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TELEKOMÜNİKASYON YOLUYLA YAPILAN İLETİŞİMİN DENETLENMESİ  
YASA TASARISI    

 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: 

  
Kısa İsim 1. Bu Yasa, Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi  

Yasası olarak isimlendirilir. 
       
       

BİRİNCİ KISIM 
Genel Kurallar 

      
      
Tefsir 2. Bu Yasa’da metin başka türlü gerektirmedikçe; 
Fasıl 155 

33/1982 
27/1992 
20/1998 
68/2007   

 “Adli Amaç”, Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası kapsamında yapılan 
soruşturma amacını anlatır. 

  “Birim”, Bu Yasa kapsamındaki suçlarla bilfiil mücadele eden polis 
mensuplarının bağlı bulundukları Polis/Bölüm Müdürlüğünü ve/veya Polis 
Amirliğini anlatır. 

 6/2012  “Elektronik Haberleşme Sağlayıcı/Haberleşme Sağlayıcı”, Elektronik 
Haberleşme Yasası’nın 2’nci maddesinde verilen anlamı anlatır. 

  “Gizlilik İlkesi”, Telekomünikasyon yoluyla iletişimi dinlenen ve kayda 
alınan kişilerin kimlikleri ve görüşmeleri hakkında bilgi elde eden 
görevlendirilen kişiler ile görevleri dolayısıyla bilgi elde eden kişilerin, 
soruşturma amacıyla ilgili mercilere ve mahkemeye şahadet olarak 
sunmaları dışında, mahkeme kararı olmaksızın hiçbir kişiye veya merciye 
bu bilgileri açıklayamamalarını ve kendilerinin veya üçüncü kişilerin 
yararına kullanamamalarını anlatır. 

  “İletişim Aracı”, Her türlü işaret, sembol, ses ve görüntünün ve elektrik 
sinyallerine dönüştürülebilen her türlü verinin; kablo, telsiz, optik, elektrik, 
manyetik, elektromanyetik, elektrokimyasal, elektromekanik ve diğer 
iletim sistemleri vasıtasıyla iletilmesi, gönderilmesi ve alınmasını 
sağlayan telefon, faks, bilgisayar ve benzeri telekomünikasyon aracını 
anlatır. 

  “İletişimin Dinlenmesi ve Kayda Alınması”, Telekomünikasyon yoluyla 
gerçekleştirilmekte olan konuşmalar ile diğer her türlü iletişimin canlı 
olarak dinlenmesi ve izlenmesi ile bu konuşma ile diğer her türlü iletişimin 
ses veya görüntülerinin veri taşıyıcısına aktarılarak kayda alınmasına 
yönelik işlemleri anlatır. 

  “İletişimin Tespiti”, İletişimin içeriğine müdahale etmeden iletişim 
araçlarının diğer iletişim araçlarıyla kurduğu iletişime ilişkin arama, 
aranma, yer bilgisi ve kimlik bilgileri ile günün belli bir zaman diliminde 
baz istasyonundan görüşme yapan tüm abonelere ait açık adres ve kimlik 
bilgilerini kapsayacak şekilde arayan ve aranan dökümlerine ilişkin 
bilgilerinin tespit edilmesine yönelik işlemleri anlatır. 

  “Kuvvetli Şüphe”, Eldeki deliller, ilk nazarda bu delillerin verilerden 
doğan bağlar ile kanaatlerin zanlı veya sanığın suçla bağlantısı olduğu 
yönünde kanaat oluşturursa bu Yasa amaçları bakımından oluşan 
şüpheyi anlatır. 

  “Mobil Telefonun Yerinin Tespiti”, Mobil telefonun hangi baz 
istasyonundan sinyal alış verişi yaptığını tespit etmeye yönelik işlemleri 
anlatır. 
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  “Sanık”,İthamnamenin dosyalanmasından itibaren yargılamanın nihai 
olarak neticelenmesine kadar, suç şüphesi altında bulunan kişiyi anlatır. 

  “Sinyal Bilgisi”, Bir şebekede haberleşmenin iletimi veya faturalama 
amacıyla işlenen her türlü veriyi anlatır. 

  “Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi”, İletişimin içeriğine müdahale 
niteliğinde olmayıp sinyal bilgilerinin iletişim sistemleri üzerinde bıraktığı 
izlerin tespit edilerek, bunlardan anlamlandırılan sonuçlar çıkarmak üzere 
gerçekleştirilen değerlendirme işlemlerini anlatır. 

     Fasıl 154 
  3/1962 
43/1963 
15/1972 
20/1974 
31/1975 
  6/1983 
22/1989 
64/1989 
11/1997 
20/2004 
41/2007 
20/2014 

           45/2014 

“Suç Örgütü”, Ceza Yasası’nın 4’üncü maddesinde verilen anlamı 
anlatır. 

