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BASIN AÇIKLAMASI
Antalya’da kurdukları çağrı merkezi ile Almanya’da yaşayan, özellikle yaşlı
şahısları telefonla arayarak kendilerini kamuda farklı meslek gruplarından görevli gibi
tanıtarak “Türkiye’ye giriş çıkış yaptığınız tespit edildi adınız FETÖ davasına karıştı”
demek suretiyle dolandırdıkları iddia edilen olayla ilgili Antalya Cumhuriyet
Başsavcılığımız tarafından yürütülen 2018/12554 numaralı soruşturma kapsamında,
Eylemleri gerçekleştiren şüphelilerin tespiti ve yakalanmalarına yönelik
ayrıntılı soruşturma işlemleri yürütülmüş olup, 19 şüpheli hakkında başlatılan
soruşturmada; Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile Antalya İl Emniyet
Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği
görevlilerince gerçekleştirilen operasyon neticesinde (12) şüpheli yakalanarak
gözaltına alınmış, (1) şüpheli T.K. Emniyet işlemlerinin ardından serbest bırakılmış,
(1) şüpheli başka bir ilin ceza infaz kurumunda hükümlü olarak bulunmakta olup,
firari olan (6) şüpheli hakkında ise arama ve yakalama çalışmaları devam etmektedir.
Gözaltına alınan (11) kişi, kolluk işlemlerinin ardından Cumhuriyet
Başsavcılığımızca ifadeleri alındıktan sonra şüpheli (4) kişi B.Y., S.Ç., G.T., B.H.
hakkında TCK 158/1.1 (Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi
kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarda ilişkili olduğunu söylemesi
suretiyle dolandırıcılık) maddesi kapsamındaki eylemleri iddiasından adli kontrol
kararı verilmesi,
Şüpheli (7) kişi E.D.D., F.K., O.L., Ö.Y., S.G., S.A., Y.I. hakkında TCK 158/1.1
(Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı
olarak tanıtması veya bu kurumlarda ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle
dolandırıcılık) maddesi kapsamındaki eylemleri iddiasından tutuklanmaları talebi ile
19/06/2018 tarihinde Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişlerdir.

Sayfa 1 / 2

Antalya 2. Sulh Ceza Hakimliğince 19/06/2018 tarihinde tamamlanan
sorgularının ardından şüpheli (7) kişi E.D.D., F.K., O.L., Ö.Y., S.G., S.A., Y.I.
hakkında TCK 158/1.1 maddesi kapsamındaki eylemleri iddiasından tutuklanmalarına
karar verilerek konumlarına uygun kapalı ceza infaz kurumuna gönderilmişlerdir.
Diğer şüpheli (4) kişi B.Y., S.Ç., G.T., B.H. hakkında Antalya 2. Sulh Ceza
Hakimliğince adli kontrol kararı verilmiştir.
Bir kısım basın ve yayın organlarında “Antalya’dan Almanya’ya…Akıl almaz
tuzak!”, “Fetö yalanıyla 511 Almanı 7 milyon Euro dolandıran 11 kişiye gözaltı”
şeklinde çıkan haberler ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca yukarıda açıklandığı
şekilde adli işlem yapılmıştır.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2018/12554 numaralı
soruşturma devam etmekte olup, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında
kamuoyuna ayrıca bilgi verileceği hususu,
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Ramazan SOLMAZ
Antalya Cumhuriyet Başsavcısı

Ayrıntılı Bilgi: Medya İletişim Bürosu
Hüseyin EKER
E-mail : antalyacbs.basin@adalet.gov.tr

Antalya Adalet Sarayı 3.Kat Orta Blok
Tel
: (536) 671-8005
Faks
: (242) 237-1115

Sayfa 2 / 2

