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MGK Genel Sekreterliği Hukuk Müşavirliği tarafından Hakimliğimize elden getirilen Emel 
Bulak tarafından teslim edilen 3 ayrı evrak teslim alındı. Evrakların bir tanesinin Hakimliğimize yazılan 
üst yazı olduğu, diğer evrakın MGK Genel Sekreterliği Ankara Başlıklı 17 Kasım 2003 günlü TÎB;3500- 
296-03/İGTİPB(0367-0374) Dosya başlıklı MGK Genel Sekreterliği tarafından hazırlanan "Misyonerlik 
faaliyetleri" adlı doküman bilgi olarak ekte sunulmuştur. Arz ederim. Yazılı Şükrü Sarışık Orgeneral 
Genel Sekreter paraflı Genel Sekreter namına MÜŞV A. Korkusuz, BŞMÜŞV P. Kur. Kd. Alb M. Öngören 
Bşk Yrdc E. Var, T.İ.BŞK ve Gensek. Yrdc. Tümk. E Ünal , Gensek Bşgyrdc Korg. H Uzun paraflı eki 
"Misyonerlik faaliyetleri yazılı ve dağıtım olarak Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine (Tükenmez 
kalemle yazılmış 030367 numaralı) Genel Kurmay Başkanlığına (Tükenmez kalemle yazılmış 030368 
numaralı) Devlet Bakanlığına (Prof.Dr. Sayın M. Aydın) (Tükenmez kalemle yazılmış 030369 
numaralı)İçişleri Bakanlığına (Tükenmez kalemle yazılmış 030370 numaralı) Kara Kuvvetleri 
komutanlığına (Tükenmez kalemle yazılmış 030371 numaralı) Deniz Kuvvetleri Komutanlığına 
(Tükenmez kalemle yazılmış 030372 numaralı) Hava Kuvvetleri Komutanlığına (Tükenmez kalemle 
yazılrrus 030373 numaralı) Jandarma Genel Komutanlığına (Tükenmez kalemle yazılmış 030374 
numarâ(ı) yazılı sağ üst köşesinde kurşun kalemle 61 yazılmış sayfanın alt ve üst kısımlarında kırmızı 
gizli damgalı yazı olduğu, bu yazının eksiz dosya nüshası île bu yazının eki olup olmadığı konusunda 
net bir sonuca varılamadığı üst yazı ile belirtilen Misyonerlik dokümanı- 2003 başlıklı yazı (T.C. MGK 
Genel Sekreterliği Ankara YSFKTÎP Müşavirliği yazılı MGK Genel Sekreterliği amblemli amblemin 
altına Misyonerlik dokümanı 2003 Ankara MGK Gensek 2003 Hizmete Özel kapak yazılı içinde 
misyonerlik faaliyetleri yazılı 2 sayfalık içindekiler bölümü ile 18 sayfa belge ve misyonerlik 
faaliyetlerinde bulunan kuruluşlar Ek-A,(A-1 ve A-2 sayfaları) ve Ek-B (yurtdışı kuruluşları olan sayfa) 
sayfalar imzasız ancak 18. Sayfada yazı altında Aytaç Korkusuz Müşavir olarak yazılı (imzasız) (toplam 
başlıkla birlikte 24 sayfa ) ve fotokopi olduğu görülen) belge ayrıca TC. MGK Genel Sekreterliği 
Ankara olarak başlık verilen Huk. Müşv. : 7010-20(Elle yazılmış)-03 sayılı, 12(Elie yazı!mış)Mart 2003 
günlü misyonerlik faaliyetleri konulu Başbakanlığa (Dosya ) olarak yazılan ilgi olarak MGK 
GeTısek'lİğinin 30 Nisan 2003 gün ve TİB: 1480-2-02/ÎGTİB (197)sayılı yazısı Tuncer Kılıç Orgeneral 
Genel Sekreter imzalı, 1. Hukuk Müşaviri M.F.Ağaoğlu Koordine T.İ.Bşk. Tümg. A.B.Üstündağ ve

( Gensek . Bşyrdc. Korg. F. Tuncer paraflı eki yasal ve idari tedbirler olarak yazılan sayfanın alt ve üst
kısmında kırmızı gizli damgalı yazı ekinde 12 sayfa imzasız ve en son sayfası Aytaç Korkusuz Müşavir
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oh a k ( A n c a k  imza asıl değil fotokopi olarak değerlendirildi) yazı (1 sayfa başlık olmak üzere 
toplam 13 sayfa) alındığına ilişkin tutanak imza altına
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Sekreter A.Hukuk Müşaviri

Yukarıda açıklaması yapılan evrak ve belgeler incelenmesine müteakip Genel Sekreter 
A.Hukuk Müşaviri Emel Bulak'a teslim edildiğine ilişkin tutanak imza altına alındr/^/05/2013 Saat:,
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