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KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 

1 NCİ ORDU KOMUTANLIĞI 
SELİMİYE/ İSTANBUL 

 
 
HRK. : 1700-     -03/Pl.Hrk.Ş.(      ) (        )             MART 2003 
 
KONU : 1 nci Ordu Plan Semineri – 2003 
    Sonuç Raporu 
 
 

(   D   O   S   Y   A   ) 
 
 
 
İLGİ  :  (a) KKK.lığının 02 OCAK 2003 gün ve HRK.: 1700-13-03/Eğt.Ok.D.Tatb.Ş. 
   (13) sayılı K.K.TATPROG – 2003 konulu emri. 
 
     (b) 1 nci Ordu K.lığının 31 OCAK 2003 gün ve HRK.: 1700-30-03/Pl.Hrk.Ş. 
   (75) (209) 58145 sayılı 1 nci Ordu Plan Semineri – 2003 konulu emri. 
 
     (c) 1 nci Ordu K.lığının 12 ARALIK 2002 gün ve HRK.: 1700-253-02/Pl.Hrk.Ş. 
   (625) (1983) sayılı emri. 
 
 
1. 1 nci Ordu K.lığı Plan Semineri; ilgi (a) ve (b) emirler gereği 05 – 07 MART 2003 
tarihleri arasında üç gün süre ile Ordu Karargahında icra edilmiştir. 
 
2. Ordu Plan Semineri Sonuç Raporu EK – A, Yunanistan’ın D Kolordusu ve muhtemel 
takviyeleri ile ilgili hususlar EK – B’de sunulmuştur. 
 
3. Plan seminerinde;  
 
 a. Cumhuriyetimizin laik, demokratik yapısını tehdit eden iç politikadaki gelişmeler, 
siyasal islama yöneliş, devlet içi kadrolaşma gibi günden güne somutlaşan iç tehdit ile 
ülkemizin güvenliğini çok yakından ilgilendiren Irak’a ilişkin gelişmeler de dikkate 
alındığında, TSK’nin hem içten hem de dıştan gelebilecek tehditlere karşı daha 
müteyakkız olması gerektiği ancak, iç tehdit mevcutken dışa yönelik bir harekatın başarı ile 
sonuçlanmasının riskli olabileceği, 
 
 b. Tehdidin iç ve dış cephe olmak üzere iki farklı boyut kazandığı bir ortamda icra 
edilecek harekatın başarılı olabilmesi için öncelikle iç cephenin sağlam tutulması gerektiği, 
 
 c. 1 nci Ordu EGEMEN harekat planının olası bir dış tehdide yönelik olduğu, iç 
tehdide yönelik hazırlıkların da yüksek seviyede olması ve bu yönde alınacak tedbirlerin 
planlara yansıtılmasının uygun olacağı sonuçlarına ulaşılmıştır. 
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4. Ordu plan seminerinde elde edilen sonuçlar ışığında; 
 
 a. Bölgede ve kuvvet yapısında meydana gelen gelişmeler dikkate alınarak, 
Yunanistan’ın imkan ve kabiliyetleri ile kabul ihtimal derecesinin yeniden 
değerlendirilmesinin, 
 
 b. Yunanistan’a karşı alınacak tedbirlerde, uluslar arası kamu oyunda 
müdahalemizi meşru kılabilecek şekilde önceliğin EGE bölgesine verilmesinin, 
 
 c. Yunanistan’a karşı Trakya’da yapılacak toprak işgalini öngören bir harekatın 
bölgedeki dengeleri değiştirebilecek olması nedeniyle, bölge ülkeleri ve AB / NATO gibi 
kuruluşlar tarafından kabul görmeyeceği, bu nedenle harekatın hedefi, süresi ve tahsis 
edilebilecek kuvvetler açısından yeniden değerlendirilmesinin, 
 
 d. Trakya cephesinde tank ve helikopter mukayesesinde ulaşılan sonuçların 
modernizasyon çalışmalarında dikkate alınmasının, 
 
 e. 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  olacağı değerlendirilmiştir. 
 
 Arz / Rica ederim. 
 
 
Hrk.Pl.Sb.Kur.Yzb.T.POSHOR        Çetin DOĞAN 
Hrk.Pl.Sb.Kur.Yb.B.TANRISEVDİ       Orgeneral 
Pl.Hrk.Ş.Md.Kur.Alb.B.TUNCAY       Ordu Komutanı 
Hrk.Bşk.Kur.Alb.S.TANYERİ 
Hrk.Kur.Ybşk.Tuğg.M.K.ÖZARSLAN 
Kur.Bşk.Tümg.N.BEK 
 
KOORDİNE  : 
İd.Kur.Ybşk.Tuğg.A.DALAY 
Per.Bşk.Kur.Alb.M.İSTEK 
İsth.Bşk.Kur.Alb.İ.OCAK 
Loj.Bşk.Kur.Alb.M.BAYRAM 
MEBS Bşk.Mu.Alb.A.BATIBAY 
İs.Bşk.İs.Alb.H.ŞENKAL 
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EKLER   : 
EK-A   :  (1 nci Ordu Plan Semineri – 2003 Sonuç Raporu) 
EK-B   :  (Yunanistan’ın D Kolordusu ve 
      Muhtemel Takviyeleri İle İlgili Hususlar) 
 
 
 
DAĞITIM   : 
Gereği   : 
KKK.lığına 
A-1 Planı 
 
 
 


