Müteveffa oğlum Onur Yaser CAN, zamanın CMK 250. Madde özel yetkili Cumhuriyet Savcıları
Mehmet BERK ve Savaş KIRBAŞ’ın yönettiği 2010/74 sıra sayılı uyuşturucu çetesi ile ilgili
telefon iletişiminin tespiti sırasında esrar satın almak için aynı çete ile yaptığı telefon
görüşmesinin dinlemeye takılması üzerine;İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla
Mücadele Şube Müdürlüğü Teknik Dinleme Kısım Amiri Hakan AYDIN ve yardımcısı polis
memuru Onur ÜLKER tarafından 02.06.2010 tarihinde saat 21:00 civarında uyuşturucu
çetesinin “torbacı” tabir edilen şahıslardan 8 gram esrar aldıktan sonra suçüstü yakalanmıştır.
Müteveffa oğlumuz yakalandıktan sonra söz konusu şube plois memurlarınca 02.06.2010 tarih
saat 22:20’de günün Beyoğlu Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı Mehmet Nuri GÜR ile telefon
görüşmesi yapıldığı ve savcıdan alınan sözlü talimat doğrultusunda GBT sine bakılması
herhangi suç kaydı ve aranan şahıslardan olmaması halinde ifadesinin alınarak serbest
bırakılması talimatının alındığına ilişkin Savcı Görüşme ve Talimat Tutanağı düzenlenmiştir.
Meri Yakalama Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği 6. Maddesi;
“Suç işlerken rastlanması veya suçüstü bir fiilden dolayı izlenen kişinin kaçması ihtimalinin bulunması
veya hemen kimliğini belirleme imkânının bulunmaması nedeniyle başkaları tarafından yakalanıp kolluk
görevlilerine teslim edilen veya bu hâllerde kolluk görevlilerince yakalanan ya da haklarında tutuklama
kararı veya yakalama emri düzenlenmesini gerektiren ve gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde;
Cumhuriyet savcısına veya âmirlerine derhâl başvurma imkânı bulunmaması sebebiyle kolluk
görevlilerince yakalanan kişi ve olay hakkında Cumhuriyet savcısına hemen bilgi verilerek, emri
doğrultusunda işlem yapılır. Cumhuriyet savcısı tarafından verilen sözlü emir, en kısa zamanda
yazılı hâle dönüştürülerek mümkün olması hâlinde en seri iletişim vasıtasıyla ilgili kolluğa
bildirilir; aksi hâlde ilgili kolluk görevlilerince alınmasına hazır edilir. Ancak, kolluk görevlisi
emrin yazılı hâle getirilmesini beklemeden sözlü emrin gereğini yerine getirir. “
Hükmünü içermektedir.Ayrıca gerek Bakanlığınız gerekse de İçişleri Bakanlığının bu hükmün yerine
getirilmesiyle ilgili halen geçerli birtakım genelge ve talimatları bulunmaktadır.
Buna göre müteveffa oğlumuz Onur Yaser CAN’ın yakalandığı tarihten kendisi hakkında 26.06.2010 tarihli
polis fezlekesi düzenlenene kadar geçen sürede; gerek günün Beyoğlu Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı
Mehmet Nuri GÜR gerekse de uyuşturucu çetesi operasyonun yöneten 250. madde ile özel yetkili
Cumhuriyet Savcıları Mehmet BERK ve Savaş KIRBAŞ’ın oğlumuzun yakalandığından haberlei olmuş
mudur? Buna ilişkin somut onaylı, yazılı Savcılık kaydının tarafıma gönderilmesini talep ederim.
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