  “Tedbir”, Bu Yasa kapsamında iletişimin dinlenmesi ve kayda alınmasını 
anlatır. 

  “Telekomünikasyon”, Her türlü işaret, sembol, ses ve görüntünün ve 
elektrik sinyallerine dönüştürülebilen her türlü verinin; kablo, telsiz, optik, 
elektrik, manyetik, elektromanyetik, elektrokimyasal, elektromekanik ve 
diğer iletim sistemleri vasıtasıyla iletilmesi, gönderilmesi ve alınmasını 
anlatır. 

  “Telekomünikasyon İzleme Müdürlüğü”, Telekomünikasyon yoluyla 
yapılan iletişimin dinlenmesi ve kayda alınması kararlarını uygulayan 
Başbakanlığa bağlı olarak faaliyet gösteren kurumu anlatır. 

  “Veri Taşıyıcısı”, İletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması 
neticesinde elde edilecek ses ve görüntü bilgilerinin kaydedileceği 
araçları anlatır. 

  “Zanlı (Şüpheli)”, Soruşturmanın başlamasından itibaren, üstündeki 
şüphe ortadan kalkana veya aleyhine ithamname dosyalanana kadar, suç 
şüphesi altında bulunan kişiyi anlatır. 

   
Amaç 3. Bu Yasanın amacı, telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin tespiti, 

dinlenmesi ve kayda alınmasına ilişkin talepte bulunulması, kararların 
alınması ve uygulanmasında uyulacak usul ve esasları belirlemektir. 

   
Kapsam 4. Bu Yasa, telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin tespiti, dinlenmesi 

ve kayda alınması kapsamında, Polis Örgütü’nün, Telekomünikasyon 
İzleme Müdürlüğü’nün ve Elektronik Haberleşme Sağlayıcıların görev ve 
sorumluluklarına ilişkin hükümleri kapsar. 

   
İKİNCİ KISIM 

Suç Önleme Amacıyla Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi 
   
   

Suç 
Önleme 
Amacıyla 

5. Suç önleme amacıyla soruşturmayı yürüten birim tarafından gerekli 
görülmesi halinde, iletişimin tespiti, mobil telefonun yerinin tespiti ve 
sinyal bilgilerinin değerlendirilmesine yönelik bilgiler elektronik 
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İletişimin 
Tespiti, 
Mobil 
Telefonun 
Yerinin 
Tespiti ve 
Sinyal 
Bilgilerinin 
Değerlen-
dirilmesi 

haberleşme sağlayıcılardan talep edilebilir. İlgili kurumlar bu bilgileri 
sağlamakla yükümlüdür.   
 

       
Suç 
Önleme 
Amaçlı 
İletişimin 
Dinlen-
mesi ve 
Kayda 
Alınması 

6. (1) Suç önleme hizmetleri amacıyla ilgili birim tarafından gerekli 
görülmesi ve Başsavcının veya Başsavcı Yardımcısının uygun 
bulması halinde yapılacak talep sonrası, Kaza Mahkemesi Başkanı 
kararıyla kişilerin telekomünikasyon yoluyla iletişimi dinlenebilir ve 
kayda alınabilir. 

 (2) Yukarıdaki (1)’inci fıkradaki koşulların varlığı halinde, gizlilik ilkesi 
gözetilerek, Müfettiş rütbesinden ast olmayan bir polis mensubunun 
bulunacağı ve şahadet vereceği bir müracaat ile Başsavcı veya 
Başsavcı Yardımcısının da yönlendirmesi ile varsa diğer emareler 
mahkemeye sunularak mahkemeden talepte bulunulur. 

  (3) 
 
 

Yukarıdaki (2)’nci fıkra uyarınca Mahkemeye sunulan şahadet ve 
varsa diğer emareler ışığında Mahkeme değerlendirmesini yaparak 
kararını talepte bulunan polis mensubuna en geç 24 saat içerisinde 
bildirir.  

  (4) Savcılık tedbir kararına karşı istinaf edebilir. 
     

Süre 7. (1) Tedbir kararı, en fazla üç ay için verilebilir ve bu süre bu Yasanın 
4’üncü maddesinde belirtilen usülle birer ayı geçmeyecek şekilde 
en fazla üç defa uzatılabilir. Bu sürelerin toplamı altı ayı geçemez. 

  (2) Yukarıdaki (1)’inci fıkrada belirtilen süreler bitmeden, soruşturmayı 
yürüten birimin kanaatine göre yeterli delillere ulaşılması halinde 
Başsavcı veya Başsavcı Yardımcısı ve Kaza Mahkemesi 
Başkanına bilgi verilir. 

