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SORUŞTURMA NO
Ankara Cumhuriyet Baş Savcılığı (Anayasal

Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu )

30l l 1 1201 6 ve 201 6/ l 03566 sayılı yazısı

iNCELEME TARiHi 04.01.20|?

l5.07.2016 tarihinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) mensubu bir kısım Asker ve Sivil örgüt
mensubunun Anayasal Düzeni Değiştirmeye Teşebbüs Etmek, Meclisi Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs
Etmek ve Meşru Seçimlerle Gelmiş Hfüümeti Cebir ve Şiddet Kullanarak Ortadan Kaldırmaya
Teşebbüs suçuyla ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcıhğınca yiirütiilmekte olan soruşturmaya esas

olmak iZere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı (Anayasal Diizene Karşı İşlenen Suçlar Soruşnırma
Bürosu ) 30/1112016 ve 2016/|03566 sayılı yazısına istinaden Gölbaşı sulh ceza hdkimliğinin
2016/772 D. İş sayılı 22/0712016 tarihli kararı ile dosya şüphelilerinden 26. Tabur komutanı Kurmay
Albay Murat Korkmaz'a ait Gölbaşı Özel Kur.vetler Komutanlığı, 2. Tugay Komutanhğı 4, Grup
böliimü Tabur Komutanlığı binasında, çalışma odasında yapılan aramada bulunan ve 13 rakamı ile
numaralandınlmış zarf içerisindeki dokümanın 668 sayılı KHK'nin ilgili maddesi uyarınca yapılan
incelemesinde; şüpheli Murat Korknraz adına İngilizce olarak düzenlenmiş. Birleşmiş milletler
istihdamı ve akademik belgelendirme başhklı CV olduğu. CV'nin referans bölümünde adı geçen
üç şahsın söz konusu dokümanda TC kimlik noları oImadığından tam olarak
netleştirilememekle birlikte, Prof.dr.Sen,et Karabağ isimli şahsın; Fetullahçı Terör Örgütü
(FETÖ/PDY) ile ilgili soruşturma kapsamında işlem yapılan şahrslardan olduğu, Tuğ General
Salih Kıran'ın; Tuğgeneral Salih Kırhan ismi ile TC.2,1418387782 (söz konusu dokümanda
soy isim Kıran) l6.07.20l6 tarihinde FETÖ/PDY darbe girişimi suçundan 201611432
soruşturma no ile işlem yapılan şahıs olduğu, Tuğgeneral Mehmet Büker'in ise 15 temmuz
darbe teşebbüsünden sonra toplanan Yüksek Askeri Şura toplantrsında emekliye sevk edilen
isimler arasında yer alan kişi olduğu değerlendirilmekte, CV de yer alan
Murat_korkmaz@rocketmail.com isimli adresin; RocketMail'in ücretsiz genel bir e-posta servisi
olduğu anlaşılmış olup, taranan belgeler CD ortamında ekte gönderilmiştir.
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Doküman inceleme ve Tespit Tutonğğının 2,Soyfasıdır.

İş bu tutanak tarafımızdan tanzim edilerek altı birlikte imzalanmıştır. 04.01.2017
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