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Bir kısım internet sitelerinde ve bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, Hatay İHD Cezaevi Komisyonu
tarafından Yayladağı Cezaevinde kalan tutuklularla, İHD avukatlarının yaptığı görüşmelerin raporlaştırıldığı ve
raporda Afrin'li tutukluların insanlık onuru ile bağdaşmayacak şekilde işkence ve kötü muamele gördükleri iddiası ile
ilgili olarak yapılan haber ve yorumlar üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca aşağıda belirtilen açıklamanın
yapılmasına gerek görülmüştür.
Haberde adı geçen hükümlü U.A.'nın; iddia edildiği gibi Suriye uyruklu (Afrin'li) bir tutuklu olmadığı,
Türkiye Cumhuriyet vatandaşı olduğu, "Yol Kesmek Suretiyle Silahla Birden Fazla Kişi ile Yağma ve Yaralama"
suçlarından hükümlü olduğu, Hatay T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna nakil yoluyla 25/08/2016 tarihinde geldiği,
kuruma geliş tarihinden sonra darp edildiğine dair kurum idaresine veya Cumhuriyet Başsavcılığına iletilmiş sözlü
veya yazılı herhangi bir şikayetinin bulunmadığı, hükümlünün ziyaret listesi incelendiğinde; en son 21/02/2020 günü
babası ile görüşme yaptığının görüldüğü, hükümlünün Ankara ili veya Ankara ili yakınlarındaki ceza infaz kurumlarına
nakil talebinde bulunduğu, en son yapmış olduğu nakil talebinin Adalet Bakanlığı Ceza Tevkifevleri Genel
Müdürlüğünün 16/03/2020 tarihli yazısı ile doluluk oranları nedeniyle reddedildiği, hükümlünün Ceza İnfaz Kurumuyla
ilgili herhangi bir şikayet ve iddiasının olmadığının anlaşıldığı,
Haberde adı geçen tutuklu (hükümözlü) A.S.T.'nin; Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesinin kararı ile
"Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozmak" iddiasıyla 15 yıl hapis cezasına mahkum olduğu, dosyanın
temyiz aşamasında olduğu, adı geçenin 07/08/2019 tarihinde Hatay Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz
Kurumundan, Hatay T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna nakledildiği, kurumlara alındığı tarihlerde yapılan
muayenesinde herhangi bir darp cebir izine rastlanmadığı şeklinde doktor raporlarının bulunduğu, gerek Hatay Çocuk
ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda gerekse Hatay T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda barındırıldığı süre
zarfında kurum idarelerine veya Cumhuriyet Başsavcılığına ilettiği sözlü veya yazılı herhangi bir şikayetinin
bulunmadığının anlaşıldığı,
Haberde adı geçen tutuklu (hükümözlü) M.M.D'nin; Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesinin kararı ile
"Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozmak" iddiasıyla Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis cezasına mahkum
olduğu, dosyanın temyiz aşamasında olduğu, adı geçenin kuruma ilk girişte yapılan muayenesinde herhangi bir darp
cebir izine rastlanmadığı şeklinde doktor raporunun bulunduğu, ilgilinin darp edildiğine dair kurum idaresine veya
Cumhuriyet Başsavcılığına iletilmiş sözlü veya yazılı herhangi bir şikayetinin bulunmadığı,
Ayrıca M.M.D. ve diğer Suriye uyruklu tutuklu ve hükümlüler için idari gözlem kurulu kararı ile merkezi
Televizyon sistemine TRT Arapça kanalının eklendiği, yine kütüphanede bulunan Arapça kitaplardan tutuklu ve
hükümlülerin yararlandırıldığı, ayrıca Suriye uyruklu tutuklu ve hükümlüler için her vardiya ve birimde Arapça dilini
bilen personel görevlendirildiği, tutuklu ve hükümlülerin sinema, tiyatro, konferans ve spor faaliyetlerinden
faydalandırıldığına dair kurul kararlarının mevcut olduğunun anlaşıldığı,
Haberde adı geçen tutuklu F.Ş.'nin; 24/12/2019 tarihinde "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçu
iddiasından tutuklanması üzerine kuruma alındığı ve halen kurumda tutuklu olarak bulunduğu, adı geçenin kuruma
alındığı tarihte yapılan muayenesinde herhangi bir darp cebir izine rastlanmadığı şeklinde doktor raporunun
bulunduğu, tutuklunun bir infaz koruma memuru tarafından darp edildiğine ilişkin kurum idaresine veya Cumhuriyet
Başsavcılığına iletilmiş sözlü veya yazılı herhangi bir şikayet ve iddiasının bulunmadığı, tutuklu ve aynı odada kaldığı
diğer tutuklu ve hükümlülerin spor, kütüphane faaliyetleri ile konferans ve sinema salonuna çıkma haklarından
yararlandırıldıklarına dair idari gözlem kurulu kararlarının da mevcut olduğu, ilgilinin ziyaret listesi incelendiğinde, eşi
ve oğlu ile sürekli görüşmekte olduğu, tutuklunun Suriye uyruklu olması sebebiyle resmi bir belge ile belgelendirilmesi
halinde ziyaret hakları bulunan yakınları yönünden de görüşme haklarından istifade edebileceği, tutuklunun telefon
görüşme evraklarını kuruma ibraz etmesinden sonra her hafta eşi ile telefon görüşmesi yaptığının da tespit edildiği,
Anlaşılmış olup;
İnternet siteleri ile sosyal medya hesaplarında yer alan doğruluğu teyit edilmeden yapılan haberlerdeki iddia
ve yorumların gerçeği yansıtmadığı, belirtilen konulara ilişkin olarak yalnızca yetkili makamlar tarafından kamuoyuna
yapılacak açıklamaların takip edilmesi, bunun haricinde yapılan asılsız haber ve paylaşımlara itibar edilmemesi
gerektiği hususları
Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz olunur.
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