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Soruşturma No : 201 81 43629

EMNİyET GENEL ıvıüoünı,üĞü «oıvı oainn BAşKANLıĞı,N.ı

İrCİ: A) 23l02l20l8 tarih ve20l8l43629 sayılıyaam:.z
B) 23 l 03 l20 l 8 tarih v e 201.81 43629 sayılı yannv

İld a sayılı yazımız ile istenilen hususlarla ilgili olarak ilgi B sayı|ı yazı ile gerekli

çalışmaların yapıldığı ancak tasnif çalışmalarının devam ettiği belirtilmekle,
Konu ile ilgili olarak kişi bazlı tasnif çalışmalannın yapılması, her kişi için ayrı bir

evrak tarzim edilmesi, CD'lerde bulunankişiler ile alakalı ihbar ve diğer kurumlardan gelen
evraklarının da tespit edilerek ilgil kişilerin dosyalanna eklenmesi, CD içerisinde
bulunmayan kişilerle alakalı tasnif çalışmaLarııa devam edilmesi, bu kişiler hakkında Türkiye

çapında yürütülen soruşfurma olup olmadığının tespiti, soruşfurma olanların evraklannın
ilgili dosyalarına gönderilmesi, soruşturması olmayanlanh ise evraklarının tasnif edilerek
dosya haline getirilerek ilerleyen aşamalarda Cumhuriyet Başsavcılığımıza bilgi verilmesi,
ayrrca yapılan çalışmalarla ilgili olarak her aşamada Cumhuriyet Başsavcılığımıza bilgi
verilmesi hususunda,

Gereğini rica ederim.

ADEM AKINCI 97955
Cumhuriyet Savcısı

e-imzalıdır

4ğW

UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinOen j+UXhYQ - 7JkDlfJ - EWP/VVe - NjaEQE= ile erişebilininiz.
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Adres: Yücetepe Mah. Necatibey Cad. No:l08 Çankaya/AN
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sal,ı : 62018024-87052-(63044) İ,.1ü. ü'İ .!'l
Koıru :2018143629 Soruştı.ınıra l

. ı../03/201 8

ANKARA CUMHURiYPT BAŞSAVCILIĞINA
Anayasal Düzene I(arşı İşlenen suçlar soruşturma Bürosu

İlgı: 2310212018 tarih ve Sor No:2018 l43629-Barkod:3961995 sayiı yazınız.

Ilgi talimatınızda, Dışişleri Bakanlığı Araştırma ve Güvenlik işleri Genel Müdürlüğünün
19102/2018 tarih ve GIGYl2OI8-13502069 yazısı ekinde gönderilen (2) adet CD içerisinde ümük
bilgileri Yazılı bulunan şahısların FETÖ irtibat bilgilerinin araştırılarak gönderilmesi istenmiştir.

(2) adet CD iÇerisinde yer alan şahıslarla ilgili olarak Daire Başkanlığımız sorgu havuzunda
YaPılan araŞtırmalar sonucu elde edilen veriler dizi pusulasına eklen.r.t CD ortamında ekte
SunulmuŞtur. Gö$jlerilen verilere iliskin şahıs bazlı tasnif çalışmalan devam etmekte olup, çalışma
hitamı tarızimedTffiftffitilTilffiffinnaş}ecektir ";-':-;;::'-'"';:;i'jtii*Y::'

Yiirica"'Di§i
HEndeşilecektir. "-,w=rı'g,,c*"" "!,ü|,,4a,&-4@,"'"

ve ilgili kuruluşlardan halen yurtdışında bulunup, FPlÖ ile
iltisakı değerlendirilen şalıslara ilişkin bilgi mahiyetinde evraklar gelmektedir.

Söz konusu evraklarla ilgili yapılacak iş ve işlemlere dair gerekli talimatın verilmesi
hususunu;

Arz ederim.

