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Örgütü / Faaliyet 
Alanı Tedbirin Kapsamı

Tedbirin
süresi

Kaçırıcı Kez

SELEFILIK
Dinleme, izleme, tespit, sinyal bilgisini 
değerlendirme ve kayda alma_______

3 Ay lik Kez

TEDBİRE BAŞVURULMASININ GEREKÇESİ

E( Kaide terör örgütü ile iftisaklı unsurlarsa ülkemizin birçok yerinde sansasyonel-nitelikli 
eylemlerin yapıldığı ve birçok vatandaşımızın hayatını kaybettiği ve yaralandığı, birçok eylemin ise 
öncesinde yapılan çalışmalar neticesinde önlendiği, ülkemizde söz konusu eylemleri gerçekleştiren 
şahısların Seiefi-Vehhabi düşüncesi taşıdığı, söz konusu düşünceyi benimseyen şahısların özellikte 
yurtdışına giderek siyasi ve askeri eğitim aldıktan sonra ülkemize gelerek sansasyonel eylemler 
yaptıkları gözlenmektedir.

Bu doğrultuda; Gümüşhane ili Merkez Demirören köyü nüfusuna kayıtlı, BahHtin-Huri 
oğlu, 1981-Trabzon doğumlu Yasin HAYAL isimli şahsın selefî-vehhabi düşünceyi benimsediği, 
24.10.2004 günü İlimiz Atatürk alanı karşısında bulunan MC DONALDS İsimli iş yerinin girişine sİ 
yapımı parça tesirli bombayı atarak (6) şahsın hafif şekilde yaralanmasına neden =-olduğu, 
yakalanmasına mütakîp yatmakta olduğu cezaevinden13,09.2Q05 tarihinde serbest bırakıldığı, 
Cezaevinde bulunduğu süre içerisinde aşırı radikal fikirleri benimsemekle birlikte birçok irtibat 
edindiği, yine aynı düşünceyi benimseyen ve adı geçen şahıs ile İrtibatlı olan Trahzon ili Merkez 
Yenimahalle nüfusuna kayıtlı Temel-Asiye oğlu 1956 Trabzon doğumlu Haşan DEVECİ isimli 
şahsın Yasin HAYAL ile birlikte hareket ettiği gözlenmektedir.

Bölgemizde gizli olarak yürütülen terör faaliyetlerinin deşifre edilebilmesi, adı geçen 
şahısların gelecek döneme ait faaliyetlerin önceden tespit edilerek engellenmesi amacı ile .talep 
edilmektedir.

TALEP EDİLEN GSM NUMARALARI

S. H. Hakkında Tedbir 
Uygulanacak Kişinin

K im liğ i

İletişim Aracının
Türü-Tetefon
Numarası

Daha Önce 
Alınan 

Karar Tarih 
sayısı

iletişimin dinlenmesi, 
izlenmesi ve kayda 
alınması Gerekçe

1
Gümüşhane ili Merkez 
Demirören köyü Nüfusuna 
kayıtlı, Bahittin-Huri oğlu, 
1981-Trabzon doğumlu 
Yasin HAYAL

GSM 538.7193181
Şahsın Ülkemizin terliği ve 
bütünlüğü bozmak amacı 
İle bölücü faaliyet 
yürüttüğü

2
Trabzon ili Merkez 
Yenim ahalle nüfusuna 
kayıtlı Tem el-Asiye oğlu 
1956 Trabzon doğumlu 
Haşan DEVECİ

GSM 535.5984312
Şahsın ülkemizin birliği ve 
bütünlüğü bozmak amacı 
ile bölücü faaliyet
yürüttüğü

Mahkeme kararı alınmak üzere hazırlanan liste (1) sayfa olup, toplam (2) adet telefon 
numarasından oluşmaktadır£^711/2005

Söz konusu kişilerin kullandıkları iletişim araçlarının yukarıda belirtilen gerekçeler 
doğrultusunda; 5397 sayılı kanunun 1. Maddesine göre ilk kez dinlenmesi, izlenmesi, tespit 
edilmesi, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesine ve kayda alınmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Gereğini arz ederim.
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