
T.C.
İSTANBUL 

16. AĞIR CEZA MAHKEMESİ
(CMK 250. Maddesi ile Görevli)

Teknik Takip Karar No : 2012 ¡S  
Soruşturma No : 2011/2221

HAKİM : SEYFETTİN MERMERCİ -40849
KATİP : SADIK AYGEN -106228

İLETİŞİMİN TESPİTİ KARARI
iletişimin
dinlenmesini isteyen 
birim

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 
(CMK 250.Maddesi Kapsamında Görevli)

Dinleme isteyen 
birim yazısının tarih 
ve sayısı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nün 
07/05/2012 tarihli 2012/(2011/448)( ( ) sayılı yazısı

Şüphelinin kimliği
Bekir EROĞLU (T.C.No:5 ) isimli şahıs, (05452298151 numaralı, 
Bekir EROĞLU adına, Menderes Mh. 34 Sk No:20 Burgazada Adalar/İstanbul 
adresine kayıtlı telefonu kullanır)

Yüklenen Suç EL KAİDE Terör örgütü adına faaliyetlerde bulunmak

İletişim aracının türü 
ve numarası GSM 05452298151

Tedbirin Türü ve 
Kapsamı

İletişimin tespit edilmesi, dinlenilmesi, kayda alınması, görüşme detay 
sorgulamalarının yapılması ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi, görüşmelerin 
yapıldığı anda bulunduğu baz istasyonlarının tespiti

Tedbirin Süresi 10/05/2012 tarihinden geçerli olmak üzere ( 1 ) AY (7. KEZ UZATMA)
Dinleme kararını 
veren mahkeme 
kararı

İstanbul 13. Ağır Ceza Mah.’nin 10.04.2012 gün ve Tek.Tak.Kar.No:2012/1020 
sayılı uzatma kararı

İletişim Dinlenilmesi 
ve kayda alınması 
talebinin sebebi. 
(Uzatma İstenmişse 
Sebebi)

Soruşturmanın tam olarak aydınlatılabilmesi ve şüphelilerin tespiti ile suç 
delillerinin eksiksiz toplanabilmesi, grubun hiyerarşik yapısının deşifre edilerek 
faaliyetlerinin ortaya çıkarılması ve şüphelilerin 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.

GEREGI DÜŞÜNÜLDÜ; Yukarıda gerekçesi yazıldığı gibi yapılan soruşturmada suç işlendiğine 
dair kuvvetli şüphe bulunduğu, talep edilen tedbirin CMK 135/6. maddenin 8, 13 ve 14. maddelerine ilişkin 
olması, ancak başka suretle delil elde etmek mümkün bulunmadığı değerlendirildiğinden, CMK 135 ve 137. 
maddelerine göre ve soruşturmanın henüz tamamlanamadığı ve telefon dinlemelerinin devamına ihtiyaç 
duyulduğundan, yukarıda adı geçen şahısların kullanmakta olduğu telefon numaraları hakkında verilen 
iletişimi tespiti, dinlenilmesi, kayda alınması, görüşme detay sorgulamalarının yapılabilmesi, isimleri gecen 
şahsa ait telefonun görüşme yaptığı anda bulunduğu baz istasyonlarının tespiti amacıyla, sinyal bilgilerinin 
değerlendirilerek Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı Kanuni Dinleme Programı üzerinden alınabilmesi 
kararının 10/05/2012 tarihinden geçerli olmak üzere YEDİNCİ KEZ ( 1 ) Ay süre ile 
UZATILMASINA, itirazı kabil olmak üzere karar verildi. 08/05/2012
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CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

(CMK. 250. Madde İle Görevli Birimi)

r %

Sayı : 2011/2221 Soruşturma.
Konu: İletişimin Tespiti Karan Talebi

İSTANBUL NÖBETÇİ (16 .) AĞIR CEZA MAHKEMESİ ÜYELİĞİNE

Şüphelinin kimliği
Bekir EROĞLU (T.C.No: 2) isimli şahıs, (05452298151 numaralı, 
Bekir EROĞLU adına, Menderes Mh. 34 Sk No:20 Burgazada Adalar/İstanbul 
adresine kayıtlı telefonu kullanır)

iletişim dinlemesi 
yapacak birim

İstanbul Emniyet Müdürlüğü 
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü

Birim yazısının tarih ve 
sayısı 07/05/2012 gün ve 2012/(2011/448)( *2^9-0 ( ) sayılı yazısı.

Soruşturma konusu suç EL KAİDE Terör Örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulunmak
iletişim aracının türü ve 
numarası GSM 05452298151

Tedbirin türü ve 
kapsamı

iletişimin tespit edilmesi, dinlenilmesi, kayda alınması, görüşme detay 
sorgulamalanmn yapılması ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi, görüşmelerin 
yapıldığı anda bulunduğu baz istasyonlarının tespiti

iletişim Dinlemesi 
yapılacak süre 10/05/2012 tarihinden geçerli olmak üzere ( 1 ) AY (7. KEZ UZATMA)

Dinleme kararını veren 
mahkeme karan

İstanbul 13. Ağır Ceza Mah.’nin 10.04.2012 gün ve Tek.Tak.Kar.No:2012/1020 
sayılı uzatma karan

İletişim Dinlemesi ve 
kayda alınması 
talebinin Uzatılması 
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 çalışmalan ile mümkün olmadığından, 
başka türlü delil elde edilme imkanı bulunmadığı da anlaşıldığından iletişimin 
dinlenmesine karar verilmesi talep edilmiştir.