  (3) Dinleme kararlarında süre, kararın Telekomünikasyon İzleme 
Müdürlüğü’nde sisteme tanıtıldığı andan itibaren başlar ve dinleme 
kesintisiz olarak devam eder. 

     
Tedbir 
Kararıyla 
İlgili  
Talep ve  
Hususlar 

8. (1) Talep ve kararda, hakkında tedbir uygulanacak kişinin kimliği, 
iletişim aracının türü, kullandığı telefon numaraları veya iletişim 
bağlantısı ile tedbirin türü, kapsamı ve süresi ile talep tarihine kadar 
ilgili birim tarafından yapılan icraatlar ve tedbire başvurulmasını 
gerektiren nedenler belirtilir.  

  (2) Tedbir kararına uzatma yapılabilmesi için tedbire başvurulmasını 
gerektiren koşulların mevcut olmaya devam etmesi, bunun 
uzatmaya ilişkin talep ve kararda belirtilmesi ve uzatma talebinin 
yapıldığı tarihe kadar ilgili birim tarafından yapılan icraatların 
belirtilmesi gerekir. 

  (3) Tedbir kararının yerine getirilmesi sırasında ilgili kişinin, tedbir 
kararında belirtilen mobil telefona farklı hatlar takarak kullandığı 
belirlenirse, verilmiş olan karar bu hatları da kapsar.  

  (4) Tedbir kararının yerine getirilmesi sırasında ilgili kişinin başka bir 
iletişim aracını kullandığı belirlendiğinde ilgili kişinin bu iletişim 
aracına ilişkin verilecek karar veya kararların süresi önceki tedbir 
kararında verilen sürenin bitiş tarihini geçemez. 
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İletişimin 
Dinlenme-
si ve 
Kayda 
Alınması 
İşlemi 

9. (1) Tedbir kararı, yerine getirilmek üzere Kaza Mahkemesi Başkanı 
tarafından talepte bulunan polis mensubuna verilir ve polis 
mensubunun görevli olduğu Polis Müdürlüğü tarafından derhal ve 
her halükarda en geç 24 saat içerisinde, karar ile yapılacak işlem 
Telekomünikasyon İzleme Müdürlüğü’ne bildirilir. 

 (2) İletişimin dinlenmesi ve kayda alınması işlemleri Telekomünikasyon 
İzleme Müdürü tarafından derhal ve her halükarda en geç 24 saat 
içerisinde görevlendirilen personel tarafından yerine getirilir. 
Dinleme, iletişimin kayda alınması suretiyle yapılır ve gizlilik ilkesine 
uyularak gerçekleştirilir.  

  (3) Tedbir kararı olmadan ve görevlendirme yapılmadan işlem 
başlatılmaz. İşlemin başladığı, bitirildiği tarih ve saat ile işlemi 
yapanın kimliği bir tutanakla saptanır. 

  (4) Telekomünikasyon İzleme Müdürlüğü, elektronik haberleşme 
sağlayıcılarla ilgili tüm çalışmaları yaparak verilere erişim ile ilgili 
işlemleri yürütür. 

  (5) İletişimin dinlenmesi ve kayda alınması işleminde kullanılan esas 
veri taşıyıcısındaki tüm veriler, Telekomünikasyon İzleme 
Müdürlüğü’nde görevlendirilen personelce ayrı bir alt veri 
taşıyıcısına nakledilerek ilgili polis mensubuna teslim edilir. 

  (6) İletişimin dinlenmesi ve kayda alınması işlemlerinin nasıl 
yapılacağı, tutanakların kimler tarafından nasıl tutulacağı, verilerin 
nerede muhafaza edileceği, nasıl saklanacağı, bu verilere kimlerin 
ulaşmaya yetkili olacağı kurallarına yönelik usul ve esaslar 
Başbakanlıkça hazırlanacak, Bakanlar Kurulu’nca onaylanacak ve 
Resmi Gazete’de yayımlanacak bir Tüzükle belirlenir.  

   
Kayıtların 
Yok 
Edilmesi 

10. (1) Uygulanan tedbirin sona ermesi halinde veya tedbirin 
uygulanmasına ilişkin koşullardan birisinin sonradan ortadan 
kalktığı veya tedbire artık gerek kalmadığı durumlarda, dinlemenin 
içeriğine ilişkin kayıtlar, Başsavcılığın bilgisi dahilinde en geç onbeş 
gün içinde yok edilir.  

  (2) Kayıtlar döküm olarak alınmadıysa, veri taşıyıcısının üzerindeki 
kayıtların silinmesi suretiyle yok etme işlemi yerine getirilir. 
Kayıtların döküm olarak da çıktılarının bulunması halinde veri 
taşıyıcısının bilgilerinin silinmesine ek olarak, yok edilme işlemi 
Telekomünikasyon İzleme Müdürü ve ilgili Polis Müdürünün 
belirleyeceği yöntemle gerçekleştirilir ve bu hususta bir tutanak 
düzenlenir. Başka bir kopyanın da kalmadığı açıkça belirtilerek yok 
etme işlemi tutanağa bağlanır.  

