleri de ihtiva eden Sıkıyönetim Planınızı arz ediniz. 
- Sıkıyönetim karargah teşkilatınızı açıklayınız. 
- Bu planın uygulanmasında mevcut kuvvetleriniz yeterli midir? (Tali Bölge 
K.lıkları dahil) Yeterli değilse kuvvet ihtiyacı nedir? 
- Kuvvet zafiyetinden dolayı planın uygulanmasında ortaya çıkabilecek 
soruniar ve alacağınız önlemler nelerdir? 
- Kuvvet tasarruf edebileceğiniz bölgeler nerelerdir? 
- Sorumluluk sahasında değişiklik düşünüyor musunuz? . ' -

52 nci Zh.Tüm.K.lığı 

l 

GİZLİ 
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GİZLİ 

HRK. : 3750 -18- 10/PI. ve Prnsp.Ş. ASLI 

LAHİKA-3 

22 Şubat 2010 

S. 
NO: 

ZAMAN 
KONU SORUMLU PERSONEL 

S. 
NO: BAŞLANGIÇ BİTİŞ SÜRE 

KONU SORUMLU PERSONEL 

13 14.50 15.30 40' 

Tali bölge O k l a r ı olarak, Kor.K.lıklarınca sizlere verilen görevleri nasıl 
yerine getirmeyi planlıyorsunuz? Bölgenizle ilgili olarak durumu 
değerlendiriniz. (Bölgenizdeki irticai ve ayrılıkçı gruplar ve yoğunlaştığı 
bölgeler, hassas kurum ve kişiler, rejim alehtarı unsurlara meyilli radyo, tv, 
haberleşme vasıtaları ve kabiliyetleri, ekonomik ve stratejik öneme haiz 
tesisler ile bu tesislerin korunma ihtiyacı, bölgenizdeki mülki idari ve emniyet 
teşkilatından kaynaklanan sorunlar, oluşan durumun halkın günlük 
yaşamına olan menfi etkileri vb.) 
- Alacağınız tedbirleri de ihtiva eden Sıkıyönetim Planınızı arz ediniz. 
- Bu planın uygulanmasında mevcut kuvvetleriniz yeterli midir? Yeterli 
değilse kuvvet ihtiyacı nedir? (KKK Nüshasında yok) 

1 nci Zh.Tug.K.lığı 
2 nci Zh.Tug.K.lığı 
66 nci Zh.Tug.K.lığı 
6 nci Mot.A.K.lığı 
23 ncü Mot.A.K.lığı 

14 15.30 15.40 10' 

Sıkıyönetim ilanı halinde 1402 sayılı sıkıyönetim kanununun ikinci maddesi 
gereğince sıkıyönetim altına alınan yerlerde genel güvenlik, asayiş ve kamu 
düzeninin korunmasına ilişkin kolluk kuvvetlerine ait görev ve yetkiler 
sıkıyönetim komutanlığına geçer. İstanbul şehrinin nüfus yoğunluğu da 
dikkate alınarak Sıkıyönetim K.lığının bu kanunla kendine verilen görev ve 
yetkileri nasıl kullanabileceğini düşünüyorsunuz? Muhtemel sorun sahaları 
ve çözüm teklifleriniz nelerdir? (KKK Nüshasında yok) 

3 ncü Kor.K.lığı 
52 nci Zh.Tüm.K.lığı 

15 15.40 16.00 20' 

İç tehdidin öncelikli olduğu bir ortamda geri bölge emniyeti için alınacak 
tedbirler ile, iç tehdidin öncelikli olmadığı bir ortamda alınacak tedbirler 
arasında nasıl bir fark olacağını değerlendiriyorsunuz? (KKK Nüshasında 
yok) 

3 ncü Kor. K.lığı 
15 nci Kor.K.lığı 
52 nci Zh.Tüm.K.lığı 
Diğer Kor.K.lıklarının 
görüşleri alınacaktır. 

16 16.00 16.15 15' Fotoğraf çekimi. 

GİZLİ A-3-4 



GİZLİ 

HRK. : 3750 -18- 10/PI. ve Prnsp.Ş. 

