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6. AĞIR CEZA MAHKEMESİ 
(Terörle Mücadele Kanununun 10» Maddesiyle Görevli)

“TÜRK MİLLETİ ADINA” 

KARAR

Değ. ta : 2013/503 (önleme Dinlemesi)

HAKİM : Mehmet ÖZ YALÇIN 37958
KATİP i Haşan Basri UYSAL 144096

(GİZLİ)

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün 11,04,2013 tarih ve 
143935 sayılı yazısıyla, görev bölgelerinde, aşağıda adı geçen şahısların “örgütlü j eki de
uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti " suçlarını işlemesinin Önlenmesi an;
iletişimlerinin tespiti ve teknik araçlarla izleme hususunda karar verilmesi yönünde ale He 
bulunulmuştur.

acı pda

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ;
Suçun Önlenmesine Yönelik veya İstihbarı Amaçlı Tedbirlere ilişkin m 

irdelendiğinde;
2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahîyel Kanununun Ek-7. maddesinin 1. fikri! 

“Polis Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Anayasa düzenine ve 
güvenliğine dair önleyici ve koruyucu tedbirleri almak, emniyet ve asayişi sağlamak 
ülke seviyesinde istihbarat faaliyetlerinde bulunur, bu amaçla bilgi toplar, değerlendi 
yetkili mercilere veya kullanma alanına ulaştırır. Devletin diğer istihbarat kuruluş j 
işbirliği yapar/*

Anılan Yasanın 2. fıkrasında ise, “Birinci fıkrada belirtilen görevlerin gerine 
getirilmesine yönelik olarak, 4.12.2004 tarihti ve 5271 sayıh Ceza Muhakemesi Kanurunın, 
casusluk suçlan hariç, 250 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde 
suçların işlenmesinin önlenmesi amacıyla, hâkim karan veya gecikmesinde sakınca bılunan 
hallerde Emniyet Genel Müdürü veya İstihbarat Dairesi Başkanınm yazılı emi 
telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişim tespit edilebilir, dinlenebilir, sinyal bi 
değerlendirilebilir, kayda alınabilir../4

Hükmüne yer verilmiştir.
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Görüldüğü üzere belirtilen Yasada, Ceza Muhakemesi Kanununun 250 
maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yazılı suçların işlenmesinin önle ım< 

tes »il 
ect ği 
iec :k 

. ?m< sİ 
e (:)

t|ci

ESİ
amacıyla hâkim karan üzerine telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin i 
edilebileceği, dinlenebileceği, sinyal bilgileri değerlendirilerek kayda alınabi । 
düzenlenmiştir. 2559 sayılı Yasanın 7. maddesi gereğince iletişimin tespitine konu olab: 
suç tiplerinin açıkça belirtilmediği, bunun yerine kısaca “5271 sayılı Ceza Muhak 
Kanununun, casusluk suçlan hariç, 250 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) x 
bentlerinde yazılı suçlara” alıf yapıldığı anlaşılmaktadır.

Her ne kadar 6352 sayıh Yasanın 105/6. maddesi ile Ceza Muhakemesi Kanununun 
250. maddesi yürürlükten kaldırılmış ise de, 2559 saydı Polis Vazife ve Selahîyel Kanür um ın 
Ek-7/2.f. maddesinde atıf yapılan suçların lamamı 3713 saydı TMK’nın 10. maddesinin i
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fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine aynı şekilde yer almıştır. Dolayısıyla (a) Örgüt fa ali] eti 
çerçevesinde işlenen uyuşturucu ve uyarıcı madde imâl ve ticareti suçu veya 
Oynaklanan malvarlığı değerini aklama suçu, (b) haksız ekonomik çıkar sağlamak anjj

suç an 
act/İa

kurulmuş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde cebir ve tehdit uygulanarak işlenen suçlar, 
İkinci Kitap Dördüncü Kısmın Dört, Beş, Altı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan iuçl 

etr esi

fc) 
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(305, 318, 319, 323, 324, 325 ve 332 nci Maddeler hariç) İlişkin olarak önleme din i 
yapılabileceği hususunda tereddüt bulunmamaktadır.

Talebe ilişkin olarak ise; 3713 sayılı TMK'nın 10/4-a. maddesi kapsamındaki ör >üt 
faaliyeti çerçevesinde uyuşturucu madde bulundurma, kutlanmak, satmak ve temin etm<k gibi 
faaliyette bulunma eğiliminde olduklarına dair haklarında istihbarı mahiyette bilgiler e 
edilen, talepte gerekçeleri ile birlikte iletişim adresi belirtilen şahısların gerçekleş! rm :yİ 
planladığı/planlayacağı eylemlerin, kullanılan iletişim araçlarının telekomünikasyon yslu 
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tespiti, dinlenmesi, değerlendirilmesi ve kayda alınması, teknik araçlarla gizli izlcı 
dışında başka yöntemlerle önlenmesi imkânının bulunmaması nedeniyle talebin 
koşulları taşıdığı görülmekle kabulüne karar vermek gerekmiştir, 
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1- 2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun Ek 7. maddesi uyarınca;