  (3) Kayıtların yok edilmesi işlemi ile ilgili tutanağı kimin hazırlayacağı 
ve yok etme işlemine ilişkin usul ve esaslar, Başbakanlıkça 
hazırlanacak Bakanlar Kurulu’nca onaylanacak ve Resmi 
Gazete’de yayımlanacak bir Tüzükle belirlenir. 

    
Sınırlama 11. (1) Bu Yasanın 6’ncı madde kuralları uyarınca yürütülen faaliyetler 

çerçevesinde elde edilen kayıtlar, suç önleme amaçları dışında 
kullanılamaz. 

  (2) Bu Yasanın 6’ncı madde kuralları uyarınca yürütülen faaliyetler 
çerçevesinde tesadüfen elde edilen suç delilleri, bu Yasanın 15’inci 
maddesinde belirtilen suçlarla ilgili adli soruşturma başlatılması 
dışında kullanılamaz. 
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Tesadü-
fen Elde 
Edilen 
Deliller 

12. Bu Yasanın 6’ncı maddesi kuralları uyarınca yürütülen faaliyetler 
çerçevesinde,  bu Yasanın 15’inci maddesinde belirtilen suçlardan birinin 
işlendiği şüphesini uyandırabilen bir delil elde edilirse, bu delil muhafaza 
altına alınır ve durum Başsavcı veya Başsavcı Yardımcısı ve Kaza 
Mahkemesi Başkanına derhal ve en geç 24 saat içerisinde bildirilir.  

    
Gizlilik 
İlkesi 

13. Suçu önleme amacıyla iletişimin dinlenmesi ve kayda alınması 
kapsamında yürütülen faaliyetler sonucu elde edilen bilgi ve kayıtların 
saklanmasında ve korunmasında gizlilik ilkesi geçerlidir. Gizlilik ilkesine 
aykırı hareket edenler hakkında soruşturma açılır. 

    
Yasadışı 
Dinleme 

14. (1) Bu Yasanın 6’ncı maddesinde belirtilen esas ve usuller dışında 
kimse, bir başkasının iletişimini dinleyemez ve/veya kayda alamaz.  

  (2) Bu Yasada düzenlenen usul ve esaslara aykırı dinlemeler hukuken 
geçerli sayılmaz ve bu şekilde dinleme yapanlar hakkında 
soruşturma açılır. 

    
Tedbirin 
Uygulana-
bileceği 
Suçlar 

15. Bu Yasanın 6’ncı maddesi kapsamında iletişimin dinlenmesi ve kayda 
alınmasına ilişkin kurallar aşağıdaki fıkralarda belirtilen suçlarla ilgili 
olarak uygulanabilir; 
 

  (1) Suç örgütü faaliyeti çerçevesinde işlenen;  
4/1972 
 16/1977 
 54/1977 
 36/1982 
 37/1989 

38/1991
42/2004 

  (A) Uyuşturucu Maddeler Yasası kapsamına giren uyuşturucu 
maddeleri yasadışı olarak ithal etme, ihraç etme, imal etme, 
yetiştirme veya satış suçları,  

4/2008 
 73/2009 

  (B) Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası’nda 
tanımlanan suç gelirini aklama suçu veya terörizmin 
finansmanı suçu, 

Fasıl 154 
  3/1962 
43/1963 
15/1972 
20/1974 
31/1975 
  6/1983 
22/1989 
64/1989 
11/1997 
20/2004 
41/2007 
20/2014 

   45/2014 

  (C) Ceza Yasası’nda yer alan zor kullanarak, şiddet veya tehdit 
ile işlenen suçlar,  

  (2) Ceza Yasası’nın “Kamu Düzenine Aykırı Suçlar” başlıklı İkinci 
Kısmında “Devlete Karşı Hıyanet ve Öteki Suçlar” başlıklı Birinci 
Bölümünde belirtilen suçlar ile “Anayasa ve Mevcut Sosyal Düzene 
Karşı Suçlar” başlıklı İkinci Bölümünde belirtilen suçlar (36, 42, 43, 
44, 47, 48, 49, 50, 51, 64, 65 ve 66’ncı maddeler hariç), 

29/1983 
   34/1995 
   50/2006 8/2009 

 (3) Askeri Suç ve Cezalar Yasası’nın “Suç ve Cezalar” başlıklı Üçüncü 
Kısmında “Kamu Düzenine Aykırı Suçlar” başlıklı Birinci Bölümünde 
belirtilen suçlar ile “Ulusal ve Toplumsal Güvenliğe Karşı Suçlar” 
başlıklı İkinci Bölümünde belirtilen suçlar (15, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 
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30, 31, 35, 36, 37, 38’nci maddeler hariç). 
     
