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iNSAN HAKLARINI iNCELEME KOMiSYONU'NA

in san Haklanm inceleme Komisyonu tarafmdan olu~turulan heyetin, 4 May1s 2017 tarihinde
S1mak'm Silopi il<;esinde z1rhh polis panzerinin Mesut Y!ldmm'm evine <;arparak i<;eri
girmesi ve 7

ya~mdaki

Muhmet ve 6

ya~mdaki

Furkan karde~lerin hayatlanm kaybetmesi

ile alakah olarak 25 ile 26 May1s 2017 tarihlerinde yaptJklan incelemeler ve
sonucunda haz1rlanan taslak rapor hakkmdaki muhalefet ~erhim

a~ag1daki

goru~meler

gibidir.

Bilgilerinize sunanm.

Ay~e ACAR BA~ARAN

Batman Milletvekili

S1mak'm Silopi il<;esi, 2015 y1lmdan 2016 y!lma uzanan ve hala devam eden <;ati~mah sure<;te
sokaga <;Ikma yasag1 ilan edilen ve y1klma maruz kalan sivil

yerle~im

alanlanndan yalmzca

birisidir. S1mak Valiligi'nin 14 Arahk 2015'te Silopi'de ilan ettigi sokaga 91kma yasagmm
birincisi 38, ikincisi ise 19 giin devam

etJni~,

resmi kaynaklann 20 Ocak 2016'da

operasyonlarm bittigini a<;1klamasma ragmen zaman zaman sokaga 91kma yasag1
Temmuz 2015'ten bu yana Silopi'de 68'den fazla

yurtta~

hayat1m

kaybetmi~tir.

surmu~tiir.

57

ya~mdaki

II <;ocuk annesi Taybet inan'm cenazesinin 7 gun boyunca sokakta kalmasJ, u<; Kurt siyaset<;i

kadm Seve Demir, Pakize Nay1r ve Fatma Uyar'm katledilmesi ve 8 mahallenin riskli alan
ilan edilerek

kamula~tuma

ad1 altmda evlerin yJk!!masJ, Silopi'de

devlete ve devlet gi.irevlilerine olan guvenlerini derinden

sarsm1~tlr.

ya~ayan yurtta~lann,

Z1rhh ara<;lar, Kurt

illerinde 'kaza' olarak tan1mlanan ve i.iliimle sonu<;lanan vakalann onlarca nedenlerinden
yalmzca biridir.
t;:at1~mah

ortam ile birlikte, Kiirt illerinde sivil yerle~im alanlarmda giinliik hayatm bir par<;asJ

haline getirilen z1rhh ara<;lar ve kolluk gu<;lerinin ihmalkarhg1 nedeniyle, Mardin'in Darge<;it
il<;esinde 9 Subat 2017 giinii okuldan eve di.inerken z1rhh aracm <;arpmas1 sonucu 7

ya~mdaki

Berfin Dilek; 7 Haziran 2016 gunu Cizre'nin Alibey Mahallesinde z1rhh aracm <;arpmasJy!a
hayatm1 kaybeden 6

ya~mdaki

Tel.: 0.312 4206096-97
Faks: 0.312 4202526-27
Adres: TBMM Yeni Bina 4.kat oda no: 4041

Biinyamin Bayram; 24 Ekim 2016 gunu Cizre'nin Nuh

Mahallesinde z1rhh ara9 nedeniyle hayatlm kaybeden Hakan Sarak; Kozluk il9e
kontrolii yapan kobra tipi z1rhh aracm, geri gittigi esnada yarpt1g1 33

ya~mdaki

ylki~mda

yo!

Kerem Asian;

Diyarbak1r'm Ofis semtinde, z1rhh aracm yarpt1g1 Hatun Elhuman; Van'da 28 Nisan 2017
tarihinde Zirhh aracm yarptlgi Sami U9an; Tunce1i'de h1zh bir