Daire Başkan Y
2. Sınıf Emniyet

EKİ:
l-
aL-

llsalCilvefl l ge Y önel ik Suçl arI a lılrlcaO eİe Şube M tl dtirl tigll
ulusalguvenlik@egm.gov.tr Faks: (0 3 l2) 4l"'t 06 2lElektronik Ağ : www.kom.pol,tr Telefon ; {0 3l2) 462 72
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ırizi ı,tıst]t-ASI

l- EI(-1 Sorgulaı,ıaıı TCKN
2- EK-1 Baııkasya

3- EK-l Belge Evrak-Denıek

4- EK-l Bylock

5- EK-l Soruştunna

6- EK-1 Şirket Bankasya

7- EK-l Şirket Belge Evrak
" 8- EK-l Şirket Soruşfurma

9- EK-l Şüpheli Şirkette SGK

l0-EK-l TEM Kriz Merkezi

11-EK-l Tepe İrtibat

12 - EK-z B ankasya Verileri

13- EK-2 Belge Ewak-Dernek

14-EK-2 Bylock

15-EK-2 Soruşfurma

16- EK-2 Şirket Bankasya

l7-EK-2 Şirket Belge Evrak

18- EK-2 Şirket Soruşfurma

19-EK-2 Şüpheli Şirkette SGK

20-EK-2 TEM Kriz Merkezi

2l-EK-2 Tepe İrtibat

İş bu dizi pusulası sorgulama sonucu elde edilen verilerin listesini içermektedir. Listelenen
veriler CD içerisinde yer almaktadır. CD Hash değeri ve bir kopyası Daire Başkanlığımızda
muhaf aza edilm ekted ir . 23 l 03 l 20 l 8 s aat: l 2 .2 l
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ANAYASAı- nÜzEuE KARŞr işı-rxrıı StjÇLAR SORUŞTURN{A gÜnosu

23l0212018

Soruşturma No : 201 8 l 43629

iı, BıvıNiyET MüDüRLüĞü
KoM DAİRE BAşKANLıĞı,Na

ANKARA

Yürühilmekte olan soruşturmaya esas olmak uzere;

Dışişleri Bakanlığı Araştırma ve Güvenlik İşleri Genel Müdilrlüğünnn 19102120|8

tarih ve GİGy/201 s -|3502069 sayılı yazıs ı ve yan ekinde bulunan 2 adet CD'den birer örnek
y azffnız ekinde gönderilmiştir.

CD içerisinde kimlik bilgileri yazı|ı bulunan şahıslarla ilgili olarak FETÖ irtibatlan
olup olmadığına dair gerekli her tiirlü araştırmalann yapılması, şahıslar hakkında yakalama

kayıtlannın bulunup bulunmadığınrn, devam eden başka soruşfurma dosyalannın bulunuP

bulunmadığının tespit edilmesi ile,

Neticesinde ikmal olunacak evrakın Cumhuriyet BaşsavcılığımLza gönderilmesi

hususunda,

Gereğini rica ederim.

ADEM AKINCI 97955
Cumhwiyet Savcısr

e-imzalıdır

Eki:
Ilgili yazı
2 adet DVD

EırııLı Tcı /r|,ı 4/Ü,-ı

lt.D

UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümna http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden QfKbKPg - JJMUFBX - bNdl6FC - qPmOgf= ite erişebi|irsiniz.
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2. Öte yarıdan,23 Temmuz20l6tarih
ilişkin bilgi ve belgeler MİT, EGM ve
pasaportlarırun iptal edilmesini teminen
Müdürlüklerine iletilmektedir.

DIŞi ŞLERİ ııaxaıçı.ıĞı
Araştırırıa ve Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü

sayı : GiGy/2018- 4§ÇÇ er65Konu : FETÖlPDY'nin yurtdışı 1,uprlu*uş
hakkında yürühilmekte olan soruşturmalar

1,.C.

