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GİZLİ SORUŞTURMACI GÖREVLENDİRİLMESİ VE KULLANILMASI YASA TASARISI    
 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar. 
  

Kısa İsim 1. Bu Yasa, Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi ve Kullanılması Yasası 
olarak isimlendirilir. 

       
BİRİNCİ KISIM 
Genel Kurallar 

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

 “Ateşli Silah”, Ateşli Silahlar Yasası’nın 4’üncü maddesine aykırı 
davranışlar nedeni ile müsadere edilen ateşli silahları anlatır. 

  “Gizli Soruşturmacı”, bu Yasa’da belirtilen suçlarla ilgili olarak 
gerektiğinde örgüt içine sızmak, gözetlemek, izlemek, örgüte ilişkin her 
türlü araştırmada bulunmak ve örgütün işlediği suçlarla ilgili  iz, eser, 
emare ve delilleri toplamak ve muhafaza altına almakla görevlendirilen 
kamu görevlisini anlatır. 

  “Kamu Görevlisi”, Kamusal faaliyetin yürütülmesine atama veya seçilme 
yoluyla, ya da herhangi bir surette sürekli, süreli ya da geçici olarak 
katılan ve halihazırda bu görevi yürütmekte olan kişiyi anlatır.  

  “Kaza Mahkemesi Başkanı”, soruşturmayı yürüten polis mensubunun 
bağlı bulunduğu Şube Amirliği ve/veya Müdürlüğünün bulunduğu ilçenin 
Kaza Mahkemesi Başkanı’nı anlatır. 

Fasıl 54     
    55/1988      
   37/2005      

 “Patlayıcı Madde”, Patlayıcı Maddeler Yasası’nın 4’üncü maddesinde 
aykırı davranışlar nedeni ile müsadere edilen patlayıcı maddeleri anlatır. 

51/1984 
    27/1985 

    27/1988 
    32/1988 
     6/1990 
    53/1990 
    76/1991 
   56/1995 
    36/1996 
      9/1997 
    21/2001 
    26/2002 
    47/2002 
   13/2003 
    57/2003 
    19/2005 
    50/2005 

 “Polis Genel Müdürü”, Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) 
Yasası’ndaki anlamı taşır.  
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    46/2006 
  55/2008 
  70/2009 
  87/2009 
  36/2011 
  38/2011 
  14/2012 
    1/2013 
    2/2013 
  38/2014        
  “Polis Mensubu”, Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri)  

Yasası’ndaki anlamı taşır. 
  “Polis Müdürü”, Bölüm Müdürlüğünün ve Polis Müdürlüğünün genel 

yönetimden, yönlendirilmesinden ve görev bölgesinde diğer polis 
hizmetlerinin yürütülmesinden en üst düzeyde sorumlu olan Polis 
Müdürünü anlatır ve Polis Müdür Muavinleri ile bu makama vekalet eden 
polis mensuplarını da kapsar. 

  “Savcı”, soruşturması yapılacak suç örgütünün faaliyet yoğunluğu 
gösterdiği bölgenin bağlı bulunduğu ceza davalarını yürüten en kıdemli 
Savcıyı ve yokluğunda kendisine vekalet eden Savcıyı 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’ndaki anlamı taşır.  

  4/1972 
 16/1977 
 54/1977 
 36/1982 
 37/1989 
 38/1991 
 42/2004 

 “Uyuşturucu Madde”,1972,Uyuşturucu Maddeler Yasası’nda uyuşturucu 
madde olarak tanımlanan her türlü maddeyi anlatır. 

   

Amaç 3. Yasadışı Uyuşturucu Madde, Suç İşlemek Amacı ile Örgüt Kurma, Silahlı 
Örgüt veya Bu Örgütlere Silah Sağlama, Ateşli Silah ve Patlayıcı Madde 
Kaçakçılığı, Eski Eser kaçakçılığı, İnsan Ticareti, Devlet Bütünlüğü, Terör, 
Casusluk, Devlete Karşı Hıyanet ve Anayasal Düzeni yıkmaya yönelik 
olası faaliyetler, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi ve Yasadışı 
Göçmen Kaçakçılığı ile ilgili suçlarda Mahkemece “Gizli Soruşturmacı” 
olarak görevlendirilecek bir kamu görevlisinin suç örgütlerinin içerisine 
sızıp bilgi sızdırması ve bu sayede örgütlü suçlarla mücadelede etkinlik 
sağlanmasıdır. 
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Kapsam 4. Yasadışı Uyuşturucu Madde, Suç İşlemek Amacı ile Örgüt Kurma, Silahlı 

