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BASIN AÇIKLAMASI

Cumhur yet Başsavcılığımız tarafından "FETÖ/PDY S lahlı Terör Örgütüne Üye
Olma" suçundan yürütülen 2018/8303 soruşturma kapsamında;
Antalya Cumhur yet Başsavcılığımızın tal matı le Antalya İl Emn yet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü le yürütülen projel çalışma kapsamında, 07/02/2018
tar h nde gerçekleşt r len eş zamanlı operasyon net ces nde, çer s nde b rçoğu öğretmen olan
25 şüphel yakalanmış olup, 2 şüphel Emn yet Müdürlüğündek şlemler n n ardından serbest
bırakılmış, 2 şüphel se Savcılık şlemler n n ardından serbest bırakılmıştır.
B r kısmının örgüt mensuplarının kullandığı kr ptolu haberleşme aracı bylock
kullandığı değerlend r len 12 şüphel , kolluk şlemler n n ardından Cumhur yet
Başsavcılığımızca fadeler alındıktan sonra şüphel 3 k ş hakkında adl kontrol kararı
ver lmes , şüphel 9 k ş hakkında se TCK 314/2 maddes kapsamındak eylemler
dd asından tutuklanması taleb le Nöbetç Sulh Ceza Hak ml ğ ne 16/02/2018 tar h nde sevk
ed lm şlerd r.
Antalya 2. Sulh Ceza Hak ml ğ nce 16/02/2018 tar h nde tamamlanan sorgularının
ardından şüphel ler A.T., D.A., D.Ç., E.Ç., F.K., F.Y., İ.G., İ.K., R.O. hakkında TCK 314/2
maddes kapsamındak eylemler dd asından tutuklanmalarına karar ver lerek konumlarına
uygun kapalı ceza nfaz kurumuna gönder lm şlerd r.
D ğer şüphel ler B.F.S., E.K., İ.T. hakkında se Antalya 2. Sulh Ceza Hak ml ğ nce adl
kontrol kararı ver lm şt r.
İl m zde ve bazı l ve lçelerde soruşturması ve kovuşturması başlatılmış, ancak bu
zamana kadar yakalanması mümkün olmayıp l m zdek Gaybubet evler nde bulunan ve
haklarında yakalama emr çıkartılan 9 şüphel hakkında se lg l mahkemeler tarafından
16/02/2018 tar h nde, şüphel ler A.E., Ü.E., F.Ş., F.T., Y.T. tutuklanmış olup, şüphel ler Y.T.,
H.G.Y. hakkında adl kontrol kararı ver lm ş, şüphel ler R.B.O., İ.Y. se serbest
bırakılmışlardır.
07.02.2018 tar h nde Gaybubet evler ne yönel k yapılan eş zamanlı operasyon
net ces nde gözaltında bulunan 25 şüphel den; 14 şüphel tutuklanmış, 5 şüphel hakkında adl
kontrol kararı ver lm ş, 2 şüphel Savcılık şlemler n n ardından serbest bırakılmış, 2 şüphel
mahkemeden serbest bırakılmış, 2 şüphel se Emn yet şlemler n n ardından serbest
bırakılmıştır.
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Antalya Cumhur yet Başsavcılığınca yürütülen 2018/8303 soruşturma devam etmekte
olup, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında kamuoyuna ayrıca b lg ver lecek olup,
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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