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

İıgı ı 07102/2018 tarih ve Soruşturma i.to: 201 7l10g807 sayılı yazıları.

l ' İıgl YazıIarında, FETÖ/PDY terör örgühinıin 
_ 
yurtdışı yapılanmasrna ilişkinsoruŞturmaları Yürütme Yetkisinin Başsavcılıklarına ait olduğ-u bildirilmiş, örgütiin yurtdışıYaPılanmasına iliŞkin mevcut bilgi ve belgelerin dog' dan Başsavcılıklanna gönderilmesitalep edilmiştir.

FETÖ'nün yurtdıŞ.1 yaprlanmasıyla mücadele kapsamında arulan terör örgüttine ilişkinolarak YurtdıŞındaki temsilciliklerimizcl bugiine (19 ş;;;;018) kadar Bakanlığımıza iletilenbilgiler çerçevesinde oluşfurulan;

- Öncelik arzettiği düŞünülen 20 ülkedeki örgüt yapıslrun elebaşlan olduğudeğerlendirilen Şalııslann ve bunlann tespit edilebİen bilgilerinin yeraldığı liste Ek:1nolu CD'de,

- Ek:1 nolu liste dahil, FETÖ'ntin Yuıtdışındaki tıim yapılanmasl ve bu yapılarla iltisaklıoldugu dtışıınulen şa}ıslann güncel listesi ise Ek:2 nolu cD,de takdim kılınmaktadır.

Ayru kapsamda yurtdışı temsilciliklerimizce i]etilecek bilgi ve belgelerBaşsavcılıklarına sunul may a devam edilecektir.

ve 667 sayılı KHK uyarlnca, anılan terör örgüttine
gerektiği takdirde iltisaklı kişi veya kişilerin
kişinin nüfusuna kayıtlı oldugu İl Emniyet

Esasen alınan bilgiler bazenkesin kanaat içermemekte, açık kaynaklardan der]enmekteveYa istihbari dulumlara daYanmaktadır. Bu çerçevede, ilgili kişilerin pasaportlarının iptaledilmesine İl EmniYet Müdürlüklerince karar verilmekte, iletilen bilgi ve belgelerde ciddi suçunsuru bulunuYor ise_, ilgili İl Emniyet Müdürlüklerince suç duyurusunda bulunulmakta vesavcılık tarafından adli işlem başlatılmaktadır.

Bu Çerçevede, zaman zan7an sa,"cllıklardan doğrudan veva Adalet Bakaııhğı aracılığıile Bakanhğıııizdan ilave bilei 
'e belge talebinde bı-ıiııııı-ılınaktaclır. Bı_ı talepler Bakaıriığııırız

tııra tl ndaır d ilzeıı l i o l arak 1,aırı t l aırrrı aktacl ı r.
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İlgi >,azı|aı-ı çerçevesiııde, Bakaırlığııııızca
balısekonu y azı|aı, ıınız s aı,cı l ıkl arı na da i l eti l ec ekt i r.

S al,gılarınıl a arzederinr.

sözkoııı"ısı-ı talelılerc yaııit ı,erilirken,

Bakan Adına

Ek CD Q Adet)

Dağıhm:
-Ankara Cumhuriyet B aşsavcılığı
-f9i'.1B^*d.'C' (Uluslararası Hul«ık ve Dış ilişkiler Genel Müdtırlügü) (Bilgi için)
jÇiŞleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü - kaçakçılık ve organıze'suçiiıa Mücadele
Daire Başkanlığı) (Bilgi İçin)
-lÇİŞl= P**|e' (Emniyet Genel Müdürlüğü - İstihbarat Dairesi Başkanlığı) (Bilgi için)
-IÇiŞleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü - Terörle Mücadele Dairesi ğuştu.ırcı @ilgiIçin)
-Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı (Bilgi İçin)
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T.C.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

Araştırma ve Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü

sayı : GiGy/201 8- 

^3ÇO 
?O63

Konu : FETÖ/PDY'nin yurtdışı yapılanması
hakkında yürütülmekte olan soruşfurmalar

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

s,r. Kalrl-
a,Lr^ al. ,lürı

İıgı ı 07l02l20l8 tarih ve Soruşturma No: 2017l]ü09807 sayılı yazılan.

