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Yeni CMK'da Ýletiþimin Tespiti, Dinlenmesi ve Kayda Alýnmasý

HAKAN HAKERÝ

Yeni CMK&rsquo;nÄ±n 135. maddesinde yer alan &ldquo;iletiÅ&Yuml;imin tespiti, dinlenmesi ve kayda alÄ±nmasÄ±&rdquo;
koruma tedbiri konusunda ayrÄ±ntÄ±lÄ± bilgiler aktarmadan önce belirtmek gerekir ki, bu ve devamÄ± maddelerdeki
düzenlemelerde 2001 CMUK TasarÄ±sÄ±, 4422 sayÄ±lÄ± ÇÄ±kar AmaçlÄ± Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu&rsquo;nun ve A
CMK&rsquo;nÄ±n ilgili hükümleri göz önünde bulundurulmuÅ&Yuml;tur. Böylece bu hükümlerin deÄ&Yuml;erlendirilmesinde bu
normlara da göz atÄ±lmasÄ±nda yarar bulunmaktadÄ±r.

I. Ä°LETÄ°ÅžÄ°M KAVRAMI
Öncelikle &ldquo;iletiÅ&Yuml;im&rdquo; kavramÄ±ndan ne anlaÅ&Yuml;Ä±lmak gerekir, bun
üzerinde durmak gerekir. Zira, 2001 CMUK TasarÄ±sÄ±nÄ±n 107. maddesinde, &ldquo;sinyalleri, yazÄ±larÄ±, resimleri, görüntü
veya sesleri veya diÄ&Yuml;er nitelikteki bilgileri kablo, radyo veya diÄ&Yuml;er elektromanyetik sistemlerle veya tek yönlü
sistemlerle alan veya ileten araçlar&rdquo;dan bahsedilmiÅ&Yuml; ve ilgili bölümün baÅ&Yuml;lÄ±Ä&Yuml;Ä± ise
&ldquo;Telekomünikasyon Yoluyla YapÄ±lan HaberleÅ&Yuml;meye Girme&rdquo; Å&Yuml;eklinde belirlenmiÅ&Yuml;ti.
4422 sayÄ±lÄ± kanunda (md. 2) ise &ldquo;telefon, faks ve bilgisayar gibi kablolu, kablosuz veya diÄ&Yuml;er
elektromanyetik sistemlerle veya tek yönlü sistemlerle alÄ±nan veya iletilen sinyaller, yazÄ±lar, resimler, görüntü veya sesler ve
diÄ&Yuml;er nitelikteki bilgiler&rdquo; denilmekteydi. Maddenin baÅ&Yuml;lÄ±Ä&Yuml;Ä± ise &ldquo;iletiÅ&Yuml;imin
dinlenmesi veya tespiti&rdquo; idi. CMK ise bu Å&Yuml;ekilde ayrÄ±ntÄ±lÄ± bir düzenlemeye girmemiÅ&Yuml;, tedbirin
düzenlendiÄ&Yuml;i bölümün baÅ&Yuml;lÄ±Ä&Yuml;Ä± &ldquo;telekomünikasyon yoluyla yapÄ±lan iletiÅ&Yuml;imin
denetlenmesi&rdquo;, maddenin baÅ&Yuml;lÄ±Ä&Yuml;Ä± ise &ldquo;iletiÅ&Yuml;imin tespiti, dinlenmesi ve kayda
alÄ±nmasÄ±&rdquo; Å&Yuml;eklinde belirlenmiÅ&Yuml;tir. Bu durumda tedbirin uygulanacaÄ&Yuml;Ä± alanÄ±n daha
geniÅ&Yuml; mi yoksa daha dar mÄ± belirlendiÄ&Yuml;i, yani iletiÅ&Yuml;im kavramÄ±nÄ±n neleri kapsadÄ±Ä&Yuml;Ä±
konusu üzerinde durmak gerekmektedir. Öncelikle ifade etmek gerekir ki, Alman CMK 100a maddesinin
baÅ&Yuml;lÄ±Ä&Yuml;Ä± &ldquo;haberleÅ&Yuml;menin denetlenmesidir&rdquo;. GörüldüÄ&Yuml;ü gibi çok geniÅ&Yuml; bir
kavram kullanÄ±lmÄ±Å&Yuml;tÄ±r. Ancak burada normal posta veya kargo yoluyla yapÄ±lan haberleÅ&Yuml;me ile bir
karÄ±Å&Yuml;Ä±klÄ±Ä&Yuml;a yol açmamak bakÄ±mÄ±ndan kanunumuzda &ldquo;iletiÅ&Yuml;im&rdquo; kavramÄ±na yer
verilmiÅ&Yuml; ve bu sebeple de, ilgili bölümün baÅ&Yuml;lÄ±Ä&Yuml;Ä±nda &ldquo;telekomünikasyon yolu&rdquo;ndan özellik
bahsedilmiÅ&Yuml;tir. Böylece yine Alman Kanunu&rsquo;nda olduÄ&Yuml;u gibi geniÅ&Yuml; bir kavram
kullanÄ±lmÄ±Å&Yuml;, ancak bu kavramÄ±n sÄ±nÄ±rÄ± olarak sadece telekomünikasyon dÄ±Å&Yuml;Ä± haberleÅ&Yuml;me
belirlenmiÅ&Yuml;, yani bu tür haberleÅ&Yuml;me madde kapsamÄ± dÄ±Å&Yuml;Ä±nda tutulmuÅ&Yuml;tur. Bu itibarla, klasik
posta dÄ±Å&Yuml;Ä±ndaki her türlü iletiÅ&Yuml;im, elektronik posta, faks vs. de dahil olmak üzere madde kapsamÄ±ndadÄ±r.
Nitekim, &ldquo;telekomünikasyon&rdquo; kavramÄ± Türkçe Sözlük&rsquo;te[1] Å&Yuml;öyle tanÄ±mlanmaktadÄ±r: Haber, yaz
resim veya her çeÅ&Yuml;it bilginin tel, radyo, optik ve baÅ&Yuml;ka elektro manyetik sistemlerle iletilmesi, bunlarÄ±n
yayÄ±mÄ± ve alÄ±nmasÄ±. II. TEMEL ÅžART
Bu koruma tedbirine baÅ&Yuml;vurulabilmesinin en temel Å&Yuml;artÄ±
maddede katalog Å&Yuml;eklinde belirtilen bir suç dolayÄ±sÄ±yla yapÄ±lan soruÅ&Yuml;turma veya açÄ±lmÄ±Å&Yuml; dava
bulunmasÄ±dÄ±r. 4422 sayÄ±lÄ± Kanun sadece örgütlü suçlarda bu koruma tedbirine imkân vermekteyken, CMK ilk
Å&Yuml;eklinde 16 suç bakÄ±mÄ±ndan, 5353 sayÄ±lÄ± Kanun ile fuhuÅ&Yuml; ve Bankalar Kanunu&rsquo;nun 22.
maddesinin 3 ve 4 numaralÄ± fÄ±kralarÄ±nda tanÄ±mlanan zimmet suçu da eklenmek suretiyle toplam 18 suç bakÄ±mÄ±ndan
bu tedbiri olanaklÄ± kÄ±lmÄ±Å&Yuml;tÄ±r. 2001 TasarÄ±sÄ± ise 5 yÄ±l veya daha fazla hürriyeti baÄ&Yuml;layÄ±cÄ± ceza
gerektiren suçlarda bu tedbirin uygulanabileceÄ&Yuml;ini açÄ±klamaktaydÄ±. Böylece CMK bu tedbiri daha sÄ±nÄ±rlÄ± sayÄ±d
suç için öngörmüÅ&Yuml; bulunmaktadÄ±r. Bu suçlar, belirli aÄ&Yuml;Ä±rlÄ±kta olan ve iÅ&Yuml;leniÅ&Yuml; Å&Yuml;ekilleri
itibarÄ±yla, iletiÅ&Yuml;imin denetlenmesi tedbirine en çok ihtiyaç duyulacak suçlar olarak belirlenmiÅ&Yuml;tir. Bu katalog
tespit edilmek suretiyle, bunlarÄ±n dÄ±Å&Yuml;Ä±ndaki suçlarla ilgili olarak bu tedbire baÅ&Yuml;vurulmasÄ±
engellenmiÅ&Yuml;tir. Bu noktada belirli aÄ&Yuml;Ä±rlÄ±ktaki bütün suçlarla ilgili olarak bu tedbire imkan veren hükümet
tasarÄ±sÄ±ndan ayrÄ±lÄ±nmÄ±Å&Yuml;tÄ±r. Maddenin ilk Å&Yuml;eklinde yer alan &ldquo;bu madde hükümleri&rdquo; ifades
&ldquo;bu madde kapsamÄ±nda dinleme, kayda alma ve sinyal bilgilerinin deÄ&Yuml;erlendirilmesine iliÅ&Yuml;kin
hükümler&rdquo; olarak deÄ&Yuml;iÅ&Yuml;tirilmiÅ&Yuml;tir (5353 s.k. md. 17). Bu deÄ&Yuml;iÅ&Yuml;ikliÄ&Yuml;in nedeni,
katalogda sayÄ±lan suçlarla ilgili olarak müsaade edilen tedbirlerin sadece dinleme, kayda alma ve sinyal bilgilerinin
deÄ&Yuml;erlendirilmesi olup; mobil telefonun yerinin tespitinin katalog suçlarla sÄ±nÄ±rlanmÄ±Å&Yuml; olmamasÄ±dÄ±r[2].
Böylece mobil telefonun yerinin tespiti iÅ&Yuml;lemi bütün suçlarla ilgili olarak yapÄ±labilecektir. Burada akla Å&Yuml;u soru
gelmektedir: Ä°letiÅ&Yuml;imin denetlenmesi sÄ±rasÄ±nda katalog dÄ±Å&Yuml;Ä±ndaki bir suçun öÄ&Yuml;renilmesi
durumunda bu kaydÄ±n kullanÄ±lmasÄ± mümkün olmamaktadÄ±r. Ancak dinleme yapan görevlinin kamu görevlisi olmasÄ±
karÅ&Yuml;Ä±sÄ±nda, bu suçu bildirme yükümlülüÄ&Yuml;ünün bulunup bulunmadÄ±Ä&Yuml;Ä± ele alÄ±nmalÄ±dÄ±r. KanÄ±m
279 karÅ&Yuml;Ä±sÄ±nda kamu görevlisinin göreviyle baÄ&Yuml;lantÄ±lÄ± olarak öÄ&Yuml;rendiÄ&Yuml;i bir suç söz konusud
ve bunu ilgili makamlara bildirme zorunluluÄ&Yuml;u bulunmaktadÄ±r. Her ne kadar CMK 138&rsquo;de tesadüfen elde
edilen delillerin ancak bu katalog suçlarla ilgili olmasÄ± halinde kullanÄ±labileceÄ&Yuml;i belirtilmekteyse de, madde bu
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bildirimin yapÄ±lmasÄ± zorunluluÄ&Yuml;unu kaldÄ±rmamaktadÄ±r. III. DÄ°ÄžER ÅžARTLARBu temel Å&Yuml;artÄ±n
dÄ±Å&Yuml;Ä±nda, kanunumuz bu tedbir bakÄ±mÄ±ndan iki Å&Yuml;art daha aramaktadÄ±r. Bunlar maddede belirtilen bir
suçun iÅ&Yuml;lendiÄ&Yuml;ine yönelik kuvvetli Å&Yuml;üphe sebeplerinin bulunmasÄ± (aynÄ± yönde Avusturya CMK 149a) ve
baÅ&Yuml;ka suretle delil elde edilmesi imkânÄ±nÄ±n bulunmamasÄ±dÄ±r. Bu Å&Yuml;artlar esas itibarÄ±yla 4422 sayÄ±lÄ±
Kanun&rsquo;dan alÄ±nmÄ±Å&Yuml;tÄ±r. Ancak söz konusu kanun kuvvetli Å&Yuml;üphe deÄ&Yuml;il, kuvvetli belirti
demekteydi. CMK&rsquo;nÄ±n bütün koruma tedbirleri bakÄ±mÄ±ndan tercih ettiÄ&Yuml;i terim ise
&ldquo;Å&Yuml;üphe&rdquo;dir (Bkz. md. 100, 116, 128, 129, 133, 139, 140).Burada hem kuvvetli Å&Yuml;üphenin
varlÄ±Ä&Yuml;Ä± Å&Yuml;artÄ±nÄ±n, hem de baÅ&Yuml;ka suretle delil elde edilmesi imkânÄ±nÄ±n bulunmamasÄ±
Å&Yuml;artÄ±nÄ±n aranmasÄ±nÄ±n bu tedbirin uygulanmasÄ±nÄ± güçleÅ&Yuml;tireceÄ&Yuml;i düÅ&Yuml;ünülebilir. Öncelikle
etmek gerekir ki, bu iki Å&Yuml;art 4422 sayÄ±lÄ± kanunda da bulunmaktaydÄ±. Ä°kinci olarak, kanun koyucu
iletiÅ&Yuml;imin denetlenmesi kiÅ&Yuml;ilerin özel hayatÄ±na, haberleÅ&Yuml;me özgürlüÄ&Yuml;üne yönelik aÄ&Yuml;Ä±r ve
derin bir müdahale olduÄ&Yuml;undan, suçlarÄ± aydÄ±nlÄ±Ä&Yuml;a kavuÅ&Yuml;turmakla yükümlü makamlarÄ±n
kolaycÄ±lÄ±Ä&Yuml;a saparak, hemen de iletiÅ&Yuml;imin denetlenmesi yoluyla delil elde etmelerini önlemek
istemiÅ&Yuml;tir. Böylece bu tedbirin son çare olarak uygulanmasÄ± amaçlanmÄ±Å&Yuml; bulunmaktadÄ±r. Bu itibarla tedbir
istisnai olarak uygulanacak bir tedbir olmak gerekir. Bu konuda örnek olarak uyuÅ&Yuml;turucu madde suçlarÄ± gösterilebilir.
