
T.C.
İSTANBUL 

13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ
(CM K 250. Maddesi ile Görevli)

Teknik Takip Karar No : 2012 / ^ 3 3  
Soruşturma No : 2011 / 762

HAKİM : DURSUN ALİ GÜNDOĞDU -40069
KATİP : YASİN ERDEM -120244

İLETİŞİMİN TESPİTİ KARARI
İletişimin
dinlenmesini isteyen 
birim

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 
(CM K 250.Maddesi Kapsamında Görevli)

Dinleme isteyen 
birim yazısının tarih 
ve sayısı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün 
01/03/2012 gün ve 2012/( ) sayılı yazısı

Şüphelinin kimliği Ata ŞENLİKÇİ isimli şahıs, (asenlikci@hotmail.com ve 
ata.senlikci@gmail.com isimli e-posta adreslerini kullanır.)

Yüklenen Suç Terör Örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulunmak,

iletişim aracının türü 
ve numarası E-POSTA asenlikci@hotmail.com - ata.senlikci@gmail.com

Tedbirin Türü ve 
Kapsamı

E-posta adresine gelen ve gönderilen elektronik iletiler ile Messenger MSN 
üzerinden yapılan anlık görüşmelerinin (chat) kayıt altına alınabilmesi

Tedbirin Süresi İlk tedbir kararının bitiş tarihi olan 19/04/2012 tarihine kadar

İletişim Dinlenilmesi 
ve kayda alınması 
talebinin sebebi.

Soruşturmanın tam olarak aydınlatılabilmesi ve şüphelinin tespiti ile suç 
delillerinin eksiksiz toplanabilmesi, grubun hiyerarşik yapısının deşifre edilerek 
faaliyetlerinin ortaya çıkarılması ve şüphelinin suç delilleri ile birlikte 
yakalanabilmesinin fiziki takip ve tarassut çalışmaları ile mümkün 
olmadığından, başka türlü delil elde edilme imkanı bulunmadığı da 
anlaşıldığından iletişimin dinlenmesine karar verilmesi talep edilmiştir.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ; Yukarıda gerekçesi yazıldığı gibi yapılan soruşturmada suç işlendiğine 
dair kuvvetli şüphe bulunduğu, talep edilen tedbirin CM K 135/6. maddenin 8, 13 ve 14. maddelerine ilişkin 
olması, ancak başka suretle delil elde etmek mümkün bulunmadığı değerlendirildiğinden, CM K 135 ve 
137. maddelerine göre şüphelilerin kullanmakta olduğu ve yukarıda belirtilen E-posta adreslerinin 
iletişimlerinin ilk tedbir kararının bitiş tarihi olan 19/04/2012 tarihine kadar e-posta adresine gelen ve 
gönderilen elektronik iletiler ile Messenger MSN üzerinden yapılan anlık görüşmelerinin (chat) kayıt altına 
alınabilmesi amacıyla, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı Kanuni Dinleme 
alınabilmesine, itirazı kabil olmak üzere karar verildi. 02/03/2012
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