KÜPELİ RAPORU
(ŞANLIURFA-BOZOVA)
Şanlõurfa’nõn Bozova ilçesine bağlõ Küpeli Köyüne 10 Temmuz 2003 Perşembe günü sabah
06:30 sularõnda yaklaşõk otuz kişilik jandarma timinin gelerek bütün köylüyü okul bahçesinde
topladõğõ, köyün erkeklerini sõcak betonun üzerine yüzüstü saat 13.00’e kadar yatõrdõğõ, bu
süre zarfõnda ise sadece 15-20 dakikalõk su içme molasõ verildiği, 12 ila 14 yaş arasõ
çocuklarõn okul binasõnõn içerisine alõnarak ‘Babanõzõn silahõ var mõ, yok mu?’ diye
sorgulandõklarõ ve bu esnada oradan geçen çobanlarõn sopalarõnõn alõnarak çocuklarõn
bazõlarõnõn dövüldükleri ve kadõnlarõn da okul bahçesinde toplattõrõldõklarõ ancak onlara
müdahale edilmedikleri iddialarõ Komisyonumuza intikal etmiştir. TBMM İnsan Haklarõnõ
İnceleme Komisyonu tarafõndan iddialarõ yerinde incelemek üzere Adõyaman Milletvekili
Ahmet Faruk ÜNSAL, Kõrşehir Milletvekili Hüseyin BAYINDIR ve Komisyon Uzman
Yardõmcõsõ İzzet EROĞLU’dan oluşan bir heyetin bölgeye gönderilmesine karar verilmiştir.
Heyet, 16 Temmuz 2003 tarihinde Ankara’dan saat 10:00 da hareket eden uçakla
Diyarbakõr’a intikal etmiş ve akabinde valilik tarafõndan tahsis edilen araçla Hani’ye varmõştõr.
Heyet Hani’deki incelemelerini tamamladõktan sonra Şanlõurfa’ya 17 Temmuz 2003 tarihinde
ulaşmõştõr. Sonrasõnda ise Şanlõurfa Valiliği tarafõndan tahsis edilen araçla Bozova’ya
geçilmiştir.
Bozova Kaymakamõ İsmail GÜLTEKİN’le Görüşme:
Bozova Kaymakamõ İsmail GÜLTEKİN makamõmda ziyaret edildi. Olayla ilgili olarak ilçe
kaymakamõ özetle şunlarõ söyledi:
“Üniversite sõnavõnõn yapõldõğõ 15 Haziran 2003 tarihinde, Küpeli köyündeki bir düğün
esnasõnda silahla ateş etme olayõ oluyor. Köye yakõn bir yerde Yaylak Sulama Suyu Projesi
için kanal açma çalõşmalarõ yapõlmaktadõr. Kanal açma çalõşmalarõ sõrasõnda dinamitle
patlatma yapõldõğõndan bölgede jandarma devriyesi bulunmaktadõr. Burada devriye gezen iki
jandarma eri, silah sesinin duyulmasõ üzerine köye gidiyorlar. Jandarmalar köyde düğün için
toplanmõş olan kalabalõktan üç kişinin silahlõ olduklarõnõ fark ederek iki Kaleşnikof ve bir
tabancaya el koyuyorlar. Jandarmalar hem karakola haber vermek hem de ek kuvvet istemek
için telefon etmek amacõyla muhtarõn evine gidiyorlar. Muhtar, ‘Meseleyi aramõzda halledelim,
karakola bildirmenize gerek yok.’ diyor. Jandarmalar bu isteği kabul etmeyince telefon bozuk
denilerek karakolla irtibata geçmeleri sağlanmõyor. Bunun üzerine jandarmalar muhtarõn
evinden aşağõya iniyorlar. Bu arada kalabalõk, muhtarõn evinine gelerek silahlarõ geri almak
ve silahlõlarõ da ortamdan uzaklaştõrmak amacõyla askerlerle itişme içine giriyor. Grup, itişme
esnasõnda jandarmalarõn el koyduklarõ silahlarõ alõyor. Bu esnada jandarmalara darp fiilinin
vuku bulduğu iddia edilmektedir. Jandarmalar köyden ayrõlõyorlar ve öğleden sonra büyük bir
grupla tekrar köye geliyorlar. Yapõlan tahkikatta dokuz kişi gözaltõna alõnõyor ve savcõlõk
