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Teknik Takip K a rar No
Soruşturm a No

İletişimin dinlenmesini
isteyen birim

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı (TMK 10. Maddesi ile Görevli)

Dinleme isteyen birim
yazısının tarih ve sayısı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nün
28/02/2013 gün ve 2013/(10666 ) sayılı yazı.

Şüphelinin kimliği

Fatih ER (T.C.No:4
e-posta adresini kullanır.)

Yüklenen Suç

Terör örgütüne üye olmak, örgüt adına eylem ve faaliyetlerde bulunmak.

İletişim aracının türü ve
numarası

E-POSTA

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 01/05/2013 tarihine kadar.
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fatiher99@gmail.com

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 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 şüphelinin kullanmakta olduğu ve yukarıda belirtilen E-posta adreslerinin
iletişimlerinin ilk tedbir kararının bitiş tarihi olan 01/05/2013 tarihine k ad ar e-posta adresine gelen ve
gönderilen elektronik iletilerile Messenger MSN üzerinden yapılan anlık görüşmelerinin (chat) kayıt altına
alınabilmesi amacıyla^Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı Kanuni Dinleme Programı üzerinden
alınabilmesine, jitimzıkabil olmak üzere karar verildi. 01/03/2013
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İletişim Dinlenilmesi ve
kayda alınması
talebinin sebebi.

4) isimli şahıs, (fatiher99@gmail.com isimli
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SAYI : 2011/762 Soruşturma.
K O N U : Soruşturma Talimatı
İSTA N B U L E M N İY E T M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
T E R Ö R L E M Ü C A D E L E ŞUBE M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü N E

İL G İ : Terörle M üc.Şb.M üd.’nün 28/02/2013 gün ve 2013/(10666) sayılı yazısı.
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1. îlgi yazınızda belirtilen olayla ilgili olarak soruşturma başlatılmış olup, bütün yazışm alarda
yukarıda belirtilen soruşturm a num arasına ilgi tutulması,
2. M ahkem ece verilen karar doğrultusunda şüphelilerin e-posta adresine gelen ve gönderilen
elektronik iletiler ile M essenger (MSN) üzerinden yapılan anlık görüşm elerinin (chat) kayıt altına
(^ a lın a b ilm e si, elde edilecek bilgiler çerçevesinde şüphelilerin yakalanm a çalışm alarına devam
edilmesi bu suretle soruşturm a konusu olayın aydınlatılması,
.
3. İstanbul ( 2 ) Nolu Hakim liğinin 01/03/2013 tarih ve 2013/./.VtP.Sj sayılı ilk tedbir
kararının bitiş tarihi olan 01/05/2013 tarihine kadar şüphelilerin e-posta adresine gelen ve
gönderilen elektronik iletiler ile M essenger (MSN) üzerinden yapılan anlık görüşm elerinin (chat)
kayıt altına alınabilm esine karar verilmiş olup, karardan bir suret ekte gönderilmiştir.
a) Ceza M uhakem esi Kanunu hükümlerine göre gerekli işlemlerin yapılm ası ve kararın
uygulanm ası için telekom ünikasyon hizmeti veren kuruluşa talim at verilmesi,
b) Ceza M uhakem esi K anunu’nun 137/2. M addesine göre, tutulan kayıtlar Cumhuriyet
Başsavcılığınca görevlendirilen ve İstanbul Terörle M ücadele Şube M üdürlüğünde görevli
“TA 340001” aidiyet num aralı görevli koordinatörlüğünde “T3412262 - T3413136 - T3417201 T3417883 - T3457715 - T3461090 - T3465620 - T3487824 - T3413596 - T3400006” aidiyet
numaralı görevliler tarafından E-Posta adresinin izlenmesi ve terör örgütünün yapısını deşifre
eden , suç delilini ortaya koyan , suç unsuru niteliği taşıyan yada soruşturma konusu dışında
CM K’nun 135. maddesinin 6. fıkrasında sayılan suçlardan birinin işlendiği şüphesini
uyandırabilecek görüşmelerin çözülerek metin haline getirilmesi,
c) İletişim in denetlenmesi sırasında, yapılm akta olan soruşturm a veya kovuşturm ayla ilgisi
olmayan ve ancak C M K ’nun 135. maddesinin 6. fıkrasında sayılan suçlardan birinin işlendiği
şüphesini uyandırabilecek bir delil elde edilirse; bu delil m uhafaza altına alınarak, derhal
Cum huriyet Başsavcılığına bildirilmesi;
d) Ceza M uhakem esi Kanunu hükümlerine göre, soruşturma işlemleri gizli olup, C M K ’nun
135. m addesinin 5. fıkrasına göre de, iletişimin tespiti konusunda alman kararlar ve yapılan işlemler,
tedbir süresince gizli tutulur. Kanun hükümlerine uyulm ası ve gizliliğin ihlal edilmemesi için
gerekli tedbirlerin alınması;
Rica olunur. 01/03/2013

E K İ : Karar

^ ADEM-OZ CAN - 38269
İstanbul C m ım ıriyet Savcısı

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
(TMK 10. Madde ile Yetkili Birimi)
Sayı : 2011/762 Soruşturma.
Konu: İletişimin Tespiti Kararı Talebi.