Örgüt veya Bu Örgütlere Silah Sağlama, Ateşli Silah ve Patlayıcı Madde 
Kaçakçılığı, Eski Eser kaçakçılığı, İnsan Ticareti, Devlet Bütünlüğü, Terör, 
Casusluk, Devlete Karşı Hıyanet ve Anayasal Düzeni yıkmaya yönelik 
olası faaliyetler, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi ve Yasadışı 
Göçmen Kaçakçılığı ile ilgili suçlarda Mahkemece bir kamu görevlisinin 
“Gizli Soruşturmacı” olarak görevlendirilmesine ilişkin talepte bulunulması, 
kararların alınması ve uygulanmasında uyulacak usul ve esasları kapsar. 

       
       

İKİNCİ KISIM 
Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi, Yetki ve Sorumlulukları 

   
   

Gizli 
Soruştur-
macı 
Görevlen-
dirilmesi 

5. (1) Soruşturmayı yürüten ilgili birimin Polis Müdürünün önerisi üzerine 
Polis Genel Müdürünün yazılı onayı alındıktan sonra, Polis Müdürü 
veya yardımcısı gizli soruşturmacı görevlendirilmesine ilişkin bilgi ve 
belgeleri de ekleyerek karar vermesi için Savcıdan talepte bulunur.  

 (2) Bu Yasanın 7’nci maddesinde belirtilen  suçlardan biri dolayısıyla 
yapılan soruşturmalarda, soruşturma konusu suçun işlendiği 
hususunda somut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebeplerinin 
bulunması ve başka suretle delil elde edilememesi halinde  
Savcının talebi ile Kaza Mahkemesi Başkanı,  kamu görevlilerini 
gizli soruşturmacı olarak görevlendirilebilir. 

  (3) Kaza Mahkemesi Başkanı, kendisine sunulan bilgi ve belgeler 
ışığında değerlendirmesini yaparak, kararını müracaat eden 
Savcıya yazılı olarak bildirir, Savcı Mahkeme Kararını istinaf 
edebilir.  

  (4) Kaza Mahkemesi Başkanı, Savcının talebi üzerine, gizli 
soruşturmacı için görev yaptığı sürece kullanılmak üzere sahte 
kimlik bilgileri içeren bir uydurma kimlik verilmesine karar verebilir.  

  (5) Kaza Mahkemesi Başkanı, ilk başvuruda bir aya kadar ve 
sonrasında Savcı tarafından yapılacak talep başvuruları ile en fazla 
birer aylık uzatmalarla, toplam dokuz aya kadar gizli 
soruşturmacının görev süresini uzatabilir. 

  (6) Kaza Mahkemesi Başkanı Savcının talebi üzerine, aynı 
soruşturmayla ilgili olarak birden fazla gizli soruşturmacı 
görevlendirebilir. 

       
Gizli 
Soruştur-
macı 
Kullanıl-
masına 
İlişkin 
Talep ve 
Kararın 
İçeriği 

6. (1) Gizli soruşturmacı kullanılmasına ilişkin talep ve kararda aşağıdaki 
hususlar yer alır: 

  (A) Kararın hangi suçun soruşturulması için istendiği, bu suça 
ilişkin kuvvetli şüphe sebeplerinin neler olduğu, 

  (B) Gizli soruşturmacının araştırmada bulunacağı örgüt veya 
kişilerle ilgili bilgiler, 

  (C) Başka suretle delil elde edilmesi imkanının bulunmadığı 
hakkındaki açıklama, bilgi veya belgeler. 

 (2) Verilen karar, Polis Müdürüne teslim edilir ve mahkemede kalan 
suretinin gizli tutulması için ilgili yargıç tarafından gerekli tedbir 
alınır. 