SN Tedbir Uygulanacak Kişi
İletişim aracının 

tü rü/n uma rası-ad resi

Tedbir uygulanma 
gerekçesi-Kaçınct kez t 

edildiği
alc

L

Samsun ili Tekkeköy İlçesi 
Kurtuluş nüfusuna kayıtlı, Ali- 
Salime kızı, 1958-Araklt
doğumlu Mahiye AŞIK

GSM 05317905918

TMK’mn 10/4-a. 
maddesi 

kapsamındaki örgül 
faaliyeti

ilk Kez

2.
Asghar-Behnaz oğlu, 1987- 
Tehtan doğumlu, Amırhoascın 
FAKOORYEKTA

GSM 05347060771

TMK’mn 10/4-a. 
maddesi 

kapsamındaki örgûi 
faaliyeti

İlk Cez

3.

Konya ili Çeltikilçesi Selçuk 
nüfusuna kayıtlı, Izzet- 
Esmeoğhı, 1974 Çeltik 
doğumlu Alî ÜAMAYKAVA

GSM 05302000025

TMK’mn 10/4-41. 
maddesi 

kapsamındaki örgül 
faaliyeti

ilk İCZ

4.
Mahmoudreza-Gıtı oğlu,
Teh ran 1986 doğumlu uyruklu 
Alıreza ZAKERİPOUR

GSM 05347060772

TMK’mn 10/4-a. 
maddesi 

kapsamındaki örgüt 
faaliyeti

İlk iez

5.

Mahdı ZANG1 adına kayıtlı, 
Bilecik ili Merkez
İsmetpaşanüf. kayıtlı,
Nizametlin-Refiye kızı, 1969- 
Kartal doğ. Gülümser 
EZMEK kullanır.

GSM 05319333782

TMK'nin 10/4-u. 
maddesi 

kapsamındaki örgül 
faaliyeti

ilk Lez

6.

Seyedmohammadjavad 
HOSSEINİAN adına kayıtlı, 
Sivas ili İmranlı ilçesi Karaiaş 
nüL kay. Azamci-Ama oğlu 
1992-Üsküdar doğ. Can 
ALBAYRAKkıJllaıırn

GSM 05360713789

TMK'mn 10/4-a, 
maddesi 

kapsamındaki örgül 
faaliyeti. j.
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7,

Behnaz KHODAREZAEI 
adına kayıtlı, Mersin İli 
Erdemli ilçesi Sankaya 
nüfusuna kayıtlı, Bekir- 
Meryem oğlu, 1989-Erdemli 
doğumlu Mehmet Fatih 
KAYA kullanır.

GSM 05395528853

TMK’nın l(V4*a. 
maddesi 

kapsamındaki örgüt 
faaliyeti

tik Ke

8,

Mılad SHAKIBAEI KESHEH 
adına kayıtlı, Hamıd-Farıba 
oğlu, 1989-Tehran doğumlu 
Nıma KORDALIPOUR
KOJALI kullanır.

GSM 05395979835

TMK’nın 10/4-a, 
maddesi 

kapsamındaki örgüt 
faaliyeti

İlk Ke

9.
Hosseın-Zeyneb oğlu, 1987-
Tehran doğumlu Javıd
JABARI

GSM 05399446978

TMK’nın 10/4-a. 
maddesi 

kapsamındaki örgüt 
faaliyeti

ilk Ke

10,

Afyonkarahisar ili İscehisar 
ilçesi alanyurt nüfusuna 
kayıtlı, Kadir-Hanım oğlu, 
1971 Afyonkarahisar doğumlu 
Yunus ORDU

GSM
05355125329

TMK’nın 10/4-a. 
maddesi 

kapsamındaki örgüt 
faaliyeti

İlk Ke

11.

Amin AZMOODEH adına 
kayıtlı. Kayseri ili Develi İlçesi 
İbrahimağa nüfusuna kayıtlı 
Mehmet-Birsel 1989-Eskişehir 
doğumlu Mustafa Tolga 
UYANIK kullanır.

GSM 05374926112

TMK’nın 10/4-a, 
maddesi 

kapsamındaki örgüt 
faaliyeti

İlk Kes

- Belirtilen kişilerin kullandıkları iletişim araçlarının, karar tarihinden itibar m
Kez ve (S) AY SÜREYLE, ayrı ayn iletişimlerinin dinlenmesine, tespit edilmesine, Un; 
bilgilerinin değerlendirilmesine ve kayda alınmasına, ayrıca kamuya açık yer 
bölgelerdeki faaliyetlerinin teknik araçlarla İzlenmesine, 

2- Kararın bir suretinin gereği için derhal ve gizlice, taleple 
tevdiine, karar gereğinin Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat 
görevlilerince yerine getirilmesine.

7 gün içinde Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına iti 
evrak üzerind^yapu I an i nceleme sonucunda karar veri İdi. 11,04.2013
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Daire Başlatıl j
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