     

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Adli Amaçlı Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi 

   
   
Adli 
Amaçlı 
İletişimin 
Tespiti, 
Mobil 
Telefonu-
nun 
Yerinin 
Tespiti ve 
Sinyal 
Bilgilerinin 
Değerlen-
dirilmesi 

16. Soruşturma kapsamında soruşturma memuru tarafından gerekli 
görülmesi halinde iletişimin tespiti, mobil telefonun yerinin tespiti ve sinyal 
bilgilerinin değerlendirilmesine yönelik bilgiler elektronik haberleşme 
sağlayıcılardan talep edilebilir. İlgili kurumlar bu bilgileri sağlamakla 
yükümlüdür.  

    
Adli 
Amaçlı 
İletişimin 
Dinlenme-
si ve 
Kayda 
Alınması 

17. (1) Adli soruşturma kapsamında, suç işlendiğine ilişkin somut delillere 
dayanan kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve soruşturmayı 
yürüten birim tarafından gerekli görülmesi ve Başsavcı veya 
Başsavcı Yardımcısının uygun bulması halinde, yapılacak talep 
sonrası Kaza Mahkemesi Başkanı kararıyla zanlı veya sanığın 
telekomünikasyon yoluyla iletişimi dinlenebilir ve kayda alınabilir. 

 (2) Yukarıdaki (1)’inci fıkradaki koşulların varlığı halinde, gizlilik ilkesi 
gözetilerek, Müfettiş rütbesinden ast olmayan bir polis mensubunun 
bulunacağı ve şahadet vereceği bir müracaat ile Başsavcılığın da 
yönlendirmesi ile varsa diğer emareler mahkemeye sunularak 
mahkemeden talepte bulunulur. 

  (3) 
 
 
 

Yukarıdaki (2)’nci fıkra uyarınca Mahkemeye sunulan şahadet ve 
varsa diğer emareler ışığında Mahkeme değerlendirmesini yaparak, 
kararını talepte bulunan polis mensubuna en geç 24 saat içerisinde 
bildirir.  

  (4) Savcılık tedbir kararına karşı istinaf edebilir. 
    

Süre 18. (1) (A) Tedbir kararı en çok iki ay için verilebilir ve bu süre, bu 
Yasa’nın 17’nci maddesinde belirtilen usulle bir ay daha 
uzatılabilir. Bu sürelerin toplamı üç ayı geçemez. 

   (B) İletişimin dinlenmesi ve kayda alınması suç örgütünün faaliyeti 
çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili olarak soruşturmayı 
yürüten birim tarafından gerekli görülmesi halinde, mahkeme 
yukarıdaki (A) bendinde belirtilen sürelere her defasında bir 
aydan fazla olmamak ve toplam üç ayı geçmemek üzere 
sürenin uzatılmasına karar verebilir. 

  (2) Yukarıdaki (1)’inci ve (2)’nci fıkralarda belirtilen süreler bitmeden 
soruşturmayı yürüten polis mensubunun kanaatine göre yeterli 
delillere ulaşılması halinde Başsavcı veya Başsavcı Yardımcısı ve 
Kaza Mahkemesi Başkanına bilgi verilir. 

  (3) Tedbir kararlarında süre, kararın Telekomünikasyon İzleme 
Müdürlüğü’nde sisteme tanıtıldığı andan itibaren başlar. Dinleme 
kesintisiz olarak devam eder. 
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Tedbir 
Kararıyla 
İlgili 
Talep ve 
Hususlar 

19. (1) Talep ve kararda, soruşturulan suç veya suçların türü hakkında 
tedbir uygulanacak kişinin kimliği, iletişim aracının türü, kullandığı 
telefon numaraları veya iletişim bağlantısı ile tedbirin türü, kapsamı 
ve süresi ile talep tarihine kadar soruşturmayı yürüten birim 
tarafından yapılan icraatlar ve tedbire başvurulmasını gerektiren 
nedenler belirtilir.  

  (2) Tedbir kararına uzatma yapılabilmesi için tedbire başvurulmasını 
gerektiren koşulların mevcut olmaya devam etmesi, bunun 
uzatmaya ilişkin talep ve kararda belirtilmesi ve uzatma talebinin 
yapıldığı tarihe kadar soruşturmayı yürüten birim tarafından yapılan 
icraatların belirtilmesi gerekir. 

  (3) Tedbir kararının yerine getirilmesi sırasında zanlı veya sanığın, 
tedbir kararında belirtilen mobil telefona farklı hatlar takarak 
kullandığı belirlenirse, verilmiş olan karar bu hatları da kapsar. 