tarafõndan ifadeleri alõnmasõnõ müteakiben hakim kararõyla tutuklanõyorlar. Daha sonra ise bir
kişi daha tutuklanõyor. Bu olayõn olmasõndan bir ay sonrasõna kadar köylüler tarafõndan hiçbir
şikayet yapõlmadõ. Jandarmanõn elinden silah alõnmasõ sonucu silah ve silahlõ halen kayõp
olduğu için faili meçhul olay statüsü varlõğõnõ devam ettirmektedir. Faili meçhullerin belirli
periyotlarla araştõrõlmasõ bir gereklilik olduğu için savcõlõk talimatõyla jandarma ikinci kez köye
tahkikat yapmaya gidiyor. Daha sonra köye giden astsubay hakkõnda kötü muamele iddiasõ
ileri sürüldü. Jandarmalarla birebir görüştüm. Onlar kesinlikle kötü muamele yapõlmadõğõnõ
ifade ettiler. Daha sonra il milletvekillerinin bazõlarõyla köye gittik ve köylülerle sohbet ettik.
Köylülerin endişeli olduklarõnõ gözlemledik. Bir köyden, hepsi de akraba olan 10 erkek
tutuklanmõş ve köyde, iş yapacak, ziraat işlerini takip edecek, köye sahiplik edecek kimse
kalmamõştõ. Tutuklularõn serbest bõrakõlmasõnõ talep ediyorlardõ. Savcõya çocuklarõn darp
edildiği yönünde iddialar gelmesi üzerine, çocuklar vakit geçirilmeden hastaneye sevk
edilerek sağlõk raporu aldõrõldõ. Hatta bu da yeterli bulunmayarak çocuklar Diyarbakõr Adli
Tõp’a gönderildi. Sonuçtan haberim yok.”
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Köylülerle Yapõlan Görüşme:
Heyet ilçe kaymakamõ ile görüşmesini tamamladõktan sonra Küpeli köyüne giderek köylülerle
görüşmüştür. Köylüler tarafõndan karşõlanan Heyetimiz görüşmelerini köy odasõnda
yapmõştõr.
Olayõ yaşayanlardan Ramazan TANRIVERDİ olayõ özetle şu şekilde anlatmõştõr:
“Bir ay kadar önce köyde düğün oldu. Düğün esnasõnda Yaylak Sulama Projesinde devriye
gezen iki jandarma geldi. ‘Silah sõkmõşsõnõz’ dediler ve müdahale ettiler. Ancak silahlar
verilmeyince köyü terk ettiler. Bu durumu üstlerine şikayet etmişler. Aynõ gün Yüzbaşõ, 12
araba, yaklaşõk 100 kadar jandarma ile köye geri geldiler. Tekrar silah istendi ancak köylüler
vermediler. Yüzbaşõ yaklaşõk 100 kişiden oluşan köylüleri ve düğüne gelen misafirleri okulun
avlusuna götürdü ve betonun üzerine yüzüstü yatõrdõ. Ancak misafirlerin bir kõsmõ serbest
bõrakõldõ. Bu durum öğlen saat 12’den ikindi vakti saat 5’e kadar sürdü. Bu sõrada bize
hakaret edildi. Tekmeleme olayõ da oldu. Biz bu zulmü 12 Eylül zamanõnda bile görmedik.
Mustafa TANRIVERDİ, Hasan TANRIVERDİ ve benim evim arandõ. Aramalarda ev sahipleri
olarak biz de hazõr bulunduk. Aramada bir şey çõkmadõ. Bunun üzerine üç araba dolusu
yaklaşõk elli kadar köylü karakola götürüldü. Bizi akşam saat 10’a kadar beklettiler. On kişi
nezarethanede tutuldu. Diğerleri serbest bõrakõldõ. Yüzbaşõ ‘Bir silah getirin olayõ kapatalõm.’
dedi. Saat gece 12 sõralarõnda bir tane Kaleşnikof silah teslim edildi. Silahõ İbrahim
TANRIVERDİ’nin küçük oğlu teslim etti. Ben sabaha kadar arkadaşlarõ bekledim. Sabahleyin