LAHİKA-3 

22 Şubat 2010 

( 05 MART 2003 2 NCİ GÜN) 

S. 
NO: 

ZAMAN 
KONU SORUMLU PERSONEL 

S. 
NO: 

BAŞLANGIÇ BİTİŞ SÜRE 
KONU SORUMLU PERSONEL 

17 09.30 09.50 20* Harekat Bölgesi Etüdü arzı ( İ ç tehdit hariç) İstihbarat Başkanlığı 

18 09.50 10.10 20' 
- D Kor. Muhtemel Tertiplenme Tarzı ve Düşman İmkan 
Kabiliyetlerinin değerlendirilmesi. 

İstihbarat Başkanlığı 

19 10.10 10.30 20' 
- Kor.K.lıklarının D Kor.nıın tertiplenmesi hakkında görüşlerinin 
alınması. 

Kor.K.lıkları 

20 10.30 11.30 60'. 

- Genel ve Başlangıç durumuna göre 1 nci Or.K. olarak bölgenizdeki 
durumu değerlendiriniz. (İç tehdide yönelik kuvvet ihtiyacını da 
dikkate alarak) hareket tarzlarınızı belirleyiniz ve karar teklifinizi 
açıklayınız. (Maksat, vazife tahlili, görev bölümü, hedefler ve ara 
hatları dikkate alınacaktır.) Karar teklifinize uygun manevra planınızı 
arz ediniz. 
- Bu harekat için muharebe yeterliliğinizi; 

- Manevra Tb., 
- Ateş desteği, 
- Tanksavar, 
- Tank, 
- İstihkam desteği, 
- Hareket kabiliyeti, 
- Muhabere imkan kabiliyeti yönünden değerlendiriniz. 

2 nci Kor.K.lığı 
5 nci Kor.K.lığı 

A-3-5 



GİZLİ 

HRK. : 3750 -18- 10/PI. ve Prnsp.Ş. 

LAHİKA-3 

22 Şubat 2010 

S. 
NO: 

ZAMAN 
KONU SORUMLU PERSONEL 

S. 
NO: 

BAŞLANGIÇ BİTİŞ SÜRE 
KONU SORUMLU PERSONEL 

21 11.30 11.50 20' DİNLENME 

22 11.50 12.10 20' 
2 nci ve 5 nci Kor.K.lıklarının planları ile ilgili görüşlerinizi 
açıklayınız. 

3 ncü Kor.K.lığı 
15 nci Kor.K.lığı 

23 12.10 12.50 40' 

- Kor.Kh. ve Kor.K. olarak durumu değerlendiriniz. 
- Karar teklifinize uygun manevra planınızı açıklayınız. 
- Kuvvet ihtiyaç durumunuzu ve varsa tekliflerinizi arz ediniz. 
- Şişleme ve aydınlatma planlarınızı (simule edilmiş olarak) arz 
ediniz. 

2 nci Kor.K.lığından bir 
Tug.K. 
5 nci Kor.K.lığından bir 
Tug.K. 

24 12.50 14.00 70' ÖĞLE YEMEĞİ VE DİNLENME 

25 14.00 14.30 , 30' 

-Yunanistan'ın sahip olduğu Apache (AH-64 A) Taaruz 
helikopterlerinin imkan ve kabiliyetleri nelerdir? 
-Harekatımıza etkilerini ve alınması gereken aktif ve pasif tedbirleri 
açıklayınız. 

Hava Alay K. 
2 nci ve 5 nci Kor. 
K.lıklarından birer Tug.K. 

GİZLİ A-3-6 



GİZLİ 

HRK. : 3750 -18- 10/PI. ve Prnsp.Ş. 