UyuÅ&Yuml;turucu madde imal ve ticareti suçlarÄ±nda mevcut kuvvetli Å&Yuml;üpheye raÄ&Yuml;men baÅ&Yuml;ka türlü delil
elde edilmesinin mümkün olmadÄ±Ä&Yuml;Ä± hallerde, delil elde edilmesi amacÄ±na yönelik olarak bu tedbire
baÅ&Yuml;vurulmasÄ± ve bu suretle ayrÄ±ca bu suçlardaki üst düzey, arka plandaki kimselere ulaÅ&Yuml;ma
olanaÄ&Yuml;Ä±nÄ±n da saÄ&Yuml;lanmasÄ± mümkün olacaktÄ±r. IV. ÅžÜPHELÄ° VE SANIK/TANIKLIKTAN ÇEKÄ°NME HA
OLANLARCMK 135/2 hem Å&Yuml;üpheli hem de sanÄ±ktan bahsetmek suretiyle, bu tedbirin dava açÄ±ldÄ±ktan sonra da
uygulanmasÄ±na olanak tanÄ±mÄ±Å&Yuml;tÄ±r[3]. Özellikle iletiÅ&Yuml;imin tespiti bakÄ±mÄ±ndan, aranan sanÄ±klarÄ±n
yakalanmasÄ± amacÄ±yla bu tedbir uygulanabilecektir. Burada hemen belirtelim ki, maddenin ilk Å&Yuml;eklinin 2.
fÄ±krasÄ±nda sadece Å&Yuml;üpheliden bahsedilmesinin, sanÄ±k ile tanÄ±klÄ±ktan çekinebilecek kiÅ&Yuml;iler arasÄ±ndaki
iletiÅ&Yuml;imin kayda alÄ±nmasÄ± imkânÄ±nÄ± vermediÄ&Yuml;i ve sanÄ±Ä&Yuml;Ä±n da bu kapsamda
deÄ&Yuml;erlendirilmesi gerekeceÄ&Yuml;i düÅ&Yuml;üncesindeydim. Nitekim, 5353 sayÄ±lÄ± kanun ile yapÄ±lan
deÄ&Yuml;iÅ&Yuml;iklik ile buraya &ldquo;sanÄ±k&rdquo; terimi de eklenmiÅ&Yuml;tir. Hüküm Adalet
BakanlÄ±Ä&Yuml;Ä±&rsquo;nda oluÅ&Yuml;turulan Bilim Komisyonu&rsquo;nda hazÄ±rlanÄ±rken, iletiÅ&Yuml;imin
dinlenememesi de önerilmiÅ&Yuml;ti. Ancak dinlenemeyecek iletiÅ&Yuml;imin tanÄ±klÄ±ktan çekinebilecek kiÅ&Yuml;ilerle
olup olmadÄ±Ä&Yuml;Ä±nÄ±n tespit edilemeyeceÄ&Yuml;i gerekçesiyle sadece kayda alÄ±namayacaÄ&Yuml;Ä± hususu hükm
baÄ&Yuml;lanmÄ±Å&Yuml;tÄ±r. Bu vesileyle belirtelim ki, maddenin ikinci fÄ±krasÄ±ndaki hüküm, Ä°nsan HaklarÄ± Avrupa
Mahkemesi&rsquo;nin içtihatlarÄ±na uygun olarak eklenmiÅ&Yuml; olup, bir çok Avrupa ülkesinde bu yönde hükümlerin
bulunmamasÄ± dolayÄ±sÄ±yla mahkûmiyet kararlarÄ± verilmiÅ&Yuml; bulunmaktadÄ±r. Bu itibarla, kanunumuz çok ileri bir
adÄ±m atmÄ±Å&Yuml; bulunmaktadÄ±r. AslÄ±nda burada tanÄ±klÄ±ktan çekinen kimselerle olan iletiÅ&Yuml;imin
dinlenmesine dahi olanak tanÄ±nmamak gerekirdi. Ancak öncelikle dinleme yapÄ±larak bunun belirleneceÄ&Yuml;i
düÅ&Yuml;ünülerek, böyle bir düzenlemeye gidilmiÅ&Yuml;tir. KanÄ±mca, dinlemeyi yapan kimseler örneÄ&Yuml;in eÅ&Yuml;iy
bir kimsenin yaptÄ±Ä&Yuml;Ä± görüÅ&Yuml;meyi fark ettikleri anda dinlemeyi bÄ±rakabilirlerdi. Halbuki Å&Yuml;imdi, dinleme
yapÄ±labilecek fakat kayÄ±t altÄ±na alÄ±namayacaktÄ±r. Bu suretle de, dinleme suretiyle edinilen bilgilerin kötüye
kullanÄ±lmasÄ± söz konusu olabilecektir. Bununla beraber, bu tip durumlarda elde edilen delillerin hukuka aykÄ±rÄ±
olacaÄ&Yuml;Ä± ve yargÄ±lamada kullanÄ±lamayacaÄ&Yuml;Ä±nÄ±n altÄ±nÄ± çizmek gerekir. Burada belirtmek gerekir ki,
kanunumuz teknik geliÅ&Yuml;meler sayesinde mümkün olan, örneÄ&Yuml;in belirli kelimelerin geçtiÄ&Yuml;i bütün telefon
konuÅ&Yuml;malarÄ±nÄ± otomatik olarak kayda alan sistemlere imkân tanÄ±mamaktadÄ±r. Bir suç ile ilgili olarak bu tür bir
kaydÄ±n yapÄ±lmasÄ± kanuna aykÄ±rÄ±dÄ±r ve bu suretle elde edilen deliller de kullanÄ±lamaz. V. DÄ°ÄžER KÄ°MSELER200
TasarÄ±sÄ±&rsquo;nÄ±n tedbiri düzenleyen 107. maddesinin gerekçesinde Å&Yuml;öyle denilmekteydi: &ldquo;Hâkim, müdaha
kararÄ±nÄ± sadece hakkÄ±nda soruÅ&Yuml;turma açÄ±lmÄ±Å&Yuml; kiÅ&Yuml;iler için deÄ&Yuml;il ve fakat,
iletiÅ&Yuml;imlerine girildiÄ&Yuml;inde soruÅ&Yuml;turma yapÄ±lan suç ve suçlular bakÄ±mÄ±ndan delil, iz, eser ve emare
elde edilebilecek diÄ&Yuml;er kiÅ&Yuml;iler hakkÄ±nda da verebilecektir&rdquo;. 4422 sayÄ±lÄ± kanunda da örgütlü suçlara
iÅ&Yuml;tirak veya iÅ&Yuml;lendikten sonra faillere her ne suretle olursa olsun yardÄ±m veya aracÄ±lÄ±k veya yataklÄ±k
etme kuÅ&Yuml;kusu altÄ±nda bulunan kimselerin iletiÅ&Yuml;iminin denetlenmesine olanak tanÄ±nmaktaydÄ±. CMK ise
bu konuya iliÅ&Yuml;kin bir hüküm sevk etmemiÅ&Yuml;tir. 2004 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lan CMK hazÄ±rlÄ±k çalÄ±Å&Yuml;malarÄ±
sÄ±rasÄ±nda bilim komisyonunda Alman CMK&rsquo;dan esinlenilerek &ldquo;bu tedbir, Å&Yuml;üpheli için belirli mesajlarÄ±
ileten veya getiren ya da Å&Yuml;üpheli tarafÄ±ndan iletiÅ&Yuml;im baÄ&Yuml;lantÄ±larÄ±nÄ±n kullanÄ±ldÄ±Ä&Yuml;Ä±nÄ±n
anlaÅ&Yuml;Ä±ldÄ±Ä&Yuml;Ä± takdirde, Å&Yuml;üpheli dÄ±Å&Yuml;Ä±ndaki kimseler hakkÄ±nda da uygulanabilir&rdquo;
Å&Yuml;eklinde bir hüküm önerilmiÅ&Yuml; ve fakat bu öneri, &ldquo;bunun ayrÄ±ca yazÄ±lmasÄ±na gerek olmadÄ±Ä&Yuml;Ä
gerekli olan herkesin dinlenebileceÄ&Yuml;i&rdquo; gerekçesiyle metne alÄ±nmamÄ±Å&Yuml;tÄ±r. Böylece, iÅ&Yuml;tirak,
yardÄ±m yataklÄ±k aracÄ±lÄ±k yapanlara iliÅ&Yuml;kin hükmün CMK&rsquo;ya alÄ±nmamasÄ±nÄ± bunlara yönelik olarak bu
tedbirin kesinlikle uygulanamayacaÄ&Yuml;Ä± Å&Yuml;eklinde yorumlamak mümkün olmaz. Kanaatimce burada ikili bir
ayÄ±rÄ±m yapmak gerekmektedir. Öncelikle, maddede sayÄ±lan suçlardan biri söz konusu olduÄ&Yuml;unda ve kuvvetli
Å&Yuml;üphe ve baÅ&Yuml;ka türlü delil elde etme olanaÄ&Yuml;Ä±nÄ±n bulunmamasÄ± Å&Yuml;artlarÄ±
gerçekleÅ&Yuml;tiÄ&Yuml;inde, 135. maddenin üçüncü fÄ±krasÄ± gereÄ&Yuml;ince, bu suçlara iÅ&Yuml;tirak edenler hakkÄ±n
da, kimliÄ&Yuml;i, iletiÅ&Yuml;imin aracÄ±nÄ±n türü, telefon numarasÄ± veya iletiÅ&Yuml;im baÄ&Yuml;lantÄ±sÄ±nÄ± tespite
imkân veren kodu, tedbirin türü, kapsamÄ± ve süresi de belirtilmek suretiyle, bu tedbir uygulanabilecektir. Buna
karÅ&Yuml;Ä±lÄ±k iÅ&Yuml;lendikten sonra faillere yardÄ±m veya aracÄ±lÄ±k veya yataklÄ±k eden kimselerin iletiÅ&Yuml;imi,
bunlarÄ±n fiili suçtan önceki bir iÅ&Yuml;tirak iliÅ&Yuml;kisi çerçevesinde olmadÄ±Ä&Yuml;Ä± sürece denetlenemeyecektir, zira
delillerini yok etme, gizleme veya deÄ&Yuml;iÅ&Yuml;tirme (TCK 281) ile suçluyu kayÄ±rma (TCK 283) suçlarÄ± maddedeki
katalogda sayÄ±lmamÄ±Å&Yuml;tÄ±r. Belirtilen bu çerçeve dÄ±Å&Yuml;Ä±nda dinleme sÄ±rasÄ±nda tespit edilen ve dinlenme
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gereken baÅ&Yuml;ka iletiÅ&Yuml;imin de varlÄ±Ä&Yuml;Ä± halinde, bunlar için ayrÄ±ca 135. maddedeki Å&Yuml;artlar
dahilinde ve oradaki usul takip edilerek, yeniden karar alÄ±nmak gerekmektedir. VI. Ä°LETÄ°ÅžÄ°MÄ°N TESPÄ°TÄ°
2001
TasarÄ±sÄ±&rsquo;nda, 4422 sayÄ±lÄ± Kanun&rsquo;dan farklÄ± olarak sadece dinleme ve kayda alÄ±nma
düzenlenmekteyken, CMK&rsquo;da bunlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra iletiÅ&Yuml;imin tespitine de olanak tanÄ±nmÄ±Å&Yuml;tÄ±r.