  (4) Tedbir kararının yerine getirilmesi sırasında zanlı veya sanığın 
başka bir iletişim aracını kullandığı belirlendiğinde buna iletişim 
aracına ilişkin verilecek karar veya kararların süresi önceki tedbir 
kararında verilen sürenin bitiş tarihini geçemez. 

İletişimin 
Dinlen-
mesi ve 
Kayda 
Alınması 
İşlemi 

20. (1) Tedbir kararı, yerine getirilmek üzere Kaza Mahkemesi Başkanı 
tarafından talepte bulunan polis mensubuna verilir ve polis 
mensubunun görevli olduğu Polis Müdürlüğü tarafından karar ile 
yapılacak işlem derhal ve her halükarda en geç 24 saat içerisinde, 
Telekomünikasyon İzleme Müdürlüğü’ne bildirilir.   

 (2) İletişimin dinlenmesi ve kayda alınması işlemleri Telekomünikasyon 
İzleme Müdürü tarafından derhal ve her halükarda en geç 24 saat 
içerisinde görevlendirilen personel tarafından yerine getirilir. 
İletişimin dinlenmesi, iletişimin kayda alınması suretiyle yapılır ve 
gizlilik ilkesine uyularak gerçekleştirilir.  

  (3) Tedbir kararı olmadan ve görevlendirme yapılmadan işlem 
başlatılmaz. İşlemin başladığı, bitirildiği tarih ve saat ile işlemi 
yapanın kimliği bir tutanakla saptanır. 

  (4) Telekomünikasyon İzleme Müdürlüğü elektronik haberleşme 
sağlayıcılarla ilgili tüm çalışmaları yaparak verilere erişim ile ilgili 
işlemleri yürütür. 

  (5) İletişimin dinlenmesi ve kayda alınması işleminde kullanılan esas 
veri taşıyıcısındaki tüm veriler, Telekomünikasyon İzleme 
Müdürlüğü’nde görevlendirilen personelce ayrı bir alt veri 
taşıyıcısına nakledilerek ilgili polis mensubuna teslim edilir. 

  (6) İletişimin dinlenmesi ve kayda alınması işlemlerinin nasıl 
yapılacağı, tutanakların kimler tarafından nasıl tutulacağı, verilerin 
nerede muhafaza edileceği, nasıl saklanacağı, bu verilere kimlerin 
ulaşmaya yetkili olacağı kurallarına yönelik usul ve esaslar 
Başbakanlıkça hazırlanacak, Bakanlar Kurulunca onaylanacak ve 
Resmi Gazete’de yayımlanacak bir Tüzükle belirlenir. 

    

Kayıtların 
Yok 
Edilmesi 

21. (1) Tedbir kararının uygulanması sırasında, tedbirin uygulanmasına 
ilişkin koşullardan birisinin sonradan ortadan kalktığı veya hakkında 
tedbir uygulanan kişinin kararda öngörülen suçu işlediğine ilişkin 
şüphenin ortadan kalktığı veya tedbire artık gerek kalmadığı 
durumlarda, tedbir kararı derhal kaldırılır.  

  (2) Tedbir neticesinde bir ceza davası açılmışsa, istinaf başvuru süresi 
hitamında Ceza Mahkemesinin aksine bir karar vermemesi 
durumunda veya Ceza Mahkemesinin kararı, istinaf edilmişse 
istinaf kararı açıklandıktan sonra Yargıtay Ceza Mahkemesinin 
aksine bir karar vermemesi durumunda aşağıdaki (3)’üncü fıkra 
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uyarınca kayıtlar yok edilir. 
  (3) Yukarıdaki (1)’inci ve (2)’nci fıkrada belirtilen koşulların 

gerçekleşmesi durumunda dinlemenin içeriğine ilişkin kayıtlar, 
Başsavcılığın bilgisi dahilinde en geç onbeş gün içinde yok edilir. 
Kayıtlar döküm olarak alınmadıysa, veri taşıyıcısının üzerindeki 
kayıtların silinmesi suretiyle yok etme işlemi yerine getirilir. 
Kayıtların döküm olarak da çıktılarının bulunması halinde veri 
taşıyıcısının bilgilerinin silinmesine ek olarak, yok edilme işlemi 
Telekomünikasyon İzleme Müdürü ve ilgili Polis Müdürünün 
belirleyeceği yöntemle gerçekleştirilir ve bu hususta bir tutanak 
düzenlenir. Başka bir kopyanın da kalmadığı açıkça belirtilerek yok 
etme işlemi tutanağa bağlanır. 