arkadaşlarõn gönderilmeyeceklerini anlayõnca köye döndüm. Bu olaydan 25 gün sonra 10
Temmuzda saat 06.30 sõralarõnda köye tekrar 25-30 jandarma geldi. Caminin hoparlöründen
ilan yapõlarak köyün erkeklerinin okulun avlusunda toplanmasõ istendi. Erkekler okulun
önündeki betona yüzüstü yatõrõldõ. Kadõnlar da meraklarõndan okul duvarõnõn etrafõnda
toplandõlar. Bizim toplanmamõz saat 08:30-09:00’u buldu. Bu saatlerden öğlen saat 1’e
kadar, kimimizin sorgusu yapõldõ, kimimiz de sorgusunun yapõlmasõnõ yüzüstü yatõrõlmõş
vaziyette bekledi. Sadece 15 dakika su molasõ verildi. Sekiz ila dokuz çocuk okul binasõnõn
içine alõnarak sopalarla dövüldü. Çocuklara silahlarõn yerinin söylenmesi için para teklif edildi.
Bir tane daha silah istendi. Ancak çocuklar ‘Silah yok.’ dediler. Süleyman TANRIVERDİ
mahkemesi olduğunu söyleyince ifadesi erkenden alõnarak serbest bõrakõldõ. Süleyman
TANRIVERDİ Bozova’ya gittiğinde olay hakkõnda savcõlõğa ihbarda bulunmuş. Biz yüzüstü
yatarken astsubaya telefon geldi ve biz serbest bõrakõldõk. Astsubay ‘Bir sefer oldu, şikayet
de etmeyin.’ dedi. Sonra biz köylüler jandarmalara yemek ve su verdik ve gittiler.”
Heyetimize gelen, yaşlarõ 14 ila 20 arasõnda değişen sekiz köylü - Sedat TANRIVERDİ (15),
Süleyman TANRIVERDİ (18), Bülent TANRIVERDİ (14), İbrahim Halil TANRIVERDİ (15),
Cengiz TANRIVERDİ (19), Mehmet TANRIVERDİ (17), İbrahim Halil TANRIVERDİ (14),
Seydi Vakkas TANRIVERDİ (16) - astsubay tarafõndan çoban değneği ile el ve ayaklarõna
vurularak dövüldüklerini ifade ettiler.
Ramazan TANRIVERDİ olayla ilgili olarak kõsaca şunlarõ anlattõ:
“Ben Almanya’dan geldim. Adõyaman’a araba almaya gittiğimde eşim aradõ ve çocuklarõn
dövüldüğünü söyledi. Bunun üzerine ben cumartesi günü savcõlõğa dilekçe verdim. Bunun
üzerine çocuklar doktora gönderildi. Daha sonra savcõ araç temin ederek çocuklarõ önce
Urfa’ya, sonrasõnda ise Diyarbakõr’a gönderdi. Ben de çocuklara bir şey olur diye Diyarbakõr’a
gittim. Astsubayõn bizi takip ettiğini gördüm. Çocuklarla konuştuğumuzda çocuklar bize
astsubayõn ‘Sizi yine iki seksen yere yatõrõrõm.’ dediğini söylediler.”
Mehmet TANRIVERDİ olayla ilgili olarak özetle şunlarõ söyledi:
“Yaylak Sulama Suyu Projesinde devriye gezen iki jandarma geldi. Düğünde av silahõ,
tabanca ve kuru sõkõyla havaya ateş edildi. Silahlarõn Jandarmaya teslim edilmemesi için
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Jandarma ile köylüler arasõnda arbede oldu. Topluluk büyük olduğu için silahlar teslim
edilmedi. Daha sonra jandarmalar gittiler. Saat on ikiye doğru 50-60 civarõnda jandarma on
iki cip ve bir de Yüzbaşõ arabasõyla geldiler. 100-150 kişiyi okulun bahçesinde topladõlar.
Misafirlerin bir kõsmõ bõrakõldõ. Okul bahçesinde olanlar anlatõlanlar gibidir. Köylüler daha
sonra iki minibüs ve bir kamyonete bindirilerek karakola götürüldüler. Temmuzun onunda