Böylece 4422 sayÄ±lÄ± Kanun&rsquo;da olduÄ&Yuml;u gibi, dinleme yapÄ±lmaksÄ±zÄ±n sadece iletiÅ&Yuml;imin yapÄ±lÄ±p
yapÄ±lmadÄ±Ä&Yuml;Ä±nÄ±n belirlenmesi de mümkün olacaktÄ±r.
Bunun için bilim komisyonunda &ldquo;aktif
durumdaki mobil telefonun yeri&rdquo; ifadesi önerilmiÅ&Yuml;ken, &ldquo;kullanmakta olduÄ&Yuml;u mobil telefonun
yeri&rdquo; ifadesi kanuna alÄ±nmÄ±Å&Yuml;tÄ±r. Böylece kendi kullandÄ±Ä&Yuml;Ä± telefon dÄ±Å&Yuml;Ä±ndaki
telefonlarÄ±n tespitine olanak tanÄ±nmamÄ±Å&Yuml;tÄ±r.
5353 sayÄ±lÄ± kanun ile yapÄ±lan deÄ&Yuml;iÅ&Yuml;iklikle
sinyal bilgilerinin deÄ&Yuml;erlendirilmesi de 135. madde çerçevesinde mümkün kÄ±lÄ±nmÄ±Å&Yuml;tÄ±r. Keza dördüncü
fÄ±kradaki &ldquo;kullanmakta olduÄ&Yuml;u&rdquo; ve &ldquo;kullanÄ±lan&rdquo; ibareleri metinden çÄ±karÄ±larak,
Å&Yuml;üpheli veya sanÄ±Ä&Yuml;a ulaÅ&Yuml;Ä±labilmesini saÄ&Yuml;layabilecek olan diÄ&Yuml;er kiÅ&Yuml;ilerin mobil
telefonunun yerinin tespiti mümkün kÄ±lÄ±nmÄ±Å&Yuml;tÄ±r (5353 s.k.md.17). VII. DENETLENECEK Ä°LETÄ°ÅžÄ°MÄ°N SOM
OLARAK BELÄ°RLENMESÄ° VE SÜRE135. maddenin 3. ve 4. fÄ±kralarÄ±nda yer alan denetlenecek iletiÅ&Yuml;imin
somutlaÅ&Yuml;tÄ±rÄ±lmasÄ±na yönelik hüküm Alman CMK&rsquo;dan alÄ±narak düzenlenmiÅ&Yuml;tir. Böylece denetlenece
iletiÅ&Yuml;imi belirlemeye yarayacak bütün unsurlar kararda belirtilecektir. Bunun için de, denetleme talebinde bu belirtilen
hususlarÄ±n ayrÄ±ntÄ±lÄ± olarak açÄ±klanmasÄ± gerekecektir. Bu suretle, baÅ&Yuml;ka kimselerin iletiÅ&Yuml;imin
denetlenmesine fÄ±rsat verilmeyecektir. Tedbir; yukarÄ±da açÄ±klanan usul ve koÅ&Yuml;ullara uyularak uzatÄ±labilecektir.
4422 sayÄ±lÄ± kanun ile 2001 TasarÄ±sÄ±&rsquo;nda tedbirin süresi en çok iki defa üçer aydan fazla olmamak üzere
uzatÄ±labilecek iken, CMK en çok bir defa uzatma olanaÄ&Yuml;Ä± tanÄ±narak, tedbirin süresi kÄ±saltÄ±lmÄ±Å&Yuml;tÄ±r.
Fakat 5353 sayÄ±lÄ± kanun ile örgüt faaliyeti çerçevesinde iÅ&Yuml;lenen suçlarla ilgili olarak gerekli görülmesi halinde, hâkime
defasÄ±nda bir ay olmak üzere sürenin ilanihaye uzatÄ±lmasÄ±na olanak tanÄ±nmÄ±Å&Yuml;tÄ±r. VIII. TEDBÄ°RE KARAR
VERME YETKÄ°SÄ°Tedbir bakÄ±mÄ±ndan 4422 sayÄ±lÄ± Kanun&rsquo;da olduÄ&Yuml;u gibi hâkim güvencesi
getirilmiÅ&Yuml;tir. Ancak 2001 TasarÄ±sÄ±&rsquo;ndan farklÄ± olarak gecikmesinde sakÄ±nca bulunan hallerde
cumhuriyet savcÄ±sÄ±na yetki tanÄ±nmÄ±Å&Yuml;tÄ±r. Ancak, cumhuriyet savcÄ±sÄ±nÄ±n kararÄ± derhal hâkim onayÄ±na
sunulacaktÄ±r. Hâkim kararÄ±nÄ± en geç yirmi dört saat içinde verir. Sürenin dolmasÄ± veya hâkim tarafÄ±ndan aksine karar
verilmesi halinde tedbir cumhuriyet savcÄ±sÄ± tarafÄ±ndan derhal kaldÄ±rÄ±lÄ±r. Bu noktada 4422 sayÄ±lÄ± kanundan
farklÄ± olarak kayÄ±tlarÄ±n incelenmesi konusundaki hâkim yetkisi kaldÄ±rÄ±lmÄ±Å&Yuml;tÄ±r. Böylece dinleme ve kayda
alÄ±nma konusunda hâkim kararÄ± verildiÄ&Yuml;i veya cumhuriyet savcÄ±sÄ±nÄ±n bu konudaki kararÄ±
onaylandÄ±Ä&Yuml;Ä± takdirde, kayÄ±tlarÄ±n incelenmesi konusunda ayrÄ±ca hâkim kararÄ±na gerek
bulunmamaktadÄ±r.Ä°letiÅ&Yuml;imin tespiti, dinlenmesi, sinyal bilgilerinin deÄ&Yuml;erlendirilmesi ve kayda alÄ±nmasÄ±
konularÄ±nda yetkili ve görevli hakim, talepte bulunan savcÄ±nÄ±n bulunduÄ&Yuml;u yer itibarÄ±yla yetkili olan sulh ceza
hakimidir (CMK 162). KovuÅ&Yuml;turma aÅ&Yuml;amasÄ±nda ise davaya bakan mahkeme yetkilidir. IX. GÄ°ZLÄ°LÄ°K
GizliliÄ&Yuml;e iliÅ&Yuml;kin 4422 sayÄ±lÄ± Kanun&rsquo;da bir hüküm bulunmamaktadÄ±r. 2001 TasarÄ±sÄ±&rsquo;nda ise
bu tedbire &ldquo;sulh ceza hâkimi tarafÄ±ndan gizli olarak karar verilir&rdquo; denilmekteydi. 135. madde hükmüne göre ise
hem alÄ±nan karar, hem de yapÄ±lan iÅ&Yuml;lemler tedbir süresince gizli tutulacaktÄ±r. Böylece karar verilirken hâkim
tarafÄ±ndan gizlice verilecek, tedbirin uygulanmasÄ± sÄ±rasÄ±nda da gizliliÄ&Yuml;e riayet edilecektir. Özellikle emniyet
amirlerinin veya diÄ&Yuml;er kimselerin tedbire iliÅ&Yuml;kin olarak bilgilendirilmemesi gerekecektir. Bu noktada tek yetkili
kimse hâkim veya savcÄ±dÄ±r. Bunlar dÄ±Å&Yuml;Ä±ndaki kimselere bilgi verilmesi gizliliÄ&Yuml;in ihlali olacaktÄ±r. Bu
durumda TCK 132 (haberleÅ&Yuml;menin gizliliÄ&Yuml;ini ihlal), 258 (göreve iliÅ&Yuml;kin sÄ±rrÄ±n açÄ±klanmasÄ±) veya
285. (gizliliÄ&Yuml;in ihlali) maddelerden sorumluluk söz konusu olabilecektir.
Kanunda karar ve yapÄ±lan
iÅ&Yuml;lemlerin gizliliÄ&Yuml;inden bahsedilmekte ise de, kolluÄ&Yuml;un savcÄ±lÄ±Ä&Yuml;a yönelik talebinin de gizli
olmasÄ± gerekmektedir. X. KARARIN Ä°CRASI
Ä°letiÅ&Yuml;imin denetlenmesine iliÅ&Yuml;kin kararÄ±n yerine
getirilmesi esas itibarÄ±yla CMK 137&rsquo;de düzenlenmiÅ&Yuml;tir. Ancak Telekomünikasyon Ä°letiÅ&Yuml;im
BaÅ&Yuml;kanlÄ±Ä&Yuml;Ä±&rsquo;nÄ±n kurulmasÄ±yla beraber bu iÅ&Yuml;lemlerin tek elden yürütülmesi öngörülmüÅ&Yum
bulunmaktadÄ±r. 5397 sayÄ±lÄ± kanuna göre, söz konusu kanun çerçevesinde yapÄ±lan iÅ&Yuml;lemler ile 5271 sayÄ±lÄ±
Kanunun 135 inci maddesi kapsamÄ±nda yapÄ±lacak dinlemeler, Telekomünikasyon Kurumu bünyesinde, Kurum
baÅ&Yuml;kanÄ±na doÄ&Yuml;rudan baÄ&Yuml;lÄ± "Telekomünikasyon Ä°letiÅ&Yuml;im BaÅ&Yuml;kanlÄ±Ä&Yuml;Ä±" adÄ±
kurulan tek bir merkezden yürütülür. OluÅ&Yuml;turulan bu BaÅ&Yuml;kanlÄ±k bir baÅ&Yuml;kan ile teknik, hukuk ve idari
olmak üzere üç uzmandan oluÅ&Yuml;ur. Bu BaÅ&Yuml;kanlÄ±kta Millî Ä°stihbarat TeÅ&Yuml;kilatÄ±, Emniyet Genel
MüdürlüÄ&Yuml;ü ve Jandarma Genel KomutanlÄ±Ä&Yuml;Ä±nÄ±n ilgili birimlerinden birer temsilci bulundurulur. 1. Ceza
Muhakemesi Kanunu&rsquo;nun 135 vd. maddelerine göre yapÄ±lacak denetimde verilecek kararlar, Cumhuriyet
savcÄ±sÄ± veya görevlendireceÄ&Yuml;i adli kolluk görevlileri tarafÄ±ndan Telekomünikasyon Ä°letiÅ&Yuml;im
BaÅ&Yuml;kanlÄ±Ä&Yuml;Ä±&rsquo;na iletilir. Kararlar iÅ&Yuml;letmecilere gönderilmez. Söz konusu kararlar ilgili kurum
görevlileri ve BaÅ&Yuml;kanlÄ±k çalÄ±Å&Yuml;anlarÄ± aracÄ±lÄ±Ä&Yuml;Ä±yla teknik uzmanÄ±n nezaretinde yerine getirilir.