O

O Yukarıda gerekçesi yazıldığı gibi yapılan soruşturmada suç işlendiğine dair kuvvetli şüphe 
bulunduğu, talep edilen tedbirin CMK 135/6. maddenin 8, 13 ve 14. maddelerine ilişkin olması, ancak başka 
suretle delil elde etmek mümkün bulunmadığı değerlendirildiğinden, CMK 135 ve 137. maddelerine göre ve 
soruşturmanın henüz tamamlanamadığı ve telefon dinlemelerinin devamına ihtiyaç duyulduğundan, yukarıda 
adı geçen şahısların kullanmakta olduğu telefon numaraları hakkında verilen iletişimi tespiti, dinlenilmesi, 
kayda alınması, görüşme detay sorgulamalarının yapılabilmesi, isimleri gecen, şahsa ait telefonun görüşme 
yaptığı anda bulunduğu baz istasyonlarının tespiti amacıyla, sinyal bilgilerinin değerlendirilerek 
Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı Kanuni Dinleme Programı üzerindeh alınabilmesi kararının 
10/05/2012 tarihinden geçerli olmak üzere YEDİNCİ KEZ ( 1 ) Ay süre il^^fe^jÇLMASINA karar 
verilmesi talep olunur. 08/05/2012 f l  \ ' **'
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T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ 

Emniyet Müdürlüğü

Sayı : B.05.1.EGM.4.34.16783-2012/(201 l / 4 4 8 ) ( ^ ^ o /  ) 
Konu : Uzatma Kararı

 /05/2012

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA 
(CMK 250. Sayılı Madde ile Yetkili)

İlg i: İstanbul C. Başsavcılığı’mn (CMK 250. maddesi ile yetkili) Sor. No:2011/2221 sayılı talimatı

İlgi sayılı soruşturma dosyası kapsamında EL-KAİDE Terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı 
olan gruba yönelik Şube Müdürlüğümüzce çalışmalar başlamış;

T.C Kimlik numaralı şahsın, 05452298151 numaralı, Bekir EROĞLU adına, Menderes 
Mh. 34 Sk No:20 Burgazada Adalar/İstanbul adresine kayıtlı telefonu kullandığı tespit edilerek, iletişiminin 
tespiti, dinlenilmesi, kayda alınması, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi çalışmalarına başlanmıştır.

Devam eden çalışmalarımızda;
Yukarıda adı geçen şahsın kullanmakta olduğu telefonun iletişiminin tespiti, dinlenilmesi, kayda 

alınması, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi, neticesinde tespit edilen önemli görüşmelerin ve iletilerin 
tanzim edildiği rapor yazımız ekinde gönderilmiştir.

Bahse konu şahsın, bahse konu El Kaide terör örgütü ile irtibatının ortaya çıkarılabilmesi, 
görüşmelerinin terör örgütü ile alakalı olup olmadığının tespiti, meydana gelebilecek olayların engellenerek 
faillerin suç delilleri ile birlikte adli mercilere şevkinin sağlanabilmesi amacıyla 05452298151 numaralı 
telefonun,

- İletişimlerinin 5271 sayılı CMK’nun 135-137-138 maddeleri ve 14.02.2007 tarih ve 26434 savı ile 
yürürlüğe giren CMK’da Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi. Gizli Soruşturmacı 
ve Teknik Araçlarla İzleme Tedbirlerinin Uygulanmasına ilişkin yönetmelik çerçevesinde, soruşturmanın 
henüz tamamlanamadığı ve telefon dinlemelerinin devamına ihtiyaç duyulduğundan dolayı, tespiti, 
dinlenmesi, kayıt altına alınması, sinyal bilgilerin değerlendirilerek teknik izlenmesi ve söz konusu telefonun 
görüşme detay sorgulamalarının yapılabilmesinin,

- Terör örgütünün irtibatlarının tam olarak tespiti ile Terör örgütünün gün içerisindeki hareketliliğinin 
takip altına alınabilmesi ve gelişen ani olaylar karşısında derhal müdahale edilebilmesi amacıyla, iletişimi 
tespit altına alman şüpheli şahsa ait telefonun görüşme yaptığı anda bulunduğu baz istasyonlarının tespiti 
amacıyla, sinyal bilgilerinin değerlendirilerek Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı Kanuni Dinleme 
Programı üzerinden almabilmesi kararının 10/05/2012 tarihinden geçerli olmak üzere YEDİNCİ KEZ 
(1 AY) süre ile UZATILMASINA ön olunması hususunu tensiplerinize;

Arz ederim.
Omer

Terörle 
3

EKLERİ:
1- Mahkeme Karan (1 Sayfa)
2- Rapor (2 Sayfa)
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