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SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ
01/03/2019 tarihli Yeni Yaşam isimli gazetenin "Afrinli Tutuklulara Zulüm" başlıklı
haberinden özetle; Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun Afrin'e dönük
operasyonudan sonra kent merkezi başta olmak üzere, ilçelerden binlerce sivil ÖSO tarafından
kaçırılarak askere teslim edildiği, bu sivillerin bazılarının öldürüldüğü, bazılarının Afrin'de
kurulan hapishanelerde tutulduğu, YPG - YPJ üyesi oldukları iddiası ile Türkiye'ye getirildiği,
sınır karakollarında bir ya da iki gün bekletildikten sonra Hatay İl Jandarma Komutanlığı ya da
Antakya İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldüğü, burada yedi ile on beş gün bekletildiği,
Adliye'ye çıkarılarak tutuklanarak Hatay T tipi Kapalı Cezaevine gönderildiği, cezaevine
gönderilen sivillerin işkence yapıldığı, çıplak aramadan kaba dayağa kadar ağır işkenceden
geçirildiği, işkencelerin günlerce ve haftalarca sürdüğü, Afrin'li sivillerin hepsinin gardiyan ve
askerler tarafından kaba dayağa maruz kaldığı, su verilmediği, gece koğuş baskınları yapıldığı,
günlerce uyutulmadığı, ranzaya kelepçelendiği, keyfi hücre cezası verildiği, hasta olanların
revireçıkarılmadığı, gece geç saatlerde koğuşta bulunan hoparlörlerden marşlar çalındığı,
tutukluların uyutulmadığı şeklinde içeriği doğru olmayan haber yapıldığının anlaşıldığı,
Şüpheli müdafii aracılığı ile dosyamıza sunduğu yazılı savunmalarda, haberin herhangi
bir suç içermediğini, basın ve ifade özgürlüğü bağlamında toplumu ve komuoyunu
bilgilendirmek amacıyla yapıldığını, ayrıca internet sitesinin 01/03/2019 tarihli sorumlu yazı
işleri müdürünün de Osman Akın olduğunu, bu nedenle internet sitesi yönünden de sorumlunun

Osman Akın olduğunu beyan ettiği,
Bu itibarla söz konusu yazının bir bütün olarak Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin
Askerî veya Emniyet Teşkilatını Alenen Aşağılama suçunu oluşturabileceği anlaşıldığından
şüpheli hakkında TCK.nun 301/4 maddesi uyarınca soruşturma izni talep edildiği, Adalet
Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün 2019-E.24641 sayılı yazısı ekinde bulunan
11/07/2019 tarihli OLUR yazısı ile soruşturma izni verildiği,
Yukarıda açıklanan gerekçelerle şüphelinin yargılamasının mahkemenizce yapılarak
sevk maddeleri gereğince cezalandırılmasına karar verilmesi,
Kamu adına talep ve iddia olunur.09/08/2019
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