~eki1de

giden Kobra tipi z1rhh

aracm ezdigi Naciye Ozdemir; Van'm ipekyolu i19esi'nde 24 Temmuz 2016 giinii kirpi tipi
z1rhh aracm yarptlgi 4
yarptlgi

ya~h

ya~mdaki

ya~mdaki

adam; Bitlis'te polise ait z1rhh aracm yarpllgi 55

polis panzerinin ezdigi 12
ya~mdaki

Taha K1hy; Hakkari'nin Yiiksekova ilyesinde TOMA'mn

y~mdaki

Tala! Uyar; Van' da

A.O; Akyakale smmnda z1rhh aray ile ezilen 16

Hasan Bakdur; Diyarbak1r'da polis panzeri tarafmdan ezilen 19

y~mdaki ~ahin

Oner; Hakkari'nin Yiiksekova ilyesinde 9ar~1 merkezinde z1rhh ara9tan sivillerin iizerine
aylian ate~ ile ya~amm1 yitiren Aydm Tiimen, Serhat Buldan, Rahmi Sefah ve Nejdet i~ozii;
Diyarbaku'm Lice il9esinde askeri zuhh aracm 9arparak oldiirdiigii Pakize Hazar basma
yans1yan ve oliimle sonuylanan vakalardan yalmzca birkavidir.
Silopi'de 6

ya~mdaki

Furkan ve 7

ya~mdaki

Muhammet

karde~lerin

oliimii ile sonuylanan

z1rhh polis panzeri vakas1 ile kolluk giiyleri ve kullanmakta olduklari ara9 ve silahlar
nedeniyle geryekle~en oliimler bir kez daha giindeme gelmi~tir. Ozellikle geytigimiz son ii9
y~amm1

ylida z1rhh ara9lar nedeniyle

yitiren sivillerin say1si goz 6niine ahnd1gmda, bu

oliimlere neden olan kolluk gii9lerinin benzeri olaylara tekrar
i9i~leri

kar1~mamas1

amaciyla

ba~ta

Bakanhg1 olmak iizere devlet kurumlannm uygulamaya koymaktan 9ekindigi caydmc1
olmu~tur.

politikalarm yoksunlugu, bu vakalann tekerriire ugramasma neden

Dahas1 15

Haziran 2017 tarihinde Silopi Raporu'nu gorii~mek iizere toplanan insan Haklarm1 inceleme
Komisyonu toplantlSlna katlian Emniyet Gene! Miidiir YardlmClSl Adem (:akici, 2 9ocugun
oliimiiyle sonu9lanan olaya dair soru ve

endi~eleri

giderici a91k1ama yapamami~!Ir. Z1rhh ara9

saylSlm bilmedigini iddia eden (:akici'nm, arac1 siiren polisin 'egitimli olsa da o kazadan
kavmamazd1', 'ara9 bozuk degildi','aracm son periyodik bakimi ne zaman yaplid1
bilmiyorum' soylemleri yetkili isimlerin bu olaym aydmlatllmasi yoniinde yeterince 9aba
harcamadigi izlenimini yaratmaktad1r. (:akiCl 'nm ara9larda

ya~anan

ancak kullamrken ogrendiklerini, ozellikle egimli arazide Silopi'de
ar1zalann siirekli

ya~andigmi,

belirtmesi ise olduk9a

endi~e

Sikmlllan polislerin

ya~anan

olaya benzer

ancak yine de bu ara9lan kullammdan 9ekmediklerini

vericidir. Zira bu araylarm kullan1mdan 9ekilmemesi nedeniyle

yukar1da ismi belirtilen ki~iler gibi biryok yurtta~ ya~amm1 yitirmektedir. Olaym iizerinden 42
giin

ge9mi~

ki~ilerin

olmasma ragmen

bilirki~i

bu ara9lar iizerine uzman

raporu hala

ki~iler

diizenlemnemi~tir. Bilirki~i

olarak seyilen

o1mamasi, ortaya konacak verilerin hakikate katklda

bulunmayacag1 kaygJsmJ uyandmnaktad1r.
kolluk giis;leri nedeniyle

ya~amlanm

Yurtta~lann

kendilerini korumakla yiikumlu olan

yitirmeleri ve bu vakalann devletin yetkili kurumlan

tarafmdan lay1kiyla incelenmemesi ve iinlenmemesi kesinlikle kabul edilemezdir
Raporun Silopi il.,:e Emniyet Mudtirti Sel<;uk Erdogan'm beyanlanmn yer aldJgJ biiltimde
"Panzer agzr silahlarla dolu oldugundan herhangi bir giivenlik szkzntzsz ym;anmasz ya da
panzerin altznda

ba~ka

biri olmasz riskine kar§zlzk" aracm yerinden <;ekildigi belirtilmektedir.

