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BASIN AÇIKLAMASI
www.halkmedia.com ve www.tekmillet.tv isimli internet sitelerinde 19/04/2016 günü
yayınlanan “Kastamonu'da Kanı Donduran Olay!” başlıklı haberlerde; “kanserden vefat eden
bir bayanın cesedinin defin gecesi İmam Hatip Öğretim Görevlisi olan Z.B. tarafından
mezarlıktan kazılarak çıkartıldıktan sonra defalarca kez tecavüz ettiği ve cesedi dondurucuda
saklayan Z.B.nin komşularının şüphelenmesi üzerine tekrardan gömmeye çalışırken
yakalandığı” şeklinde bir haber yapılması ve bu haber üzerine toplumda meydana gelen infial
ile kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bir basın açıklaması yayınlama ihtiyacı
hasıl olmakla;
Yukarıda belirtilen sitelerde habere konu kullanılan bayan resminin 11/05/2015 günü
www.milliyet.com.tr ve egepostasi isimli internet sitelelerinde yayınlanan ve İzmir'de bir kız
arkadaşı ile kaldığı evde fenalaşan diyabet hastası 24 yaşındaki E.T. isimli bayanın bilinci
açık olarak getirildiği hastanede komaya girdikten 10 gün sonra hayatını kaybetmesine konu
haberdeki resim ile aynı oldukları,
Yayınlanan haber üzerine Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu İl Merkez
Jandarma Komutanlığı ve Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü'nce yapılan araştırmalar
neticesinde Kastamonu ilinde 12 Mart 2016 tarihinden sonra 19 yaşında, kanser hastası, adı ve
soyadının baş harfi H.A. olan bir bayanın ölümü ve habere konu şekilde bir olayın
yaşanmadığının bildirildiği gibi Cumhuriyet Başsavcılığımız kayıtlarının sorgulanmasında da
ihbar üzerine veya resen başlatılmış böyle bir olaya ilişkin herhangi bir soruşturma
bulunmadığı görülmüştür.
Tamamen asılsız bir şekilde ve daha önce vefat eden bir şahsın hatırasına da hakaret
oluşturacak şekilde kişisel veri kapsamındaki fotoğrafınında kullanılarak Kastamonu'luları ve
din görevlisi olarak imam-Hatip yetiştiren bir okulun öğretim elemanlarını zan altında
bırakarak halkın bir kısmının kin duymasını sağlayacak şekilde yayın yapan
www.halkmedia.com ve www.tekmillet.tv isimli internet siteleri hakkında Cumhuriyet
Başsavcılığımızca 2016/2073 Soruşturma sayılı dosya üzerinden Kişinin Hatırasına Hakaret,
Suç Uydurma, Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Yayma, Halkı Kin ve Düşmanlığa
Tahrik veya Aşağılama suçlarından soruşturma başlatılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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