1. İlgi yazı|uında, FETÖ/pDy terör örgüttinün yurtdışı yapılanmasına ilişkin

soruşturmaları yürütme yetkisinin Başsavcılıklarına ait olduğu bildirilmiŞ' örgütiin YurtdıŞı

yapılanmasına ilişkin mevcut bilgi ve belgelerin doğrudan 
-Başsavcılıklarına gönderilmesi

talep edilmiştir.

FETÖ,niinyurtdışıyapılanmasıylamücadelekapsamındaanılanterörörgütüneilişkin
olarak yurt&şındaki i.*rlı.iıitlerimizce i;;ur. (19 Ştibat 20l8) kadar Bakanlığımıza iletilen

bilgileİ çerçevesinde oluşturulan;

-Öncelikarzettiğidüşünülen20ülkedekiörgütyaplsmlnelebaşlarıolduğu
değerlendirilen şahıslarrn ," brr,lurın tespit edilebilen uiığiıerinin Yeraldığı liste Ek:1

nolu CD'de,

_ Ek:1 nolu liste dahil, FETÖ,niin yurtdışındak,j}T yup,lanmasl,:9., YaPılarla iltisaklı

o1duğu düşiınülen şahısların gtıncel listesi ise Ek:2 noiu CD,de takdim krlınmaktadır,

Aynıkapsamdayurtdışıtemsiiciliklerimizceiletilecekbilgivebelgeler
Başsavcılıklarına sunulmaya devam edilecektir,

2.Öteyandan,23TemmYzL:'-,u,ihve667saylıKHKuyannca,anllanterörörgütüne
ilişkin bilgi ve ;j;;; Mir,. pcü u" g.r.ttigi t*airo. iltisaklı kiŞi veYa kiŞilerin

oasaportlarının iptai edilmesini **ir.n [işirl., nurr.r'u kayıtlı olduğu İı Emniyet

lr,ltıjtırltitl.rine iletilmektedir,

Esasenallnanbilgilerbazenkesinkanaatiçermemekte,açıkkaynaklardanderlenmekte
veya istihbari duyumlu* 9"ılulyuttua,r. 

nu ç.rç.r.d., iıgıi LiŞı.iin puruportlarının iptal

edilmesine iı E-iiy.t ı.rıtidıiiıtikl.rir-,.. koro, r,erilmekte, iıeliıen bilgi ve belgelerde ciddi stıÇ

Ltılslıru bui.,nryor"';..';İ;İ İİ'*r,v., ırıtidiirli.ıklerince suç duyrırustında bulunı,ılııakta ve

sar,cıliktarafindaıradliişlembaşlatılnraktadır.

l}uçerçer'ctle.z..rııaırZiltllııllsirlcıliklırtlırı-ıtloğrıırlall\e}ıli\claletBakaıılığlaracıllğı
ile 13ali.ınlığ,n,,r_.ı-* iı.ıc bilgi ,. ı.,.ig. tıılebin.le bıılıiıııılnıaktaclır, I}tı tıicPler Bakaırlığııı-ıız-

t:ırlı fı ı_ıtl lıı,ı tliizc ıl l i o l ı rlıli. 1 ıır ıtl iıııırl ılitıtl ı r,
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İlgi yazı|an çerçevesinde, Bakanlığımızca
bahsekonu y azıl,arımız Savcı lıklarına da i letilecektir.

Saygılarımla arzederim.

sözkonusu taleplere yanıt verilirken,

Bakan Adına

Büyükelçi
Müsteşar Yardımcısı

Ek: CD (2 Adet)

Dağıtım:
-Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
-Adalet Bakanlığr (Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdilrlüğü) (Bilgi İçin)
-içişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü - Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele
Daire Başkanlığı) (Bilgi İçin)
-İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü - Istihbarat Dairesi Başkanlığı) (Bilgi lçin)
-içişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü - Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı) (Bilgi
İçin)
-Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı (Bilgi lçin)
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