Ancak aracm olay yerinden

<;ekilmi~

olmas1 nedeniyle, olaym aracm anzalanmas1 nedeniyle

mi yoksa ba~ka nedenlerle olup olmadJgJ, h1z ibresinin durdugu yer, aracm duragan vaziyette
mi yoksa <;ah~1yor olup olmad1gmm tespiti mtimktin degildir. Aile ile yapilan
evde

ba~ka

kimsenin olup olmadJgJ sorusuna

"ba~ka

giirti~mede

kimsenin olmadzgz" cevabm1

baba

vermi~,

ancak buna ragmen aray olay yerinden .,:ekilmi~, birs;ok hakikatin tespiti imkans1z kilmmJ~tJr.
Raporun "Olaya Kart$an Panzerin Nitelijji" biiltimtinde, olaym aras;larm eski veya
ar1zah olmas1 nedeniyle

ger.,:ekle~tigi

intibas1 yaratilmaktad1r. Ancak Emniyet Gene! Miidiir

Yardzmczsz Adem <;:akJc!'mn komisyon toplantJsmda da belirttigi tizere aracm ar1zah
olduguna dair herhangi bir veri bulunmamaktad1r. "Gene/ Dejjerlendirmeler" biiltimtinde
" .. .sokaklarda r;ocuk sayzsznzn r;ok yo gun oldugu

goriilmii~tiir.

degerlendirilerek, zzrhlz arar;lar ve hzz nedeniyle ya~anan kazalarda

ba~ta

Bu durumun

da

r;ocuk ve ya~lzlarzn

hayatlarznz kaybettigi dii§iiniildiiftiinde, 6zellikle ya§lzlar, r;ocuklar ve engelliler gibi 6zel
on/em almmasz geregi ortaya pkmaktadzr"
iilumler dikkate almd1gmda her

ya~

denmektedir. Lakin zuhh ara.,:lann

grubundan

yurtta~m,

kan~t1g1

Zirhh ara.,:lar ve onlar1 kullanan

kolluk gti<;:leri nedeniyle ya~amlar1m yitirdikleri giirtilmektedir.
Bahsi ges:en durumlarda iiltimlere neden alan z1rhh ara<;:larm fiziksel durumlanmn yegane
neden olmadJgJ, egitimli personellerin de egitimsiz personeller kadar bu olaylara

karJ~t1klan

giiz online ahnd1gmda, dikkate ahnmas1 gereken en temel ve etkili iinlemin, bu ara<;:lann ve
iizel harekat olarak nitelendirilen kolluk gii<;:lerinin sivil

yerle~im

alanlanndan ttimuyle

<;:ekilmesi oldugu giirtilmektedir.
Raporun "Gene/ Dejjerlendirmeler" biiltimtinde "Smzr konumunda alan ilin giivenligi
ir;in bolgenin giivenlik ihtiyar;larz dogrultusunda ilr;ede polis sayzsz ve i§ yiikii artzrzlmz§tzr.
Gorii§iilen polis memurlarz da gorev siirelerinin uzatzlmaszndan,

i§ yogunlugunun

fazlalzgzndan ve ikamet imkdnlarznzn son derece szkzntzlz olduklarzndan soz etmi§lerdir.
Yapzlan i§in 6nemi ve stresi g6z 6niine alzndzgznda, gorevli polis memurlarznzn imkdnlar
olr;iisiinde daha saglzklz r;alz§ma Jartlarzna kavu§turulmasz

ile ikamet ko§ullarznzn

iyilqtirilerek lojman vs. ihtiyar;larznzn giderilmesi yerinde olacaktzr" denmektedir. Ancak

kolluk gtiylerinin

ya!r~ma ko~ullan

ve yogunluklan, ya da ikamet sorunlan iki yocugun trajik

iillimlinlin incelendigi bir raporun degil, btitlinliyle b~ka bir raponm konusudur.
insan Haklanm inceleme Komisyonu tarafmdan olu~turnlan heyetin, 4 May1s 2017 tarihinde
:;!1mak'm Silopi ilyesinde zirhh polis panzerinin Mesut Y1ldmm'm evine yarparak iyeri
girmesi ve 7

ya~mdaki

Muhammet ve 6

ya~mdaki

Furkan

karde~lerin

hayatlanm kaybetmesi

ile alakah olarak 25 ile 26 May1s 2017 tarihlerinde yapt!klan incelemeler ve
sonucunda hazulanan taslak rapora gene! olarak
degindigim nedenlerle muhalefet ediyorum.

kar~I

giirii~meler

oldugumu belirterek yukanda

