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CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

                                     İSTANBUL

MÜŞTEKİLER  : Adı ve Soyadı, (T.C. Kimlik No), Adres

   Adı ve Soyadı, (T.C. Kimlik No), Adres

ŞÜPHELİ : Adı ve Soyadı

  Adres

SUÇ : Tehdit, telefonla rahatsız etme

SUÇ TARİHİ: …/…/…

AÇIKLAMALAR :

1- Şüpheli ile yıllar öncesinden  kısa süreli bir gönül ilişkimiz oldu bu gönül ilişkini nedeniyle
kendisi ile yaklaşık 1 ay telefonda ve yüz yüze görüşmemiz oldu ancak anlaşamadığımız için
ayrıldı. Yaklaşık 3 yıldır da kendisi ile herhangi bir şekilde görüşmemiz olmadı, yaklaşık 2 yıldır
da İstanbul ilinde ailem ile birlikte ikamet etmekteyim. 

2- Şüpheli  bundan yaklaşık 2 önce kullanmış  olduğum telefonu arayarak tekrar benimle
görüşmek istediğini, beni unutamadığını söyleyince kendisine böyle bir şey olmayacağını ve beni
aramamasını söyledim ancak o tarihten bu yana sürekli benim ……. Numaralı telefonumu değişik
telefonlardan arayarak telefonla rahatsız etmeye ve tehdit  etmeye başladı. Ayrıca telefonla bana
mesajlar göndermeye başladı. 

3- Telefon numaramda gizlilik kaydı olmasına  rağmen şüphelinin bu telefon numarasını
nasıl öğrendiğini de anlamış değiliz. Bu şahıs yüzünden değiştirdiğimiz 2. telefon numarası
almış bulunmaktayız. Şüpheli numaramızı gayri meşru yollardan öğrenerek bizi rahatsız edip,
tehdit etmektedir. Ailem ve ben durumu öğrendikten sonra huzursuz olduk. Şu anda dışarıya
yalnız bile çıkamamaktayım.

4- Annem Ayşe Ç…. ve ablam Leyla Ç….’ye hitaben “Ben Lale’yi başkasına yar etmem,
ister severek verirsiniz yoksa zorla almasını bilirim, dünyayı size dar ederim” diyerek beni ve
ailemi benim yokluğumda tehdit  edip,  rahatsız  etmiştir. Bu olaya  aynı  adreste  oturduğum
Annem  ve  Ablam  şahittir.  Şüpheli  ….’den  davacı  ve  şikâyetçiyim.  Bu  nedenle  şüpheli
hakkında gereğinin yapılmasını talep ediyorum.

DELİLLER  : Telefon kayıtları, şahitler, tüm deliller.

HUKUKİ NEDENLER : TCK. md. 106 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle şüphelinin cezalandırılması için
kamu davası açılmasına ve tanıklarımızın dinlenmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve
talep ederim. …/…/…

     Müştekiler
Adı ve Soyadı          Adı ve Soyadı
      İmza                        İmza

 (Not: Açıklamalar ve talep kısmında gerekli değişiklikleri yaparak talebinize uygun 
şekilde düzenleyebilirsiniz.)
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