Ä°Å&Yuml;in baÅ&Yuml;ladÄ±Ä&Yuml;Ä± ve bitirildiÄ&Yuml;i tarih ve saatler saptanarak bir tutanaÄ&Yuml;a
baÄ&Yuml;lanÄ±r.2. Telekomünikasyon Ä°letiÅ&Yuml;im BaÅ&Yuml;kanlÄ±Ä&Yuml;Ä±, 2559 sayÄ±lÄ± Kanun&rsquo;un (Polis
Vazife ve Selahiyet Kanunu) ek 7 nci maddesi, 2803 sayÄ±lÄ± Kanun&rsquo;un (Jandarma TeÅ&Yuml;kilatÄ±, Göreve ve
Yetkileri Kanunu) ek 5 inci maddesi ve 2937 sayÄ±lÄ± Kanun&rsquo;un (Devlet Ä°stihbarat Hizmetleri ve Milli Ä°stihbarat
TeÅ&Yuml;kilatÄ± Kanunu) 6 ncÄ± maddesi uyarÄ±nca, telekomünikasyon yoluyla yapÄ±lan iletiÅ&Yuml;imin tespiti,
dinlenmesi, sinyal bilgilerinin deÄ&Yuml;erlendirilmesi ve kayda alÄ±nmasÄ±na yönelik iÅ&Yuml; ve iÅ&Yuml;lemleri ve 5271
sayÄ±lÄ± CMK&rsquo;nÄ±n 135 inci maddesi kapsamÄ±nda yapÄ±lacak iletiÅ&Yuml;imin tespiti, dinlenmesi, kayda
alÄ±nmasÄ± ve sinyal bilgilerinin deÄ&Yuml;erlendirilmesine yönelik iÅ&Yuml; ve iÅ&Yuml;lemleri tek bir merkezden yürütür
(Telekomünikasyon Yoluyla YapÄ±lan Ä°letiÅ&Yuml;imin Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin DeÄ&Yuml;erlendirilmesi ve
Kayda AlÄ±nmasÄ±na Dair Usul ve Esaslar ile Telekomünikasyon Ä°letiÅ&Yuml;im BaÅ&Yuml;kanlÄ±Ä&Yuml;Ä±nÄ±n
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KuruluÅ&Yuml;, Görev ve Yetkileri HakkÄ±nda Yönetmelik md. 17)[4].
3. Elde edilen kayÄ±tlar, Cumhuriyet
savcÄ±lÄ±Ä&Yuml;Ä±nca veya görevlendireceÄ&Yuml;i kolluk memuru tarafÄ±ndan çözülür ve metin hâline getirilir; yabancÄ± d
kayÄ±tlar da Türkçe&rsquo;ye çevirttirilir.
4. Åžüpheli hakkÄ±nda kovuÅ&Yuml;turmama kararÄ± verilmesi veya hâkim
onayÄ± alÄ±namamasÄ± halinde tedbir uygulamasÄ±na derhal son verilecek ve kayÄ±tlar en geç on gün içinde yok edilecektir.
Bununla beraber, Å&Yuml;üphelinin baÅ&Yuml;ka bir suçu veya baÅ&Yuml;ka bir kiÅ&Yuml;i ile ilgili soruÅ&Yuml;turma ve
kovuÅ&Yuml;turma açÄ±sÄ±ndan delil olarak kullanÄ±labilecek kayÄ±tlar CMK 138/2. maddedeki Å&Yuml;artlar çerçevesinde
yok edilmeyecektir.
5- Ä°lgililere hakkÄ±nda yapÄ±lan iÅ&Yuml;lemlerden haberdar olmalarÄ±nÄ± temin maksadÄ±yla,
tedbire son verilmesi durumunda Cumhuriyet BaÅ&Yuml;savcÄ±lÄ±Ä&Yuml;Ä± tarafÄ±ndan tedbir ile ilgili bilgi verilmesine
dair hüküm konulmuÅ&Yuml;tur. XI. Ä°LETÄ°ÅžÄ°M Ä°ÇERÄ°ÄžÄ°NÄ°N Ä°KRAR DELÄ°LÄ° OLAMAMASI2001 TasarÄ±sÄ±&r
maddesinde &ldquo;yukarÄ±daki fÄ±kralar gereÄ&Yuml;ince gerçekleÅ&Yuml;tirilecek kayÄ±t ve saptamalar yargÄ±lamada
sanÄ±Ä&Yuml;Ä±n ikrarÄ±na iliÅ&Yuml;kin delil olarak deÄ&Yuml;erlendirilemez&rdquo; denilmekteydi. Bu hükmün gerekçesi
Å&Yuml;uydu: &ldquo;Ä°lgilinin 147 nci maddede (5271 s. CMK&rsquo;da da 147. maddeye tekabül etmektedir), ifade
almada ve sorguda, isnat açÄ±klandÄ±ktan, susma hakkÄ± tanÄ±ndÄ±ktan sonra, serbest irade ile yapÄ±lan açÄ±klamalarÄ±n
delil niteliÄ&Yuml;i kazandÄ±Ä&Yuml;Ä± belirtildiÄ&Yuml;i için, gizlice yapÄ±lan telefon ve benzeri dinlemelerde, ilgilinin
beyanda bulunmasÄ±, ikrar delili deÄ&Yuml;il, bir belirti delili olarak anlam kazanÄ±r. Ä°krar, suçun doÄ&Yuml;rudan
doÄ&Yuml;ruya ispatÄ± açÄ±sÄ±ndan elveriÅ&Yuml;li bir delil olduÄ&Yuml;u hâlde, emare delili, parmak izi gibi dolaylÄ± bir
ispat gücüne sahiptir ve baÅ&Yuml;ka delillerle bütünleÅ&Yuml;meden tek baÅ&Yuml;Ä±na ispat bakÄ±mÄ±ndan yeterli olmaz.
Bu nedenle maddenin üçüncü fÄ±krasÄ±nda kayÄ±t ve saptamalarÄ±n yargÄ±lamada sanÄ±Ä&Yuml;Ä±n ikrarÄ±na iliÅ&Yuml;k
delil olarak deÄ&Yuml;erlendirilemeyeceÄ&Yuml;i belirtilmiÅ&Yuml;tir&rdquo;. Bu hüküm kanunumuza
alÄ±nmamÄ±Å&Yuml;tÄ±r. Ancak bunun nedeni gerekçede belirtilen sonucun kabul edilmeyiÅ&Yuml;i olmayÄ±p, bunun
doÄ&Yuml;al bir sonuç olmasÄ±dÄ±r. XII. Ä°LETÄ°ÅžÄ°M Ä°ÇERÄ°KLERÄ°NÄ°N YOK EDÄ°LMESÄ°
ÖÄ&Yuml;retide e
delillerin saklanmasÄ± gerektiÄ&Yuml;i, bunlarÄ±n ileride yeniden kullanÄ±labileceÄ&Yuml;i Å&Yuml;eklinde görüÅ&Yuml;ler
ileri sürülmekle beraber, gerek 4422 sayÄ±lÄ± Kanun ve gerekse 2001 TasarÄ±sÄ± (md. 108/4) verilerin yok edilmesini
öngörmüÅ&Yuml; bulunduÄ&Yuml;undan, CMK&rsquo;da bu noktada geri adÄ±m atÄ±lmamÄ±Å&Yuml;tÄ±r. Ancak, 4422
sayÄ±lÄ± Kanun&rsquo;da Alman Kanunu&rsquo;nda olduÄ&Yuml;u gibi, suçlarÄ±n iÅ&Yuml;lendiÄ&Yuml;ine iliÅ&Yuml;kin
Å&Yuml;üphe ortadan kalktÄ±Ä&Yuml;Ä± takdirde; 2001 TasarÄ±sÄ±&rsquo;nda ise dava zamanaÅ&Yuml;Ä±mÄ±
gerçekleÅ&Yuml;tiÄ&Yuml;inde kayÄ±t ve tespitlerin yok edileceÄ&Yuml;i hükme baÄ&Yuml;lanmÄ±Å&Yuml;ken, CMK
kovuÅ&Yuml;turmaya yer olmadÄ±Ä&Yuml;Ä± kararÄ±nÄ±n verilmesi veya hâkim onayÄ±nÄ±n alÄ±namamasÄ± halinde
kayÄ±tlarÄ±n yok edileceÄ&Yuml;i hükmünü sevk etmiÅ&Yuml;tir.
Kanaatimce hâkim onayÄ±nÄ±n alÄ±namamasÄ±
durumunda kayÄ±tlarÄ±n yok edilmesi Å&Yuml;eklindeki düzenleme çok isabetli olmuÅ&Yuml;tur. Ancak kovuÅ&Yuml;turmaya
yer olmadÄ±Ä&Yuml;Ä± kararÄ± her zaman için kaldÄ±rÄ±labilir bir karar olduÄ&Yuml;undan burada verileri yok etme
konusunda en azÄ±ndan savcÄ±ya bir takdir yetkisi tanÄ±nmasÄ± yararlÄ± olurdu.
Bu vesileyle belirteyim ki,
kovuÅ&Yuml;turmaya yer olmadÄ±Ä&Yuml;Ä± kararÄ± üzerine iletiÅ&Yuml;imin denetlenmesi yoluyla elde edilen bilgilerin yok
edilmesine iliÅ&Yuml;kin düzenlemenin hemen hiçbir Avrupa ülkesinde bulunmadÄ±Ä&Yuml;Ä± ifade edilmektedir[5]. Böylece
kanunumuz bu bakÄ±mdan Avrupa ülkelerinden daha ileri bir adÄ±m atmÄ±Å&Yuml; bulunmaktadÄ±r. XIII. BÄ°LDÄ°RÄ°M VE
DENETÄ°MÄ°nsan HaklarÄ± Avrupa Mahkemesi bir çok kararÄ±nda tedbirle ulaÅ&Yuml;Ä±lmak istenen amaç tehlikeye
düÅ&Yuml;meyecek ise tedbire iliÅ&Yuml;kin olarak ilgiliye sonradan haber vermenin önemine iÅ&Yuml;aret etmektedir[6].
Bilim Komisyonu&rsquo;nda tedbirin sona ermesinden sonra baÅ&Yuml;savcÄ±lÄ±Ä&Yuml;Ä±n tedbirin nedeni,
kapsamÄ±, süresi, sonucu ve maliyeti hususunda tedbirin muhataplarÄ±na bilgi vereceÄ&Yuml;ine yönelik bir hüküm
önerilmiÅ&Yuml;ti. Ancak kanuna tedbirin maliyetine iliÅ&Yuml;kin bilgi verilmesi hususu alÄ±nmamÄ±Å&Yuml;tÄ±r. Esasen,
bir hukuk devletinde vergi ödeyen kimselerin bu konuya iliÅ&Yuml;kin olarak da bilgilendirilmesi gerekli iken, diÄ&Yuml;er
yandan böyle bir bildirim zorunluluÄ&Yuml;u tedbire baÅ&Yuml;vuranlarÄ± da bu tedbirin getirecekleri konusunda iyi bir
deÄ&Yuml;erlendirme yapmaya sevk edeceÄ&Yuml;inden yararlÄ± olacaktÄ±.
Bilim Komisyonu&rsquo;nda ayrÄ±ca,
tedbirin sona ermesinden sonra da tedbire muhatap olan kiÅ&Yuml;inin tedbirin hukuka uygunluÄ&Yuml;unun
denetlenmesini talep edebileceÄ&Yuml;ine iliÅ&Yuml;kin bir hüküm önerilmiÅ&Yuml;ti. Böylece bildirim sonucunda
kiÅ&Yuml;ilerin tedbirin denetlenmesini isteyerek gerek tazminat gerekse cezai sorumluluk yönlerinde gerekli
giriÅ&Yuml;imlerde bulunmalarÄ±na imkân tanÄ±nmÄ±Å&Yuml; olacaktÄ±. Kanunun bu haliyle ise tazminat kabul
edilmemekte, ancak idari makamlarÄ±n eylemleri dolayÄ±sÄ±yla genel tazminat sorumluluÄ&Yuml;u söz konusu
olabilmektedir. AyrÄ±ca tedbire karar verilmesi veya uygulanmasÄ± ile ilgili olarak görevi kötüye kullanma suçu bakÄ±mÄ±ndan
ilgili kamu görevlilerin bir sorumluluÄ&Yuml;u düÅ&Yuml;ünülebilecektir.