LAHİKA-3 

22 Şubat 2010 

S. 
NO: 

ZAMAN 
KONU SORUMLU PERSONEL 

S. 
NO: 

BAŞLANGIÇ BİTİŞ SÜRE 
KONU SORUMLU PERSONEL 

26 14.30 15.00 30' 

- Genel ve Başlangıç durumuna göre Ordu K.lığının Harekat Planını 
açıklayınız. 
- Bu harekat için yeterlilik durumunu; 

- Manevra Tb., 
- Ateş desteği, 
- Tanksavar, 
- Tank, 
- istihkam desteği, 
- Hareket kabiliyeti, 
- Muhabere imkan kabiliyeti yönünden değerlendiriniz. , 

Hrk.Bşk.lığı 

27 15.00 15.30 30' - Kor.K.lıkları olarak Ordu Planı hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Kor.K.lıkları 

28 15.30 16.00 " 30' - Konu hakkında düşüncesi olanlar. i Tüm katılımcılar 



GİZLİ 

HRK. : 3750 -18- 10/PI. ve Prnsp.Ş. 

LAHİKA-3 

22 Şubat 2010 

( 06 MART 2003 3 NCÜ GÜN) 

S. 
NO: 

ZAMAN 
KONU SORUMLU PERSONEL 

S. 
NO: BAŞLANGIÇ BİTİŞ SÜRE 

KONU SORUMLU PERSONEL 

29 09.30 09.35 5' Özel Durumu Arz Ediniz. Hrk.Bşk.lığı 

30 09.35 11.25 110' 

- İç tehdidin olmadığı, KK. Stratejik ihtiyatlarının gelmediği, K.lrak'ta 
gerginliğin olmadığı ve Yunanistan'la ilgili durumun Genel ve 
Başlangıç durumunda belirtildiği gibi olduğu kabul edilerek, maksat, 
vazife tahlili, DİK, Karara esas olan hareket tarzı, karar teklifi, 
hedefler, ara hatları ve alternatif planınızı arz ediniz. 
- Kuvvet yeterlilik durumunu 

- Manevra Tb. 
- Ateş desteği 
- Tanksavar 
- Tank 
- istihkam desteği 
- Hereket kabiliyeti 
- Muhabere imkan kabiliyeti yönünden ortaya koyunuz ve 

tekliflerinizi açıklayınız. 

Or.Kh. 
2 nci Kor.K.lığı 
5 nci Kor.K.lığı 
3 ncü Kor.K.lığı 
15 nci Kor.K.lığı 

31 11.25 

i 

12.10 45' 
- ihtiyaç duyduğunuz ilave kuvvetlerin verilmesi durumunda 
planınızda yapmayı düşündüğünüz değişiklikleri arz ediniz. 

Or.Kh. 
2 nci Kor.K.lığı 
5 nci Kor.K.lığı 
3 ncü Kor.K.lığı 
15 nci Kor.K.lığı 

32 12.10 « 12.30 20' Or.K.nın kapanış konuşması Emirlerine maruzdur. 
33 12.30 I 13.30 60' ÖĞLE YEMEĞİ 

ASM 
GİZLİ A-3-8 

Süha TANYERİ 
Kurmay Albay 
Harekat Başkanı 



GİZLİ 

HRK. : 3750 -18- 10/PI. ve Prnsp.Ş. 

LAHİKA-5 

22 Şubat 2010 

1'İNCİ ORDU K.LIĞI 2003 YILI PLAN TATBİKATI PLANLAMASI 

Kor. Seviyesinde Tugay Seviyesinde Konu 1'inci Or.K.nın Direktifleri 

5'inci Kor.K.lığı 
Plan Tatbikatı 

(29-31 Oca 03) 

3'üncü Mknz.P.Tüm.K.lığı + 

EGEMEN HRK. PL 
(Taarruz) 

3'üncü Mknz.P.Tüm.K.lığının planlama grubu 
olarak kullanılmasının özellikle işlenmesi. 

5'inci Kor.K.lığı 
Plan Tatbikatı 

(29-31 Oca 03) 

33'üncü Mknz.P.Tug.K.lığı + EGEMEN HRK. PL 
(Taarruz) 

3'üncü Mknz.P.Tüm.K.lığının planlama grubu 
olarak kullanılmasının özellikle işlenmesi. 

5'inci Kor.K.lığı 
Plan Tatbikatı 

(29-31 Oca 03) 65'inci Mknz.P.Tug.K.lığı 

EGEMEN HRK. PL 
(Taarruz) 

3'üncü Mknz.P.Tüm.K.lığının planlama grubu 
olarak kullanılmasının özellikle işlenmesi. 