jandarma yine geldi. Bizi sabah altõdan on ikiye kadar okulun bahçesinde yüzüstü yatõrdõlar.
Kadõnlara bir şey yapõlmadõ. Onlar kendi isteğiyle okulun çevre duvarõna geldiler.”
Heyetimiz olayla ilgili kişileri dinledikten sonra bahse konu okul ve bahçesinde incelemelerde
bulundu. Okul iki sõnõflõ bir köy okulu olup okulun önünde tahminen eni 3-4, boyu 7-8 metre
ebadõnda bir beton saha bulunmaktadõr. Heyetimiz 100-150 kişinin betona sõğmayacağõnõ
söylemesi üzerine köylüler bazõlarõnõn da toprağõn üzerine yatõrõldõğõnõn söylediler. Ayrõca
köylüler okul içersinde bulunan sõnõfta sorgulandõklarõnõ ifade ettiler.
Astsubay Şahin GÖCEN’le Görüşme:
Heyetimiz Küpeli köyündeki incelemelerini tamamladõktan sonra Bozova’ya dönmüştür ve
İlçe Jandarma Komutanlõğõnda Astsubay Şahin GÖCEN ile görüşmüştür. Bu görüşmede
kõsaca şu bilgiler aktarõlmõştõr:
“10 Temmuz 2003 tarihinde, 15 Haziran’da meydana gelen jandarmaya mukavemet olayõnõn
faillerini ve kaybolan silahlarõ ve aranan silahlõlarõ bulmak amacõyla savcõlõğõn talimatõyla
görevlendirildik. Sabah saat 7 gibi köye geldik ve her evden bir erkeğin okulun bahçesine
gelmesini anons ettik. 15-20 vatandaş toplandõ. Gölgelik yere oturdular. Köylülerden üç kişi
mahkemesinin olduğunu söyleyince onlarõ gönderdik. Silahõ alan vatandaş tespit edildi.
Olayla ilgili olarak çocuklara soru sormadõk. 11-12 gibi de köyden ayrõldõk. Köylülerden 10-11
kişi tutuklu olduğundan bize karşõ iftira kampanyasõ başlatõldõ.”
Yüzbaşõ Tansel BOZKURT’la Görüşme:
İlçe Jandarma Komutanlõğõnda görevli Yüzbaşõ Tansel BOZKURT olayla ilgili olarak özetle
şunlarõ anlattõ:
“15 Haziran 2003’te Yaylak Sulama Suyu Projesi çalõşmalarõnda devriye gezen iki jandarma
askeri düğünden silah sesleri gelmesi üzerine, bu olaya müdahale etmişler. Jandarmalar iki
Kaleşnikof ve bir tabanca alõyorlar. Daha sonra karakola bilgi vermek için muhtarõn evine
çõkõyorlar. Muhtar ‘Olayõ aramõzda halledelim.’ diyor. Muhtarõn talebini jandarmalar kabul
etmeyince muhtar telefonun çalõşmadõğõnõ söylemiş. Jandarmalar muhtarõn evinden
çõkõyorlar. Dõşarõda büyük bir kalabalõk var. Kalabalõk jandarmalara silahlarõnõ vermelerini
söylüyor. Kaleşnikof’un cezasõ ağõr olduğu için ‘Biz size av tüfeği verelim.’ demişler.
Jandarmalar teklifi kabul etmeyince kalabalõktan birkaç kişi öne çõkarak jandarmalarõn
yüzüne vuruyor. Bir kadõn da mahsustan bayõlõyor. Silah sahipleri ve akrabalarõ
jandarmalardan silahlarõ zorla alõyorlar ve jandarmalarõn yüzlerine vuruyorlar. Jandarmalar
bunun üzerine köyden ayrõlõyorlar. Jandarmalar, Yaylak Sulama Suyu Projesi şantiyesinden
karakolu arayarak olay hakkõnda nöbetçi subaya bilgi veriyorlar. Nöbetçi subay da durumu
bana bildirdi. Ben de savcõya bilgi vererek iki komanda timini de yanõma alarak Küpeli köyüne
gittim. Sayõmõz elliyi geçmez. Köyün giriş ve çõkõşõnõ kapattõk. Olayõ soruşturma yeri için de
