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Zonguldak Kültür ve
Eğitim Vakfı'ndan Ziyaret

Beşağaç Katliamı Hakkında
Alt Komisyon Raporu Açıklandı
Meclis Bülteni- 29 Eylül'de Şırnak'm Beytüşşebab
ilçesine bağlı Beşağaç Köyü yakınlarında bir minibüsün
taranması sonucu 12 kanal işçisinin öldürüldüğü, iki
işçinin yaralı olarak kurtulduğu olayı araştırmak üzere
kurulan T B M M insan Haklarını inceleme alt komisyo
nu, raporunu tamamladı.

Zonguldak Kültür ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Baş
kanı Zeki Çolakoğlu başkanlığında bir heyet, 8 Ekim'de
T B M M Başkanı Koksal Toptana kutlama ziyareti yaptı.

Toptan Trabzon'da

Komisyon Sözcüsü, Diyarbakır Milletvekili Abdurrah
man Kurt, 18 Ekim'de düzenlediği basın toplantısıyla
hazırladıkları raporu kamuoyuna açıkladı. Raporda,
T B M M insan Haklarını inceleme Komisyonu Başkanı
Zafer Uskül, Komisyon Başkanvekili Mehmet Ekici,
Sözcü Abdurrahman Kurt ve üyeler Sivas Milletvekili
Malik Ecder Özdemir ile Diyarbakır Milletvekili Akın
Birdal'dan oluşan alt komisyonun, Şırnak'm Beytüş
şebab ilçesine bağlı Beşağaç Köyünde araştırmalarda
bulunduğu, görgü tanıklarının ifadelerine başvuruldu
ğu belirtilerek 10 maddeden oluşan bir sonuç bölümü
ve Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal'm karşı görüşü
kamuoyu ile paylaşıldı.

Komisyon Raporu Sonucu

T

optan, "Alt dereceli bir memurun çocuğu
bugün TBMM Başkanı olabiliyor, bu cum

huriyetin eseridir. Bugün TBMM Başkanı ben
isem, sizin adınıza benim" dedi.
Meclis Bülteni- T B M M Başkanı Koksal Toptan, 28
Eylül'de Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Toplan
tısına katıldı. Toptan, burada yaptığı konuşmada, sadece
anayasa için değil, bundan sonra hazırlanacak bütün
kanunlarla ilgili TBMM'ye gönderilecek bütün çalışmaları
değerlendirmek için çalışma yürüttüklerini belirterek,
şunları söyledi:
"Kanun hazırlarken, Türkiye'deki sivil inisiyatifin de
katkısını almak için yeni bir mekanizma oluşturmak için
çalışma yapıyoruz. TBMM'ye gönderilecek her türlü ka
nun tasarısı ve teklif için bu tür sistemi, bu tür bir modeli
kurumsal hale getirmek istiyoruz. Türkiye genelinde etkisi
olan, yaygınlığı olan sivil toplum örgütlerinden başlayacak.
Zannediyorum ki çok da yararlı olacak. Adalet Komisyo
nu Başkanlığı yaptığım dönemde bu modeli uygulamış ve
yararlanmış bir kişi olarak, gerçekleştireceğimiz böyle bir
yapılanmanın yasa yapmada bize çok
katkı sağlayacağına inanıyorum.
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Raporun sonuç bölümünde, köy sakinlerinin devletin
kendilerine sahip çıkma isteklerini dile getirdikleri ve
saldırının PKK terör örgütü tarafından gerçekleştiril
diğine dair kanaat bildirdikleri ifade edildi. Faillerin
maskeli olduklarına, olay yerinde başka minibüsler
bulunduğuna dair iddialar ise doğrulanmadığı belir
tildi. Raporda ayrıca, olay yeri raporunun ayrıntılı bir
biçimde düzenlenmiş olduğu belirtilerek, olay yerinden
toplanan delillerin balistik incelemeye alınmış olduğu
na ve incelemenin sürmekte olduğuna dikkat çekildi.
Güvenliğin köy korucuları ve gönüllü korucular tara
fından sağlandığı Beşağaç Köyü'nde, haberleşme im
kanlarının yetersizliğinin güvenlik problemini artırdığı
vurgulanarak, Beşağaç Köyü'nde telefonla görüşme
olanağının hızla sağlanması gerektiği belirtildi.
Raporun sonuç bölümünde ayrıca; "Araştırmaların sür
dürülmekte olduğu, kesin bir kanaate ulaşabilmek için
tüm incelemelerin tamamlanması gerektiği, bununla
birlikte, yerinde yapılan inceleme, tanık ifadeleri,
olay yeri inceleme raporu, Beytüşşebap Başsavcılığı,
Şırnak Valiliği, Şırnak Jandarma Alay Komutanlığın
dan alman bilgiler değerlendirildiğinde, bu insanlık
dışı katliamın terör örgütü tarafından
gerçekleştirildiği kanaatine ulaşılmıştır"
ifadelerine yer verildi.

