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ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA 
(Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu)

27.07.2016 tarihînde saat 20.28 sılalarında TEM Dairesi Başkanlığı Nöbetçi Amirliği 
hizmetlerinde kul lam lan 0312 4622600 numaralı telefonu 0312 4880011 numaralı telefondan 
arayan ve ismini vermek islemeyen erkek bir şahıs bir konu hakkında rütbeli bir personelle 
görüşmek istediğini belirtmesi üzerine kendisi ile yapılan telefon görüşmesinde "F’ETÖ/POK f/e 
ilgili ihbar yapmak istediğini, (dinde çak önemli bilgilerin olduğunu, bu bilgileri kapalı bir zar/' 
içerisinde EGM binasının ali kısmında kalan Cemal Süreyya isimli parktaki çocuk 
kaydıraklarının karşısında otobüs durağının arka hizasında kalan çöp bidonunun içerisine, 
bıraktığını, bu bilgilerin detaylı bir şekilde incelenmesi sonucunda EETÖ/PDY ile alakalı çok 
önemli konuların çözüleceğini, gerçeklerin ortaya çıkacağım. bu bilgilerin çok önemli 
olmasından dolayı acele oradan alınmasının gerektiğini. can güvenliğinden endişe duyduğu için 
ismini vermek istemediğini" ifade etmiştir.

Telefon ihbarında belirtilen çöp bidonu içerisinde yapılan araştırma neticesinde, ihbarda 
belirtilen 23*32 cin ebatlarında sarı renkli bir zarf bulunmuş ve içerisinde 11 sayfadan ibaret bir 
İsim listesi ile beyaz renkli ikinci zarf içerisinde ise 6 sayfadan oluşan isim listesi olduğu tespit 
edilmiş ve görevlilerce tutanak düzenlenmiştir.

Söz konusu telefon ihbarı hakkında görevlilerce tanzim edilen tutanak ile elde edilen sarı 
zarf içerisindeki beyaz zarf içindeki 6 sayfalık isim listesi ile ilgili çalışmalarımız devam etmekte 
olup san zarf içindeki 11 sayfa isim listeleri hakkında yapılan inceleme neticesinde adı geçen 
şahıslardan 28’i hakkında daha önce I ETÖ/PDY’den şüpheli olarak işlem yapıldığı, 25 şahsın 15 
Temmuz darbe kalkışması ile ilgili yakalandığı. Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar 
Soruşturması kapsamında alman ifadelerde 19'u hakkında diğer şüphelilerin ifade verdiği tespit 
edilmiş, konu ile ilgili form düzenlenerek yapılan çalışmalar dijital ortamda yazı ekinde 
gönderilmiştir.

Arz ederim.

Atarîıir AYDIN
Terörle Mücadelfc Dairesi Başkam a.

Daire Başkan Yardımcısı
2, Sınıf F.mjiiyet Müdürü

Eki:
1-Telefon Görüşme Tutanağı (2 Sayfa)
2-Beyaz Zarf İçinde (6 Sayfa İsim 1.işteşi)
3-Sarı Zarf içinde (11 Sayfa İsim Listesi)
4-Djital Bilgiler (1 adet 8GB Toshiba Marka USB Bellek)
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