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BASIN AÇIKLAMASI
FETÖ/PDY terör örgütü mensubu olup, Cumhuriyet Başsavcılığımıza bağlı ceza infaz
kurumlarında bulunan tutukluların aileleri, yakınları ve avukatlarıyla görüşmelerine esas
olmak üzere;

A.

Toplumun

ve

ceza

infaz

kurumunun

güvenliğinin

sağlanması,

terör

örgütlerinin

yönlendirmesi, bunlara emir ve talimat verilmesi veya gizli, açık veya şifreli mesajlar
iletilmesi ihtimallerinin gözetilerek, resmi gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren 667 sayılı
KHK'nin verdiği yetki uyarınca, FETÖ/PDY terör örgütü tutuklularının avukatlarıyla
yapacakları görüşmelerin;
a.

Teknik cihazla, sesli veya görüntülü olarak kaydedileceği,

b.

Görüşme esnasında personel bulundurulacağı,

c.

Karşılıklı verilecek tüm belgelere örgütsel iletişim, emir, talimat içerip içermediğinin
tespiti bakımından el konulacağı,

d.

Anılan terör örgütüne mensup tutukluların diğer adli tutuklulara nazaran sayılarının fazla
olması, avukat görüş mahallerinin ise sınırlı sayıda olması nedeniyle avukatların ziyaret
gün ve saatlerinin savunma hakkına engel olmayacak şekilde sınırlandırılacağı,

e.

Tutuklunun avukatı ile yaptığı görüşmenin yukarıda bahsedilen amaçlarla yapıldığının
anlaşılması halinde görüşmeye derhal son verdirileceği, bu hususta yasal gereği için
tutanak tutulacağı,

B.

Olağanüstü halin devamı süresince ve anılan KHK gereğince tutuklu olanların,
belgelendirilmesi koşuluyla sadece eşi, ikinci derece dahil kan hısımları ile birinci derece
kayın hısımları, vasisi veya kayyımı tarafından ziyaret edilebileceğine işaret olunduğundan;
a-

Eş, çocuk (evlat edinilen çocuklar dahil), torun, anne, baba, kardeş, büyükanne ve
büyükbaba ile eşinin anne ve babası ziyarete alınacağından, yukarıda belirtilenler
haricinde Bakanlık veya Cumhuriyet Başsavcılığımızca yazılı olarak görüş izni
verilenlerin ziyarete kabul edileceği, bunların dışında ziyaretçilerin kabul edilmeyeceği,
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Tutukluların telefon ile haberleşme haklarından 15 günde 1 kez ve yukarıda belirtilen

b-

ziyaretçiler ile sınırlı tutularak, 10 dakikayı geçmemek üzere faydalandırılacakları,
Anılan KHK uyarınca vasi veya kayyımın da belgelendirmeleri koşulu ile belirlenecek

c-

görüş gün ve saatinde ziyarete alınacakları,
Yukarıda bahsedilenler haricindekiler ile görüş gün ve saatinde ziyaret için intikal

d-

etmeyenlere veya harici günlerde intikal edenlere, kimliksiz olanlara, yakınlık derecesini
belgelendiremeyenlere ayrıca özel izin verilmeyeceği,
Bu itibarla;
a-) Yukarıda işaret olunan esaslar doğrultusunda FETÖ/PDY kapsamında ve Silivri Kapalı
Ceza İnfaz Kurumu hariç diğer kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan tutukluların her
haftanın cuma günleri ziyaretçileriyle görüşme yapabileceği,
b-) Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda ise her haftanın salı, çarşamba ve cuma günleri
görüşme yapabilecekleri hususları

Kamuoyuna duyurulur.

Mehmet DEMİR
Cumhuriyet Başsavcı Vekili
Basın Sözcüsü

DAĞITIM:
Bakırköy CBS Bilgi İşlem Şefliği (web sayfasında yayımlanması için),
Tüm Haber Ajanslarına ve Tüm Medya Kuruluşlarına(Bilgilendirme amacıyla).
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