  (3) Soruşturmacı görevlendirilmesine ilişkin karar ve diğer ilgili belgeler, 
“Çok Gizli” gizlilik derecesi ile işlem görür ve bu şekilde muhafaza 
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edilir. 
     
     
Tedbirin 
Uygulana-
bileceği 
Suçlar 

7. Gizli soruşturmacı tedbiri ancak aşağıda düzenlenen suçlarla ilgili olarak 
uygulanabilir: 

 (1) Yasadışı uyuşturucu madde ile ilgili suçlarda, 
 (2) Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ile ilgili suçlarda, 
 (3) Silahlı örgüt veya bu örgütlere silah sağlama ile ilgili suçlarda, 

  (4) Ateşli silah ve patlayıcı madde kaçakçılığı ile ilgili suçlarda, 
60/1994 
 13/2001 

 (5) Eski Eserler Yasası’nca suç sayılan hallerde 

  (6) İnsan ticareti ile ilgili suçlarda, 
  (7) Devlet bütünlüğünü, terör, casusluk, devlete karşı hıyanet ve 

Anayasal düzeni yıkmaya yönelik olası faaliyetler ile ilgili suçlarda, 
4/2008 
 73/2009 

 (8) 
 

Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası kapsamına giren 
suçlarda, 

  (9) Yasadışı Göçmen Kaçakçılığı Suçlarında. 
     
Gizli 
Soruştur-
macının 
Yetki ve 
Sorumlu-
lukları 

8. (1) Gizli soruşturmacı, gerektiğinde suç örgütüne sızmak, gözetlemek, 
izlemek, suç örgütüne ilişkin her türlü araştırmada bulunmak ve 
suçlarla ilgili diğer delil, iz, eser ve emareleri toplamakla 
yükümlüdür. Ayrıca gizli soruşturmacının bu görevini yerine 
getirirken, yargıcın belirleyeceği miktarda ve adette suç niteliği 
taşıyacak madde ve materyal bulundurması, suç niteliği taşımaz.  
 Ancak, gizli soruşturmacı, görevi sırasında almış olduğu suça 
konu teşkil eden madde ve materyali ilgili Polis Müdürüne en kısa 
sürede bilgi vermek ve alacağı direktif doğrultusunda hareket etmek 
zorundadır.  

  (2) Görevine başlamadan önce gizli soruşturmacıya, örgütün işlemekte 
olduğu suçlardan sorumlu tutulmayacağı, ancak görevini yerine 
getirirken suç işleyemeyeceği ile diğer hak ve yükümlülükleri 
anlatılır ve bu hususta bu Yasa’ya ekli EK-I’deki Gizli Soruşturmacı 
Bilgilendirme Tutanağı düzenlenerek dosyasında saklanır. 

    
Gizli 
Soruştur-
macının 
Çalışma 
İlkeleri ve 
Görevinin 
Sona 
Erdirilme-
si  

9. (1) Gizli soruşturmacının operasyonla ilgili tüm işlemleri, soruşturmayı 
yürüten birimin bağlı bulunduğu Polis Müdürünce yürütülür. 

 (2) Gizli soruşturmacı olarak kullanılacak kişi, soruşturmayı yürüten 
Polis Müdürlüğünün talebi üzerine bu konuya ilişkin görevlendirilen 
birim tarafından saptanır.  
 Ancak, görevlendirilecek kişinin bu hususta rızasının alınması 
koşuldur. Bu kişiye, ilgili birim tarafından dosya numarası verilir. İlgili 
birimce yürütülecek işlemler ile suçun soruşturma ve kovuşturması 
sırasında bu dosya numarası kullanılır. 

  (3) Gizli soruşturmacıya ilişkin tüm bilgi ve belgeler, ilgili Polis 
Müdürünce saklanır. 

  (4) Gizli soruşturmacıya, görevinin gerektirdiği belgelerin temin 
edilmesi, özlük haklarının korunması ve benzeri temini işlemler, ilgili 
Polis Müdürü tarafından yerine getirilir. İlgili Polis Müdürü, belgelerin 
temini ve işlemlerin gerçekleştirilmesi hususunda kendilerinden 
talepte bulunulan kişi, kurum ve kuruluşlar gerekli yardımı yaparlar. 