okul bahçesini seçtik. Erkekleri okulun bahçesinde topladõk ve sõraya dizdik. Erkeklerin
hepsini üst baş aramasõ yapmak, silah olup olmadõğõ tespit etmek ve güvenlik nedeniyle yere
yatõrdõk ve arama yaptõk. Bu arama 15-20 dakika kadar sürdü. Daha sonra erkekler oturtuldu.
Olaya karõşan jandarmalarõ çağõrdõk ve jandarmadan silahõ alan ve jandarmaya mukavemet
gösterenler teşhis edildi. Sekiz kişiyi gözaltõna aldõk ancak silahõ bulamadõk. Ayrõca
şüphelenilen beş kişinin evinde arama yaptõk. Akşama kadar soruşturma devam etti.
Gözaltõna alõnanlarõ akşam 5-6 gibi karakola getirdik ve kõsa ifadelerini aldõk. Ertesi sabah bir
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kişi daha teşhis edilerek gözaltõna alõndõ. İlgililerin evraklarõ tanzim edildikten sonra ilgililer
savcõlõğa götürüldü. Hakim gözaltõna alõnanlar hakkõnda tutuklama kararõ verdi. Biz de
tutuklularõ cezaevine koyduk. Gece düğün sahibinin oğlu bir adet Kaleşnikof getirdi. Getiren
küçük olduğu için gözaltõna alõnmadõ. Mukavemet gösterilen iki jandarma 15 Temmuzda
terhis olacağõndan 10 Temmuzda savcõlõğõn talimatõyla Şahin Astsubay tahkikat için
görevlendirildi. Şahin Astsubay bir uzman çavuş ve sekiz jandarmayla birlikte köye gitti.
Camide erkeklerin okul bahçesinde toplanmasõ anons edilmiş. Aranan şahõs teşhis edilerek
karakola getirildi. Köyden 10 kişi tutuklu olduğundan jandarmayõ baskõ altõnda tutmak için
bize karşõ kampanya başlattõlar. Dövüldüğü iddia edilen çocuklar adli tõpa gönderildi. Ancak
raporlar daha gelmedi. Mesele yargõ aşamasõndadõr.”
Kenan NAYMAN’õn İfadesi:
Heyetimiz sözkonusu iki jandarma terhis edildiğinden savcõlõktaki ifadelerine başvurmuştur.
İki jandarmadan biri olan Kenan NAYMAN 15.06.2003 tarihinde meydana gelen olayõ özetle
şu şekilde anlatmõştõr:
“15.06.2003 tarihinde görevli olduğum Önleyici Kolluk Devriyesinde Küpeli köyünden silah
sesi geldiğini duydum. Devriyemizin yeri silah atõlan Küpeli köyüne çok yakõndõ. Ben ve diğer
arkadaşõm Sefer BAYRAM gizlenerek silah atõlan noktaya doğru gittik. Düğün evinin ön
tarafõnda gizledik, düğün evini izledik. İki küçük çocuğun elinde birer tane olmak üzere iki
adet Kaleşnikof tüfek ile ateş ettiklerini gördük. Kendimizi saklayarak tüfekleri çocuklarõn
elinden aldõk. O sõrada yetişkin 30-35 yaşlarõnda ismini bilmediğim bir şahõs da belinden
Baretta marka silahõ çõkararak kapõ tarafõna doğru attõ. Ben tabancayõ aldõm. Sefer BAYRAM
da Kaleşnikoflarõ aldõ. Ayrõca düğün sahibi olan ismini sonradan öğrendiğim Mustafa
TANRIVERDİ de dõşarõda idi. Çocuklar tüfekle ateş ederken onlarõ görüyordu. Kimliğini
istediğim zaman vermedi. Düğün sahibi olduğu için Mustafa TANRIVERDİ’yi de yanõmõza
alarak köy muhtarõnõn evine telefon etmeye gittik. O sõrada muhtar bizi gördü. Muhtar evinin
önünde idi. Telefon açacağõmõzõ söyledik. O da bize ‘Yukarõ çõkõn, açõn.’ dedi. Telefon için
yukarõ çõktõğõmõzda muhtar; ‘Komutanlarõnõza bildirmeyin, aramõzda bu olayõ çözelim.’ dedi.