5'inci Kor.K.lığı 
Plan Tatbikatı 

(29-31 Oca 03) 
3'üncü Zh.Tug.K.lığı 

EGEMEN HRK. PL 
(Taarruz) 

3'üncü Mknz.P.Tüm.K.lığının planlama grubu 
olarak kullanılmasının özellikle işlenmesi. 

15'inci Kor.K.lığı 
Plan Tatbikatı 

(14-15 Oca 03) 

2'nci Zh.Tug.K.lığı + EGEMEN HRK. PL. 
(GBE) 

Mevcut emirlere ilave olarak, 15'inci 
Kor.K.lığının öngörülen yeni fonksiyonunun 
incelenmesi 

15'inci Kor.K.lığı 
Plan Tatbikatı 

(14-15 Oca 03) 23'üncü Mot.P.A.K.hğı + 
EGEMEN HRK. PL. 

(GBE) 

Mevcut emirlere ilave olarak, 15'inci 
Kor.K.lığının öngörülen yeni fonksiyonunun 
incelenmesi 

2'nci Kor.K.lığı (-) 

4'üncü Mknz.P.Tug.K.lığı 
(Pl.Çiş. / 03-04 Şub 03) 

+ 

EGEMEN HRK. P L 
(Taarruz) 

-2'nci Kor.K.lığı (-) 
8'inci Mknz.P.Tug.K.lığı -

EGEMEN HRK. P L 
(Taarruz) 

-2'nci Kor.K.lığı (-) 18'inci Zh.Tug.K.lığı -
EGEMEN HRK. P L 

(Taarruz) 
-2'nci Kor.K.lığı (-) 

95'inci Zh.Tug.K.lığı 
(PI.ÇIş. / 27-28 Oca 03) 

+ 

EGEMEN HRK. P L 
(Taarruz) 

-2'nci Kor.K.lığı (-) 

5'inci Komd.A.K.lığı -

EGEMEN HRK. P L 
(Taarruz) 

-

3'üncü Kor.K.lığı (-) 
52'nci Zh.Tüm.K.lığı 

Plan Çalışması 
(05-06 Şub 03) 

Vinci Zh.Tug.K.lığı + 
EGEMEN HRK. PL. 

(GBE) 
-

3'üncü Kor.K.lığı (-) 
52'nci Zh.Tüm.K.lığı 

Plan Çalışması 
(05-06 Şub 03) 

66'ıncı Zh.Tug.K.lığı + EGEMEN HRK. PL. 
(GBE) 

-

3'üncü Kor.K.lığı (-) 
52'nci Zh.Tüm.K.lığı 

Plan Çalışması 
(05-06 Şub 03) 6'ncı Mot.P.A.K.hğı + 

EGEMEN HRK. PL. 
(GBE) 

-

GİZLİ 
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GİZLİ LAJHİKA-4 

22 Şubat 2010 

P L A N S E M İ N E R İ S E K R E T E R L İ Ğ İ 

S. 
GÖREVİ 

RÜTBE ADI SOYADI 
NO PLAN SEMİNERİ 

GÖREVİ 
ASIL GÖREVİ 

RÜTBE ADI SOYADI 

1 Plan Semineri Sekreteri Hrk.Kur.Ybşk. Tuğgeneral M.Korkurt ÖZARSLAN 

2 Sekreter Yrdc. Harekat Başkanı Kur.Alb. Süha TANYERİ 

3 Sekreter Yrdc. PI.Hrk.Ş.Md. Kur.Alb. Bülent TUNCAY 

4 Sekreter Yrdc. Komt .KontŞ.Md. Kur.Alb. Burhan HASIRCI 

5 Harekat Plan Subayı Harekat Plan Subayı Kur.Yb. Bayram TANRISEVDİ 

6 Harekat Plan Subayı Harekat Plan Subayı Kur.Yzb. Tanju POSHOR 

GİZLİ 

HRK. : 3750-18-10/PI. vePrnsp.Ş. 