  (5) Bir suç soruşturması nedeniyle görevlendirilen gizli soruşturmacının 
takibi, can güvenliğinin sağlanması ve hayatının tehlikeye düştüğü 
durumlarda, bu kişinin operasyondan çekilmesi ile polisle irtibatını 
sağlamaktan ilgili Polis Müdürü sorumludur. Alınan bu karar derhal 
Savcıya bildirilir. 
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  (6) Gizli soruşturmacının görevi, gizli soruşturmacı atanması kararının 
süre bitiminde veya Savcının talebi üzerine Kaza Mahkemesi 
Başkanının kararıyla sonlandırılır. 

  (7) Gizli soruşturmacı görevi sırasında ilgili Polis Müdürüne gerektikçe 
rapor verir. Bu raporların ne şekilde verileceği gizli soruşturmacı ve 
Polis Müdürü tarafından belirlenir. Bu raporlarda gizli 
soruşturmacının elde ettiği bilgiler ile topladığı emarelere yer verilir. 
Düzenlenen rapor, Polis Müdürü tarafından haftalık olarak ve her 
halükarda gizli soruşturmacının görevinin sona ermesini müteakiben 
Savcı vasıtası ile Kaza Mahkemesi Başkanına sunulur. Gizli 
soruşturmacının görevi ile ilgili tanzim edilen raporlar, yargılama 
aşamasında tanzim edilen adli dosyadan ayrı olarak yargılamayı 
yapan mahkemeye de sunulur. 

    
Tesadü-
fen Elde 
Edilen 
Deliller ve 
Kişisel 
Bilgiler 

10. (1) Gizli soruşturmacı görevlendirilmesi suretiyle elde edilen kişisel 
bilgiler, görevlendirildiği ceza soruşturması ve kovuşturması dışında 
kullanılamaz, suçla alakası olmayan kişisel veriler derhal yok edilir. 

 (2) Yapılmakta olan soruşturma veya kovuşturmayla ilgisi olmayan ve 
ancak, bu Yasa’nın 5’inci maddesinde belirtilen suçlardan birinin 
işlendiği şüphesini uyandırabilecek bir delil elde edilirse bu delil, 
muhafaza altına alınır ve durum Savcıya derhal bildirilir. 

    

Gizlilik 11. (1) Gizli soruşturmacının kimliği ile ilgili hiçbir bilgi, talep ve kararda 
gösterilemeyeceği gibi görevinin sona ermesinden sonra da tüm 
bilgi ve belgeler gizli tutulur. Ayrıca bütün bu işlemler sırasında 
gizliliğe uyulur. 

  (2) Gizli soruşturmacı görevlendirmesi süresince, soruşturması 
yürütülen suç ile ilgili olarak bilgi toplamak maksadıyla gizli olsun 
veya olmasın ses kaydı, görüntü kaydı, veri kopyalama gibi işlemleri 
yapmaya yetkilidir. Gizli soruşturmacı tarafından bu şekilde temin 
edilen her türlü doküman, şahadet değeri taşır ve mahkeme 
safhasında iddia makamı tarafından mahkemeye emare olarak 
sunulabilir. 

  (3) Yürürlükteki başka herhangi bir yasada düzenlenen kurallara 
bakılmaksızın; 

   (A) Mahkemenin kanaati ile gizli soruşturmacının güvenliği 
açısından mahkeme huzurunda şahsen hazır bulunmasına 
imkan bulunmadığında toplamış olduğu bilgi ve belgeler, 
bunları ilk elden teslim etmiş olduğu polis mensubu tarafından 
mahkemeye emare olarak ibraz edilebilir. 

   (B) Herhangi bir adli ve/veya idari işlem sırasında, gizli 
soruşturmacının kimliğini açıklamaya ve/veya dolaylı olarak 
ortaya çıkarmaya yönelik herhangi bir soru sorulamaz. 

   (C) Başka herhangi bir yasada aksine kural bulunup 
bulunmadığına bakılmaksızın, gizli soruşturmacı, yargılamayı 
yapan mahkemenin takdiri ile, duruşmalarda yer alması 
halinde can güvenliğinin tehlikeye düşmesi ihtimalinin kuvvetle 
muhtemel olduğu durumlarda, mahkemede şahadet vermeye 
zorlanamaz. 