Kanunun ilk Å&Yuml;eklinde bildirimin tespit ve
dinlemeye iliÅ&Yuml;kin kayÄ±tlarÄ±n yok edilmesinden sonra en geç on beÅ&Yuml; gün içinde yapÄ±lacaÄ&Yuml;Ä± hükme
baÄ&Yuml;lanmÄ±Å&Yuml;tÄ±. 5353 sayÄ±lÄ± Kanun ile bildirim için soruÅ&Yuml;turma evresinin bitmesinin beklenmesi
öngörülmüÅ&Yuml; bulunmaktadÄ±r. Böylece söz konusu on beÅ&Yuml; günlük süre, soruÅ&Yuml;turma evresinin bitiminden iti
baÅ&Yuml;layacaktÄ±r (CMK 137/4). XIV. BAÅžKA TÜRLÜ Ä°LETÄ°ÅžÄ°MÄ°N DENETLENMESÄ° YASAÄžI135. maddenin son
fÄ±krasÄ±nda, &ldquo;bu maddede belirlenen esas ve usuller dÄ±Å&Yuml;Ä±nda hiç kimse, bir baÅ&Yuml;kasÄ±nÄ±n
telekomünikasyon yoluyla iletiÅ&Yuml;imini dinleyemez ve kayda alamaz&rdquo; denilmektedir. Bu hükmün sonuçlarÄ±nÄ±n ne
olduÄ&Yuml;u üzerinde durmak gerekir. Bu konuda öncelikle 135/son hükmünün önleme, istihbarat niteliÄ&Yuml;indeki
iletiÅ&Yuml;im denetlemesini yasaklamak amacÄ±nÄ± taÅ&Yuml;Ä±dÄ±Ä&Yuml;Ä± düÅ&Yuml;ünülebilir. Ancak ceza muhakem
kanunu bir suç ile ilgili olarak düzenlenmiÅ&Yuml; hükümleri içerdiÄ&Yuml;inden, bu kanun hükümlerinin ancak bir suç
bakÄ±mÄ±ndan geçerli olacaÄ&Yuml;Ä±, buna karÅ&Yuml;Ä±lÄ±k suç iÅ&Yuml;lenmeden önceki önleme aÅ&Yuml;amasÄ±nda
hükümler niteliÄ&Yuml;inde olmadÄ±Ä&Yuml;Ä± açÄ±ktÄ±r. Bu itibarla, böyle bir hükmün önleme, istihbarat amacÄ±yla yapÄ±la
iletiÅ&Yuml;im denetlemelerini kapsamadÄ±Ä&Yuml;Ä± sonucuna ulaÅ&Yuml;mak gerekir. Fakat bu kez de, böyle bir sonuca
zaten bu hüküm olmaksÄ±zÄ±n da ulaÅ&Yuml;Ä±labileceÄ&Yuml;i, dolayÄ±sÄ±yla bu hükmün amacÄ±nÄ±n ne olduÄ&Yuml;u
sorusuyla karÅ&Yuml;Ä±laÅ&Yuml;maktayÄ±z. Acaba maÄ&Yuml;dur iletiÅ&Yuml;iminin denetlenmesi bakÄ±mÄ±ndan da bu
maddedeki usul ve esaslarÄ±n geçerli olmasÄ±nÄ± saÄ&Yuml;lamak amacÄ±yla mÄ± bu hüküm sevk edilmiÅ&Yuml;tir?
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ÖrneÄ&Yuml;in, bir kimse huzur ve sükûnunu bozmak maksadÄ±yla kendisine Ä±srarla telefon edildiÄ&Yuml;i (TCK 123)
Å&Yuml;ikâyetiyle savcÄ±lÄ±Ä&Yuml;a baÅ&Yuml;vurursa, savcÄ±lÄ±k bu kimsenin telefonunu dinlemek suretiyle faili tespit
etmek isterse, 135. maddedeki esas ve usullere tabi olmak durumunda mÄ±dÄ±r? KanÄ±mca, bu tür durumlarda
kiÅ&Yuml;inin telefonunun dinlenmesinde rÄ±zasÄ± bulunduÄ&Yuml;undan ve telefonu dinlenen Å&Yuml;üpheli veya sanÄ±k
deÄ&Yuml;il, maÄ&Yuml;dur olduÄ&Yuml;undan, 135. madde hükümleri uygulanmayacaktÄ±r. Ancak 135/son hükmünün bu tür
iletiÅ&Yuml;im denetlemelerini de yasaklamayÄ± amaçladÄ±Ä&Yuml;Ä± söylenebilir, zira maddenin ifadesi mutlaktÄ±r. Sonuç
olarak, 135/son hükmünün gereksiz bir hüküm olduÄ&Yuml;u kanaatindeyim. Bu hüküm istihbarat niteliÄ&Yuml;indeki
denetlemeleri engellememekte, maÄ&Yuml;dur bakÄ±mÄ±ndan da uygulama alanÄ± bulamamaktadÄ±r. XV. MÜDAFÄ°Ä°N
BÜROSU, KONUTU VE YERLEÅžÄ°M YERÄ°&ldquo;Åžüpheli veya sanÄ±Ä&Yuml;a yüklenen suç dolayÄ±sÄ±yla müdafiin bür
konutu ve yerleÅ&Yuml;im yerindeki telekomünikasyon araçlarÄ± hakkÄ±nda, 135 inci madde hükmü uygulanamaz&rdquo;
(CMK 136). Maddede müdafiin cep telefonu ile yaptÄ±Ä&Yuml;Ä± görüÅ&Yuml;melerin belirtilmemesi bir eksiklik olmakla
beraber, kanÄ±mca 135. maddenin 2. fÄ±krasÄ±nda sayÄ±lan tanÄ±klÄ±ktan çekinebilecek kiÅ&Yuml;iler arasÄ±nda müdafi de
bulunduÄ&Yuml;undan, eksiklik bu hüküm ile karÅ&Yuml;Ä±lanmaktadÄ±r. XVI. TESADÜFEN ELDE EDÄ°LEN
DELÄ°LLERÖncelikle belirtmek gerekir ki, Alman CMK 100f&rsquo;de yer alan &ldquo;yukarÄ±da elde edilen bilgiler ancak
ceza muhakemesi amaçlarÄ±yla veya bir kimsenin yaÅ&Yuml;am, vücut veya hürriyetine yönelik aÄ&Yuml;Ä±r bir tehlikenin
bulunmasÄ± halinde tehlikenin önlenmesi amacÄ±yla kullanÄ±labilir&rdquo; Å&Yuml;eklindeki hüküm bilim komisyonunda
kanuna eklenmek üzere önerilmiÅ&Yuml;, ancak kanunlaÅ&Yuml;mamÄ±Å&Yuml;tÄ±r. Böylece ilkin iletiÅ&Yuml;imin
denetlenmesi suretiyle elde edilen bilgilerin önleme amacÄ±yla kullanÄ±lmasÄ±na Alman Kanunu&rsquo;ndan farklÄ± olarak
olanak tanÄ±nmamÄ±Å&Yuml;tÄ±r. Ceza muhakemesi amaçlarÄ± ile ilgili olarak ise, esasen ceza yargÄ±lamasÄ± kanununda
düzenlenen bir tedbir uygulanmak suretiyle elde edilecek bilgilerin ceza yargÄ±lamasÄ±nda kullanÄ±lacaÄ&Yuml;Ä± açÄ±ktÄ±r.
Ancak burada bu bilgilerin ilgilinin baÅ&Yuml;ka suçlarÄ±yla ilgili olarak ve baÅ&Yuml;ka kimselerin suçlarÄ±yla ilgili olarak
kullanÄ±lmasÄ± sorunu ile karÅ&Yuml;Ä±laÅ&Yuml;maktayÄ±z ki, bu sorunun cevabÄ±nÄ± burada ele almak istiyorum.Bu
konuya iliÅ&Yuml;kin olarak 1412 sayÄ±lÄ± CMUK&rsquo;nun 100. maddesinde muvakkat zabÄ±t baÅ&Yuml;lÄ±Ä&Yuml;Ä±
altÄ±nda bir düzenleme bulunmaktaydÄ±. Benzer Å&Yuml;ekilde tasarÄ±da da sadece arama ve el koyma ile ilgili olarak,
104. maddede &ldquo;geçici el koyma&rdquo; baÅ&Yuml;lÄ±klÄ± Å&Yuml;u hüküm düzenlenmiÅ&Yuml;ti: &ldquo;Arama
sonunda yapÄ±lmakta olan soruÅ&Yuml;turmayla ilgisi olmayan ve ancak, diÄ&Yuml;er bir suçun iÅ&Yuml;lendiÄ&Yuml;i
Å&Yuml;üphesini uyandÄ±rabilecek eÅ&Yuml;ya bulunursa, bunlara geçici olarak el konulur ve durum Cumhuriyet
savcÄ±lÄ±Ä&Yuml;Ä±na bildirilir&rdquo;. Madde gerekçesi ise Å&Yuml;öyledir: &ldquo;Madde, arama sonunda, aramanÄ±n
esasÄ±nÄ± oluÅ&Yuml;turan soruÅ&Yuml;turma ile ilgisi bulunmayan ve fakat diÄ&Yuml;er bir suç Å&Yuml;üphesini harekete
geçirecek Å&Yuml;eylerin bulunmasÄ± hâlinde yapÄ±lacak iÅ&Yuml;lemi göstermektedir. Bu eÅ&Yuml;yaya geçici olarak el
konulacak ve durum Cumhuriyet savcÄ±lÄ±Ä&Yuml;Ä±na, geciktirilmeksizin bildirilecektir&rdquo;. Türkiye Barolar
BirliÄ&Yuml;i&rsquo;nin önerisinde ise &ldquo;telefon dinlemesi&rdquo; sÄ±rasÄ±nda tesadüfen elde edilen bilgilerin ancak
telefon dinlemesine iliÅ&Yuml;kin koÅ&Yuml;ullarÄ±n mevcut olmasÄ± durumunda delil olarak kullanÄ±labileceÄ&Yuml;ine
iliÅ&Yuml;kin bir hüküm teklif edilmiÅ&Yuml;tir. Sorun bilim komisyonunda tartÄ±Å&Yuml;Ä±lÄ±rken, konunun daha ayrÄ±ntÄ±lÄ
olarak düzenlenmesi kararlaÅ&Yuml;tÄ±rÄ±lmÄ±Å&Yuml;tÄ±r. Gerçekten de, &ldquo;tesadüfen elde edilen deliller konusu,
özellikle delil yasaklarÄ± bakÄ±mÄ±ndan çok önemlidir; bu nedenle esaslÄ± bir Å&Yuml;ekilde düzenlenmesi gerekir&rdquo;
(Bilim Komisyonu gerekçesi).