  (4) Kayıtların yok edilmesi işlemi ile ilgili tutanağı kimin hazırlayacağı 
ve yok etme işlemine ilişkin usul ve esaslar Başbakanlıkça 
hazırlanacak, Bakanlar Kurulu’nca onaylanacak ve Resmi 
Gazete’de yayımlanacak bir Tüzükle belirlenir. 

    

Sınırlama 22. (1) Bu Yasanın 17’nci maddesi kuralları uyarınca yürütülen faaliyetler 
çerçevesinde elde edilen deliller, bu Yasa’nın 26’ncı maddesi 
çerçevesinde yapılan talep sonrası verilen karara konu soruşturma 
dışında kullanılamaz.  

  (2) Bu Yasanın 17’nci maddesi kuralları uyarınca yürütülen faaliyetler 
çerçevesinde tesadüfen elde edilen suç delilleri, bu Yasa’nın 
24’üncü maddesinde belirtilen suçlarla ilgili adli soruşturma 
başlatılması dışında kullanılamaz. 

    

Tesadü-
fen Elde 
Edilen 
deliller 

23. Telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin dinlenmesi ve kayda 
alınması kapsamında yürütülen faaliyetler adli soruşturmayla ilgisi 
olmayan ancak tesadüfen, bu Yasa’nın 26’ncı maddesinde belirtilen 
suçlardan birinin işlendiği şüphesini uyandırabilecek bir delil elde edilirse, 
bu delil muhafaza altına alınır ve durum Başsavcı veya Başsavcı 
Yardımcısı ve Kaza Mahkemesi Başkanına derhâl ve en geç 24 saat 
içerisinde bildirilir. 

    

Gizlilik 
İlkesi 

24. Adli amaçlı iletişimin dinlenmesi ve kayda alınması kapsamında yürütülen 
faaliyetler sonucu elde edilen bilgi ve kayıtların saklanmasında ve 
korunmasında gizlilik ilkesi geçerlidir. Gizlilik ilkesine aykırı hareket 
edenler hakkında soruşturma açılır. 

    
Yasadışı 
Dinleme 
ve/veya 
Kayda 
Alma 

25. (1) Bu Yasanın 17’nci maddesinde belirtilen esas ve usuller dışında hiç 
kimse, bir başkasının telekomünikasyon yoluyla iletişimini 
dinleyemez ve/veya kayda alamaz. 

 (2) Bu Yasada düzenlenen usul ve esaslara aykırı dinlemeler hukuken 
geçerli sayılmaz ve bu şekilde dinleme yapanlar hakkında 
soruşturma açılır. 

    

Tedbirin 
Uygulana-
bileceği 
Suçlar 

26. Bu Yasanın 17’nci maddesi kapsamında İletişimin dinlenmesi ve kayda 
alınmasına ilişkin kurallar aşağıdaki fıkralarda belirtilen suçlarla ilgili 
olarak uygulanabilir; 
 

Fasıl 154 
  3/1962 
43/1963 
15/1972 

 (1) Ceza Yasası’nda yer alan;   

  (A) Suç Örgütü kurma, suç örgütü üyeliği ve suç örgütü 
faaliyetlerine yardımcı olma (Madde 20A), 

  (B) “Kamu Düzenine Aykırı Suçlar” başlıklı İkinci Kısmının 
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20/1974 
31/1975 
  6/1983 
22/1989 
64/1989 
11/1997 
20/2004 
41/2007 
20/2014 

  45/2014 

“Devlete Karşı Hıyanet ve Öteki Suçlar” başlıklı Birinci 
Bölümünde belirtilen suçlar ile “Anayasa ve Mevcut Sosyal 
Düzene Karşı Suçlar” başlıklı İkinci Bölümünde belirtilen 
suçlar (36, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 64, 65 ve 66 nci 
maddeler hariç), 

  (C) Rüşvet (Madde 101A), 

  (Ç) Zimmet (Madde 102A), 

  (D) Cinsel tecavüz (Madde 144, 153, 155), 

  (E) Cinsel saldırı (Madde 152), 

  (F) Çocuğun cinsel istismarı (Madde 154), 

  (G) 
 
(H) 

Taammüden adam öldürme ve öldürtme suçları (Madde 203, 
204, 205, 208, 209), 
“Kişilere Karşı İşlenen Suçlar” başlıklı Beşinci Kısmının “Kişi 
Özgürlüğüne Karşı Suçlar” başlıklı Yedinci Bölümünde 
belirtilen suçlar 

  (I) Nitelikli hırsızlık suçları (Madde 263, 265, 266, 267, 268, 
269), 

   (İ) Soygunculuk ve tehdit yolu ile zorla alma suçları (Madde 282, 
283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290), 

   (J) Sahte para suçları (Madde 345, 349, 354), 

29/1983 
  34/1995 
  50/2006 8/2009 

 (2) Askeri Suç ve Cezalar Yasası’nın “Suç ve Cezalar” başlıklı Üçüncü 
Kısmının “Kamu Düzenine Aykırı Suçlar” başlıklı Birinci Bölümünde 
belirtilen suçlar ile “Ulusal ve Toplumsal Güvenliğe Karşı Suçlar” 
başlıklı İkinci Bölümünde belirtilen suçlar (15, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 
30, 31, 35, 36, 37, 38 nci maddeler hariç). 