Biz kabul etmeyince dõşarõ çõktõk. Dõşarõda da adõnõ sonradan öğrendiğim Ahmet
TANRIVERDİ Sefer Bayram’a arkadan yaklaşarak ensesine vurdu. Üzerine saldõrmaya
başladõ. Sonradan ismini bilmediğim tabancayõ atan şahõs Sefer BAYRAM’õn elindeki
tabancayõ aldõ ve kaçtõ. Diğerleri de saldõrdõlar. İsimlerini bildiğim Hasan TANRIVERDİ, Emin
TANRIVERDİ ve Galip TANRIVERDİ Sefer BAYRAM’õ yumruklamaya başladõlar. Köy
imamlõğõ yaptõğõnõ öğrendiğim Hasan TANRIVERDİ de bende bulunan Kaleşnikof tüfeğin
birini asõlarak aldõ ve köy içine doğru kaçtõ....Daha sonra olayõ karakola bildirdim ve destek
istedim.”
Tespit ve Kanaatler:
1) Heyetimiz, silah atõşõ yapõldõğõ için düğüne müdahale eden jandarmalarla köylüler
arasõnda silahlarõn teslimi konusunda bir itiş-kakõş yaşandõğõnõ ama iddia edildiği gibi
bir dövme hadisesinin yaşanmadõğõ kanaatindedir. Toplum psikolojisi gereği, fiili darp
durumunda çok ağõr yaralamalõ veya ölümlü bir kavganõn başlamõş olabileceği
düşünülmektedir. Jandarmanõn silahlara el koyduğu ve sonra köylüler tarafõndan
ellerinden zorla geri alõndõğõ iddiasõ ile silahlarõn Jandarmaya teslim edilmeyerek o
kargaşada kaçõrõldõklarõ iddialarõ eşit derecede ispatõ güç olarak değerlendirilmektedir.
Heyetimiz bu müdahalenin itişme-kalkõşma düzeyinde olduğu kanaatindedir. Bu olay
üzerine jandarmalar tarafõndan istenen destek kuvveti Yüzbaşõ Tansel BOZKURT
komutasõnda köye intikal ederek köy erkeklerini okul bahçesinde toplamõştõr. Burada
yapõlan yüzüstü aramada sõnõrõn aşõldõğõ izlenimi edinilmiştir. Yüz üstü yatõrõlma
olayõnõn, taraflarõn iddia ettikleri gibi 4-5 saat gibi uzun veya 15-20 dakika gibi kõsa
olmadõğõ ama cezalandõrma kastõ da taşõyacak şekilde uzunca tutulduğu izlenimi
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edinilmiştir. Ancak mahkeme evraklarõnda bu tarihte olan olayla ilgili kötü muamele
iddiasõndan bahsedilmemiştir. Bu durum da bu tarihte yaşanan olaylarla ilgili kötü
muamele iddiasõnõn biraz abartõldõğõnõ göstermektedir.
2) 10 Temmuz 2003 tarihinde yapõlan tahkikatta arama maksadõyla da olsa köylülerin
sõcak betona yatõrõlmalarõ ve uzun bir süre bu vaziyette tutulmalarõ, sözlü ve fiili
hakarete maruz kalmalarõ kötü muamele örneğidir. Ayrõca bu süre zarfõnda çocuklara
ve gençlere okul binasõ içinde kaba dayak atõldõğõ iddiasõ bütün köylüler tarafõndan
ittifakla söylenilmektedir. Gençlerin doktora götürülmeleri ile dayak iddiasõnõn oluş
tarihi arasõnda 2 günlük süre geçmiştir. 12.07.2003 tarihli Bozova ve Şanlõurfa’dan
alõnan raporlarõ tatminkar bulmayan Bozova Cumhuriyet Başsavcõlõğõ 14.07.2003
tarihinde gençleri Diyarbakõr Adli Tõp Kurumu Başkanlõğõna muayeneye göndermiştir.
Bozova Cumhuriyet Başsavcõlõğõndan raporlarla ilgili olarak alõnan yazõ sonradan
Komisyonumuza intikal etmiştir. Bu yazõya göre kişiler hakkõnda aşağõdaki bilgiler
bulunmaktadõr.
•

