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lLGl : (a) Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 01 Ağustos 2016 tarihli, Soruşturma No:
20'l6/103566 yazısı.

(b) Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 29 Ağustos 2016 tarihli, Soruşturma No:
2016/'l03566 yazısı.

(c) Gnkur.Bşk.lığının 10 Ağustos 2016 tarihli, MEBS:26702250-9160-106890-
16/sEK.(1X6012899) sayı|ı ve "Soruşturma" konulu yazısı.

(ç) Gnkur.Bşk.lığının 22 Eylül 2016 tarihli, MEBS:26702250-9100-36-16/ld.Tahkikat Hyt.
sayılı ve "Bilgi Talebi" konulu yazısı.

(d) Gnkur.BŞk.llğının 09 Kaslm 2016 tarihli, ME6S : zaıozzso,gıoo-143625-16/
Bil.Sis.Güv. ve Ynt. Ş.Bil.Sis.Ynt.Ks. sayılı ve "Biği Talebi" konulu yazısı.

(e) Ankara Cumhuriyet Başavcılığının 1lr.lAğustqs 2016 tarihli, Sayı: 58604142.58549
(31 1 44).67 21 sayıl ı ve'GörevlendirilğQ Personel Hk.' konutu yazısı.

^§'(0 Ankara Cumhuriyet Başsaycıliğ}ın 23 Kaslm 2016 tarihli, Sayı: 2016/103566 sayılı
yaAs;'. ,\ \

(g) Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 09 Aralık 2016 tarihli, Say|: 2016/103566 saytlı
yazlsl.

(ğ) MY 90-13 (B) TSK Müşterek MEBS lşletme Yönergesi.

(h) MY 114,4 (B) Türk Silahlı Kuwetleri Bilgi Güvenliği Yönergesi

GizLi

1. FETÖ/PDY mensuplarınca 15 Temmuz 2016 tarihinde girişilen darbe teşebbüsüne ilişkin
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ilgi (a) yazının EK-A'sında
bulunan 163 personelin ve ilgi (b) yazının EK-A'sında bulunan 80 personelin Mayıs - Temmuz 2016
tarihleri arasındaki outlook'ta bulunan mevcut ve silinmiş e-postalarının (şifreli olanların
çözümlenerek) bildirilmesi ilgi (a ve b) ile talep edilmiştir.

2. 8ahse konu soruşturmaya yönelik oiarak EK-A'da sunu|an 4 aşamalı faaliyet planına görei

a. ilk iki aşamaya ilişkin çalışmalar i|gi (c€) kapsamında gerçekleştirilmiş, .,\'
b. Gnkur.MEBS Bşk.lığınca teşkil edilmiş teknik heyet ve ilgi (a,b)'ye istinaden il§§ğ-g; ile

Ankara Cumhuriyet Başsavclltğlnca görevlendirilmiş Polis Memuru tarafından yürütül4§çallşmalar
sonucunda, 3'üncu aşamadaki şifreli e-postaların belidenmesi ve açık hallerinin t{li makamlara
teslim edilmeye hazır hale getirilmesine ilişkin faaliyetler 18 Ağustos 2016 - 14 Şqat2017 tarihleri
arasında icra edilerek tamamlanmlştlr.
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l7ısıı.sı".err. ve Ynt. ş.Bil.sis.Ynt.Ks.MEBS : 267022

Rica ederim.

EKLER
ix-n 1ocırt Rşamaya llişkin Yürütülen^/ürutülecek

Faaliyetler)
EK-B (E-posta Sistemi Kullanım Esasları)

DAĞlTl t\/l

yazışmalarda yetkili personel tarafından ilgi (ğ) Yönerge'nin e-posta hizmeti bölümünde (sayfa &35)
yer alan ve EK-B'de belirti|en bilgi güvenliği tedbideri kapsamırıdh kullanılmaKadır.

b. Bu çerçevede, hakkında/yürii(ülen Soruşturma kapsamında personele ait e.postalar, istihbari
ve harekAt (Sınır Öesi Topçu Atış Li§esi, TSK'nın lrak Kuzeyi Teıtiplenmesi, Suriye Çatışma Durumu,
iHA lle Gozetlenen Hedef Çizelçsi, incidik iHA Planlalııası, öKHÜ-2 K.lığı Atış Çizelge§, Doğu
Akdeniz Askei Gemi Durumu, Munbic Hava TaamızuÇizelgesi, Dış lstihbarat Özeti vb.) ile ilgili gizli
güvenlik konularını da içerebileceğinden askeü bilgilerin gizlilik derecesine göre muhafazası,
soruşturma dışında başka maksatla kullanılışaması ve yetkisiz kişilede paylaşılmaması ilgi (h)

kapsamında önem az etmeKedir.

4. Bu sebeple, darbe ve FETÖ ilişkili e_postalada milli güVenlik konularlnı içeren e.postaların
aynmının yapılarak sadece suç unsuru içeren e-pgs{ahnn adli makamlara teslim edilmesi savcılık
talimatlanna maruz olduğundan Cumhuriyet QqşğvĞılığıyla koordine yapılmasının uygun olacağı
değerlendirilmeKedir. Bu kapsamda; bahş lÇlÜfulışmayı Gnkur.Bşk.hğınca teşkil edi|ecek heyet ile
birliKe Cumhuriyet Başsavcılığı tali6atl{rınY maruz o|arak göreüendirilecek inceleme heyetinin
yürüebileceği klymetlendirilmektedir. \

0l ııart zoız

adlı makamlara

Evrak yönetim
lik derecesindeki

ğur TARÇlN

Gereği
Gnkur,Adli Müşavirliğine
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Gnkur.MEBS Pl.Koor.D.Bşk.lığına
(MEBs id.Tahkikat Hyt.Bşk.lığına)
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yapılan değer|endirme aşağıda sunulmuştur;
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