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: Ankara C. Başsavcılığı 2016/103566
sayılı Soruşturması

?"1 Ağustos 2017

ANKARA 17,Ncl AĞlR cEzA MAHKEMESi BAŞKANL|Ğ|NA

iLGi (a) Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 01.08.2016 tarih ve 2016/103566 sayılı talimatı.

(b) Gnkur.Bşk.lığının 08 Ma.l2017 tarihli, MEBS:26702250-9,t00-3069&'!7/Bil.sis.Güv. ve
Ynt.Ş.Bil.Sis.Ynt.Ks. (6a51828) sayılı ve "Heyet Görevlendirilmesi" konulu yazısı.

(c) MY ,|,14-4 (B) Türk Silahlı Kuwetleri Bilgi Güvenliği Yönergesi.

(ç) Gnkur.Bşk.lığının 13 Marl 2o17 tarihli, ADMÜŞ.:2670225o-9160-990-16 sayllı ve
"Ankara C. Başsavcılığı 2016/103566 sayılı Soruşturması" konulu yazısı.

(d) Gnkur.Bşk.lığının 25 Temmuz 2017 tarihli, MEBS: 26702250-9100€8067-17/ Bil.Sis.
Güv. ve Ynt.Ş.Bil.Sis.Ynt.Ks. sayılı ve "Heyet Görev|endirilmesi" konulu yazısı.

1. llgi (a) talimat ile, FETÖ/PYD mensuplarınca 15 Temmuz 2016 tarihinde girişilen darbe
teşebbüsüne ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürutülen soruşturma kapsamında isimleri
talimat ekinde bildirilen bir kısım TsK personelinin Mayıs-Temmuz 2o16 tarihleri araslndaki
outlookta bulunan mevcut ve silinmiş e-postalarının (şifreli olanların çozümlenerek) bildirilmesi
talep edilmiştir.

2. llgi (a) talimata ilişkin yürütülen çallşmalar hakklnda ilgi (b) yazl ile cevap verilmiş, ilgi yazlda;

a. yürtitülen soruşturma kapsamında, e-postalann, istihbarat ve harekit ile ilgi|i gizli güvenlik
konularını (Sınır Öesi Topçu atış Listesi, TSK'nın Kuzey lrak Tertiplenmesi, Suriye Çatışma
Durumu, lHA ile Gözetlenen Hedef çizelgesi, lncirlik iHA Planlaması, ÖKHÜ-2 K.lığı Atlş Çizelgesi,
Doğu Akdeniz Askeri Gemi Durumu, Münbiç Hava Taarruzu Çizelgesi, Dış lstihbarat Özeti vb.) da
içeiebileceğinden, askeri bilgilerin gizlilik derecesine göre muhafazasl, soruşturma dışlnda başka
maksatlarla kullanllmamasl ve yetkisiz kişilerle paylaşllmamaslnln ilgi (c) kapsamında önem arz
ettiği,

b. Daöe ve FETÖ ilişkili e_postalar|a, milli güvenlik konularını içeren e-postalann ayrlmlnln
yapılarak sadece suç unsuru içeren e-postaların adli makamlara teslim edilmesinin ilgili

Cumhuriyet Başsavcılığı talimatlanna maruz olduğu,

c. Bahse konu çalışmayı Gnkur.Bşk.lığınca teşkil edilecek heyet ile bir|ikte Cumhuriyet
Başsavcılığı talimatlarına maruz olarak görevlendirilecek inceleme heyetinin yürütebileceğinin
kıymetlendirildiği hususları bildirilmiştir.

3. llgi ilgi (ç) yazı EK'inde ilgi (b) yazı gönderilmiş olup yapılacak iş|emlerin bildirilmesini istenilmiş,
ilgi (d) yazı ile ilgi (ç) yazlnln ilgili merciie ulaşmadlğı ve yeniden gönderilmesinin istenildiği
belirtilmiştir.
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GENELKURMAY BAŞKANl NAMlNA

EKLER
EK-A (llgi (ç) yazı ve EK'leri)
EK-B (i|gi (d) yazı ve EK'i)

DAĞlTlM :

Gereği :

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına

GizLı
Glzll
ADMÜŞ. : 267o225o-9160_990-16. 21 R§ustoszoız

a. ilgi (ç) yazı ve EK'leri EK-A'da, ilgi (d) yaz| ve EK'i EK-B gereginin takdir ve ifası maksadıyla
gönderilmiştir.

Az ederim.

İ

Biloi :

Gnkur.MEBS.Bşk.lığına (EK Konulmadı)
Ankara 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi
Başkanlığına (EK Konulmadı)
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