•

•

•

Mehmet
TANRIVERDİ(17),
Süleyman
TANRIVERDİ(18)
ve
Cengiz
TANRIVERDİ(19) : Diyarbakõr Adli Tõp Kurumu Başkanlõğõnõn raporunda ‘Olay
sonrasõ düzenlenmiş geçici raporu bulunmayan ve her iki avuç içinde ağrõ
olduğunu beyan eden şahsõn yapõlan muayenesi normal olarak değerlendirildi,
avuç içlerinde palpasyonla yapõlan muayenede belirgin bir hassasiyet
saptanmadõ.’ ile sonuçta ise ‘Şahõsta travmatik nedene bağlõ hayatõnõ tehlikeye
maruz kõlabilecek veya mutad iştigaline engel teşkil edecek bir yaralanma tespit
edilmediği’ belirtilmektedir.
Sedat TANRIVERDİ(15): Bozova Merkez Sağlõk Ocağõnõn 12.07.2003 tarih ve
284 sayõlõ raporda, sol el serçe parmağõnda inter falengeal eklem ve kemikte
hassasiyet, burun kökünde hassasiyet,radyolojik olarak incelenmesi için Şanlõurfa
Devlet Hastanesinde ortopedi polikliniğe sevk edildiği ve hayati tehlikesi
bulunmadõğõ yazõlõdõr. Şanlõurfa Devlet Hastanesinin 12.07.2003 tarih ve 13318
sayõlõ geçici raporunda, şahsõn subjektif şikayetlerinin tespit edildiği, burun
muayenesinde ödem hassasiyet, ekimoz sõyrõk saptanmadõğõ ve hayati
tehlikesinin bulunmadõğõ kayõtlõdõr. Diyarbakõr Adli Tõp Kurumu Başkanlõğõnõn
teşhisinde ise şahõstaki yaralanmanõn şahsõn on gün mutad iştigaline engel teşkil
edeceği ve şahsõn künt vasõflõ bir yaralanmaya maruz kalmõş olduğu
belirtilmektedir. Anlaşõlacağõ üzere Şanlõurfa Devlet Hastanesi on günlük mutad
iştigaline engel olabilecek yaralanma olduğu halde bunun olmadõğõ yönünde rapor
vermiştir. Bu durumda gerçek durum Şanlõurfa Hastanesi tarafõndan ihmal sonucu
tespit edilememiştir. Doktorlar ve diğer sağlõk görevlileri, görevlerini icra ederken
tarafsõz bir şekilde hareket etmelidir ve ihmali davranõşlardan kaçõnmalõdõrlar.
Bülent TANRIVERDİ(14): Şanlõurfa Devlet Hastanesinden alõnan geçici raporda
‘sol scapula altõnda üstü kabuklanma, sağ scapula altõna doğru hafif sarõ-mor
renkli ekimoz, sağ pazu üst kõsmõnda, diz topuğunda, sol tibia alt kõsmõ ön yüzde
sarõ-mor ekimoz alanlar tespit edildiği ve hayati tehlikesinin bulunmadõğõ
belirtilmiştir. Diyarbakõr Adli Tõp Kurumu Başkanlõğõnõn teşhisinde ise şahõstaki
yaralanmanõn şahsõn üç gün mutad iştigaline engel teşkil edeceği ve şahsõn künt
vasõflõ bir yaralanmaya maruz kalmõş olduğu belirtilmektedir.
İbrahim Halil TANRIVERDİ(14): Bozova Merkez Sağlõk Ocağõndan 12.07.2003
tarih ve 282 sayõlõ raporda bilinç açõk, koopere, vücudunda darp ve cebir izine
rastlanmadõğõ ve hayati tehlikesinin olmadõğõ belirtilmektedir. Şanlõurfa Devlet
Hastanesinden alõnan geçici raporda sol pazu iç ve dõş kõsmõnda sõyrõk tespit
edildiği ve hayati tehlikesinin görülmediği belirtilmektedir. Diyarbakõr Adli Tõp
Kurumu Başkanlõğõnõn teşhisinde ise şahõstaki yaralanmanõn şahsõn bir gün
mutad iştigaline engel teşkil edeceği ve şahsõn künt vasõflõ bir yaralanmaya maruz
kalmõş olduğu belirtilmektedir.
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Seydi Vakkas TANRIVERDİ(16): Bozova Merkez Sağlõk Ocağõndan 12.07.2003
tarih ve 283 sayõlõ raporda bilinç açõk, vücudunda darp ve cebir izine
rastlanmadõğõ ve hayati tehlikesinin olmadõğõ belirtilmektedir. Şanlõurfa Devlet
Hastanesinden alõnan geçici raporda sol pazu dõş yüzünde sõyrõk, sarõ-mor hafif
ekimoz tespit edildiği belirtilmektedir. Diyarbakõr Adli Tõp Kurumu Başkanlõğõnõn
teşhisinde ise şahõstaki yaralanmanõn şahsõn iki gün mutad iştigaline engel teşkil
edeceği ve şahsõn künt vasõflõ bir yaralanmaya maruz kalmõş olduğu
belirtilmektedir.
3) doktor raporundan da anlaşõlacağõ üzere kamu görevlilerinin kötü muamelesinin vuku
bulduğu tespit edilmiştir. Kötü muamelede bulunan kamu görevlileri hakkõnda gerekli
yasal işlem yapõlmalõdõr.
4) Kamu görevlileri
bulundurmalõdõr.