Avrupa ülkelerinde tesadüfen elde edilen delillerin sÄ±nÄ±rlÄ± surette kullanÄ±lmasÄ±
kabul edilmektedir[7]. Kanunumuz da bu yöndeki eÄ&Yuml;ilime uymuÅ&Yuml;, tesadüfen elde edilen delillerin sÄ±nÄ±rsÄ±z
olarak kullanÄ±lmasÄ±na olanak tanÄ±mamÄ±Å&Yuml;tÄ±r. Madde ikili bir ayÄ±rÄ±m yapmÄ±Å&Yuml;tÄ±r. Tesadüfen elde
edilen delilin 1. arama veya el koyma koruma tedbirlerinin uygulanmasÄ± sÄ±rasÄ±nda veya 2. telekomünikasyon yoluyla
yapÄ±lan iletiÅ&Yuml;imin denetlenmesi sÄ±rasÄ±nda elde edilmesine ayrÄ± sonuçlar baÄ&Yuml;lanmÄ±Å&Yuml;tÄ±r. Buna
göre, tesadüfen elde edilen delil arama veya el koyma tedbirlerinin uygulanmasÄ± sÄ±rasÄ±nda elde edilmiÅ&Yuml;se bu
deliller sÄ±nÄ±rsÄ±z olarak kullanÄ±labilecekken; telekomünikasyon yoluyla yapÄ±lan iletiÅ&Yuml;imin denetlenmesi
sÄ±rasÄ±nda elde edildiÄ&Yuml;i takdirde ancak yukarÄ±da belirttiÄ&Yuml;imiz 18 suçtan biri ile ilgili olarak tesadüfen elde
edilecek delillerin de kullanÄ±labileceÄ&Yuml;ini açÄ±k bir hükümle düzenlemiÅ&Yuml; bulunmaktadÄ±r. Bu durumda tesadüfen
elde edilen deliller bu belirtilen 18 suçun dÄ±Å&Yuml;Ä±nda bir suç ile ilgili olduÄ&Yuml;u takdirde kullanÄ±lamayacaktÄ±r.
YukarÄ±da da ifade ettiÄ&Yuml;im gibi tesadüfen elde edilen deliller kullanÄ±lamayacak da olsa, bunlara vakÄ±f olan kamu
görevlisinin bir suçun varlÄ±Ä&Yuml;Ä± durumunda ilgili makamlara bildirme yükümlülüÄ&Yuml;ü bulunmaktadÄ±r (TCK 279). X
Ä°LETÄ°ÅžÄ°MÄ°N ÖNLEME VE Ä°STÄ°HBARAT AMAÇLI DENETÄ°MÄ°
Önleme ve istihbarat amaçlÄ± iletiÅ&Yuml;im
denetlenmesine iliÅ&Yuml;kin olarak hukukumuzda açÄ±k bir yasal dayanak bulunmamakta, sadece Polis Vazife ve
Selahiyet Kanunu&rsquo;nun ek 7. maddesindeki &ldquo;istihbarat faaliyetlerinde bulunur&rdquo; hükmü esas alÄ±narak,
kolluk tarafÄ±ndan istihbarat niteliÄ&Yuml;inde iletiÅ&Yuml;im denetlemesi yapÄ±lmaktaydÄ±. Ancak gerek istihbarat
teÅ&Yuml;kilatlarÄ± ve gerekse kolluÄ&Yuml;un önleme amaçlÄ± istihbarat faaliyeti bakÄ±mÄ±ndan yasal bir dayanaÄ&Yuml;a
gereksinim bulunmaktaydÄ± ve bu dayanak 3.7.2005 tarih ve 5397 sayÄ±lÄ± kanun ile saÄ&Yuml;lanmÄ±Å&Yuml;
bulunmaktadÄ±r. Burada, bu kanun ile getirilen düzenlemelere kÄ±saca deÄ&Yuml;inmekte yarar görüyorum:
Söz konusu
kanun ile Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu&rsquo;nun ek 7. maddesine ve 10.3.1983 tarihli ve 2803 sayÄ±lÄ± Jandarma
TeÅ&Yuml;kilat, Görev ve Yetkileri Kanununa eklemeler yapÄ±lmÄ±Å&Yuml; ve 1.11.1983 tarihli ve 2937 sayÄ±lÄ± Devlet
Ä°stihbarat Hizmetleri ve Millî Ä°stihbarat TeÅ&Yuml;kilatÄ± Kanununun 6 ncÄ± maddesinin birinci fÄ±krasÄ±
deÄ&Yuml;iÅ&Yuml;tirilerek maddeye bazÄ± fÄ±kralar eklenmiÅ&Yuml;tir. Böylece bir soruÅ&Yuml;turma baÅ&Yuml;lamadan
da iletiÅ&Yuml;imin denetlenmesi olanaÄ&Yuml;Ä± saÄ&Yuml;lanmÄ±Å&Yuml;tÄ±r.
Belirtmek gerekir ki, bu düzenleme
bir çok hukuksal sorulara da yol açmaktadÄ±r. CMK 135. maddede bir suç dolayÄ±sÄ±yla yapÄ±lan soruÅ&Yuml;turma ve
kovuÅ&Yuml;turmada ve suç iÅ&Yuml;lendiÄ&Yuml;ine iliÅ&Yuml;kin kuvvetli Å&Yuml;üphe sebeplerinin varlÄ±Ä&Yuml;Ä±
durumunda bu tedbire baÅ&Yuml;vurulabilecekken, henüz bir suçun olmadÄ±Ä&Yuml;Ä± halde bu tedbire
baÅ&Yuml;vurulmasÄ± daha basit ve kolay kÄ±lÄ±nmÄ±Å&Yuml;tÄ±r. AyrÄ±ca hakim kararÄ± aransa da, hakimin hangi ölçütle
ve Å&Yuml;artlara göre deÄ&Yuml;erlendirme yapÄ±p kararÄ±nÄ± belirteceÄ&Yuml;i düzenlenmemiÅ&Yuml;[8], bu konuda
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keyfiliÄ&Yuml;e yol açÄ±lmÄ±Å&Yuml;tÄ±r. 1. KOLLUÄžUN YETKÄ°LERÄ°
5397 sayÄ±lÄ± kanun ile kolluÄ&Yuml;a bu
alanda verilen yetkiler Å&Yuml;öyledir: Ceza Muhakemesi Kanununun, casusluk suçlarÄ± hariç, 250 nci maddesinin birinci
fÄ±krasÄ±nÄ±n (a), (b) ve (c) bentlerinde yazÄ±lÄ± suçlarÄ±n iÅ&Yuml;lenmesinin önlenmesi amacÄ±yla, telekomünikasyon
yoluyla yapÄ±lan iletiÅ&Yuml;im tespit edilebilir, dinlenebilir, sinyal bilgileri deÄ&Yuml;erlendirilebilir, kayda alÄ±nabilir.
Jandarma bu faaliyetleri sadece kendi sorumluluk alanÄ±nda yapabilecektir.
Bu iÅ&Yuml;lemler ancak hâkim kararÄ±
veya gecikmesinde sakÄ±nca bulunan hallerde polis bakÄ±mÄ±ndan Emniyet Genel Müdürü veya Ä°stihbarat Dairesi
BaÅ&Yuml;kanÄ±nÄ±n; jandarma bakÄ±mÄ±ndan Jandarma Genel KomutanÄ± veya istihbarat baÅ&Yuml;kanÄ±nÄ±n yazÄ±lÄ
emriyle yapÄ±labilir.
Gecikmesinde sakÄ±nca bulunan hallerde verilen yazÄ±lÄ± emir, yirmi dört saat içinde yetkili ve
görevli hâkimin onayÄ±na sunulur. Hâkim, kararÄ±nÄ± en geç yirmi dört saat içinde verir. Sürenin dolmasÄ± veya hâkim tarafÄ±
aksine karar verilmesi halinde tedbir derhal kaldÄ±rÄ±lÄ±r. Bu halde dinlemenin içeriÄ&Yuml;ine iliÅ&Yuml;kin kayÄ±tlar en geç
on gün içinde yok edilir; durum bir tutanakla tespit olunur ve bu tutanak denetimde ibraz edilmek üzere muhafaza edilir.
Yetkili ve görevli hâkim, talepte bulunan kolluk biriminin bulunduÄ&Yuml;u yer itibariyle yetkili olan ve 5271 sayÄ±lÄ±
Kanunun 250 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±na göre kurulan aÄ&Yuml;Ä±r ceza mahkemesinin üyesidir.
Kararda ve
yazÄ±lÄ± emirde, hakkÄ±nda tedbir uygulanacak kiÅ&Yuml;inin kimliÄ&Yuml;i, iletiÅ&Yuml;im aracÄ±nÄ±n türü,
kullandÄ±Ä&Yuml;Ä± telefon numaralarÄ± veya iletiÅ&Yuml;im baÄ&Yuml;lantÄ±sÄ±nÄ± tespite imkân veren kodundan
belirlenebilenler ile tedbirin türü, kapsamÄ± ve süresi ile tedbire baÅ&Yuml;vurulmasÄ±nÄ± gerektiren nedenler belirtilir.
Kararlar, en fazla üç ay için verilebilir; bu süre aynÄ± usûlle üçer ayÄ± geçmeyecek Å&Yuml;ekilde en fazla üç defa uzatÄ±labilir
Ancak, terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde devam eden tehlikelere iliÅ&Yuml;kin olarak gerekli görülmesi halinde, hâkim üç ay
fazla olmamak üzere sürenin müteaddit defalar uzatÄ±lmasÄ±na karar verebilir. GörüldüÄ&Yuml;ü gibi burada süre adli amaçlÄ±
iletiÅ&Yuml;imin denetlenmesine nazaran daha uzun belirlenmiÅ&Yuml;tir.
Uygulanan tedbirin sona ermesi halinde,
dinlemenin içeriÄ&Yuml;ine iliÅ&Yuml;kin kayÄ±tlar en geç on gün içinde yok edilir. Durum bir tutanakla tespit olunur ve bu
tutanak denetimde ibraz edilmek üzere muhafaza edilir.
Bu madde hükümlerine göre yürütülen faaliyetler çerçevesinde eld
edilen kayÄ±tlar, birinci fÄ±krada belirtilen amaçlar dÄ±Å&Yuml;Ä±nda kullanÄ±lamaz. Elde edilen bilgi ve kayÄ±tlarÄ±n
saklanmasÄ±nda ve korunmasÄ±nda gizlilik ilkesi geçerlidir. Bu fÄ±kra hükümlerine aykÄ±rÄ± hareket edenler hakkÄ±nda, göre
sÄ±rasÄ±nda veya görevden dolayÄ± iÅ&Yuml;lenmiÅ&Yuml; olsa bile Cumhuriyet savcÄ±larÄ±nca doÄ&Yuml;rudan
soruÅ&Yuml;turma yapÄ±lÄ±r.
Hâkim kararlarÄ± ve yazÄ±lÄ± emirler, Emniyet Genel MüdürlüÄ&Yuml;ü Ä°stihbarat Daires
BaÅ&Yuml;kanlÄ±Ä&Yuml;Ä±/Jandarma Genel KomutanlÄ±Ä&Yuml;Ä± Ä°stihbarat BaÅ&Yuml;kanlÄ±Ä&Yuml;Ä± görevlilerince
yerine getirilir. Ä°Å&Yuml;lemin baÅ&Yuml;ladÄ±Ä&Yuml;Ä± ve bitirildiÄ&Yuml;i tarih ve saat ile iÅ&Yuml;lemi yapanÄ±n
kimliÄ&Yuml;i bir tutanakla saptanÄ±r.
Bu maddede belirlenen usûl ve esaslara aykÄ±rÄ± dinlemeler hukuken geçerli
sayÄ±lmaz ve bu Å&Yuml;ekilde dinleme yapanlar hakkÄ±nda Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre iÅ&Yuml;lem yapÄ±lÄ±r
(md.1, 2).
