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ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA
(Anayasal Diizene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Btirosu)

15.07.2016 tarihinde Fenıllahçı Terör Örgüttinün (FETÖ/PDY) bir krsım asker ve sivil
mensuplannrn birlikte hareket ederek darbeye kalkışmalan eylemine ilişkin 2016/1 1628l sayı ile
yürütüİen soruşturma kapsamında Ankara 4.Sulh Ceza H6kimliğinin Değişik İş No: 20l614144 sayılı
karan gereği Ahrnet Albayrak'a ait Genelkurmay Başkanlığı Plan Yönetim Dairesi 87 numaralı

ooadan elde edilen belge ve kAğıtlar da yapılan inceleme ve tespit işlemi sonrası düzenlenen tutanak

ile incelemeye tabi dokümanlar yazımız ekinde gönderilmiştir.

Arz ederim.

Ek:
l-İnceleme ve Tespit Tutanağı (9 Sayfa)
2-Delil Poşeti Kapama Tutanağı (l Sayfa)
3-Delil Poşeti (l Adet)

Ankara il Emni!eı \,lü,lü.iüğil/TE§l Şube Müdürlüğü Al,rıntılı Bilgi
Tel: 0 ] !2 303 5282M.Kemal Mah. MiIli Piyango Binasl söğutözü/Çankaya ciztiNO
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DoKüMAN iNcBı-gırn vB rnspir rur.qxa.Ğı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınrn (Anayasal
Dtizene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu)
Soruşfurma No :20 l 6 l | | 628 l

iNCELEME İZNiNi VEREN MAKAM -Ankara 4.Sulh Ceza Hdkimliğinin Değişik İş No:
20161 4144 sayılı kararı

İNCELEME TARİHİ l3.10.20l6

15.07 .2016 tarihinde Fetullahçı Terör Y) mensubu bir kısım Asker ve Sivil
örgüt mensubunun darbe girişimi suçuyla ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığmca (Anayasal
Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu) yiirütiilmekte olan 2016t 11628l sayılı soruşturma
kapsamrnda Ankara 4.Sulh Ceza HAkimliğinin Değişik İş No:20l6141,14 sayılı kararı gereği Ahmet
Albayrak'a ait Genelkurmay Başkanlığı Plan Yönetim Dairesi 87 numaralr odada yapılan aramada
elde edi|en belge ve kdğıtlar da Ankara 4.Sulh Ceza HAkimliğinin karan ve 668 sayılı KHK'nun ilgili
maddesi uyarınca yapılan incelemesinde;

Mehmet ve Ahmet ibaresiyle başlayan kim tarafindan yazıldığı belirtilmeyen Ahmet
Albayrak ve Mehmet Coruk isimli şahıslara hitaben 15.09.1999 tarihinde yazı|arı yazı|dığı
değerlendirilen doktiman;
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Dokümon inceleme ve Tespit Tutonoğının s.soyİosıdır,
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Doküman inceleme ve fespit Tutonoğının 6.soyİosıdır.
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Dokümon inceleme ve Tespit Tutonoğının 7,soyİosıdır.
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Doküman inceleme ve fespit Tutonoğının s.soyİosıdır.
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Dokümdn inceleme ve Tespit Tutanqğının g.sdylosıdr,

tutanak taraflmızdan tanzim edilerek al
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TEM Şube Gör.

imzalanmıştır. l3.10.20l6
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DELİL POŞETİ KAPAMA TUTANAĞI

Ankara Cumhuriyet Başsavcıhğınca (Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Biiıosu)
yürütiilmekte olaa 2016/|1628l sayılı soruşlulma kapsamında; Ahmet Albalrak'a ait Genelkurmay

Başkanlığı Plan Yönetim Dairesi 87 numaralı odadan elde edildiği belirtilen; not defteri, 4 adet

dokiiman, telefon kartı inceleme işlemleri tamamlanması iizerine TEM B-20l6/00918l nurnarah delil
poşetine konularak miihürlü olarak kapatıldığına dair;

İş bu tutanak tarafimızdan tanzim edilerek altı birlikte imzalanmıştır. 13.10.2016

»i, %/
fEM şube Gtır. TEM şube Gör
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