yaptõklarõ

işlerde

hukuk

ölçüsünü

daima

göz

önünde

5) Devlet bireysel silahlanmayõ sõnõrlandõrmalõdõr. Toplu bulunulan yerlerde, kalabalõk
ortamlarda silah atõşõnõn engellenmesi desteklenmeli ve teşvik edilmelidir. Bu itibarla
Jandarmanõn görev yapmasõnõn engellenmeye çalõşõlmasõ kabul edilemezdir.

Hüseyin BAYINDIR

Ahmet Faruk ÜNSAL
Komisyon Sözcüsü
Adõyaman Mv.

Kõrşehir Mv.
Muhalefet Şerhi

Tespit ve kanaatler kõsmõnõn 4. maddesinde “Devlet bireysel silahlanmayõ
sõnõrlandõrmalõdõr.” İfadesine katõlmõyorum. Çünkü uygulamada vatandaşlarõmõzõn büyük bir
kõsmõnõn silah sahibi olduğu bir gerçektir. Suç işlenmesi durumunda ruhsatõ olmadõğõ için
balistik raporu ile kimin suç işlediği bazen tespit edilememektedir. Bu nedenle ruhsat talepleri
iyi araştõrõlmak kaydõyla vatandaşlar lehine kolaylaştõrõlmalõdõr.
Gürsoy EROL
İstanbul Mv.
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