Bu maddenin uygulanmasÄ±na iliÅ&Yuml;kin esas ve usûller Adalet, Ä°çiÅ&Yuml;leri ve UlaÅ&Yuml;tÄ±rma
bakanlÄ±klarÄ±nÄ±n görüÅ&Yuml;ü alÄ±narak BaÅ&Yuml;bakanlÄ±k tarafÄ±ndan çÄ±karÄ±lan yönetmelikte düzenlenmektedir
(10.11.2005 tarihli RG). 2. MÄ°LLÄ° Ä°STÄ°HBARAT TEÅžKÄ°LATININ YETKÄ°LERÄ°
Millî Ä°stihbarat TeÅ&Yuml;kilatÄ±
BakanlÄ±klar ve diÄ&Yuml;er kamu kurum ve kuruluÅ&Yuml;larÄ± ile kamu hizmeti veren kuruluÅ&Yuml;larÄ±n yöneticileri ve
istihbarat hizmetlerinden sorumlu kiÅ&Yuml;ileri ile istihbaratÄ±n tevcihi, istihsali ve istihbarata karÅ&Yuml;Ä± koyma
konularÄ±nda doÄ&Yuml;rudan iliÅ&Yuml;ki kurabilir, uygun koordinasyon yöntemlerini uygulayabilir.
b) BakanlÄ±klar
ve diÄ&Yuml;er kamu kurum ve kuruluÅ&Yuml;larÄ± ile kamu hizmeti veren kuruluÅ&Yuml;lara ait arÅ&Yuml;ivlerden,
elektronik bilgi iÅ&Yuml;lem merkezlerinden ve iletiÅ&Yuml;im alt yapÄ±sÄ±ndan kendi görev sahasÄ±na giren konularda
yararlanabilmek, bunlarla irtibat kurabilmek, bilgi ve belge almak için gerekçesini de göstermek suretiyle yazÄ±lÄ± talepte
bulunabilir.
AnayasanÄ±n 2 nci maddesinde belirtilen temel niteliklere ve demokratik hukuk devletine yönelik ciddi bir
tehlikenin varlÄ±Ä&Yuml;Ä± halinde Devlet güvenliÄ&Yuml;inin saÄ&Yuml;lanmasÄ±, casusluk faaliyetlerinin ortaya
çÄ±karÄ±lmasÄ±, Devlet sÄ±rrÄ±nÄ±n ifÅ&Yuml;asÄ±nÄ±n tespiti ve terörist faaliyetlerin önlenmesine iliÅ&Yuml;kin olarak, hâk
kararÄ± veya gecikmesinde sakÄ±nca bulunan hallerde MÄ°T MüsteÅ&Yuml;arÄ± veya yardÄ±mcÄ±sÄ±nÄ±n yazÄ±lÄ± emriyle
telekomünikasyon yoluyla yapÄ±lan iletiÅ&Yuml;im tespit edilebilir, dinlenebilir, sinyal bilgileri deÄ&Yuml;erlendirilebilir,
kayda alÄ±nabilir. Gecikmesinde sakÄ±nca bulunan hallerde verilen yazÄ±lÄ± emir, yirmi dört saat içinde yetkili ve görevli
hâkimin onayÄ±na sunulur. Hâkim, kararÄ±nÄ± en geç yirmi dört saat içinde verir. Sürenin dolmasÄ± veya hâkim tarafÄ±ndan a
karar verilmesi halinde tedbir derhal kaldÄ±rÄ±lÄ±r. Bu halde dinlemenin içeriÄ&Yuml;ine iliÅ&Yuml;kin kayÄ±tlar en geç on gün
içinde yok edilir; durum bir tutanakla tespit olunur ve bu tutanak denetimde ibraz edilmek üzere muhafaza edilir. Bu
iÅ&Yuml;lemler, 4.7.1934 tarihli ve 2559 sayÄ±lÄ± Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun ek 7 nci maddesinin onuncu
fÄ±krasÄ± hükmüne göre kurulan merkez tarafÄ±ndan yürütülür. 4.12.2004 tarihli ve 5271 sayÄ±lÄ± Ceza Muhakemesi Kanunu
135 inci maddesi kapsamÄ±nda yapÄ±lacak dinlemeler de bu merkez üzerinden yapÄ±lÄ±r.
Yetkili ve görevli hâkim,
talepte bulunan birimin bulunduÄ&Yuml;u yer itibariyle yetkili olan ve 5271 sayÄ±lÄ± Kanunun 250 nci maddesinin birinci
fÄ±krasÄ±na göre kurulan aÄ&Yuml;Ä±r ceza mahkemesinin üyesidir.
Kararda ve yazÄ±lÄ± emirde, hakkÄ±nda tedbir
uygulanacak kiÅ&Yuml;inin kimliÄ&Yuml;i, iletiÅ&Yuml;im aracÄ±nÄ±n türü, kullandÄ±Ä&Yuml;Ä± telefon numaralarÄ± veya
iletiÅ&Yuml;im baÄ&Yuml;lantÄ±sÄ±nÄ± tespite imkân veren kodundan belirlenebilenler ile tedbirin türü, kapsamÄ± ve süresi ile
tedbire baÅ&Yuml;vurulmasÄ±nÄ± gerektiren nedenler belirtilir. Kararlar, en fazla üç ay için verilebilir; bu süre aynÄ± usûlle üçer
ayÄ± geçmeyecek Å&Yuml;ekilde en fazla üç defa uzatÄ±labilir. Ancak, terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde devam eden tehlik
iliÅ&Yuml;kin olarak gerekli görülmesi halinde, hâkim üç aydan fazla olmamak üzere sürenin müteaddit defalar uzatÄ±lmasÄ±na
karar verebilir.
Uygulanan tedbirin sona ermesi halinde, dinlemenin içeriÄ&Yuml;ine iliÅ&Yuml;kin kayÄ±tlar en geç on
gün içinde yok edilir; durum bir tutanakla tespit olunur ve bu tutanak denetimde ibraz edilmek üzere muhafaza edilir.
Bu
madde hükümlerine göre yürütülen faaliyetler çerçevesinde elde edilen kayÄ±tlar, bu Kanunda belirtilen amaçlar dÄ±Å&Yuml;Ä±
kullanÄ±lamaz. Elde edilen bilgi ve kayÄ±tlarÄ±n saklanmasÄ±nda ve korunmasÄ±nda gizlilik ilkesi geçerlidir. Bu madde
hükümlerine aykÄ±rÄ± hareket edenler hakkÄ±nda, görev sÄ±rasÄ±nda veya görevden dolayÄ± iÅ&Yuml;lenmiÅ&Yuml; olsa bil
Cumhuriyet savcÄ±larÄ±nca doÄ&Yuml;rudan soruÅ&Yuml;turma yapÄ±lÄ±r.
Hâkim kararlarÄ± ve yazÄ±lÄ± emirler, MÄ°T
MüsteÅ&Yuml;arlÄ±Ä&Yuml;Ä± görevlilerince yerine getirilir. Ä°Å&Yuml;lemin baÅ&Yuml;ladÄ±Ä&Yuml;Ä± ve bitirildiÄ&Yuml;i ta
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ve saat ile iÅ&Yuml;lemi yapanÄ±n kimliÄ&Yuml;i bir tutanakla saptanÄ±r (md.3).
Bu maddede belirlenen usûl ve
esaslara aykÄ±rÄ± dinlemeler hukuken geçerli sayÄ±lmaz ve bu Å&Yuml;ekilde dinleme yapanlar hakkÄ±nda 5237 sayÄ±lÄ±
Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre iÅ&Yuml;lem yapÄ±lÄ±r. XVIII. YÖNETMELÄ°KBaÅ&Yuml;bakanlÄ±k tarafÄ±ndan çÄ±kar
ve 10.11.2005 tarihli Resmi Gazete&rsquo;de yayÄ±nlanan &ldquo;Telekomünikasyon Yoluyla YapÄ±lan Ä°letiÅ&Yuml;imin
Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin DeÄ&Yuml;erlendirilmesi ve Kayda AlÄ±nmasÄ±na Dair Usul ve Esaslar ile
Telekomünikasyon Ä°letiÅ&Yuml;im BaÅ&Yuml;kanlÄ±Ä&Yuml;Ä±nÄ±n KuruluÅ&Yuml;, Görev ve Yetkileri HakkÄ±nda
Yönetmelik&rdquo; bu tedbire iliÅ&Yuml;kin ayrÄ±ntÄ±lÄ± düzenlemeler içermektedir. Bunlara kÄ±saca göz atmakta yarar
görüyorum: Öncelikle belirtmek gerekir ki, yönetmelik hem adli hem de önleme amaçlÄ± iletiÅ&Yuml;im denetlenmesine
iliÅ&Yuml;kin hükümler içermektedir (md. 1). Telekomünikasyon her türlü iÅ&Yuml;aret, sembol, ses ve görüntünün ve elektrik
sinyallerine dönüÅ&Yuml;türülebilen her türlü verinin kablo, telsiz, optik, elektrik, manyetik, elektromanyetik, elektrokimyasal,
elektro mekanik ve diÄ&Yuml;er iletim sistemleri vasÄ±tasÄ±yla iletilmesi, gönderilmesi ve alÄ±nmasÄ±nÄ± ifade eder.
Ä°letiÅ&Yuml;imin dinlenmesi ve kayda alÄ±nmasÄ± telekomünikasyon yoluyla gerçekleÅ&Yuml;tirilmekte olan
konuÅ&Yuml;malar ile diÄ&Yuml;er her türlü iletiÅ&Yuml;imin uygun teknik araçlarla dinlenmesi ve kayda alÄ±nmasÄ±na yönelik
iÅ&Yuml;lemleri; iletiÅ&Yuml;imin tespiti ise iletiÅ&Yuml;imin içeriÄ&Yuml;ine müdahale etmeden iletiÅ&Yuml;im araçlarÄ±nÄ±n
diÄ&Yuml;er iletiÅ&Yuml;im araçlarÄ±yla kurduÄ&Yuml;u iletiÅ&Yuml;ime iliÅ&Yuml;kin arama, aranma, yer bilgisi ve kimlik
bilgilerinin tespit edilmesine yönelik iÅ&Yuml;lemleri; sinyal bilgisi, bir Å&Yuml;ebekede haberleÅ&Yuml;menin iletimi veya
faturalama amacÄ±yla iÅ&Yuml;lenen her türlü veriyi ifade etmektedir (md. 3). Önleme ve istihbarat amaçlÄ± tedbir için verilen
hakim kararÄ± veya yetkili merci emri iÅ&Yuml;letmecilere gönderilmez. Kararlar ile yapÄ±lan inceleme sonucunda bu
yönetmeliÄ&Yuml;e uygun olduÄ&Yuml;u tespit edilen yazÄ±lÄ± emirler, ilgili kurum görevlileri ve BaÅ&Yuml;kanlÄ±k
çalÄ±Å&Yuml;anlarÄ± aracÄ±lÄ±Ä&Yuml;Ä±yla teknik uzmanÄ±n nezaretinde yerine getirilir. Ä°Å&Yuml;lemin
baÅ&Yuml;latÄ±ldÄ±Ä&Yuml;Ä± ve bitirildiÄ&Yuml;i tarih ve saat ile iÅ&Yuml;lemi yapanÄ±n kimliÄ&Yuml;i bir tutanakla
saptanÄ±r. Bu YönetmeliÄ&Yuml;e aykÄ±rÄ± biçimde verilen yazÄ±lÄ± emirler yerine getirilmez (md. 10). Hakim kararlarÄ± ile
yazÄ±lÄ± emirler hakkÄ±ndaki geliÅ&Yuml;meler ilgili kurum tarafÄ±ndan derhal BaÅ&Yuml;kanlÄ±Ä&Yuml;a bildirilir.
Uygulanan tedbirin sona ermesi, gecikmesinde sakÄ±nca bulunan hallerde verilen yazÄ±lÄ± emir hakkÄ±nda hâkim
tarafÄ±ndan aksine karar verilmesi ya da yazÄ±lÄ± emir hakkÄ±nda yirmi dört saat içinde hâkim onayÄ±nÄ±n alÄ±namamasÄ±
hallerinde, kararÄ±n veya yazÄ±lÄ± emrin uygulanmasÄ±na BaÅ&Yuml;kanlÄ±k tarafÄ±ndan derhâl son verilir. Dinlemenin
içeriÄ&Yuml;ine iliÅ&Yuml;kin kayÄ±tlar BaÅ&Yuml;kanÄ±n ve ilgili kurumlarÄ±n en üst amirinin denetimi altÄ±nda en geç on gü
içinde yok edilir. Durum bir tutanakla tespit olunur ve bu tutanak denetimlerde ibraz edilmek üzere muhafaza edilir (md. 11).
