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BASIN AÇIKLAMASI
Antalya ve Muğla illerinde bulunan lüks otellerin internet sitelerinin kopyalanarak
Google internet sitesinde reklam olarak yayınlandığının, yurtiçi ve yurtdışında tatil yapmak
isteyen şahısların kopyalanan sitelere erişmeleri neticesinde; konaklama bedellerini suç örgütü
üyeleri tarafından açılmış paravan şirketlerin hesaplarına yatırdıklarının, paranın izini
kaybettirmek amacıyla şirketler arasında dolaşım sağlayarak yurtiçinde bulunan örgüt üyeleri
arasında paranın bir bölümü paylaşıldıktan sonra kalan tutarın yurtdışında bulunan örgüt
liderinin hesaplarına aktarılması suretiyle haksız kazanç elde ettiklerinin ihbar edilmesi
üzerine Kemer Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında;
Olayla ilgili olarak Kemer ilçemizde ve civarında (7) otel ve (39) mağdur, örgüt
üyelerinin toplamda (19.167.000 TL.), (314.000 Euro), (65.000 Dolar) haksız menfaat temin
ettiklerini ve Kemer ilçesindeki müştekilerden ise (217.740 TL.), (27.907 Euro) temin
ettiklerini belirterek şüpheliler hakkında şikayette bulunmuşlardır.
Eylemleri gerçekleştirdikleri iddia edilen şüphelilerin tespiti ve yakalanmalarına yönelik
Kemer Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak,
Örgütlü Olarak Nitelikli Dolandırıcılık, Resmi ve Özel Belgede Sahtecilik, Başkasına Ait
Kimlik ve Kimlik Bilgilerinin Kullanılması Kişisel Bilgilerin İzinsiz Kullanılması”
suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında;
(7) farklı ilde 22.09.2020 tarihinde yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde (14)
şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda (26) adet
cep telefonu, (7) adet taşınabilir bilgisayar, (5) adet hard disk, (9) adet hafıza kartı, (7) adet
flash bellek, paravan şirketlere ait banka cüzdanları, kaşeler ve suçtan elde edildiği iddia
edilen (28.200 TL.) ile (2.905 Euro) para ele geçirilmiş olup muhafaza altına alınmıştır.
Şüpheli (14) kişi kolluk işlemlerinin ardından Kemer Cumhuriyet Başsavcılığımızca
ifadeleri alındıktan sonra tutuklanmaları talebiyle Kemer Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine
sevk edilmiş; şüpheli (12) kişi “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Bilişim Sistemlerini
Kullanmak Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık” suçlarından tutuklanmış ve şüpheli (2) kişi
hakkında ise adli kontrol kararı verilmiştir.
Ayrıca hakkında soruşturma yürütülen şüphelilerden (2) kişi önceki tarihlerde yurt
dışına kaçmak isterken yakalanarak gözaltına alınmış ve Kemer Cumhuriyet Başsavcılığında
alınan ifadelerinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmışlardır.
Soruşturma tüm yönleriyle detaylı bir şekilde devam etmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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