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Mahkememiz 2009/191 Esas sayih dava dosyasinm 10.112010 tarih ve
2010/746 D.i§ sayih karann (20-d) Nolu ara karan geregi;
Soru^turma a§amasinda evraki ayrilan Mahmut Oguz Kazanci'nm

18/09/2008 tarihinde gozaltma almdiginda

gozum tutanaginm, tespit edilen

uzerinden ?ikan teiefon ve sim kartin

turn teiefon

hatlannin

hangi

iMEi

numarali

telefonlarda kullanildiginm, tespit edilen telefonlan ile sanik Mehmet Ali Qelebi
arasmda bagianti tespit ediiip edilmediginin mahikememize bildirilmesi,
Rica olunur.

Katip 120353

' ,.
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TESPIT TUTANAGI

Istanbul Cumhuriyet Ba§savciliginin (CMK 250. Maddesi ile yetkili) 02.12.2010

tarihli ve 2009/268 esas sayili yazisi ve ekinde gonderilen, Istanbul 13. Agir Ceza
Mahkemesinin yazisinda; soru§turma a§amasmda evraki aynlan Mahmut Oguz
KAZANCI'mn 18.09.2008 tarihinde gozaltma almdiginda, uzerinden gikan telefon ve

sim

karti

coziim

tutanagimn,

tespit edilen tiim telefon hatlannm hangi IMEI

numarah telefonlarda kullanildigi ve tespit edilen telefonlari ile samk Mehmet Ali
(^ELEBI arasinda baglantinin tespit edilip edilmediginin bildirilmesi istenilmistir.

>

Sorus_turma ile ilgili olarak, Mahmut Oguz KAZANCI'mn 18.09.2008 tarihinde

gozaltma

almdiginda

kurumlardan

ahnan

iizerinde
HTS

cikan

05435508992

dokiimlerinin

yapilan

numarah

telefona

incelemesinde,

ait

bahse

ilgili
konu

numaramn; 352749015356780, 350843400543630, 353145002789710, 353949014463080,
449151205062560, 500004020976220, 520253512358440 IMEI numarah telefonlarda;

Mehmet Ali gELEBI'nin kullanimmda bulunan "3123690089", "5426063270",
"5454678899" telefon numaralanna ait HTS dokiimlerinin yapilan incelemesinde,

"5454678899" numarah hattin "355023005938940", "358014011597420" IMEI numarah

telefonlarda,

"05426063270"

"359736002951750",

IMEI

numarah

numarah

"350606200015060",

telefonlarda

kullanildigi

telefonun

ise

"351546007571790",

tespit

edilmistir.

"448835072277410",
"448835096917610"

(IMEI

numaralanm

gosteren HTS dokilmleri EK-1 olarak tutanaga eklenmistir.)

>

HTS dokiimlerinin yapilan incelemesinde; Mahmut Oguz KAZANCI isimli

§ahsin kullaniminda bulunan 05435508992 numarah telefon ile Mehmet Ali £ELEBI
isimli

§ahsin

kullaniminda

bulunan

"3123690089",

"5426063270",

"5454678899"

numarah telefonlar arasinda herhangi bir irtibatin bulunmadigi tespit edilmi§tir.
Mahmut Oguz KAZANCI ve Mehmet Ali (^ELEBI'den el konulan telefon ve
sim kart £ozum tutaklannin yapilan incelemesinde, Mahmut Oguz KAZANCFnin
telefonuna ait rehber bilgilerinin, Mehmet Ali QELEBI isimli §ahsa ait sim kart ve

telefon goziim tutanagmda da bulundugu g6riilmu§tur.

Konu ile ilgili yapilan

gahs.malar

telefonuna

sonucunda

Mahmut

Oguz

KAZANCI'mn

ait

rehber

bilgilerinin sehven Mehmet Ali (^ELEBI'nin telefonuna ait rehber dokiimlerinin
icerisine eklenmi§ olabilecegi

degerlendirilmi§tir.

(Mahmut

Oguz KAZANCI ve

Mehmet Ali QELEBI isimli sahislann kullanimmda bulunan telefon ve sim kartlara
ait Telefon ve Sim Kart Qozu'm Tutanaklan EK-2 olarak tutanaga eklenmistir.)
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>

HTS

dokumlerinin

bulunmayan

yapilan

Mahmut Oguz

incelemeleri

KAZANCI ile

sonucunda

Mehmet Ali

aralannda

gELEBI'nin

irtibati

yine aym

sorusturma kapsammda hakkinda i§lem yapilan Suleyman SOLMAZ ile yogun bir
sekilde irtibatli oldugu tespit edilmi§tir. (Irtibati gosteren HTS dokumlerinin bir

kismt EK-3 olarak tutanaga eklenmistir.)
Yine Mehmet Ali gELEBI ve Mahmut Oguz KAZANCI ile irtibatli olan

Suleyman
yapilan

SOLMAZ'in

sim

kart

kullanimmda

incelemesinde,

bulunan

05352510566

Mahmut Oguz

numarah

KAZANCI'ya

telefonun

ait 05435508992

numarah telefonun "OGUZ CEP" olarak kaydedildigi, Mehmet Ali gELEBI'nin
kullanimmda bulunan 0545467889 numarah telefonun ise "A" olarak kaydedildigi
gorulmustur. (Suleyman SOLMAZ isimli sahsxn kullamminda bulunan telefon ve
sim kartlara ait Telefon ve Sim Kart Qozilm Tutanagt EK-4 olarak tutanaga
eklenmistir.)

I§ bu tespit tutanagi tarafimizdan tanzimle alti birlikte imzalandi.21.12.2010

Saat: 11:20/////////////////