Ceza Muhakemesi Kanunu&rsquo;nun 135 vd. maddelerine göre yapÄ±lacak denetimde ise verilecek kararlar, Cumhuriyet
savcÄ±sÄ± veya görevlendireceÄ&Yuml;i adli kolluk görevlileri tarafÄ±ndan BaÅ&Yuml;kanlÄ±Ä&Yuml;a iletilir. Kararlar
iÅ&Yuml;letmecilere gönderilmez. Söz konusu kararlar ilgili kurum görevlileri ve BaÅ&Yuml;kanlÄ±k çalÄ±Å&Yuml;anlarÄ±
aracÄ±lÄ±Ä&Yuml;Ä±yla teknik uzmanÄ±n nezaretinde yerine getirilir. Ä°Å&Yuml;lemin baÅ&Yuml;ladÄ±Ä&Yuml;Ä± ve
bitirildiÄ&Yuml;i tarih ve saat ile iÅ&Yuml;lemi yapanÄ±n kimliÄ&Yuml;i bir tutanakla saptanÄ±r (md. 14). Uygulanan tedbirin
sona ermesi, kararÄ±n uygulanmasÄ± sÄ±rasÄ±nda Å&Yuml;üpheli hakkÄ±nda kovuÅ&Yuml;turmaya yer olmadÄ±Ä&Yuml;Ä±n
dair karar verilmesi ya da gecikmesinde sakÄ±nca bulunan hallerde Cumhuriyet savcÄ±sÄ± tarafÄ±ndan verilen kararlar
hakkÄ±nda hâkim tarafÄ±ndan aksine karar verilmesi halinde, tedbirin kaldÄ±rÄ±ldÄ±Ä&Yuml;Ä± Cumhuriyet savcÄ±sÄ±
tarafÄ±ndan derhal baÅ&Yuml;kanlÄ±Ä&Yuml;a bildirilir. Cumhuriyet savcÄ±sÄ± tarafÄ±ndan verilen karar, süresi içerisinde
hakim tarafÄ±ndan onaylanarak baÅ&Yuml;kanlÄ±Ä&Yuml;a gönderilmemiÅ&Yuml; ise kararÄ±n uygulanmasÄ±na
baÅ&Yuml;kanlÄ±k tarafÄ±ndan derhal son verilir. YapÄ±lan tespit veya dinlemeye iliÅ&Yuml;kin kayÄ±tlar, 26 ncÄ± maddede
belirtilen yetkili ve görevli mahkeme nezdindeki Cumhuriyet savcÄ±sÄ±nÄ±n denetimi altÄ±nda en geç on gün içinde yok
edilerek durum bir tutanakla tespit edilir (md. 15). Yönetmelik hükümlerine göre yürütülen faaliyetler çerçevesinde elde edilen
bilgiler, yönetmeliÄ&Yuml;in dayanaÄ&Yuml;Ä±nÄ± oluÅ&Yuml;turan kanunlarda belirtilen amaç ve usul dÄ±Å&Yuml;Ä±nda
kullanÄ±lamaz. Elde edilen bilgi, belge ve kayÄ±tlarÄ±n saklanmasÄ±nda ve korunmasÄ±nda gizlilik ilkesine riayet edilir. Bu
fÄ±kra hükümlerine aykÄ±rÄ± hareket edenler hakkÄ±nda görev sÄ±rasÄ±nda veya görevden dolayÄ± iÅ&Yuml;lenmiÅ&Yuml; o
bile Cumhuriyet savcÄ±larÄ±nca doÄ&Yuml;rudan soruÅ&Yuml;turma yapÄ±lÄ±r (md. 27). IX. TELEKOMÜNÄ°KASYON
Ä°LETÄ°ÅžÄ°M BAÅžKANLIÄžITelekomünikasyon yoluyla denetimin tek elden yürütülmesi için Telekomünikasyon Ä°letiÅ&Yuml
BaÅ&Yuml;kanlÄ±Ä&Yuml;Ä± kurulmuÅ&Yuml;tur. YönetmeliÄ&Yuml;in 16. maddesine göre: Telekomünikasyon Ä°letiÅ&Yuml;im
BaÅ&Yuml;kanlÄ±Ä&Yuml;Ä±, Telekomünikasyon Kurumu bünyesinde doÄ&Yuml;rudan Kurum BaÅ&Yuml;kanÄ±na
baÄ&Yuml;lÄ± olarak faaliyet gösterir.BaÅ&Yuml;kanlÄ±k, Telekomünikasyon Ä°letiÅ&Yuml;im BaÅ&Yuml;kanÄ± ile teknik
uzman, hukukçu uzman ve idarî uzmandan oluÅ&Yuml;ur. BaÅ&Yuml;kanlÄ±kta, BaÅ&Yuml;kanÄ±n görüÅ&Yuml;ü
doÄ&Yuml;rultusunda Kurum BaÅ&Yuml;kanÄ± tarafÄ±ndan kurum içinden veya kurum dÄ±Å&Yuml;Ä±ndan yeteri kadar
teknik, hukukçu ve idarî personel görevlendirilir. BaÅ&Yuml;kanlÄ±kta, Millî Ä°stihbarat TeÅ&Yuml;kilatÄ±, Emniyet Genel
MüdürlüÄ&Yuml;ü ve Jandarma Genel KomutanlÄ±Ä&Yuml;Ä±nÄ±n ilgili birimlerinden birer temsilci bulundurulur. Bu temsilciler
BaÅ&Yuml;kanlÄ±ktaki görevleri esnasÄ±nda BaÅ&Yuml;kanÄ±n talimatlarÄ±na ve BaÅ&Yuml;kanlÄ±k tarafÄ±ndan belirlenen
kurum içi düzenlemelere riayet eder.BaÅ&Yuml;kanlÄ±Ä&Yuml;Ä±n görevleri ise Å&Yuml;unlardÄ±r (md. 17): a) 2559 sayÄ±lÄ±
Kanunun ek 7 nci maddesi, 2803 sayÄ±lÄ± Kanunun ek 5 inci maddesi ve 2937 sayÄ±lÄ± Kanunun 6 ncÄ± maddesi
uyarÄ±nca, telekomünikasyon yoluyla yapÄ±lan iletiÅ&Yuml;imin tespiti, dinlenmesi, sinyal bilgilerinin
deÄ&Yuml;erlendirilmesi ve kayda alÄ±nmasÄ±na yönelik iÅ&Yuml; ve iÅ&Yuml;lemleri tek bir merkezden yürütmek, b) 5271
sayÄ±lÄ± Kanunun 135 inci maddesi kapsamÄ±nda yapÄ±lacak iletiÅ&Yuml;imin tespiti, dinlenmesi, kayda alÄ±nmasÄ± ve
sinyal bilgilerinin deÄ&Yuml;erlendirilmesine yönelik iÅ&Yuml; ve iÅ&Yuml;lemleri tek bir merkezden yürütmek,c) (a) ve (b)
bentleri kapsamÄ±ndaki taleplerin bu YönetmeliÄ&Yuml;e ve diÄ&Yuml;er ilgili mevzuata uygun olup olmadÄ±Ä&Yuml;Ä±nÄ±
incelemek ve gerektiÄ&Yuml;inde yetkili mercilere baÅ&Yuml;vuruda bulunmak,d) (a) ve (b) bentleri uyarÄ±nca
gerçekleÅ&Yuml;tirilen iÅ&Yuml;lemler sonucunda elde edilen verileri ve bilgileri ilgisine göre Millî Ä°stihbarat TeÅ&Yuml;kilatÄ±
MüsteÅ&Yuml;arlÄ±Ä&Yuml;Ä±na, Emniyet Genel MüdürlüÄ&Yuml;üne ve Jandarma Genel KomutanlÄ±Ä&Yuml;Ä±na, talep
etmeleri halinde mahkemeye ve Cumhuriyet baÅ&Yuml;savcÄ±lÄ±klarÄ±na iletmek, e) Bu Yönetmelik çerçevesinde
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yapÄ±lacak tespit, dinleme, sinyal bilgilerinin deÄ&Yuml;erlendirilmesi ve kayda alÄ±nmasÄ± faaliyetlerini olanaklÄ±
kÄ±lacak her türlü teknik alt yapÄ±nÄ±n, kamu kurum ve kuruluÅ&Yuml;larÄ± ile kamu hizmeti veren kuruluÅ&Yuml;lar ve
iÅ&Yuml;letmeciler tarafÄ±ndan kurulmasÄ±nÄ± saÄ&Yuml;lamak, saÄ&Yuml;latmak, gerekli alt yapÄ±yÄ± kurmayan
iÅ&Yuml;letmecilerin cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± yönünde giriÅ&Yuml;imde bulunmak, f) 11 inci maddenin üçüncü fÄ±krasÄ±, 12 nci
maddenin ikinci fÄ±krasÄ± ile 15 inci maddenin üçüncü fÄ±krasÄ± saklÄ± kalmak kaydÄ±yla, BaÅ&Yuml;kanlÄ±k faaliyetleriyle i
olarak kamu kurum ve kuruluÅ&Yuml;larÄ± ile kamu hizmeti veren kuruluÅ&Yuml;lar ile iÅ&Yuml;letmecilerden gelen her türlü
bilgi, belge ve kayÄ±tlarÄ±n bilgi güvenliÄ&Yuml;i kriterlerine uygun olarak arÅ&Yuml;ivlenmesini saÄ&Yuml;lamak. XX.
YAPTIRIM VE TAZMÄ°NATCeza Muhakemesi Kanunu&rsquo;ndaki ve önleme/istihbarat amaçlÄ± telekomünikasyon yoluyla
yapÄ±lan iletiÅ&Yuml;imin denetlenmesine iliÅ&Yuml;kin hükümlere aykÄ±rÄ±lÄ±klar Türk Ceza Kanunu&rsquo;nun 132.
maddesi ile yaptÄ±rÄ±m altÄ±na alÄ±nmÄ±Å&Yuml; bulunmaktadÄ±r. AynÄ± kanunun 137. maddesinde de
&ldquo;haberleÅ&Yuml;menin gizliliÄ&Yuml;ini ihlal&rdquo; suçunun kamu görevlisi tarafÄ±ndan ve görevinin verdiÄ&Yuml;i
yetki kötüye kullanÄ±lmak suretiyle iÅ&Yuml;lenmesi halinde verilecek cezanÄ±n yarÄ± oranÄ±nda artÄ±rÄ±lacaÄ&Yuml;Ä± hük
sevk edilmiÅ&Yuml;tir. Telekomünikasyon yoluyla yapÄ±lan iletiÅ&Yuml;imin denetlenmesinde gizlilik kuralÄ±na
uyulmamasÄ±nÄ±n müeyyidesi ise Türk Ceza Kanunu&rsquo;nun 285. maddesinde düzenlenmiÅ&Yuml;tir. AyrÄ±ca 258.
maddenin (göreve iliÅ&Yuml;kin sÄ±rrÄ±n açÄ±klanmasÄ±) uygulanmasÄ± da söz konusu olabilir. Telekomünikasyon yoluyla
iletiÅ&Yuml;imin denetlenmesi tedbiriyle ilgili olarak doÄ&Yuml;an zararlarÄ±n tazmini konusunda kanunumuzun bir
düzenleme yapmamÄ±Å&Yuml; olmasÄ± büyük bir eksikliktir. Özellikle bu tedbirin gizliliÄ&Yuml;i[9] ve ancak tedbirin sona
ermesi ile beraber tedbirden haberdar olunmasÄ± ve ayrÄ±ca denetlenmesi olanaÄ&Yuml;Ä±nÄ±n Å&Yuml;üpheli veya
sanÄ±Ä&Yuml;a verilmemiÅ&Yuml; olmasÄ± karÅ&Yuml;Ä±sÄ±nda bu eksikliÄ&Yuml;in çok önemli bir eksiklik olduÄ&Yuml;u
açÄ±ktÄ±r. Esasen tazminatÄ±n bütün koruma tedbirleri ile ilgili olarak kabul edilmesi bir hukuk devletinde olmasÄ± gereken
vazgeçilemez, önemli bir gerekliliktir.
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