Birim yazısının tarih
ve sayısı
Soruşturma konusu
suç
iletişim Dinlemesi
yapılacak süre
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İletişim dinlemesi
yapacak birim

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü
28/02/2013 gün ve 2013/( 10666) sayılı yazı.

Terör örgütüne üye olmak, örgüt adına eylem ve faaliyetlerde bulunmak.
îlk tedbir kararının bitiş tarihi olan 01/05/2013 tarihine kadar.
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Şüphelinin kimliği

İSTANBUL ( 2 ) NOLU HAKİM LİĞİNE
Fatih ER (T.C.No:4
4) isimli şahıs, (fatiher99@gmail.com isimli eposta adresini kullanır.)

İletişim aracının türü
ve numarası

E-POSTA

Tedbirin türü ve
kapsamı

E-posta adresine gelen ve gönderilen elektronik iletiler ile Messenger MSN
üzerinden yapılan anlık görüşmelerinin (chat) kayıt altına alınabilmesi
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fatiher99@gmail.com
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Soruşturmanın tam olarak aydınlatılabilmesi ve şüphelinin tespiti ile suç
delillerinin eksiksiz toplanabilmesi, grubun hiyerarşik yapısının deşifre edilerek
İletişim Dinlemesi ve
faaliyetlerinin ortaya çıkarılması ve şüphelinin suç delilleri ile birlikte
kayda alınması
yakalanabilmesinin fiziki takip ve tarassut çalışmaları ile mümkün olmadığından,
talebinin sebebi
başka türlü delil elde edilme imkanı bulunmadığı da anlaşıldığından iletişimin
dinlenmesine karar verilmesi talep edilmiştir.
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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 şüphelilerin kullanmakta olduğu ve yukarıda belirtilen E-posta adreslerinin iletişimlerinin ilk tedbir
kararının bitiş tarihi olan 01/05/2013 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 Programı üzerinden alınabilmesine karar
verilmesi talep olunur. 01/03/2013
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İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA
(TMK 10. M adde ile Görevli)

İstanbul C B aşsavcılığınm (TMK 10. M adde ile Görevli) Sor.No.2011/762 sayılı talim atı.

İstanbul C um huriyet Başsavcılığınca (TMK 10. M adde ile Görevli) yü rü tü lm ek te olan
2011/762 sayılı so ru ştu rm a dosyası k apsam ında y ürütm ekte o ld uğum uz çalışm alarda;

r.

İletişim i kayıt altına alm an 4
4 T.C. kim lik num aralı şahsa yönelik devam eden
çalışm alar neticesinde tanzim edilen rapor yazım ız ekinde gönderilm iştir.
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Bahse konu soruşturm a kapsam m da örgüt içerisindeki bağlantıların tespiti, birbirleri
arasm daki irtibatlarının öğrenilebilm esi ve şahsın m evcut yapı içerisindeki k o n u m u n u n ve
faaliyetlerinin anlaşılabilm esi am acıyla fatiher99@gmail.com isimli e-m ail adresinin,

Terörle M

EKİ :
R apor (1 S a y fa )
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- İletişim lerinin 5271 sayılı C M K 'nun 135-137-138 m addeleri ve 14.02.2007 tarih ve 26434
sayı ile y ü rü rlü ğ e giren C M K 'da Telekom ünikasyon Yoluyla Y apılan İletişim in Denetlenm esi,
Gizli Soruşturm acı ve Teknik A raçlarla İzlem e Tedbirlerinin U ygulanm asına ilişkin yönetm elik
çerçevesinde, ilk tedbir karannın bitiş tarihi olan 01/05/2013 tarihine kadar T elekom ünikasyon
İletişim Başkanlığı K anuni D inlem e Program ı üzerinden e-posta adresine gelen ve gönderilen
elektronik iletiler ile M essenger MSN üzerinden yapılan anlık görüşm elerinin (chat) kayıt altına
alınabilm esi am acıyla Telekom ünikasyon İletişim Başkanlığı K anuni D inlem e P rogram ı üzerinden
alınabilm esi am acıyla ön olunm ası hususunu;
A rz ederim .
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GİZLİ
TEKNİK BÜRO AMİRLİĞİNE
(RAPOR)
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İstanbul C um huriyet Başsavcılığınca (TMK 10.M adde ile Görevli) y ürütülm ekte olan
2011/762 sayılı soruşturm a kapsam ında yapılan çalışm alarda;
İletişim i dinlenerek kayıt altına alm an Fatih (T.C: 4
fatiher99@gmail.com isimli m ail adresini kullandığı tespit edilm iştir.

4) isimli şahsın

Fatih (T.C: 4
) isimli şahıs tarafından kullanılan fatiher99@gmail.com
isim li m ail adresinin iletişim takibinin kayıt altına alınm ası hususunu;
Tensiplerinize arz ederim . 28.02.2013
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