   (Ç) Gizli soruşturmacı tarafından sağlanan bilgi, belge ve 
emareler soruşturma memuru tarafından bir  rapor ile 
mahkemeye sunulur ve bu bilgi, belge ve emarelerin şahadet 
değeri mahkemece takdir edilir.   

     

Bütçe 12. (1) Gizli soruşturmacı giderlerini karşılamak için Polis Genel Müdürlüğü 
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Bütçesinden gerekli kalem ayrılır. 
  (2) Gizli soruşturmacı, yaptığı soruşturma sırasında Polis Genel 

Müdürlüğüne zimmetli herhangi bir araç, gereç ve demirbaşı 
kullanabilir.  
 Ancak, bu gibi durumda Polis Müdürü tarafından kendisine 
tutanak düzenlenir. 

    

Suç ve 
Ceza 

13. Her kim, bu Yasa’nın gizlilik ilkesine aykırı hareket etmiş olursa, bir suç 
işlemiş olur ve mahkûmiyeti halinde üç yıla kadar hapis cezasına 
çarptırılabilir. 

    
    

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Son Kurallar 

   
   
Yürütme 
Yetkisi 

14. Bu Yasa’yı, Polis Genel Müdürlüğü yürütür. 

   
Yürürlüğe 
Giriş 

15. Bu Yasa, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe 
girer. 
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EK-I 

GİZLİ SORUŞTURMACI BİLGİLENDİRME TUTANAĞI 

 

..............................Mahkemesi tarafından verilen...................tarihli ve ................... sayılı  gizli 
soruşturmacı kullanılması kararının uygulanmasında kendi rızanız ile ........................dosya 
numaralı gizli soruşturmacı olarak görevlendirildiniz. 

 Bu görevinizi yerine getirirken ve görev sonunda aşağıdaki haklara ve sorumluluklara 
sahip bulunmaktasınız: 

 1.  Bundan sonra sizinle ilgili tüm resmi yazışmalarda yukarıdaki dosya  numarası 
kullanılacaktır. 

 2.  Görevlendirildiğiniz suç örgütünün işlemekte olduğu suçlardan sorumlu 
tutulmayacaksınız. Ancak göreviniz sırasında suç işlemeyeceksiniz. 

 3.  Kimliğiniz soruşturmanın hiçbir aşamasında ve hiçbir şekilde 
açıklanmayacaktır. 

 4.  Görevinizi yerine getirirken, yalnızca irtibat bilgileri tarafınıza sağlanacak olan 
sizden sorumlu Polis Mensubu ile irtibat kuracak, toplayacağınız bilgileri yalnızca bu 
polis mensubuna verecek, bu polis mensubundan alacağınız talimatlara göre hareket 
edeceksiniz. 

 5.  Görev sırasında ve sonunda, göreviniz gereği ihtiyaç duyacağınız tüm 
belgelerin temini, haklarınızın takibi ve koruma tedbirlerinin uygulanması 
..……….…….. Polis Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.  Ancak, bu işlemler için de 
yalnızca sizden sorumlu Polis Mensubu ile irtibat kuracaksınız. 

 6.  Göreviniz sırasında elde edeceğiniz tüm delil, iz, eser, emare ve diğer 
bulguları, sizden sorumlu  polis mensubuna en kısa sürede ileteceksiniz. 

 7.  Göreviniz sırasında karşılaştığınız tüm sorunları sizden sorumlu polis 
mensubuna bildireceksiniz. 

 8.  Göreviniz sırasında veya sonunda karşılaşacağınız tehlike durumlarında siz ve 
aile bireyleriniz hakkında  …………..… Polis Müdürlüğü tarafından gerekli koruma 
tedbirleri uygulanacaktır. 

 Kimliğiniz ve göreviniz hakkındaki bilgilerin tarafınızca sızdırılması veya yetkilerinizi 
suiistimal ederek başka suçlar işlemeniz durumunda aleyhinizde ilgili yasa kuralları 
uygulanacaktır. 

   

Polis Mensubu Gizli Soruşturmacı 
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Sicil No  Dosya  No 

İmza   İmza 


