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DELİLLER

SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ
Doğubeyazıt Güvenlik Büro Amirliği görevlilerince Doğubeyazıt ilçesinde faaliyet
gösteren
ve
isimli işyerlerinde Yeni Yaşam
isimli günlük yaygın süreli gazete satışı yapıldığının tespit edilerek gazetenin 08/10/2018
tarihli, 136 sayılı bir nüshasının temin edildiği, gazatenin içerisinde yer alan haber ve köşe
yazılarının incelendiği ve buna ilişkin 12/10/2018 tarihli araştırma tespit tutanağı tanzim
edildiği,
Araştırma tespit tutanağının incelenmesinde;
Şüpheli Osman Akın'ın esersahipleri tespit edilemediği için sorumlu yazı işleri müdürü
olarak sorumlu olduğu haberlerin;
Gazetenin 7. Sayfasında "Yol Almak" başlıklı yazıda "... Kürtlere ait hiçbir şey söz

konusu değildir. Sadece güç dengesinin dağılımı ve işlemesi için oluşturulan biçimsel bir düzen
söz konusuydu ve Türkiye gibi sömürgeci düzenlerde bunun en deforma hali uygulanabilirdi."
şeklinde ibarelerin mevcut olduğu,
Gazetenin 6. Sayfasında "10 Ekim yürüyüşçülerinin yeni Türkiye özlemi" başlıklı yazıda
"Türk devletinin en temel politikası Kürtleri Türkleştirmek ve soykırıma uğratmaktır. Mevcut
Türkiye sınırları içinde tüm halklar asimile edilecek. Türkiye tek bir ulusun ülkesi haline
getirilecektir... Nitekim Ankara garı katliamı, 7 Haziran'da oluşan ruhu ortadan kaldırmak için
yapılmıştır. Kürtlerle ortak hareket edenler yanar denilmiştir. Çünkü Türkdevleti kürtleri
yanlızlaştırıpsoykırıma uğratmak isterken birileri ortaklaşıp bu politikaya karşı çıkmıştır. 10
Ekim katliamı Tunç kanununa karşı çıkanlara yönelik yapılan bir katliamdır... Bunu İmralı'da
ağır tecrit altında tutulan sayın Abdullah Öcalan kırmıştır. 7 Haziran'da olduğu gibi Kürtlerle
demokrasi güçlerini buluşturmuştur. Ankara garı katliamı, sayın Abdullah Öcalan'ın kürt
halkıyla Türkiye halklarını birleştirme projesine de bir saldırı olmuştur." şeklinde ibarelerin
mevcut olduğu,
Şüpheli T. S. tarafından hazırlanan gazetenin 2. Sayfasında yer alan haberin
"Enternasyonel barış anneleri Rojova'da" başlıklı olduğu, "Afrin'deki çağın direnişine destek
olmak ve Kuzey Suriye ile Rojava'daki kadın çalışmaları hakkında bilgi almak için Avrupa'lı
kadınlardan oluşan bir heyet dün Kamişlo'ya gitti." şeklinde olduğu, terör örgütü PKK/KCKYPG/PYD'nin TSK kuvvetlerine karşı yaptığı saldırıları "Afrin'deki çağın direnişi" olarak
nitelendirip terör örgütü propagandası yapıldığı,
Şüpheli Veysi Kemal Sarısözen tarafından hazırlanan gazetenin 7. Sayfasında yer alan
köşe yazısında "Tabanda ittifak laflarının ahlaki anlamı" başlıklı yazıda "Şimdi yapılması
gereken Fırat'ın doğusunda kim varsa kim Kürdüm ya da Kürdistanlıyım diyorsa onu seferber
etmektir." şeklinde ibareler olduğu,
Şüpheliler müdafii tarafından yapılan sözlü ve yazılı savunmada, suçlamayı kabul
etmediklerini, suçun unsurunun oluşmadığını beyan ettiği,
Tespit tutanağı ve gazetede yer alan haber ve yorumların incelenmesinde şüpheli
Osman'ın sorumlu yazı işleri müdürü olduğu, diğer şüphelileri T. ve Veysi Kemal'in gazetenin
eser sahibi oldukları, şüphelilerin sorumlu oldukları gazete haberleri ile PKK/KCK-YPG/PYD
terör örgütünün cebir, şiddet, tehdit içeren eylemlerini meşru gösterecek şekilde haber ve
yazılara yer vererek üzerlerine atılı suçu işledikleri kanaatine varıldığı,
Yukarıda anlatılan gerekçelerle şüphelilerin yargılamasının mahkemenizce yapılarak
sevk maddeleri gereğince ayrı ayrı cezalandırılmalarına karar verilmesi,
kamu adına talep ve iddia olunur.05/02/2019
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