
/ Evrak Tarih ve Sayısı: 27/04/2017-E.17192 ÇOK GİZLİ

©^AZİ
ftNiVF.R^rs-'S:

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ 

Personel Daire Başkanlığı

Sayı : 18744377-663.07-17192
ACİL 

27/04/2017
Konu : Bylock Kullanıcılığı Hk.

ANKARA VALİLİĞİNE 
ULUS/ANKARA

İlgi: a) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına hitaben gönderilen 14.02.2017 tarih ve 6126
sayılı yazımız.
b) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 24.02.2017 tarih ve 14620 sayılı yazısı.
c) 03.03.2017 tarih ve 9215 sayılı yazımız.
ç) 09.03.2017 tarih ve 269 sayılı yazınız.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına hitaben gönderilen ilgi (a) yazımız ile 
gerek FETÖ terör örgütü üyeleri tarafindan kullanılan şifreli yazışma uygulaması "ByLock" 

programı kullanıcısı oldukları belirlenen Üniversitemiz öğrencilerin durumları hakkında, 
gerekse FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklu olan ve bu sebeple kaydının dondurulmasını 
talep eden öğrencilerin söz konusu talepleri hakkında yapılacak iş ve işlemler hususunda 
tereddütlerin hasıl olduğu bildirilerek, anılan kurumdan ilgili konulara ilişkin görüş talep 
edilmişti.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan ilgi (b) cevabi yazıda, yukarıda anılan 
hususlara ilişkin Valiliğinizden görüş alınmasının gerektiğinin belirtilmesine istinaden, ilgi (c) 
yazımız ile de Valiliğinizden bahse konular hakkında görüş talep edilmişti.

Valiliğinizden alınan ilgi (ç) cevabi yazınız ile ilgili öğrenciler hakkında, adli merciler 
nezdinde gerekli işlemlerin yapılması için söz konusu öğrencilerin kimlik bilgilerinin 
gönderilmesi bildirilmişti.

Bilgilerinizi \c Ankara_Cumhurivet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar 
Soruşturma Bürosundan alman yazıda^ "JByLock" kullanıcısı olduktan belirtilen ekli listede 

_ __ adı-soyadı ve TC Kimlik Numaralan vazıh olan Üniversitemiz öğrencileri hakkında gerekli 
işlemlerin yapılması hususunda gereğini arz ederim.
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ı,< belcıe, 5070 saysh Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır. (PİM:21791)

N
ordic

M
onit

or.c
om

mailto:personel@gazi.edu.tr
:l%25c4%25b1ttp://personel.gazi.edu.tr/



