
olmayan biri kalpli 2 adet zincir,S çift küpe, 3 adet ytiztik, 5 adet hediyelik A S harfleri
bulunan altın, l adet SELİM ibareli bileklik, 1 adet l4k ibareli bileklik, 3 adet değişik
boyutlarda bilezik, l adet C56l 14 ibareli kolye, l adet C561 14 ibareli bileklik, l adet inci
kolye, l adet Turkey ibareli bileklik, l adet mavi taşh bileklik, l çift küpe, 5 adet ata lira altın,
2 ade1 çeyrek altın, 2 adet yanm alhn, 1 adet ay yıldızlı kolye ile l adet tek küpe olduğu
göriilmüş, Mahkeme karan gereğince el konulmuştuı.

3-20.06.2016 tarih ve 16846 yevmiye numaralı Altındağ 5. Noteri Nuray Sanal
tarafından di.izenlenmiş, Sinan Siirer tarafından baba adı Remzi olan doğum tarihi 2710l/1966
olan, l  T.C. kimlik numaralı Sevilay Uçar'a verilen vekaletnameye, Mahkeme
karan gereğnce el konulmuştur.

4-2015 FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. ibareli siyah renkli ajanda.

S-ıstanbul Tersanesi komutanlığı Evrensel Teknoloji ulusal Çöziim sinan siirer
ibareli mavi renkli ajand4

6-Samiye Stirer adına pasaport,

7-Sinan Siirer adına pasaport,

8-4 adet CD ve 1 adet diskel.

9-Masa çkmecesinden 19 sayfadan ibaret Türkiye Genel Seçimleri Genel Bakş
başlığı ile başlayan 44 kağıdı ele geçirilmiş olup, Mahkeme karan gereğince el konulmuştuı.

Yine 163 nolu Emir Astsubayı Emin Anaı'ın odasında bulunan Tuğamiral Sinan
siirer'e ait elbise dolabınrn arıınmıısın4 savcılığımzın yazı|ı emri doğrultusundı geçildi.

Her hangi bir suç unsuruna rastlanılmadı.

_ _ 
yapılan ttim işlemler srrasında kamera göriıntüsü ahndı ve odanrı fotoğraflaması

yapıldı.

Terörle Mücadele ve olay yeri İncelemede görevli polis memurlanna detaylı
raporlanıı hazırlamalan için gerekli talimatlar verildi.

ii . Şye es.v. alan 19rörle Mücadelede görevli polis memurlan Aysun Çiğdem ve Hüseyin
ozdemir'e teslim edildi.

Gerekli arama ve elkoyma işlemi bittiğinden, el koyulan eşyalar dışındaki odada
bulunan eşyalar, nezarette bulunan Astsubay Üst|aıuş süleyman çulhaoglu'na teslim edildi.

İş bu tutanak müşereken imza altıT§ ındı. 0l /08/2016
<_--1 / -..->
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CUMHURiYET BAŞSAVCILIĞI
Soruşturmı No z 20|61 10477 1

ARAMA VE EL KOYMA TUTANAĞI

1510712016 tarihinde Fetullahçı Terör Örgütiinün bir kısım asker ve sivil
mensuplannrn birlikte hareket ederek darbeye kalkışmalan, silahlı terör örgütiine
(FETÖ/PDY) üye olma eylemine ilişkin yürütiilen soruşfurmad4 Genel Kurmay BaşkJığı l.
Istihbarat analiz ve Değerlendirme Daire Başkanhğında görevli şüpheli Tuğamiral sinan
Stirer'e ait l. Kat 16l nolu odasmda Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliğnin 0l/08/2016 tarih ve
2016/4012 D.İş. Sayılı karan gereğince ar:ıına ve el koyma işlemi yapilmak iızere;01/08/2016
tarihinde şoftir Ünal Çubukcu'nun kullandığı 06 Ay 1846 plakıh araçlarla cumhuriyet
Savcısı 38816 Murat Kılıç ve Zabıt Katibi Ahmet Yılmaz olduğu halde Genel Kurmay
Başkanlığna gelindi.

Aramaya katılacak polis memurlan Ahmet Baydur, Cenk Eser, Bilge Şamil Öatirk,
Mehmet Bardakçı, Köksal Bilkay, Aysun Çiğdem ve Hüseyin Özdemir'in, olay yerinde hazır
olduklan görüldü.

. Tuğamiral Si444;Şiiry{n odasınrn aramasında kurumda görevli İdı
Astsubay Üsİçav..ş Stıleyma@, aıiiftli oda-aqıtdi, ararna ve el koyma
işlemine başlanıldı.

. . iggi İşler Astsubayı Üstçavuş Süleyman Çulhaoğlu (T.c.2  beyanında;
ben idari İşler Astsubayıyım. Tuğamiral sinan siırer'in İmir astsubayı olan Başavuş Emin
Anar'da, Tuğamiral Sinan Sürer ile birlikte gözaltına alınmıştrr. Tuğamiralin odasından, Emin
Anar'rn odasrna da geçiş vardır. Emin Anar'ın kullandığ oda, hem Emin Anar
kullanmaktaydı, onun çalışma odasıydı, hemde Tuğamiral Sinan Stırer'de elbiselerini Emin
Anarln odasındaki dolapta muhafaza edip giyip ç*artmaktaydı. Dedi.

__ Astsubay Emin Aıar'ın kullaıTdığı l.Kat 163 nolu oda ile ilgili hakkmda arama ve el
koyma J<aran bulunmadığndan ve gecikmeiinG?-sakınca bulundugundan, 668 sayılı KHK
ve CMK'nun 116 ve devamı ile 127 ve devamı maddeleri uyannca l defaya mahsus olmak
tizere arama ve el koyma karan diizenlenmesine karar verildi.

Genel Kurmay Başkanlığı 1 . Kat İstihbarat Analiz ve Değerlendirme Daire
Raşkanlığnda görevli Tuğamiral sinan sürer'e ait odanm l. kat 161 nolu oda olduğu, oda
giriş kapısının üşap ve kilitli olduğu görüldü. Oda kaprı anahtar ile kapı açtınldı.

içeriye girildi; çalışma masasr, etejer,2 adet monitör,2 adet bilgisayar kasası,3 adet
telefon, l adet TV, 2 adet yazıcı,3 adet tekli, t adet çiftli, l adet 3 lü koltuk, 1 adet sehb4
giriş kapısı sağ ve sol taraflannda 2 adet vitrin dolap, çok sayıda plaket ve kitap, makam
koltuğu arkasında kitapl* olduğu, yine giriş kapısı arka sağ tarafmda 2. odaya açııan 1 adet
kapı olduğu görüldü.

l6l nolu odada arama işlemine başlanıldı, yapılan aramada:

l -Bilgisayarlardan imaj alma imkansızlığı bulunduğundan, WD marka
WCC2E3LYC98C seri numaralı 500GB, kapasiteli harddisk ve wD marka
WCC2E2UHKHOE seri numaralı 50OGB kapasiteli harddisk incelenmek tizere sökülerek eI
konuldu.

2-Makam masası sağ tarafında

§
bilgisayar çaııtası7içeri sinde
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