Fasıl 57 
 11/1959 

85/1963   
 3/1979 
23/1982
32/1985 
 7/1989 
15/1992
55/1992 
 2/1996 
 2/2000 
11/2004 1/2010 

 (3) Ateşli Silahlar Yasası’nda tanımlanan suçlar, 

60/1994 
 13/2001 

 (4) Eski Eserler Yasası’nda tanımlanan suçlar, 

37/1983 
 38/1988 

16/1991
48/1991
16/1992
29/1995
14/2006 
35/2011 

 (5) Gümrük ve İstihsal Yasası’nda tanımlanan suçlar, 

  (6) Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçları, 

4/2008 
 73/2009 

 (7) Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası’nda tanımlanan 
suç gelirini aklama suçu veya terörizmin finansmanı suçu, 

Fasıl 54    
 55/1988

37/2005 

 (8) Patlayıcı Maddeler Yasası’nda tanımlanan suçlar, 

4/1972  (9) Uyuşturucu Maddeler Yasası’nda tanımlanan uyuşturucu maddeleri 
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 16/1977 
 54/1977 
 36/1982 
 37/1989 

38/1991
42/2004 

yasadışı olarak ithal etme, ihraç etme, imal etme, yetiştirme veya 
satış suçları. 

    
DÖRDÜNCÜ KISIM 

Telekomünikasyon İletişim Müdürlüğü ve Polis Örgütünün Denetimi 
     
     
İç 
Denetim 

27. Bu Yasa kapsamında yürütülen faaliyetlerin bu Yasaya uygun olarak 
yapılıp yapılmadıkları hususunda, Polis Örgütü ve Telekomünikasyon 
İzleme Müdürlüğü’nün ilgili birimleri kendi iç bünyelerindeki Denetleme 
Kurulları tarafından yılda en az bir kez denetlenir. 

     
Dış 
Denetim 

28. Bu Yasa kapsamında, Polis Örgütü ve Telekomünikasyon İzleme 
Müdürlüğü tarafından yürütülen faaliyetler, Başsavcılık tarafından yılda 
en az bir kez, yürütülen faaliyetlerin bu Yasaya uygun yapılıp yapılmadığı 
hususunda denetlenir.  

     
     

BEŞİNCİ KISIM 
Suç ve Cezalar 

     
     
Suç ve 
Cezalar 

29. (1) Her kim, bu Yasanın 13’üncü ve 24’üncü maddelerinde belirtilen 
gizlilik ilkesine aykırı hareket ederse, ağır bir suç işlemiş olur ve 
yedi yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir. 

  (2) (A) Her kim, bu Yasanın 14’üncü ve 25’inci maddelerinde 
belirtilen yasadışı dinleme ve/veya kayda alma 
davranışlarında bulunursa, ağır bir suç işlemiş olur ve on yıla 
kadar hapis cezasına çarptırılabilir. 

   (B) Her kim, bu Yasanın 15’inci ve 25’inci maddelerinde belirtilen 
dinleme ve/veya kayda almada tespit edilen ilgili delilleri 
elinde bulundurup yetkisiz kişilere teslim ederse veya yetkisi 
olmadığı halde elde ederse, ağır bir suç işlemiş olur ve yedi 
yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir. 

  (3) Her kim, bu Yasanın 10’uncu ve 21’inci maddelerinde belirtilen 
kayıtların yok edilmesi kuralına aykırı olarak konu maddelerde 
belirtilen süre geçtikten sonra kayıtları tasarrufunda bulundurur 
veya başkalarına verirse, ağır bir suç işlemiş olur ve yedi yıla kadar 
hapis cezasına çarptırılabilir. 

    
     

ALTINCI KISIM 
Geçici ve Son Kurallar 

     
     
Geçici 
Madde 
Kurumlar 
Arası 
İşbirliği 

1. Teknik İzleme Müdürlüğü ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde faaliyet 
gösteren mobil telefon şirketleri ve Telekomünikasyon Dairesi arasında 
gerekli teknik imkanların sağlanabilmesi amacıyla protokol imzalanır. 
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Yürütme 30. Bu Yasa, Başbakanlık tarafından yürütülür. 
   
Yürürlüğe 
Giriş 

31.   Bu Yasa, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe 
girer. 

   
     

  


